
 
 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

 

Cristiane Mare da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

A Poética da Esperança: Sentidos Políticos nas Memórias de Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em História  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

 

 

Cristiane Mare da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Poética da Esperança: Sentidos Políticos nas Memórias de Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em História Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca examinadora, 

como exigência parcial para obtenção do título 

de MESTRE em história, na área de História 

Social, Cultura e Representação, sob 

orientação da Professora Drª. Maria Antonieta 

Martines Antonacci. 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Banca examinadora 

 

                                                                                                  

                                                                           --------------------------------------------------------- 

 

                                                                            --------------------------------------------------------- 

 

                                                                            --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha amada mãe Maria Amélia da Silva, ao 

meu querido companheiro Paulino Cardoso. 

Aos meus filhos Amílcar Aramí e Helena 

Dulce.  

A memória dos meus ancestrais, meu pai 

Manoel José da Siva e meus irmãos Elaine, 

Liliane e Marcio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha imensa gratidão, a Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(CAPES), e ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), por terem possibilitado a realização 

deste sonho, através de suas bolsas de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Para que a Poética da Esperança deixasse de ser apenas uma idéia, para tornar-se uma 

pesquisa de mestrado, agradeço o incentivo, a dedicação, aprendizado contínuo e toda a paciência 

da minha orientadora Antonieta Antonacci. 

Ao longo destes dois anos, muitos acontecimentos poderiam ter freado o desenvolvimento 

dessa pesquisa, pois o trabalho está imerso em nosso íntimo, contudo as palavras das minhas 

amigas Estela Cardoso, Gisele Márquez e Camila Evaristo, pois me impulsionavam a continuar 

(Camila Evaristo, obrigada pelas suas deliciosas comidas integrais e nossas  caminhadas do nosso 

apartamento de Santa Cecília até à PUC/SP). 

Da sala de aula, também saíram muitos insights, reflexões e desafios, um grande 

reconhecimento aos colegas de turma em especial a Sheila Alice, Ana Luisa e aos professores do 

Programa de Pós-Graduação em História Social da Puc/SP. O Cecafro por seu acolhimento e o 

Neab/Udesc pelo suporte sempre que necessário, em especial a professora Claudia Mortari, por 

me auxiliar acerca do trabalho com a biografia e na indicação de textos sobre a África do Sul. 

Com o Babá Guaraci e com a Yiá Adriana Leke, por me ensinarem que não se aprende 

sob tradições orais nos livros e sim, em nossas vivências no imenso desafio de descolonizar 

nossos corpos, foram muitos os momentos e diálogos, que me peguei refletindo sobre a sabedoria 

de meus irmãos de Terreiro e dos meus pais de Santo em saberes de práticas ancestrais, a minha 

mãe Yemanjá, por guiar o meu caminho e deter sob minha alma, toda a imensidão das águas 

salgadas. 

Na inspiração e por depositarem em mim tanta confiança, agradeço ao Comitê impulsor 

da Marcha de Mulheres Negras de Santa Catarina, pelo aprendizado e por compartilharem 

comigo o ideal de uma vida em que nos fortalecemos uma através das outras, agradeço a todas as 

mulheres envolvidas. Na dificuldade de nomear a todas as mulheres, agradeço a Carol Carvalho, 

Eveline Pena, Cintia Cardoso, Priscila Reis, Lorena Reis, Ana Julia Pacheco, Graziela dos 

Santos, Eliana dos Santos, Ana Lucia Martins, Sandra Martins, Aline Lélis e Munique do 

Nascimento, jamais me esquecerei de todas as nossas mobilizações realizadas no estado de Santa 

Catarina, nossos medos, formações, desafios e diálogos, compartilhamos turbantes, tranças, a 



 
 

emoção de meninas que entravam em transição, em seus dizeres: descolonizar nossos corpos é 

uma das tarefas mais dolorosas e inspiradoras para a vida. Sem palavras para o encontro com 

mais de 30 mil mulheres negras na capital desse país, ali deixei alguns entulhos e regressei com a 

certeza que somos uma força restauradora, muitas das palavras contidas aqui, eu devo a todas 

vocês. Sozinhas somos apenas seres ausentes, juntas somos o universo, “Eu sou porque nós 

somos”. 

Aos colegas Danilo Marques e Karla Leandro Rascke, pelos passeios, shows e conversas 

(saudades dessa agenda cultural). A Mariana Heck pelos díalogos sempre agradáveis. 

A qualificação foi um momento de grande aprendizado e de trocas, agradeço aos 

professores Enio José da Costa Brito e Amailton Magno Azevedo pela imensa colaboração e por 

gentilmente terem aceitado a tarefa de qualificar o meu trabalho. 

A minha família, por me dar o aporte, incentivo e carinho, elementos que certamente não 

contam em nossos currículos, porém fazem grande diferença no exercício árduo da escrita. 

Imensa gratidão ao meu marido, pois foi quem me apresentou a riqueza das culturas negras, da 

qual não tinha ideia que mudaria toda a minha vida, pelos longos diálogos acerca da minha 

pesquisa, pelo grande incentivo e dedicação cotidiana. Minha vó, por sua garra e carisma, em 

olhar para a vida sempre com muita fé e determinação. Aos meus filhos pela companhia sempre 

doce e alegre, deles o desejo imenso de regressar da cidade de São Paulo, para tê-los novamente 

em meus braços, nestes olhos contém a esperança de um mundo melhor. A minha mãe Maria 

Amélia da Silva, por tudo que representa em minha vida e pelo imenso amor e respeito 

depositado a mim ao longo destes anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMO 

A Poética da Esperança: Sentidos Políticos nas Memórias de Nelson Mandela 

O estudo que ora apresento desenvolveu-se no Programa de Pós-Graduação em História, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem por objeto textos biográficos e 

autobiográficos do sul africano Nelson Mandela, que nos permitem apreender momentos e 

enunciados, orientadores da luta pela igualdade, do exercício da tolerância e a defesa dos direitos 

humanos, não apenas na África do Sul, mas por toda parte onde existam conflitos raciais e 

coloniais inerentes à enxpansão do Hemisfério Ocidental. Interessa-me, particularmente, 

identificar as táticas e caminhos discursivos construídos nas narrativas biográficas nas 

representações de Nelson Mandela. As obras apresentadas são: Mandela A luta é a minha vida, 

organizado pelo Fundo Internacional de Defesa e Auxílio de 1989, a primeira edição é de 1978 

em inglês; Mandela Retrato Autorizado, 2007; Os Caminhos de Mandela Lições de vida, amor e 

coragem, 2010, cujo autor é Richard Stengel; Mandela: Conversas que tive Comigo, 2010 

Fundação Nelson Mandela; Nelson Mandela Longa Caminhada até a Liberdade, 2012 

(autobiografia), apreendendo Mandela em suas tradições sul-africanas. Por meio da leitura de 

autores como Franz Fanon, Achille Mbembe, Hampaté Bá, Anibal Quijano, Jeanne Marie 

Gagnebin e Sabina Loriga, procuramos compreender como Madiba, por meio de uma releitura de 

suas tradições, inventou um fazer político que tornou possível a transição do Regime do 

Apartheid para Democracia na África do Sul. O problema que elaborei como estruturante para o 

trabalho remete ao que a África tem a nos ensinar na produção de vias políticas decoloniais, em 

especial através da experiência do líder sul-africano Nelson Mandela em suas práticas 

governamentais. 

 

 

Palavras-chave: Memória, Biografia, África do Sul, Nelson Mandela, Antirracismo e Políticas 

decoloniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

The Poetics of Hope: Political Senses in Nelson Mandela Memories 

 

The present study was developed at the Postgraduate Program in History, of the Pontifical 

Catholic University of São Paulo and has as object biographical and autobiographical texts of the 

South African Nelson Mandela, that allows us to seize moments and statements, guiders of the 

struggle for equality, the exercise of tolerance and human rights, not only in South Africa, but 

everywhere where there are conflicts inside a population, especially in the Western Hemisphere. 

Interests me, particularly, identify strategies and discursive paths built in biographical narratives 

in the representations of Nelson Mandela, the works presented will be, Mandela Struggle is my 

life, organized by the The International Defence and Aid Fund  of 1989, first published in 1978 in 

English. Mandela: The Authorized Portrait 2007. Mandela's Way: Lessons on Life, Love, and 

Courage, of 2010,  whose author is Richard Stengel. Mandela: Conversations With Myself, of 

2010, Nelson Mandela Foundation. Mandela: Long Walk to Freedom (2012) (autobiography), 

seeking how Mandela is seized in these pages. Through the reading of authors such as Frantz 

Fanon, Achille Mbembe, Hampaté Ba, Anibal Quijano, Jeanne Marie Gagnebin and Sabina 

Loriga, I sought to understand how Madiba, through a rereading of his traditions, invented a 

policy making which made possible the transition from the Apartheid Regime to democracy in 

South Africa. The problem that I developed as structuring to the work: what Africa has to teach 

us in the production of decolonial policy pathways, especially the experience of South African 

leader Nelson Mandela in his government practice. 

 

Keywords: Memory, Biography, South Africa, Nelson Mandela, Anti Racism and Decolonial 

Policies 
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Minha impressão geral, depois de ter lido várias autobiografias, é de que uma autobiografia não é apenas um 

repertório de acontecimentos e experiências em que uma pessoa se envolveu, mas que também serve como uma 

espécie de projeto sobre o qual outros podem pautar suas próprias vidas (MANDELA in FUNDAÇÃO NELSON 

MANDELA, 2010, p.382).
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo que ora apresento desenvolveu-se no Programa de Pós-Graduação em História, 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e tem por objeto textos biográficos e 

autobiográficos do sul africano Nelson Mandela. Eles nos permitem apreender momentos e 

enunciados que tem orientado a luta pela igualdade, o exercício da tolerância e a defesa dos 

direitos humanos, não apenas na África do Sul, mas por toda parte onde existam conflitos raciais 

advindos da expansão colonialista  no Hemisfério Ocidental. 

Interessa-me, particularmente, identificar as táticas e caminhos discursivos construídos na 

implementação política no governo de Nelson Mandela. No sentido de encontrar vestígios de um 

fazer político decolonial1, igualmente procuro, neste estudo, refletir sobre as representações de 

Nelson Mandela, contidas nas narrativas biográficas, evidenciando pluralidades e contradições na 

construção deste personagem. Para tanto, as obras apresentadas como fontes de análises são, 

Mandela A luta é a minha vida, organizado pelo Fundo Internacional de Defesa e Auxílio de 

1989, a primeira edição é de 1978 em inglês; Mandela Retrato Autorizado, de Mike Nicol, 2007; 

Os Caminhos de Mandela Lições de vida, amor e coragem, de 2010, cujo autor é Richard 

Stengel; Mandela: Conversas que tive Comigo, 2010, da Fundação Nelson Mandela; Nelson 

Mandela Longa Caminhada até a Liberdade, 2012 (autobiografia), analisando como Mandela é 

apreendido nestas páginas.  

Nestes caminhos discursivos elaborados por textos biográficos/autobiográficos 

transpareceram a necessidade de aportes teóricos que fundamentassem o fazer biografico como 

documento histórico. Por estas veredas, nasceu o primeiro capítulo, Na Encruzilhada entre 

História e Literatura: A Biografia como Documento e Testemunho Histórico, centrou-se, 

primeiramente, em breve histórico a fim de contextualizar o leitor, sobre relevantes 

acontecimentos  acerca da África do Sul e do apartheid, nos esforços de facilitar a compreensão 

sobre o país e seu sistema político (vigente oficialmente), de 1948 até suas primeiras eleições 

                                                
Por política decolonial compreendo, baseada em Anibal Quijano, práticas que se contrapõem a padrões de poder e de 

conhecimento baseados na modernidade/colonialidade Ver Aníbal Quijano. Colonialidade do Poder e 

Classificação Social in: Souza, Boaventura e Menezes, Epistemologias do Sul. Ed. Cortez, São Paulo 2010. 
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democráticas, em 1994. Para em segundo momento, deter-se nos estudos referente a produções 

biográficas, e na representação de Madiba, no percurso destas narrativas. Segundo Sabina Loriga, 

“A redescoberta da biografia remete principalmente a experiência no campo da história atentas ao 

“cotidiano”, a “subjetividades outras” ”(LORIGA, 1998, p.224). Ao mesmo tempo que 

auxiliassem nas práticas de representação presentes nestas leituras. Conforme Muniz Sodré, a 

imprensa, ao veicular conteúdos de informação pode direcionar os sujeitos para a estagnação e 

alienação, 

 

A nova modalidade comunicacional, fundada na imprensa, amplia ao mesmo tempo a 

função disciplinar iniciada pela escrita no Ocidente. A escrita já assegurava o registro e a 

transmissão das informações na forma de uma centralização e esquematização dos 

sujeitos (SODRÉ, 2001, p.16). 

 

Nelson Mandela, esse homem sempre elegante em seus trajes ocidentais, a ponto de se 

recusar a ser entrevistado, pelo então presidente Pieter Botha, em uniforme de prisioneiro, 

constrói sua intervenção, sua visão política, em um mergulho nas tradições culturais africanas, 

das suas experiências de trabalho braçal, fosse como jardineiro na sua juventude, fosse quebrando 

brita, ou plantando tomates nos seus 27 anos de prisão. Em suas memórias, o próprio Mandela 

indica a importância das experiências na sua percepção de mundo. Segundo ele, “(...) você sabe 

que a maioria dos homens são influenciados por sua história de vida. Em 1941, quando eu tinha 

23 anos, vim para Johannesburgo e aprendi a absorver o padrão de vida ocidental etc. Mas 

minhas opiniões já haviam sido formadas no campo”(FUNDAÇÃO NELSON MANDELA, 2010 

p.30). 

Este mundo, permeado pela cultura do campo, é composto por tradições orais e se 

constituem nas culturas xhosa, zulu, ndebele, san e de tantas outras tradições vivas2. Na incursão 

sobre essas tradições, em profundo diálogo com suas memórias, marcado igualmente por 

interrogações que surgiram sobre a construção de habilidades capazes de produzir abalos em 

                                                
2 Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a “cultura” africana não é, portanto, 

algo abstrato que possa ser isolado da vida. 

Ela envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, uma presença particular no mundo – um mundo 

concebido como um Todo onde todas as coisas se religam e se interagem. HAMPATÉ BÂ, Amadou. “A tradição 

viva”. In: KI ZERBO, Joseph. História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: 

Unesco, 2010. 
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cosmovisões de mundo ocidentais, desenvolveu-se o segundo capítulo, Trajetórias e Memórias 

de Madiba: Homens Livres Podem Negociar. Hampaté Bâ, etnólogo malinês, em seus diálogos, 

trouxe-nos o cuidado para apreender nas memórias presentes e nas fontes apresentadas, tradições 

africanas e suas reelaborações. Essas memórias guardam sons, guardam histórias e imagens que 

nos levam a outros espaços dentro de uma grande rede construtora de palavras e de cosmogonia. 

Algo nos diz, que a habilidade política que conduziu a desmontagem do Regime do Apartheid na 

África do Sul, enquanto sistema de dominação, forjou-se em uma reelaboração/combinação e 

prática de tradições culturais orais, sustentando seu engajamento na luta armada e no esforço para 

a reconciliação. 

 A literatura afro-brasileira e africana, sempre presentes na produção deste trabalho, 

traçando metáforas e oportunizando a representação em imagens que falam, foram fundamentais. 

Como diria Odenigbo, personagem do romance Meio Sol Amarelo, “A grande tragédia do mundo 

pós-colonial não é não ter dado à maior parte a chance de dizer se queria ou não esse novo 

mundo; a grande tragédia é que a maioria não recebeu as ferramentas para negociar nesse novo 

mundo” (ADICHIE,2008, p.124). 

Mandela apreendeu tais táticas, vinculando passado, presente e futuro que podem nos dar 

pistas para o desequilíbrio de uma realidade, cujos integrantes parecem presos, a um mundo 

fictício. Para essa noção, Achille Mbembe foi oportuno, tecendo apontamentos sobre a percepção 

no imaginário coletivo europeu, que estruturou a raça e o negro como sendo frutos da mesma 

face. 

No cerne das leituras sob Nelson Mandela, textos profundamente poéticos, na construção 

de sua ação política, em vias de pertencimento a práticas de sabedorias ancestrais, resultou no 

terceiro capítulo, A poética da Esperança: Saberes Políticos e Tradições Vivas, como o fazer de 

uma epistemologia decolonial: o enfrentamento ao colonialismo e a busca de ferramentas que 

possibilitassem a desmontagem desse sistema colonial e racial, preocupações latentes em autores 

desde Du Bois e Fanon, em exercícios intelectuais, nos possibilitaram reconhecer  interstícios da 

cadeia colonial e racial.  

 Dos estudos africanos, as pesquisas, artigos e demais produtos acadêmicos, a África do 

Sul do Apartheid, da luta pela igualdade e de Nelson Mandela, ocupam um papel singular. Todos, 
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de algum modo, remetem há inúmeras coincidências históricas entre o Brasil e o país da África 

Meridional. Até os anos 1970, o Brasil da democracia racial, principalmente depois da 

aprovação da Lei Afonso Arinos (1951), parecia contrastar com um regime que fazia da raça um 

instrumento legal de discriminação e opressão. Por outro lado, o Movimento Negro que se 

reorganizou a partir de 19703, fez da luta contra o Regime do Apartheid uma das suas mais caras 

bandeiras, transformando Steve Biko, Winnie e Nelson Mandela, em heróis da causa da 

igualdade (ROCHA, 2008). 

Como indicam os trabalhos de Renne França e Rose Boucinhas, desde 1978 até 2009, 

semanários de grande circulação, tinham interesse no assunto. Somente a Revista Veja, da 

Editora Abril, publicou no período cento e oitenta e oito matérias (FRANÇA; BOUCINHAS, 

2010). E, mais recentemente, a institucionalização da Comissão Nacional da Verdade, pela 

Presidenta Dilma Roussef, encarregada de investigar as violações de Direitos Humanos ocorridas 

desde 1945, reacenderam o interesse pela África do Sul Pós-Apartheid, e a Comissão da Verdade 

e Reconciliação, presidida pelo Arcebispo Desmond Tutu. 

 A propósito, em um importante texto sobre a questão, Jeanne- Marie Gagnebin, em seu 

ensaio a respeito da Comissão Verdade e Reconciliação, citando Jacques Derrida, evidenciam o 

caso de “uma mulher, cujo marido foi cruelmente morto, convidada a vir escutar o relato do 

assassino. Perguntada se ela poderá ou não perdoar, ela responde que não consegue, que nunca 

                                                
3 Paulino de Jesus Francisco Cardoso, ao organizar um panorama sobre os diversos modos de resistência da 

população negra no Brasil, no último século, inscreve as várias formas de organização, de pautas e desafios. 

Exemplo dessas organizações são as sociedades leigas católicas, sociedades recreativas, periódicos negros e as 

entidades anti-racistas. “Entre os anos 1920 e 1970, entidades como a Frente Negra Brasileira (1931-1937), nascida 

em São Paulo e ramifi cando-se pelo país, o Teatro Experimental do Negro (1930/40), criado no Rio de Janeiro, com 

fi liais em São Paulo e Santa Catarina, a União dos Homens de Cor (1940/1960), organizada em Porto Alegre e que 

se espalhou por dez unidades da federação, constituíram-se em um movimento anti-racista que denunciou a situação 

de vida do negro brasileiro, mas que entendia o problema como preconceito de cor que impedia a integração do 

negro à sociedade” (SILVA,apud CARDOSO, 2009, p.17). 

Neste sentido, Cardoso reflete sobre a reorganização do Movimento Negro após dois períodos de autoritarismo 

político (1937-1945 e 1964-1985) Deste modo, nos anos 1960 e 70, tivemos a oportunidade única de ver o encontro 

destes múltiplos fatores, provocado, entre outras, pela diversifi cação dos meios de comunicação, especialmente a 

televisão, assim como, o aparecimento de periódicos alternativos como Cadernos do Terceiro Mundo. Tais aspectos 

possibilitaram o encontro do movimento negro com as práticas dos movimentos por direitos civis nos Estados 

Unidos, os Black Panthers, Black Muslins, a luta dos povos contra o colonialismo, principalmente o português na 

África, tudo embalado na força cultural da Soul Music e do Black Power. Este é o contexto de reconstrução do 

Movimento Negro, principalmente a partir da criação, em maio de 1978, na cidade de São Paulo, do Movimento 

Unifi cado Contra a Discriminação Racial. 

Ver Notas Sobre o Movimento Negro no Brasil (CARDOSO.2009) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/tematico_raciais.pdf 
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conseguirá, que nenhum governo nem comissão pode perdoar, somente ela, a vítima, e que ela 

não o consegue” (GAGNEBIN, 2013, p.182). 

Para a autora, entretanto, o trabalho da Comissão continua. “O criminoso será julgado, e 

se for julgado que terá dito toda verdade, pode vir a ser anistiado pela Comissão: já que esta pode 

anistiar quando alguém falou toda a verdade. Diferente da Lei Brasileira da Anistia,de 1979, sua 

tarefa não é produzir um silêncio sobre um momento de nossa história. E sentencia, no “caso da 

Comissão Verdade e Reconciliação, a anistia não visa o esquecimento. Pelo contrário, visa a 

narração precisa, mesmo que insuportável, dos acontecimentos, e sobre essa base comum de 

conhecimento, necessária reintegração de todos na comunidade humana e política”. 

 Nestas reflexões não é possível desconsiderar a figura de Nelson Mandela, sua habilidade 

política que, curiosamente, se aprimorou na prisão da Ilha de Roben, na qual foi encarcerado por 

vinte e sete anos. Em suas palavras: “Pelo menos - ainda que seja a única vantagem a cela de uma 

prisão nos dá a oportunidade de examinarmos diariamente toda a nossa conduta, de superarmos o 

mal e de desenvolvermos o que há de bom em nós” (MANDELA in FUNDAÇÃO NELSON 

MANDELA, 2010). Estas publicações fundamentais para a organização de um roteiro para o 

terceiro capítulo, igualmente deram pistas de como Mandela se diferenciou dos estadistas 

ocidentais. 

Neste sentido, acredito que este texto delineia aspectos mais contemporâneos de um 

antirracismo renovado. Trata-se de uma busca do entendimento de sua escrita enquanto lugar de 

expressão, de representações que podem configurar caminhos na contramão do estabelecido. 

Como disse Mandela, “A civilização ocidental não apagou totalmente minha origem africana, e 

não esqueci meus dias de infância, quando nos reuníamos em torno dos mais velhos para ouvir a 

riqueza de sua sabedoria e experiência” (MANDELA in FUNDAÇÃO NELSON MANDELA, 

2010, p. 43). 

Suas percepções se apresentam como alternativas ao meio cultural e político em que 

vivemos, dominado por uma organização racial estruturante, pois é organizadora das relações 

sociais, políticas e econômicas. Embora focado em tema da primeira metade do século XX, o 

estudo de Antonio Alves Barros, sobre a controversa figura de John Dube, foi fundamental para 

não apenas atualizarmos a bibliografia sobre o tema, mas igualmente, indicar os acervos na 
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África do Sul, em bibliotecas universitárias, onde é possível localizar farta documentação sobre a 

luta antirracista naquele país (BARROS, 2012). 

Outra contribuição significativa, diz respeito ao modo como o autor amarra o debate sobre 

memória e história. Como se sabe, “... há muito se tem reconhecido que o fato histórico não é um 

objeto dado e acabado, pois resulta da construção do historiador e mesmo dos documentos 

selecionados ao longo do processo histórico para guardar e legitimar a memória de uma 

sociedade”. O documento não é um material bruto a serviço do pesquisador. Ele é fruto de um 

posicionamento dos grupos sociais em contenda em torno de suas experiências pretéritas e 

perspectivas de futuro. Barros, citando Jacques Le Goff, todo documento é monumento.  

 

A memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicar-se-iam a dois tipos de 

materiais: os documentos (escolha do historiador) e os monumentos (herança do 

passado). Monumento se refere a tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a 

recordação, por exemplo, os atos escritos. O monumento é, portanto, um legado à 

memória coletiva (BARROS, 2012, p. 43). 

 

Os documentos pertencentes a fundos pessoais, que agora compõem acervos de 

bibliotecas universitárias da África do Sul, permitem documentar as memórias do Apartheid. 

Memória, que até pouco tempo, não fazia parte da história nacional, organizada pela 

administração de arquivos do governo sul-africano. As bibliotecas, portanto, ocupam aquele lugar 

atribuído, por Michael Pollak, a história oral, a capacidade de questionar as narrativas presentes 

nas memórias dominantes. Neste sentido, as memórias de Nelson Mandela, também propõem um 

novo quadro de referências, capaz de reconciliar pessoas em uma nova comunidade nacional. 

(POLLAK, 1989, p. 04). 

Configurando deste modo, uma Poética da Esperança, outrossim, pensar em ferramentas 

para compreender este fenômeno simbólico e histórico que o sul africano representa. Refletir 

sobre o sonho de Mandela por uma África do Sul com estruturas sociais não racialistas, demanda 

está que tornou-se presente em suas relações, nela o significante era implacavelmente tomado 

como signo, sua palavra em si se somava a sua ação, seus atos cotidianos eram atos políticos 

quiçá primeiro pela tomada de consciência da linguagem e seus efeitos sobre o interlocutor. 

 Trata-se de uma pesquisa, que articula história/autobiografia/biografia e memória. 
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A fim de abordar as percepções de Nelson Mandela e na tentativa de compreender o 

comunitário e lugar de pertencimento de grupos sociais tão distintos, como se deflagrava naquele 

momento a África do Sul, foi necessário, recorrer ao trabalho com as cartas, discursos, entrevistas 

de Nelson Mandela, todos materiais históricos e literários. Textos que nascem sempre mediados 

pela travessia histórica da vida de Nelson Mandela. Algo nos diz que nos esforços para superar 

um sistema político autoritário, Nelson Mandela se inspirou nas suas experiências tradicionais 

ancestrais, de seus antepassados. 

Não mais presa à ideia ilusória da objetividade e a ethos de ciências coloniais, que se 

reatualizam em nosso presente, partícipe de uma tradição em que não mais almejamos a falsa 

pretensão de arrancar a fórceps lembranças de si, apagar os rastros, na crença de uma escrita em 

que a subjetividade e nossas bagagens podem ser excluídas, no momento sacro da escrita. Hoje, 

compreendo que as minhas experiências permeadas: por lugar cultural, racial e de gênero, 

dialogam com esta produção acadêmica, tanto quanto todas as leituras nas quais me debrucei para 

a realização desta pesquisa. Se minhas fontes são produções narrativas, me deterei algumas linhas 

para falar sobre quem é esta pesquisadora e as águas que me trouxeram até o presente momento. 

Não se trata de ressentimentos, mas de reelaborações do passado, permitindo a instauração do 

novo,  

 

“Ora, a imposição do esquecimento como gesto forçado de apagar e de ignorar, de fazer 

como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, tal ferida no passado, esse 

gesto vai justamente na direção oposta dessas funções positivas do esquecer para a 

vida”(GAGNEBIN, 2013, p.179). 

 

Uma mulher, negra, pobre, faxineira aos nove anos de idade e filha de empregada 

doméstica, vivendo entre Cascavel (PR), e a lida no campo em um pequeno sítio em Ibema, sobre 

os cuidados da avó materna, entre saberes populares e de pessoas que jamais almejaram os 

bancos de um ensino superior, naqueles tempos a universidade nos parecia um espaço inatingível. 

Formada em Letras, habilitação Licenciatura em Língua Espanhola e Portuguesa, pela 

Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE), em 2006, durante alguns anos residi em 

Assunção, capital da República do Paraguai, onde procurei aprimorar-me. Lecionei português 

para estrangeiros e frequentei aulas do Mestrado em Língua e Literatura Hispano-Americana, na 
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Universidade Nacional de Assunção (UNA), identificando-me, nas minhas idas e vindas, com as 

lutas e populações nativas do Paraguai para sobreviver. Na época, meu interesse estava voltado 

para a presença de uma cultura e de memórias populares, das tradições Guarani, em especial, na 

produção literária de Augusto Roa Bastos. 

De volta ao Brasil, ainda tocada pelas possibilidades de diálogo entre memória e 

literatura, encantei-me com os romances, contos, poemas de escritores e escritoras, militantes e 

feministas, de origem afro-diaspórica, engajados nos esforços para repensar as representações 

sobre populações afrodescendentes e preocupados com lutas antirracistas. Deste modo, fui 

apresentada a Nelson Mandela e suas memórias passaram a fazer-me perguntas às quais 

evidentemente, ainda não tinha respostas. 

 

Nas minhas atuais circunstâncias, pensar sobre o passado pode ser uma exigência muito 

maior do que comtemplar o presente e prever o curso dos eventos futuros. Até ser preso, 

nunca apreciei devidamente a capacidade da memória, o interminável fluxo de 

informações que a mente pode armazenar (MANDELA, 2010, p. 122). 

 

Foram suas memórias, travessias históricas e políticas que me impulsionaram a produzir 

esta pesquisa, pois a memória, como apresenta Márcio Seligman Silva “Não existe sem 

resistência”(SILVA,2003). 

Vivendo em Florianópolis, desde 2009, em situação diferente da minha experiência na 

cidade de Cascavel (PR), me vi, totalmente imersa no mundo da cultura de descendentes de 

africanos da cidade. Redes familiares extensas, envolvendo vários graus de parentesco, a riqueza 

cultural presente nas escolas de samba, o universo mágico das religiões de matrizes africanas e a 

riqueza dos estudos acerca da Diáspora africana, desenvolvidos na Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC). 

As leituras realizadas contribuíram para mudar a minha trajetória acadêmica e de 

militância, produziram sensações múltiplas, por meio de metáforas encantadoras que parecem 

configurar expressões de experiências desta Diáspora. Seus textos levaram-me a outras veredas, 

possibilitando suplantar o vazio do até então desconhecido, as leituras de Madiba me fizeram 

acreditar na Marcha pela liberdade de mulheres negras, e na luta pela liberdade de nossos filhos. 
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Portanto, as marcas de minhas faxinas, de minhas experiências raciais, de uma pessoa 

familiarizada com versos e prosas, e com a densa representação literária de nossos corpos, estão 

impregnadas nestas páginas, pois não pude abandoná-las, fazem parte de minhas atuais vias de 

esperança de um mundo melhor e por infâncias mais coloridas. Eis aqui uma pequena digressão, 

mesmo diante a todo escombro, são destes corpos que parecem nascer significativamente 

mudanças e abalos à dominação ocidental. 
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   CAPÍTULO I  

 

 NA ENCRUZILHADA ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA: A BIOGRAFIA COMO 

DOCUMENTO E TESTEMUNHO HISTÓRICO 

 

“Vou manter nossa promessa: nunca, jamais, em quaisquer circunstâncias, falaremos 

alguma coisa imprópria sobre o outro... O problema, claro, é que os homens mais bem-

sucedidos têm um pendor para alguma forma de vaidade. Em certo estágio da vida, eles 

se permitem ser egoístas e alardear publicamente suas espetaculares realizações. 

A que belo eufemismo de autoelogio a língua inglesa evoluiu! Chamam a isso 

autobiografia”(MANDELA,. 2010, P.28). 

 

Nelson Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, na localidade de Mvezo, em Transkei, 

quando a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, mantendo-se na vida pública quando o 

mundo celebrava meio século da Declaração Universal Dos Direitos do Homem. Fez a travessia 

para o mundo ancestral de povos africanos em 05 de dezembro de 2013, em Joanesburgo, tendo à 

maior parte de seus noventa e cinco anos de vida devotadas a luta pelos direitos humanos.  

Este líder sul africano nos inspira, na medida em que seus discursos, narrativas, 

comentários e ressignificações de suas tradições, advêm da reelaboração contínua de suas 

experiências e provocam repercussões. Configura-se como ator político na medida em que 

enfrenta a epistemologia ocidental e sua teoria política, pois foi um governante que articulou 

narrativas de descolonização, sua figura abala o imaginário eurocêntrico sobre o continente 

africano, já que sua existência desmente a não importância da África, no contexto político 

contemporâneo, assim como aponta, para a valorização de tradições e sistemas políticos 

africanos. 

Em lutas contra a desigualdade, Mandela representa símbolo de integridade, humanidade 

e antes de tudo, da luta pelo direito de tornar-se humano. Representa a capacidade de um líder, 

mesmo vivendo em situações de profundas desigualdades e violências constituídos pelo Regime 

do Apartheid, foi capaz de propor diálogos entre adversários, pontes que permitiram à nação sul-

africana se reconstruir com um projeto de futuro. Protagonizou uma reviravolta na ideia de 

humanidade, ao humanizar seus opressores, em tempos de reconciliação. Sua imagem permanece 

viva no século XXI, seja em emblemáticas camisetas, em letras de samba enredo, como as das 

escolas Porto da Pedra (Preto e Branco à Cores/2007), e da Imperatriz Leopoldinense (Um Ritual 
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de Liberdade/2015). Seu sorriso como ícone da luta pela igualdade, em grafites de viadutos nas 

metrópoles de todo o mundo tornou-se um signo de liberdade. Na intervenção urbana, na cidade 

de São Paulo-Minhocão/2014, sua imagem foi estampada, em um dos pilares na parte inferior do 

Minhocão, denotando a esperança que Madiba ainda possibilita. 

Figura 1 - Grafite de Mandela, em um dos pilares do minhocão na cidade de São Paulo 

 

 

Fonte: https://www.ideafixa.com/minhocao-e-guerrilha-semiotica/10/01/2016 

No final da imagem, a realidade de políticas raciais, que podem ser lá e cá, na impressão 

do artista Renato da Silveira, em “Máscaras afro-brasileiras, 2014”, representando segregações de 
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uma África do Sul do Apartheid, comparada ao Brasil, signo da democracia racial. Ambas 

propõem reverter à desumanidade vivida por estes corpos negros, em diferentes regiões 

geográficas. Na primeira marcha do Brasil, intitulada Marcha das Mulheres Negras, organizada e 

protagonizada por mulheres negras de diversas regiões do país, com foco em suas pautas, 

intitulada Marcha das Mulheres Negras que ocorrida na cidade de Brasília, em 2015, em seus 

cartazes mulheres negras do estado de Santa Catarina, acolhiam sementes semeadas por Nelson 

Mandela, na frase: “Eu sou porque nós somos” Ubuntu. Logo, as imagens e legado de Nelson 

Mandela, presentificam-se em biografias, documentários, filmes, corpos e vozes dispersos de 

africanos e seus descendentes. Inspiração é o ritmo que nos versos do samba enredo, da escola 

Porto da Pedra 2007, “Preto e Branco à Cores”: 

 

                                                  O nosso herói Mandela é 

Senhor da Fé, clamou o povo 

E o Tigre encontra no Leão 

A maior inspiração de um mundo novo 

 

Compreendemos sua importância e magnitude “na inspiração de um novo mundo”, na 

medida que desvelamos o que significou o Regime do Apartheid. No sul do mundo, a partir do 

final do século XIX primórdios do colonialismo em África, mas, igualmente poderíamos remeter 

a descoberta da América, como ato fundador, nos termos propostos por Anibal Quijano,  

europeus e seus descendentes utilizaram a raça como principal parâmetro para distribuição de 

status, prestigio e poder.. 

A agenda liberal norte-americana e europeia, com seus apegos aos direitos formais 

previstos em leis – o Apartheid, como as leis Jim Crown4, no sul do EUA –, por muito tempo 

pensados como um Estado de exceção, no uso da separação racial como elemento chave, não 

resistiram à conjuntura internacional de fins do século XX. Tal visão fechara os olhos para o que 

                                                
4 Jim Crown: Leis segregacionistas vigentes nos Estados Unidos entre 1876 e 1965. O país constituiu-se  como um 

Estado de direito e  justificou a desigualdade dos indivíduos apenas a partir de suas características imanentes (força, 

ousadia, ambição, perseverança etc.), que emergem em situação de competição em mercados livres. Tal fato, junto 

com a resistência da população branca em aceitar a completa igualdade de direitos dos ex-escravos, acabou por 

facilitar a aceitação de uma doutrina racista para justificar a limitação dos direitos dos negros. Os Estados Unidos 

abrigaram pois, por um tempo, uma dualidade de ordem jurídica num mesmo Estado de direitos. (GUIMARÃES, 

1999, p.106) 
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ocorria nas colônias lusas em África, mas, igualmente, às profundas desigualdades raciais 

existentes no Brasil da democracia racial, de Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e de 

muitos outros que, ao reduzirem racismo a mero preconceito, ou fenômeno de natureza pessoal, 

silenciaram problemas de fundo cultural, sufocaram vozes dissidentes, como de um Jose Correia 

Leite ou Abdias do Nascimento, vinculados aos movimentos associativos negros e antirracistas, 

em lutas pela democracia plena. 

Ao longo do século XX, a história da África do Sul foi marcada por segregações, desde 

1910, com a formação da União Sul Africana5, consagrando o direito de tutela da raça branca sob 

a população negra, pois não reconheciam os africanos nativos como cidadãos humanos.  

Seguido pelo Ato da Terra de 1913, dividindo o território entre a minoria branca e as 

comunidades compostas pela população negra: “os dois terços da população compostas por 

negros ficaram com 7,5% das terras. A minoria branca abocanhou nada menos que 92,5%. Um 

negro só podia viver fora de suas terras se estivesse empregado em propriedades brancas” 

(NETO, 2010, p.49). Nos anos seguintes, outros atos de destituição de direitos foram 

implementados, sempre tendo como princípio o privilégio da população branca sobre as 

populações nativas, provocou a declaração política da Liga da Juventude do ANC, 

 

Em 1936 a última porta para a cidadania foi fechada na cara dos africanos pelo Ato da 

Representação dos Nativos, que nos deu três homens brancos para representar oito 

milhões de africanos, em um Parlamento onde 150 representava dois milhões de 

brancos. Ao mesmo tempo, um Ato da Terra foi aprovado para garantir que, no caso de o 

Ato da Terra de 1913 ter deixado alguma lacuna que pudesse ser usada pelos africanos, o 

Ato da Terra e Custódia dos Nativos a preenchesse, em nome do “humanitarismo e da 

civilização Moderna (IDAF,1989.38). 

 

Todavia, apesar de todas as proibições já implementadas, o ano de 1948 representou um 

marco na organização constitucional do racismo, pois a partir da vitória do Partido Nacional, com 

o líder Daniel François Malan, ocorreu a institucionalização do regime segregacionista. Portanto, 

se na Europa havia motivos para comemorar a queda de Hitler e de Mussolini, no continente 

africano, em especial na África do Sul, Malan com a vitória da “supremacia branca” restaurou 

                                                
5 Em 1910, na sequeência da Guerra Anglo-Bôer de 1899-1902, os brancos dos quatro territórios-Cabo e Natal (antes 

britânicos), e Transvaal e Estado Livre de Orange (antes Bôer)- Uniram-se para formar a União da África do Sul, sob 

o comando da Coroa Britânica (IDAF,1989.36) 
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políticas nazifascistas na África, esta política racial receberia o nome de apartheid, resultando em 

conjunto de leis, condições de vida e negação de direitos; em 1949 a proibição de casamentos 

inter-raciais, a obrigatoriedade de portar os passes (registros similares a um passaporte), para 

poder circular nas cidades; em 1950 teriam a proibição das relações sexuais entre brancos e 

negros, o governo proíbe partidos que se opunham a seu governo e a criação de áreas exclusivas 

para brancos; em 1951, criação dos “bantustões”6; 1953,  foi proibido o uso coletivo de locais 

públicos, como banheiros, bebedouros, praias e  instituido um sistema de ensino especialmente 

para a população negra; a partir de 1971, os habitantes dos bantustões se tornaram imigrantes em 

seu próprio país, pois lhes foi proibida a cidadania sul-africana. 

 Frantz Fanon, Angela Davis, Kabengele Munanga, Achille Mbembe, cada um em seu 

tempo, compreenderam que a separação e a limitação ou negação total de direitos tornou-se a 

regra em estados coloniais. Ao fundamentarem seu poder em dimensão racial fantasmagórica e 

de extrema violência, criando uma produção ilusória na invenção do Branco e do Negro, 

inventaram um desenvolvimento epistemológico pilar na manutenção do Apartheid. Kabengele 

Munanga, reflete sobre o sentido do Apartheid e suas consequências em: Algumas considerações 

sobre “raça” Ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos, 

 

O apartheid existia como demonstração da radicalização do racismo sem lançar mão da 

palavra raça. Com efeito o apartheid é uma palavra do afrikans e recebeu a definição 

ideológica de um projeto de desenvolvimento separado, com a finalidade de preservar a 

riqueza cultural e as identidades étnicas dos povos da África do Sul. Em nome do 

respeito às identidades e às diversidades culturais, foi implantado na África do Sul um 

regime segregacionista que durante meio século confiscou os direitos fundamentais, 

políticos e sociais da maioria da população (MUNANGA, 2006, p.53). 

 

Neste trabalho, como parte de busca de registros destas experiências, focou-se em estudo 

de biografias publicadas, tornadas documentos, que podem conter pontes de como Nelson 

Mandela transformou-se em protagonista chave na travessia política do Regime do Apartheid 

para a Democracia, em seu país e sua representação nestas narrativas biográficas.  

                                                
6 Espaços onde negros podiam residir e supostamente ter propriedades. Formando bolsões negros como se fossem 

nações separadas, mas dependentes, em 1958 no projeto de uma África do Sul 100% branca, estes territórios ganham 

independência (NETO, 2010.51) 
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No encontro entre as filhas de Zeus e Mnemosine, história e literatura se articularam, para 

apreender a complexidade das narrativas biográficas. Pois, se a biografia tem ganhado público 

cada vez mais interessado na vida e nas singularidades de celebridades do mundo pop, de 

políticos e intelectuais, também a história, assim como a própria literatura, tem reabilitado uma 

prática que nunca esteve em desuso: a Biografia e Autobiografia. Incorporada pela história, como 

documento, em que, através da escrita de sujeitos históricos, é possível contextualizar um 

determinado período, refletir sobre detalhes do cotidiano; já para a literatura, resgatada como 

gênero literário, assim comenta Compagnon (2010, p.34): 

 

Após o estreitamento que sofreu no século XIX, a literatura reconquistou desse modo, 

no século XX, uma parte dos territórios perdidos: ao lado do romance, do drama e da 

poesia lírica, o poema em prosa ganhou seu título de nobreza, a autobiografia e o relato 

de viagem foram reabilitados.  

 

Igualmente a literatura possibilita o aporte necessário para a compreensão da diferença 

cultural, através da representação e da ficção, apontando-nos para conflitos, negociações, 

enfrentamentos, dentro de estruturas hegemônicas e reconstruções de modos de existência. Para 

Homi Babha, A Literatura do Reconhecimento, permite colisões que resultam em sobrevivência 

de passados, antes reconhecidos tão somente, dentro da narrativa de seus vencedores: “Tais 

formas de existência social e psíquica podem ser melhor representados na tênue sobrevivência da 

própria linguagem literária que permite à memória falar. (BABHA, 1998, p.32)  

Destarte, a arte através de sua linguagem, remete para além do que as narrativas 

biográficas e autobiográficas de Mandela, contêm ou “controla”, enquanto conteúdo. Revelam o 

que se torna tão importante quanto às metáforas produzidas, entre o significado singular e o 

significado da sua comunidade, ademais da licença poética que a ficção assume ao adentrar nos 

passados silenciados, não representados, que assombram o presente histórico (BABHA,1998). 

Frente às produções sobre biografias, contamos com obras de Vavy Pacheco Borges, Angela de 

Castro Gomes, Sabina Loriga, que dentro do campo da história vêm analisando essas narrativas 

como documento e testemunho histórico. 

A África do Sul, localizada na África Meridional, sofreu consequências da expansão do 

colonialismo e do capitalismo Ocidental, que deixou marcas profundas na partilha do território, 
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como no epistemicídio7 de saberes na região, que foram compartilhados por todos que 

compunham aquelas fronteiras.  

 

Figura 2 - Mapa da África do Sul 

 

 

Fonte:(http://blogdotiburon.com/2014/10/16/africa-do-sul-chegada-ao-pais-e-surfe-em-jeffreys-bay/) 

 

O continente africano há muito tinha relações mercantis com governantes de outros 

países, porém, segundo Roland Oliver, foi no século XIX, com as mudanças do comércio 

internacional que o continente atravessou grandes transformações, pois a entrada de europeus, em 

busca de pessoas e produtos, tornou-se uma constância. 

                                                
7 Mortes de conhecimento e de saberes de outras comunidades culturais. No sentido que a cultura europeia 

naturalizada ou estruturada no centro da hierarquia social, foi possível dentro de um estado de constante violência e 

expropriações. Ver Boaventura. De Souza Santos, Epistemologias do Sul. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 

http://blogdotiburon.com/2014/10/16/africa-do-sul-chegada-ao-pais-e-surfe-em-jeffreys-bay/
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O século XIX assistiu a uma mudança radical no ritmo do comércio internacional, o que 

acarretou uma ampla invasão do continente africano por caravanas baseadas na costa, 

algumas das quais por lideranças não-africanas. As expedições cada vez mais abriam seu 

caminho para o interior, utilizando, se necessário, a força. . . (OLIVER, 1994, 181. 182). 

 

Ao mesmo tempo é importante evidenciar que a invasão e desestabilidade dos territórios 

africanos não ocorreram de modo homogêneo. Na África Meridional, composta por Botsuana, 

Angola, Moçambique, Malaui, Zimbábue, Zâmbia, Suazilândia, Lesoto, Angola, África do Sul e 

Namíbia, segundo o mesmo autor 

 

A desestabilização das sociedades da África meridional começou, num certo sentido, no 

começo do séc XVII, quando pequenos grupos de brancos da colônia holandesa do 

Cabo, equipados com pistolas, cavalos e carros de boi, começaram a comerciar e a 

disputar o gado com os pastoralistas khoi do interior imediato (OLIVER,1994, p.189). 

 

Através das obras biográficas e autobiográficas foi possível estruturar este mosaico de 

devastações em que nos encontramos, por vezes, com a personagem de O Mundo se Despedaça 

de Chinua Achebe. Okonkwo, personagem de Achebe, foi situado em enredo dessa obra literária, 

nos jogando para as tradições orais do mundo Igbo, compartilhando no significado de mundos 

ancestrais e na interrelação de mundos coloniais. Chinua Achebe nos abre para um contexto em 

que o cerne é o comunitário, uma existência partilhada, na medida em que a colonização britânica 

aproximava-se, trazendo consigo um mundo em decomposição. Suas regras, ritos e cotidianos 

perdem forças e validades para o novo, em vias de modernidade; esta produção literária,  

constituí-se em texto fundador da literatura nigeriana, dramatizando o surgimento do colonizador 

branco frente à cultura tradicional Igbo. 

Apesar das diferenças que marcam, no pertencimento cultural ao continente africano, as 

nações Igbo e Xhosa, fendas na composição cultural imersa nas tradições orais, – em que a 

palavra dispõe o pertencimento das pessoas –, possuem em comum a colonização britânica, 

marcada por desapropriações e conflitos nos enraizamentos destas comunidades. Conforme o 

historiador africano Elikia M’Bokolo, 
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Nas colónias britânicas, os brancos, baseando-se nos precedentes canadiano, australiano 

e neo-zelandês, fizeram valer o seu direito e o seu desejo de adquirirem uma certa 

autonomia, um direito de controle sobre os seus assuntos. A União Sul Africana 

rapidamente obteve ganho de causa: tendo obtido já em 1910 o estatuto de dominion, 

beneficiando de uma autonomia interna, delegou ministros ao Gabinete imperial durante 

a guerra, participou da negociação dos tratados de pas, e tornou se membro da 

Commonwealth logo quando da sua criação, em 1931 (M’BOKOLO, 2007, p.397). 

 

Deste modo, esse trabalho também contém a oportunidade de cruzarmos as margens do 

Atlântico, fazer a travessia entre a Tradição e a Modernidade, não apenas restituindo vida às 

ruínas, mas apreendendo as visões de mundo de suas tradições orais e vivências comunitárias. O 

protagonista das biografias e da autobiografia – Nelson Mandela – nos revela o mundo das 

tradições das populações Xhosa, situando na África Meridional uma sociedade pastoril que, 

assim como a personagem de Chinua Achebe, depara-se com um mundo em pedaços. Ambos são 

testemunhos entre dois rios. 

As obras biográficas são narrativas produzidas a partir de bilhetes, cartas, diários, 

compondo, ao longo da década de 1980 e de 2000 mil, as principais obras e documentários sobre 

sua trajetória. Estas escritas sensíveis e ordinárias emergem em minha pesquisa, tendo a escrita 

biográfica como as principais fontes do meu trabalho. Por conseguinte, o que tem me instigado 

não é a tradução do que verdadeiramente ocorreu como a ilusão de um romance realista, porém o 

ofício de investigar em leituras e pormenores do mundo de Mandela, que se tornou o homem do 

século XX.  

Deste modo, trabalhando narrativas biográficas essa pesquisa histórica, tem como desafio, 

através da escrita de Nelson Mandela, ouvir vozes das vidas de homens e mulheres africanos que, 

em quase um século de vida puderam presenciar e participar da luta por emancipação e 

humanidade daqueles corpos. A possibilidade de trazer a subjetividade do sujeito para o centro da 

pesquisa, como os vários enlaces de toda produção que teve como finalização o livro enquanto 

material possibilita a historiadores a oportunidade de trabalhar com ferramentas, cujo foco está 

nestes diversos – enunciados e identificações multifacetadas de uma escrita moderna –. Organizar 

vozes por vezes contraditórias, presentes na biografia e analisá-las com o cuidado necessário de 

todo documento, apresenta-se como um estímulo ao mesmo tempo em que nos aponta para os 

limites do pesquisador, pois trabalha, invariavelmente, com formas de representação e  

subjetividades. De acordo a Sabina Loriga, 
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A redescoberta da biografia remete principalmente a experiência no campo da história 

atenta ao “cotidiano”, a “subjetividades outras”: por exemplo, a história oral, os estudos 

sobre a cultura popular e a história, de trazer para o primeiro plano os excluídos da 

memória, reabriu o debate sobre o valor do método biográfico (LORIGA, 1998, p. 225). 

 

A língua foi o primeiro recorte para o levantamento do material e, consequentemente, a 

tentativa foi de empreender, entre materiais de língua portuguesa, o maior número de documentos 

que possibilitassem refletir sobre os caminhos e arranjos políticos de Nelson Mandela; as leituras 

que abarcam suas experiências ou o que poderíamos chamá-las, de vozes que configuram as 

biografias direcionadas.  

A historiadora Vavy Pacheco Borges, em sua importante contribuição para o estudo 

destas fontes em Grandezas e Misérias da Biografia, explicita os desafios, os limites e a beleza 

em se trabalhar com este tipo de escrita, destacando a etimologia da palavra da qual iremos 

sublinhar, por diversas vezes, este capítulo 

 

Ao começar a me preocupar com os trabalhos sobre a biografia, eu não tinha ideia que 

esse termo tivesse surgido tão tarde, oriundo do grego bios= vida e graphein=escrever, 

inscrever, acrescido de ia, um formador de substantivo abstrato. No mundo antigo, o 

termo biografia como “relato de vidas” parece ter ocorrido pela primeira vez em 

Damásio, cerca de 500 d.c. (BORGES, 2006, p.204). 

 

Oriundo do grego, a palavra biografia encontrou alicerce na sociedade ocidental moderna, 

ao assumir também a celebração do indivíduo. Hoje, a escrita de si, encontra-se entre as obras 

mais procuradas, por motivos que vão desde a vida como espetáculo, às pormenorizações do 

sujeito, em tentativas de humanizar figuras simbólicas e evidenciar o quanto sua vida pode 

assemelhar-se a do leitor. Inúmeras são as aproximações entre este relato de vidas e seu público; 

também são plurais as técnicas de escrita para a elaboração deste documento, o estilo discursivo 

do biógrafo, as fontes apresentadas, o modo como enreda as suas narrativas. Todos esses 

elementos são profundamente significativos e foram levados em conta. 

O Fundo Internacional de Defesa e Auxílio para a África Austral (IDAF) organizou, em 

1989, Mandela A Luta é minha Vida, em relato trabalhando com uma cronologia da vida do então 
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prisioneiro político, que começou sua ascensão com a Liga da Juventude, no Congresso Nacional 

Africano8. 

Ela nos traz uma biografia que inicia em 1944 até a década de 80, relatando campanhas, 

datas de julgamentos, artigos escritos e publicados no jornal francês Libération, entre 1955 e 

1959, com seus depoimentos dando-nos o ritmo. A enunciação de cada capítulo da obra constitui-

se em uma trama, em que os organizadores parecem apenas observadores imparciais. Conforme 

Michel Trebistch, citado por Vavy Pacheco Borges,“Na “biografia clássica o biógrafo é o juiz, 

emitindo valores e apreciações sobre o biografado; na “biografia romântica”, ele é observador e 

imparcial”(BORGES,2006,p.218). 

No período em que se inscreve o desenvolvimento dessa biografia, Mandela ainda estava 

em negociação para a sua libertação, que ocorreu apenas em fevereiro de 1990. A invenção do 

racialismo pelo Ocidente9, transformando a cor da pele em principal alvo de identidade, nestes 

arquivos ultrapassados de uma África do Sul possível, há pouco mais de vinte anos, as perguntaa 

que, quiçá mais nos aproxime ao leitor, seria o quanto a raça foi estruturante para aquele país? E 

para as demais regiões que viveram sobre o teto da colonização europeia? 

Segundo Nadine Gordimer, a colonização significou usar costumes e palavras que para 

estes sujeitos eram vazios, embora como aponta em seu livro O melhor tempo é o presente, a 

compreensão dessa hierarquia de tempos e sua organização ocorria em ações cotidianas das vidas 

daquelas pessoas, permitindo perceber a intrusão colonial nos viveres dos povos colonizados. O 

nome Nelson foi escolhido por sua professora, assim que Mandela passou a frequentar a escola; 

                                                
8 O sumário desta obra foi dividido nas notas da edição brasileira e inglesa, prefácio de Jennifer Dunjwa Blajberg, 

Introdução, Discursos Escritos, Documentos e Memórias da Ilha. Ela nos reserva uma biografia linear que inicia nos 

anos de 1944 e finaliza com honrarias para Nelson Mandela no Brasil entre os anos de 1985 e 1986, com uma de 

suas  titulações: “Título de Cidadão Benemétrio do Estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro”,  em 1986 “É dado o nome de rua Nelson Mandela, pelo prefeito do Rio de Janeiro, ao 

trecho final da rua Muniz Barreto”; tanto na rua Nelson Mandela como na Voluntários da Pátria, endereço do 

consulado da África do Sul no Rio de Janeiro “Em ambas as ruas foram realizadas, na década de 80, inúmeras 

manifestações contra o apartheid (IDAF, 1989.341) 

 
9 É apenas no século XIX, com as teorias das raças, que a apreensão das “diferenças” transforma-se em 

projeto teórico de pretensão universal e globalizante. “Naturalizar as diferenças” significou, nesse momento, o 

estabelecimento de correlações rígidas entre características físicas e atributos morais. (Schwarcz, 1993. 65) 
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seu nome significou apenas um passaporte para a entrada naquele mundo em que suas tradições, 

sua língua, seu modo de vestir, e seus valores ficaram fora do letramento escolar. 

A Luta é minha Vida, foi publicada no Brasil pela Editora Globo, e nesse compêndio a 

empresa também tornou-se alvo de minha atenção. Após a leitura do prefácio, escrita por Jennifer 

Dunjwa Blajberg, em julho de 1988, no final de sua linda abertura tece loas a resistência sul-

africana, evidenciando como, através dos bantustões (Estados independentes) e Bantu Education 

(Educação Bantu), por meio do qual o ministro da educação, Hendrik Verwoerd também 

implementou técnicas para manter as populações em lugares predestinados à segregação.10 

 No desenvolvimento da leitura, Blajberg passou a evidenciar para qual público o livro era 

endereçado, assim como, quais intencionalidades estavam em jogo ao publicarem tal biografia no 

Brasil, uma obra que organiza os fatos sobre a história de luta de Nelson Mandela 

 

Mandela recusou a anistia que queriam conceder, caso concordasse em viver no “Estado 

independente” cuja capital era sua cidade natal. Esta compreensão do alcance      da 

discriminação racial alimentou a luta do povo sul-africano contra o regime da minoria 

branca, unindo diversos setores da comunidade negra (IDAF,1989 p.13). 

 

 Referente ao público alvo fica explicitada a quem a biografia era destinada, quando 

Blajberg expõe seu juízo referente aos movimentos negros no Brasil, 

 

Os movimentos negros acabam por empregar táticas de chantagem política individualista 

e de autovitimização, que só fortalecem o paternalismo, o qual, em última parte coopta 

grande número dos que resistem ao racismo no Brasil (IDAF, 1989, p.15). 

 

A Editora Globo representa um item da cadeia que compõe o sistema informativo, que a 

forma como companhia de comunicação. Para tanto, a empresa possui diversas instituições em 

articulação com a mídia, rádio, imprensa escrita, tv em circuito aberto e a cabo. Na escolha de 

                                                
10 Referente a organização do estado do apartheid, Elikia M’bokolo evidencia como o crescimento econômico da 

União Africana, no final do século XIX, aumentou a necessidade do Estado em organizar as populações, 

discriminando as classes trabalhadoras, estruturando privilégios, diferença,  exclusões: “A emergência desse 

proletariado contribuiu grandemente para o estabelecimento dos princípios do apartheid: para evitar a constituição de 

uma classe operária unida, o Estado encetou uma política de discriminação desde o fim do século XIX. Ao mesmo 

tempo, os muitos mineiros brancos, que é certo, eram muitas vezes mais qualificados do que os mineiros negros, mas 

que sobretudo estavam preocupados em cultivar a sua diferença e defender ou adquirir privilégios”(M’BOKOLO, 

2007, p.417). 
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quem desenvolveria o prefácio para o livro no Brasil, a editora nos apresenta sua posição política 

e ideológica referente às lutas travadas pelos diversos movimentos negros no país. Uma empresa 

que vem consolidando-se, desde o regime militar, como um importante espaço hegemônico e de 

obstrução de direitos civis, para uma significativa parcela da população brasileira. Importante 

lembrarmos que no momento da publicação, os movimentos negros no Brasil estavam discutindo 

o centenário da Abolição da Escravatura, igualmente construindo bases de discussões, que mais 

tarde tornam-se respaldo para as políticas de ações afirmativas. 

Com esse prefácio, a editora evidencia que os negros do país, ou os sujeitos que ao longo 

de sua existência, reinventaram modos de reelaborações para contraporem-se, as segregações 

raciais e culturais, não eram o seu público alvo. Nas palavras de Muniz Sodré, “A imprensa vem 

assegurar a transmissão de informações sobre a vida cotidiana, mas também amplia, em novas 

formas, a centralização do poder e o disciplinamento do cidadão” (SODRÉ, 2001, p. 16). 

Portanto, a obra de um dos maiores líderes da luta antirracista, símbolo do movimento 

negro na diáspora africana, que possibilitou na década de 1980 a leitura de textos completos de 

Mandela, tem como elemento de interação no Brasil, a população branca. 

Neste sentido, entende-se que todo relato se faz importante, são nesses meandros que a 

pesquisa vem traçando novas investigações, onde os prefácios também passaram a ser alvo de 

análise deste trabalho. Na produção de uma biografia, todos os interlocutores, que de algum 

modo a influenciam, estão presentes na obra, nenhum elemento deve ser desprezado, pois muitos 

fragmentos acabam remetendo-nos a rincões que ainda não havíamos questionado, enquanto 

pesquisadora. 

A biografia Mandela Retrato Autorizado foi publicada no Brasil pela editora Alles Trade 

em 2007.  O autor da narrativa biográfica é Mike Nicol, escritor e jornalista sul-africano, que 

dispõe na obra muitas entrevistas, que vão enriquecendo o material produzido. São amigos, 

ativistas e personalidades políticas, assim como fotos marcantes sobre a África do Sul, 

contextualizando e compondo a vida de Nelson Mandela, onde o material fotográfico da biografia 

é tão importante e relevante quanto os textos que organizam as narrativas dentro de intersecções. 

 É comum analisarmos a grandiosidade de Madiba por sua opção a não violência, a 

resiliência e ressignificação da vida, ao qual foi exposto junto aos demais sul-africanos. Contudo, 
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não podemos deixar de falar que a violência, a conduta em atitudes mais severas contra o regime 

segregacionista, no final da década de 1950 e início da década de 1960, foi obra, principalmente, 

dos esforços e embates de Nelson Mandela, que soube conduzir o ANC para este momento. Ao 

ser notificado, em 1993. Sobre o seu Prêmio Nobel da Paz, demonstrou surpresa, pois relembra: 

“presumi que o comitê do Prêmio Nobel nunca pensaria no homem que havia fundado o 

Umkhonto We Sizwe para o prêmio da paz” (MANDELA, 2012, p.748) Dessa construção surgiu 

a organização do braço armado do Congresso Nacional Africano. De acordo com Maria Manuela 

Camposana de Araújo, 

 

Mandela mostra aperceber-se de que o percurso iniciado dentro do ANC, com as duas 

formas de luta planeadas, a fase de resistência passiva (de 1912 a 1952-3) e a fase da 

violência, a partir de 1953, iriam, de certeza, valer-lhe perseguições políticas várias, que 

haviam, mais tarde, de resultar em vinte e sete anos de prisão (...) (ARAÚJO, 2008, 

p.65). 

 

Durante a greve geral11, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 1961, quando o Conselho 

Nacional Africano Aberto12 teve grande êxito em sua Campanha, Mandela concedeu sua primeira 

entrevista a uma equipe de televisão sendo, entrevistado por Brian Widlake, da produtora de 

Serviços Informativos do Reino Unido (ITN), em Johannesburgo, maio de 1961. A entrevista 

ocorreu dias antes do país tornar-se a República da União Sul Africana, iniciando com um 

panorama histórico sobre a condição política da África do Sul. Em nenhum momento Brian 

remete à segregação racial vivida naquele país ou se dispôs a falar sobre Apartheid, 

 

Às escondidas, ou restringidas por ordens de interdição, os membros da organização só 

podiam monitorar a situação através da mídia. Sem exceção, as emissoras de rádio 

governamentais e os jornais de propriedade de brancos minimizaram seu impacto 

(NICOL, 2007, p.102). 

 

                                                
11 A convocação, pelo Conselho de Ação Nacional Africano Aberto, e um “fique em casa” nos dias 29, 30 e 31 de 

maio de 1961 receberam um apoio sólido e maciço em todo o país (IDAF, 1989. 163). Os protestos tinham o apelo 

contra a instalação da República Sul-Africana que ocorreu no dia 31 de maio, decisão tomada pela comunidade 

branca.  

 
12 Durante a Conferência Nacional Aberta , Pietermaritzburg, 25, 26, 27 de março de 1961, uma das resoluções foi  a 

criação do Conselho Nacional Africano Aberto. 
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O jornalista britânico Brian Widlake, em sua fala durante a entrevista televisada em 1961, 

explicita concordância com o governo, ao afirmar: “a maioria dos africanos foram para seus 

trabalhos”, em contradição com o que relatava o ANC. Apesar da operação de segurança de larga 

escala, com tropas circulando nas tonwships13,por todo o país, a paralisação de 31 de maio teve 

um êxito maior do que a liderança do ANC acreditou na época14.  

É importante salientar as consequências e leituras deste posicionamento, por parte da 

imprensa britânica. Ao mesmo tempo nos impõe outro questionamento: como dar conta da 

barbárie e mistificações ocorrida em tempos tão conflituosos? Nas diversas leituras sobre o 

estadista Nelson Mandela, em vários momentos nos enredamos a um Mandela construído a 

moldes para o Ocidente, em que a resiliência e a não violência são expressões corriqueiras 

daquela, cuja única voz estruturante de corpos racializados, é a violência.  

Na contramão das atitudes políticas de Mandela e do ANC, as biografias produzidas no 

Ocidente, foram criando uma personagem vinculada, não raras vezes, a um mito onde memória e 

esquecimento cruzavam-se, conforme interesses de determinadas conjunturas internacionais.  É 

certo que no período de campanha eleitoral e em seu governo, Mandela empreendeu um esforço 

sobre-humano para a reconciliação do país, porém esse momento específico, foi narrado como  

“tempo homogêneo e vazio”, sobre a sua vida, onde o próprio Ocidente anula seu discurso, em 

que o adjetivava como o Pimpinela negro ou um terrorista,  

 

Numa reunião do ANC, Mandela propôs formalmente que eles abandonassem a política 

da não –violência e estabelecessem um movimento armado. Moses Kotane opôs-se e a 

proposta foi derrotada. Da segunda vez que Mandela levantou o assunto, o comitê o 

autorizou a levá-lo para a executiva nacional (NICOL, 2007, p.102). 

 

Ao ler as páginas cuidadosas do Retrato Autorizado, cujo autor pormenoriza as misérias e 

infortúnios das escolhas de Nelson Mandela, e como elas marcaram sua vida cotidiana, suas 

relações familiares, somos levados ao âmago da sua vida humana, com tudo aquilo a que estamos 

expostos na fragilidade da conduta de nossas vivências. Porém, são nesses fragmentos que 

Mandela me parece mais grandioso, pois nos aponta para o sujeito e o peso de suas escolhas. 

                                                
13 Towship: área localizada para negros, nos subúrbios de uma cidade. (NICOL, 2007, p.348) 
14 Retrato Autorizado, (NICOL 2007, p.102) 
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Assim ele reflete sobre sua infância e a prisão, em trecho de uma carta escrita a irmã, quando 

estava em Robben Island 

 

Minha querida Sisi, April, 1971 

Mas por que sinto tantas saudades suas? Tem horas que meu coração quase para de 

bater, tamanho é o peso da saudade. Sinto a sua falta,  de Umqekezo e das pessoas daí. 

Sinto falta de Mvezo, onde nasci, e de Qnu, onde passei os primeiros dez anos de minha 

infância (MANDELA in NICOL, 2007, p.18). 

 

Por vezes Mandela evidencia o seu passado, sua infância, a ausência que sentira de sua 

mãe, do quanto poderia ter lhe oferecido uma vida mais confortável, sempre lembrando de um 

casamento que se viu em suspenso por 27 anos, evidenciando como a política em sua vida 

significou perder o nascimento e crescimento de seus filhos. Foragido e exilado em seu próprio 

país, ainda viveu por algum tempo entre esconderijos, sombras, reuniões e articulações políticas. 

 

Não foi uma época fácil. Mandela sentia desesperadamente falta de sua família e estava 

constantemente mudando de um apartamento vazio para uma casa segura Tornara-se um 

homem das sombras, escondido durante o dia, saindo precipitadamente na escuridão para 

reuniões e encontros políticos (NICOL, 2007, p.102). 

 

Havia outras trajetórias possíveis para Nelson Mandela, contudo, guiou-se pela esperança  

que um novo mundo seria possível. Para ele, este novo mundo não seria realizáveis dentro das 

hierarquias raciais propostas pelo regime. Assim, fica-nos a escolha entre narrar sobre seus feitos 

e grandiosidades ou trazer a sua sofrida humanidade. Em carta para sua irmã Sisi se interroga 

sobre sua condição de prisioneiro onde, nem se quer honrar e prestar mitos aos mortos seria 

possível. Nas suas palavras: “Você sabe o quanto devo a ela e ao chefe? Mas como e com quê 

pode um prisioneiro saldar uma dívida aos mortos? ”(NICOL, 2007, p.18). Ademais da ausência 

da família, nos anos de exílio, tinha que agenciar disfarces para que pudesse seguir com seu 

percurso político, 

 

Ele adotou vários disfarces: acrescentou cabelos compridos á barba, usou óculos sem 

armação. Algumas vezes foi um jardineiro, passando despercebido em seu macacão de 

trabalho azul; outras vezes foi um motorista, usando um quepe e um longo casaco 

branco. Mas todo o cuidado era pouco (NICOL, 2007, p.102). 
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No prefácio dessa mesma biografia, foi o Secretário Geral da Organização das Nações 

Unidas, africano nascido em Gana, que nos brinda com sua escrita densa, onde sua fala se mescla 

a memórias e discursos de Madiba. Somos levados, através de seu texto, a participar de suas 

descrições e dramatizações. Kofi Annan iniciou a sua narrativa afirmando: “Nunca me esquecerei 

do último discurso que Nelson Mandela pronunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas 

antes de se retirar da presidência da África do Sul” (ANNAN. In Prefácio: NICOL, 2007). 

Aquelas palavras pronunciadas por Mandela e reabilitadas por Koffi Annan, são 

comoventes, representando-o como um prefaciador que, ao mesmo tempo, é expectador na 

Assembleia das Nações Unidas, e nos torna, enquanto leitores, testemunho de sua ação. Sendo 

assim, também alcançamos compartilhar da sabedoria e magnitude de Nelson Mandela, líder sul-

africano que conduziu a sua vida política e construiu uma reelaboração de suas duras e 

impactantes experiências de lutas antirracistas. Foram de seus valores e tradições que emergiram 

das profundas lembranças de sua infância, relatos vinculados a memórias reatualizadas em um 

contínuo amadurecimento de sua intelectualidade. A consciência de si através do outro, das 

culturas tradicionais africanas, também se configura nos conflitos oriundos da segregação, 

conforme elaborou em seu fazer político, como um profundo exercício de reflexão, que lhe fez 

singular. 

 

Nascido quando a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, e deixando a vida pública 

quando o mundo celebra meio século da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

alcancei aquele trecho da longa jornada onde me é concedida a oportunidade, como o 

deveria ser a todos os homens e mulheres, de me retirar para o descanso e a tranquilidade 

do vilarejo do meu nascimento (MANDELA: In NICOL,2007). 

 

Os Caminhos de Mandela Lições de vida, Amor e Coragem, cujo biógrafo foi o autor 

Richard Stengel, publicado em 2010, também pela Editora Globo, contém capítulos 

emblemáticos, retirados de fragmentos de diálogos de Mandela, totalizando quinze capítulos, em 

que surpreendemos um protagonista demasiadamente humano com suas complexidades, 

contradições e medos. 
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Ele é enorme. Realmente contém multidões. E com frequência se contradiz. Sabe que a 

consistência por si só é uma falsa virtude e que a inconsistência não é automaticamente 

uma falha. Sabe que os seres humanos são criaturas complexas e que as pessoas têm uma 

miríade de razões (STENGEL, 2010, p.207). 

 

Stengel, em sua introdução, conta-nos como fora conviver, anos de sua vida, ao lado de 

Nelson Mandela: “Colaborei com Nelson Mandela na sua autobiografia. Trabalhamos juntos por 

quase três anos, e durante grande parte desse tempo o vi quase diariamente. Viajei com ele, 

fizemos refeições juntos, amarrei seus sapatos” (STENGEL, 2010, p.16). Das biografias 

analisadas, Stengel foi o único autor a colocar-se como referencial, ao permitir a exposição não 

apenas do sujeito que é parte da narrativa, porém deste que à produz e organiza. Como 

considerou Vavy Pacheco Borges “Penso que as melhores biografias são aquelas em que o autor 

não só não se esconde, mas constrói a narração de certa forma acompanhando seu percurso de 

pesquisa” (Borges, 2006, p. 218). 

O autor abre o livro com o prefácio do próprio biografado datado de novembro de 2008, 

onde Mandela fala da habilidade da escrita de Richard Stengel “Ele é um excelente escritor, com 

um profundo conhecimento da nossa história. Somos muito gratos a ele por sua colaboração na 

criação de Long walk to freedom” (MANDELA. In Prefácio: STENGEL, 2010). As observações 

de Mandela expressam que Stengel compreendeu o conceito bantu, conhecido como ubuntu  

 

Na África existe um conceito conhecido como ubuntu o sentimento profundo de que 

somos humanos somente por intermédio da humanidade dos outros; se vamos realizar 

qualquer coisa neste mundo, ela será devida em igual medida ao trabalho e ás realizações 

dos outros. Richard Stengel é uma dessas pessoas que facilmente compreendem essa 

idéia (STENGEL, 2010). 
 

Outro apontamento importante quanto ao modo de pensar do estadista Xhosa, remete a 

uma metodologia que o distanciava da estruturação binária de ver o mundo, que constitui o 

Ocidente e do qual Stengel organizava as perguntas para Mandela 

 

Logo no começo percebi que isso o frustrava porque, para Mandela a resposta é quase 

sempre “ambos”. Nunca é tão simples quanto “sim” ou “não”. Ele sabe que a razão por 

trás de qualquer ação  raramente é clara. Não há respostas simples para perguntas mais 

difíceis. Todas as explicações podem ser verdadeiras. Todo problema tem várias causas, 

não apenas uma. É a forma como Nelson Mandela vê o mundo (STENGEL,2010, p. 

209). 
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Em Conversas que tive Comigo, biografia produzida pela Fundação Nelson Mandela em 

2010, e publicada pela editora Rocco15, com prefácio do presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama. A publicação chama atenção para uma escrita que nos remete a uma narrativa por vezes 

próxima a poética política de um texto literário. Com empregos de conotação16, em que as 

metáforas ganham corpo na tentativa de nos aproximar à cultura xhosa, na qual Mandela forjou 

seus primeiros valores, detalhes na descrição das paisagens e dos sujeitos que compõem a 

biografia, resulta em uma leitura que atraí pelo suspense, a curiosidade e o desafio de um 

narrador onipresente. A semântica deste texto é capaz de propiciar ao leitor um mergulho íntimo 

na vida de Madiba, provocando descobertas. Embora todas as biografias analisadas tenham como 

íntimo o diálogo, entre o estadista e sua vida cotidiana, esta produção biográfica enfatiza essa 

dinâmica 

 

Ele se tornou um ícone. Sua vida foi apresentada e, inúmeras publicações, de biografias 

a artigos em revistas especializadas, de filmes comerciais a documentários para 

televisão, de livros em edições de luxo a suplementos de jornais, de canções de liberdade 

a poemas de louvor, de websites institucionais a blogs pessoais. Mas quem é ele 

realmente? O que ele pensa realmente? (HARRIS, 2010, p.15). 

 

Sendo assim, em Conversas que tive Comigo é uma biografia direta e coloquial, que 

oportuniza apreender o que existe por trás da figura pública e emblemática, que ao longo século 

XX e início do XXI, tomou o palco mundial da política17. Verne Harris, diretor do projeto Centro 

Nelson Mandela de Memória e Diálogo, afirma que a biografia apresenta um mundo onde o que 

está escrito “É ele mesmo, não gerado pelas necessidades e expectativas do público” (HARRIS in 

FUNDAÇÃO NELSON MANDELA, 2010). Ao compará-lo ao best seller Longo Caminho para 

a Liberdade, considera: “foi fundamentalmente, e intencionalmente, fruto de um trabalho 

coletivo (...) Afora raros momentos de improviso, são declarações formais de textos 

                                                
15 Os membros da equipe foram Sello Hatang, Anthea Josias, Ruth Muller, Boniswa Nyati, Lucia Raaadschelders, 

Zanele Riba, Razia Saleh, Sahm Venter e Verne Harris. 
16 O emprego de uma linguagem no sentido conotativo é bastante comum na linguagem poética, literária e nos 

ditados populares, figuras de linguagens como a metáfora, o eufemismo. A exploração do sentido das palavras, para 

além do estabelecido nos dicionários. 
17 Dividindo-se em cinco partes. Parte I Pastoral, parte II Drama, III Épico, IV Tragicomédia e Informações 

adicionais em que ainda encontramos quatro apêndices contendo informações sobre cronologia, mapas, abreviações 

para organizações, pessoas, lugares e eventos. 
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cuidadosamente preparados”, dificultando aos leitores apreender a figura para além do líder, o 

presidente, o representante dos sul africanos”. Deste modo, a novidade desta biografia, segundo 

Harris, estaria na fuga da representatividade do estadista,  

 

São rascunhos de cartas, discursos e memórias. São anotações (ou rabiscos) durante 

reuniões, notas em seu diário, relatos de sonhos, registros de seu peso e pressão 

sanguínea, listas de afazeres. São meditações sobre sua experiência, levantamentos de 

suas lembranças, conversas com amigos. Aqui ele não é o ícone, não é o santo no andor 

fora do alcance dos míseros mortais. Aqui ele é igual a mim e a você (HARRIS, 2010, p. 

16). 

 

Uma figura como a de Nelson Mandela não foge a políticas de representação18. Fomos 

percebendo, ao longo de sua trajetória o quão cuidadoso Mandela apresentou-se quanto a 

memórias das quais, gostaria de ser lembrado, porém, as cartas íntimas, calendários, bilhetes que 

vamos encontrando ao longo da biografia, possibilitam a ideia de um intimismo, sendo que o 

capítulo nove, conta com trinta e um trechos de cartas e conversas,  

 

30- DE UMA CONVERSA COM RICHARD STENGEL SOBRE SE OS 

PRISIONEIROS DO MOVIMENTO CONSCIÊNCIA NEGRA19 NA ILHA DE 

ROBBEN ACHAVAM QUE OS PRISIONEIROS DO CONGRESSO NACIONAL 

AFRICANO (CNA) ERAM EXCESSIVAMENTE MODERADOS 

Não, não penso assim, mas vários deles se juntaram a nós e as pessoas tinham 

concepções erradas a respeito do CNA, porque a primeira coisa que um político faz é ser 

agressivo com o inimigo. Isso pode estar certo, mas se quisermos educar as pessoas e 

convertê-las para nosso lado, devemos fazer o que fazemos com os guardas na prisão. 

Não se pode fazer isso sendo agressivo, pois as pessoas se afastam e reagem 

negativamente, enquanto uma abordagem mais suave, especialmente quando se tem 

confiança no argumento, traz resultados muito melhores do que a agressão (MANDELA, 

2010, p.228). 

 

A citação dessa entrevista dialoga com uma reflexão de Richard Stengel, ao construir uma 

linha de pensamento sobre como Mandela tratava com temas difíceis, explicando; 

 

                                                
18 Stuart Hal em Que “Negro é esse da Cultura Negra? Problematiza as políticas de representação dentro de culturas 

populares negras e evidencia: Não há como escapar de políticas de representação (Hall, 2003, p.346) 
19 O Movimento de Consciência Negra era um movimento anti-apartheid voltado para jovens e trabalhadores negros. 

Promovia o orgulho pela identidade negra. Surgiu em meados dos anos de 1960 como reação ao vácuo político 

criado pela interdição e prisão contínuas de membros do CNA e do CPA. Teve sua origem na organização dos 

Estudantes Sul-Africanos (SASO), liderado por Steve Biko fundador do movimento. (FUNDAÇÃO NELSON 

MANDELA, 2010, p.406) 
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Durante uma entrevista, perguntei a Mandela: você abraçou a luta armada porque julgou 

que a não violência nunca derrotaria o apartheid ou porque era a única maneira de evitar 

que o CNA se estilhaçasse? (...) 

E então disse: “Richard, por que não ambos?” 

Richard: Por que não ambos? (STENGEL, 2010, p.208). 

 

 A luta armada dispôs configurações diferentes e contraditórias ao longo de sua jornada 

política, bastante alinhada a urgências do contexto e de conflitos políticos da África do Sul. 

Barack Obama foi quem elaborou o prefácio de Conversas que tive Comigo, de todos os 

prefaciadores, ele foi quem mais apresentou, em sua própria biografia, pontos que se entrecruzam 

com as trajetórias de Nelson Mandela. Se conheceriam antes de Barack Obama ser eleito 

presidente dos Estados Unidos: “e desde então conversamos ocasionalmente por telefone” 

(OBAMA, 2010, p.13). Barack Obama, cidadão, de um país que assim como a África do Sul, 

adotou práticas segregacionistas construídas a partir de sua constituição histórica, demarcando até 

os dias atuais uma desigualdade racial entre às populações norte americanas. Mandela, primeiro 

presidente eleito democraticamente em 1994, pela sociedade sul-africana e Obama, primeiro 

presidente negro, eleito em 2008, nos Estados Unidos. Os dois estadistas tiveram a oportunidade 

de driblar o niilismo destinado, às populações de origem africana e tornar-se autoridade máxima 

em seus países. 

O ano que marcou o nascimento de Obama, 4 de agosto de 1961, daria o tempo necessário 

para o julgamento por alta traição de Mandela, em Rivonia, onde foi condenado à prisão 

perpétua. Tinha 45 anos de idade quando tornou-se o prisioneiro 466-64, saiu da prisão aos 72 

anos. Nas palavras de Barack Obama,  

 

Como muitas pessoas em todo o mundo, vim a conhecer Nelson Mandela a distância, 

quando ele estava preso na Ilha de Robben. Para tantos de nós, ele foi mais que um 

homem apenas; foi um símbolo pela justiça, pela igualdade e dignidade na África do Sul 

e em todo o planeta (OBAMA, 2012, p.11). 

 

Apesar de Obama, não tecer comparações diretas entre a sua figura e a de Mandela, 

afirma, constantemente, no prefácio, o quão este líder sul-africano o inspirou: “Ao longo dos 

anos, continuei a observar Nelson Mandela, com um sentimento de admiração e humildade, 

inspirado pelo senso de possibilidade que sua própria vida demonstrava, e abismado com os 

sacrifícios necessários para alcançar seu sonho de justiça e igualdade” (OBAMA, 2010, p. 11). 
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Enfatiza, ao longo de sua escrita, que a biografia prestava ao mundo a oportunidade de conhecer 

o prisioneiro que tornou-se um homem livre e libertando consigo um país, ao evidenciar nas 

páginas daquela biografia sua humanidade, na resistência, imperfeições e sacrifícios, nos levam 

às responsabilidades para com o comunitário, inscrevendo na humanidade um grande exemplo: 

“mesmo quando mereceu o descanso, ainda procurou e procura, inspirar homens e mulheres a 

cumprir o dever” (OBAMA, 2010, p. 13). As palavras recorrentes de Obama são: inspiração, 

liberdade e respeito, pela sabedoria do homem que pôde sucumbir o ódio pela esperança e, para 

tanto, arriscou a própria vida, na crença de um futuro de liberdade e igualdade para a África do 

Sul. 

Longa Caminhada até a liberdade, autobiografia de Nelson Mandela, publicada no Brasil 

em 2012, pela editora Nossa Cultura, com prefácio de Fernando Henrique Cardoso, conta com 

capítulos que versam desde a sua infância, no interior da África do Sul, até a sua liberdade, 

 

ACORDEI NO DIA da minha liberação depois de apenas algumas horas de sono ás 

quatro e meia da manhã. 11 de fevereiro era um dia típico de final de verão na Cidade do 

Cabo, sem nuvens no céu. Fiz uma versão abreviada do meu regime normal de 

exercícios, me lavei, e tomei café da manhã. Então telefonei para várias pessoas do CNA 

e do FDU na Cidade do Cabo convidando-as para virem até o chalé para se prepararem 

para minha libertação e trabalhar no meu discurso (MANDELA, 2012, p.685). 

 

Contudo, este caminho para o fim do Regime e para a travessia a um país democrático, se 

mostrava difícil, conflituoso e o país, naquela década de noventa, parecia estar pronto para entrar 

em uma guerra interna 

 

O CAMINHO PARA A LIBERDADE estava longe de ser suave. Apesar de o Comitê 

Executivo Transitório ter começado a funcionar no ano novo, alguns partidos optaram 

por sair dele. O Inkatha negou-se a participar das eleições e se entregou á política de 

resistência (MANDELA, 2012, p.751). 

 

Este livro, como afirma, “tem uma longa história. Comecei a escrevê-lo clandestinamente 

em 1974, durante a minha detenção na Ilha de Robben” (Mandela, 2012). Contou com a 

colaboração de amigos, profissionais e colegas, entre eles Richard Stengel, Mary Plaff, Fatima 

Meer, Peter Magubane, Nadine Gordimer e Ezeckiel Mphahlele, Ahmed Katrada, Barbara 

Makesela, Iqbal Meer, William Phillips, Jordan Pavlin, Steve Scneider, Mike Mattil, Dona 
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Petersione e a professora, Gail Gerhart, que fez a revisão histórica do manuscrito. Entre a sua 

equipe de colaboração nos chama a atenção o fato da laureada escritora Nadine Gordimer fazer 

parte da equipe, pois a linguagem poética, sensível, que apreende o leitor é típica da linguagem 

literária, assim como, o próprio suspense presente em sua autobiografia. Deste modo, observamos 

o cuidado de Mandela ao organizar a equipe, que trabalharia ao seu lado, compondo e 

selecionando registros, para sua autobiografia e  posteridade. Outro escritor presente foi Richard 

Stengel, segundo Verne Harris,  

 

No início dos anos de 1990, Mandela trabalhou diretamente com o escritor Richard 

Stengel para atualizar e ampliar o manuscrito, tendo Kathrada e outros consultores na 

função de mais uma supervisão coletiva do processo editorial. O mesmo ocorreu com 

seus discursos (HARRIS in FUNDAÇÃO NELSON MANDELA, 2010, p.15). 

 

A narrativa propõe um eu coletivo. Mandela, ao narrar a sua vida, visibiliza a história dos 

milhões de sul africanos que ficaram no anonimato. Maria Manuela Composana de Araújo, em 

sua tese, trabalha como a identidade discursiva elaborada na autobiografia é uma identidade 

individual coletiva. Ao estruturar-se deste modo, também torna presente sua inserção  na tradição 

oral africana, que desenvolve um modo de ser que se complementa através de outras pessoas.  

Mandela é um eu que representa muitas pessoas, um eu que enuncia a voz de uma vivência 

comunitária, partilhada por um nós. Nesse instante, não apenas referencial para os sul africanos, 

porém para todos os corpos racializados do continente africano e da diáspora 

 

A identidade discursiva que o corpus literário selecionado revela, projecção dinâmica e 

solidária da subjetivadade humana, ganha ênfase enquanto discurso autobiográfico de 

primeira pessoa, de emergência do eu, como identidade individual colectiva, o eu escapa 

ao anonimato humano e social, após a dissolução da sua identidade colectiva primeira, 

ou desaparecimento da comunidade de origem, regulada por uma epistemologia anónima 

na tradição oral africana (. . .) (ARAÚJO, 2008, p.28). 

 

Outro aspecto importante desta narrativa e que a distingue das biografias clássicas em que 

o texto dispõe alguém de quem se fala à distância, na autobiografia, o mesmo que produz a 

narrativa também é o referente, “dramatizado por um eu que, simultaneamente é autor, sujeito de 

enunciação e referente do seu próprio discurso” (ARAÚJO, 2008, p.41) Dos textos trabalhados, 
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essa produção trouxe as maiores reflexões, que forjaram o segundo capítulo. Ao longo das 

análises era comum que os autores apresentados utilizassem a produção de Mandela como um 

referencial. Portanto, embora todas as biografias tenham sido cuidadosamente analisadas, a 

autobiografia também se organizou como eixo central para o diálogo nos próximos capítulos. 

Neste exercício, observamos o prefaciador Fernando Henrique Cardoso, no momento em 

que estava no cargo da presidência da República. Compara Mandela a Mahatma Ghandi e a 

Marthin Luther King, em um rápido histórico para o leitor, a fim de situá-lo na obra do estadista. 

Salienta a resiliência e a capacidade de aprendizagem do prisioneiro da Ilha de Robbens para 

aprender em situações tão adversas. Se “O objetivo da prisão era destruir Mandela. Ele usou o 

tempo para aprender a conhecer o seu adversário. Aprendeu a falar Afrikaans, a língua do 

opressor, estudou a sua história e leu sua literatura para compreender seus medos e fantasmas”. 

(CARDOSO, 2012) 

Fernando Henrique também apontou a importância da tradição africana no percurso 

político – “Mandela reconciliou o continente africano com o seu futuro. Para tanto soube 

combinar o valor da tradição, inerente a suas raízes africanas, com o cosmopolitismo, a abertura 

para o mundo” (F.H.C). Igualmente, o prefaciador parece apontar, em seu lugar de enunciação o 

Brasil da democracia racial, país que apresenta contradições, genocídio da juventude negra e  

indicadores sobre a baixa qualidade de vida dessa população. “Em todas as conversas e encontros 

que tivemos sempre demonstrou interesse e simpatia pelo Brasil. O que se explica pela rejeição 

inequívoca pela cultura brasileira de qualquer coisa que se assemelhe à segregação racial” 

(CARDOSO, 2012). 

As produções biográficas e autobiográfica apresentadas são textos produzidos em 

colaboração com outros documentos, que contribuem para perceber como Mandela experimentou 

os acontecimentos políticos que forjaram a segregação na África do Sul e, a partir destas leituras, 

propõe ressignificações ou outras possibilidades históricas. É importante ressaltar que o trabalho 

não tem como foco a verossimilhança como partida, nem a verdade, nem a mentira ou o que nos 

pareça possível de representação, e sim como ele foi capaz de travar diálogos com o mundo do 

qual fez parte e com as diversas visões de mundo que compõe os diálogos do biografado, dos 

próprios autores das obras e demais sujeitos que organizam e ilustram o material biográfico. 
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Nesta construção, todos os elementos importam, pois permearam suas posições políticas e 

ideológicas no produto que igualmente tem um público alvo. 

Ironicamente, a mesma Modernidade, tendo como centro o indivíduo branco por 

excelência, já que os demais corpos racializados tendem a ser interpretados dentro de uma lógica 

do coletivo e de estigmas, é a que permite a explosão de biografias, documentários e filmes deste 

líder encarcerado por 27 anos, nos apontando para as contradições da modernidade. 

São nessas literaturas insurgentes, nestes caminhos e experiências pós-coloniais e pós- 

raciais que novas poéticas e políticas direcionam-se para um mundo em que a esperança pareça 

acessível, em que as diversas línguas e modos de pensar inseridos por povos outrora tidos como 

bárbaros e primitivos, apontam para renovações no pensamento político e nos campos de 

conhecimento, produzindo o que Antonieta Antonacci situa como abalos no predomínio norte 

ocidental. O que nos traz à lembrança um fragmento de Mandela: 

 

“Nada de cantar enquanto estão trabalhando”. Assim vocês realmente irão sentir a 

dureza do trabalho... E é claro incluíram no código disciplinar um regulamento que 

proibia cantar e forçavam seu cumprimento (MANDELA in FUNDAÇÃO NELSON 

MANDELA, 2010, p. 47). 
 

O canto e a memória, memória na qual Nelson Mandela tende a explicitar, com grande 

veemência, “nunca deixei meus costumes de camponês”, costumes que elevavam a sua 

autoestima e dos outros companheiros. As canções lhes fortaleciam enquanto incomodavam aos 

brancos, donos de tudo, inclusive de seus corpos. O desejo do retorno a sua Qunu, lugar onde 

viveu a infância, diferente de uma África racialista, onde a raça, o negro, o primitivo, foram 

substantivos criados para prender as populações interditadas de incluirem-se na luta de classes. 

Vistos como entretenimento de circos e encontros, em memórias que se rearticulam com o 

presente, foram capazez, de produzir novos símbolos. Desse modo, a tradição é constantemente 

renovada pelos novos signos e significados do presente, conforme Kazadi Wa Mukuna, no 

prefácio do livro Memórias Ancoradas em Corpos Negros, 

 

Na África, a música tem papel fundamental e função em todos os aspectos da vida, do 

nascimento á morte. Para os vivos, é uma ferramenta didática usada para instruir os 
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membros de uma geração mais jovem a seus papéis como membros efetivos de suas 

comunidades. 

Música e dança funcionam como um meio de comunicação e documentação e servem 

como ferramentas essenciais para a tradição oral (MUKUNA. In Prefácio: 

ANTONACCI, 2013). 

 

Em suas biografias e autobiografia apreende-se que a tradição viva em África não foi 

derrotada pela modernidade/colonialidade20, e que são as tradições da África do Sul que renovam 

a filosofia política que orientou Mandela frente a Teoria Política ocidental, estéril de experiências 

capazes de solucionar problemas ou barbáries que ela mesma produziu, como a segregação racial, 

os racismos de Aphartheid, a divisão humana em hierarquias raciais. Mandela atuou 

politicamente para a superação de uma das mais brutais e engenhosas formas de dominação 

política da modernidade, combinando terror, burocracia e racismo. As transformações, ou esse 

período transitório, adveio das experiências de alguém que, como Madiba, pudesse beber de seu 

passado, para produzir apelos no presente. 

 

Relembrando esses dias, sou inclinado a crer que o tipo de vida que levei em casa, 

minhas experiências trabalhando e brincando juntos nos campos, me introduziram muito 

cedo á ideia de esforço coletivo (FUNDAÇÃO NELSON MANDELA, 2010, p.31). 
 

O zelar com que guardou seus fragmentos escritos são  importantes e significativos para  

compreender os caminhos de Mandela, capaz de flertar com dois mundos sem se embebedar na 

ilusão da superioridade ocidental. Esses novos espaços se constroem em processos de 

intervenções e são capazes de reescrever a nossa comunidade humana, inovando e interrompendo 

a atuação hostil do presente racista e colonialista. Essas literaturas e leituras passam a ser 

também, a literatura do reconhecimento que todos somos humanos e produzimos resistências.  

Tornando-se prisioneiro até 1990, ao sair da prisão narrou, em sua autobiografia: “falei 

para a multidão em termos muito diretos que o Apartheid não tinha futuro na África do Sul, e que 

                                                
20 A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-

se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de 

poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social. QUIJANO, 

A.. (2010). “Colonialidade do poder e classificação social”. In Santos, B.; Menezes, M.P.(org.). Epistemologias do 

Sul. Coimbra, Editora Cortez 

Modernidade: expressão das experiências coloniais, associada a este longo processo de transformação política do 

mundo, assim como configuração desses saberes e da percepção desta experiência moderna. 
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o povo não devia desistir de sua campanha de ação de massas. A visão da liberdade iminente no 

horizonte devia nos encorajar a redobrarmos os nossos esforços” (MANDELA, 2012, p. 691). 

Ao proferir este discurso, Mandela não foi apenas contra o modelo de segregação racial; 

ele se opôs ao modelo de pensamento ocidental engendrado pela modernidade, em que a raça foi 

estruturante para aquele país, que tinha na vigência de sua constituição, a sua legalidade. Acredito 

que inicia naquele momento, uma nova fase para as negociações para a liberdade na África do 

Sul, ou pelo menos daqueles anos sombrios de sua história, assim como para ao sistema mundo 

subalternizado. 

 

As percepções de Mandela apresentam-se como alternativas ao meio cultural em que 

vivemos, dominado por uma desigualdade racial assustadora, porém, conforme Madiba: 

“Coragem não é ausência de Medo” (MANDELA, 2010, p. 29). Logo, essa desigualdade não 

pode nos paralisar, não pode se tornar jamais maior que nossos sonhos, pois a coragem não é uma 

habilidade inata, e é a decisão cotidiana de persistirmos diante impetuosidades e opressões. O 

estudo dos discursos do Velho Madiba, podem nos ajudar a compreender os dilemas do mundo 

contemporâneo, marcado pela globalização, pela hegemonia de ideologias neoliberais assentadas 

na precarização do trabalho, na desmontagem do Estado de bem-estar social e na naturalização da 

desigualdade, fruto do progresso e da modernidade. 

Neste emaranhado de promessas, a biografia se lança como um documento possível na 

tentativa de apreendermos, em Mandela a Poética da qual o trabalho se propôs a introduzir; não é 

o retrato, tampouco a personificação de Madiba que buscamos, eram justamente as pluralidades, 

as contradições, a humanidade e os caminhos possíveis de um mundo que ainda está por vir, mas 

que começou a ser semeado naquele pretérito. 

De acordo a Vavy Pacheco Borges, sobre o perigo do finalismo ou de um destino pré-

destinado, em que retira dos sujeitos suas escolhas, 

 

O perigo de uma falsificação por meio desse finalismo tem de estar bem claro desde o 

início da pesquisa: é preciso tomar cuidado para não mostrar que a vida se encaminhava 

para o final que teve, que tudo aconteceu foi para levar a pessoa áquele papel na história, 

áquele final de vida (BORGES, 2006, p. 224). 
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Cada uma das biografias, analisadas, trazem um produto novo, a primeira para um 

protagonista da luta antirracista, cuja biografia não tem como público os segregados do país; uma 

obra romântica que se apresenta como uma seleção de documentos, dos quais ficaria ao leitor o 

trabalho da interpretação e juizos de valor. Já na obra de Richard Stengel, cujo enredo e 

elementos da narrativa apontam uma obra mais contemporânea, em que o autor parece construir a 

fala em diálogos com Mandela, emerge um narrador onipresente, tecendo ao longo da aventura 

da escrita pontos de vista sobre os acontecimentos, a partir de suas tradições orais. Em sua 

autobiografia, o que mais chamou nossa atenção são as memórias da infância e juventude que 

Mandela sempre trouxe à tona, como um retorno constante aquele tempo; são delas que retiro 

parte das suas falas minuciosas, em que o passado se torna a chave para o futuro da África do Sul. 

As biografias constroem na relação com a escrita, narrativas das quais vislumbramos 

biografados que, não raras vezes, se confundem; em alguns momentos parecem outros sujeitos ali 

representados, do qual um desavisado pediria uma nova apresentação, pois não há de ser o 

mesmo a ter falado. Deste modo, cada narrativa nos desperta igualmente para o Mandela 

construído, sujeitado por essas escritas, com diferentes formas de pensar referentes aos seus 

autores, que ora se inscrevem, ora se imprimem nessas várias passagens sobre o homem do 

século XX. 
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   CAPÍTULO II   

 

TRAJETÓRIAS E MEMÓRIAS DE MADIBA: HOMENS LIVRES PODEM 

NEGOCIAR 

 

 

Apenas um vocabulário grandioso pode 

conter o significado para as milhões de 

pessoas que não tinham reconhecido nenhum 

dos direitos designados pela palavra 

liberdade (GORDIMER,2014,p. 14). 

 

A construção deste segundo capítulo tem, como cerne, a compreensão de como, em África 

do Sul, um homem educado para ser conselheiro de reis, adquiriu capacidades e habilidades para 

coordenar arranjos políticos que reorientaram a África do Sul em momento de extremo conflito, 

em sociedade onde todos pudessem se reconhecer como partícipes. Por outro lado, procurou 

apreender, nestes esforços, dimensões que ultrapassam as fronteiras meridionais africanas, 

configurando novos modos de fazer política e de compreensão do real, em suas lutas culturais 

antirracistas e pós-coloniais, capazes de pôr em atenção crítica a herança moderno/colonial e um 

dos seus mais importantes constructos: o conceito de Raça.  

Para tanto, foi necessário traçar e identificar os principais discursos que permearam a 

trajetória de Nelson Mandela. Este empreendimento mostrou-se fundamental, na medida em que 

crescia na pesquisa a percepção de como este sul africano havia construído habilidades que o 

destacaram na luta contra o Regime do Apartheid, ao mesmo tempo em que buscávamos os 

rastros, do que nos parece ser, um fazer político pós-colonial, traduzido em Poética da Esperança.  

 Este homem, que atravessou o século XX é fruto de múltiplas identificações21, já que 

estas identidades discursivas, ao longo da pesquisa, foram se evidenciando. Mandela, em sua 

infância, apresenta-se como um pastor cuidando de seus animais, “Eu não tinha mais de cinco 

anos de idade quando me tornei um pastor, cuidando das ovelhas e bezerros nos campos”. 

                                                
21 O individuo gerado pela modernidade ocidental,  que constrói sua identidade de forma monológica, em um 

processo de autodescoberta, de autenticidade (TAYLOR/1993), ou se encaixa nas identidades estabelecidades de 

gênero, classe, raça e geração (HALL), está muito distante da experiencia de Nelson Mandela, que navega entre 

diferentes identificações, dependendo do conceito. 
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(MANDELA, 2012, p. 10). Assim, como os Xhosa, os Zulu também tinham a prática de cuidar 

de rebanhos. A foto abaixo de Roger e Pat de la Harpe, embora se integre ao quadro narrado por 

Madiba sobre sua infância, é de uma comunidade Zulu. 

Figura 3 - Tradição Bantu 

 

 

Fonte (JOYCE,2012, p.13) 

Seu pertencimento à vida do campo e a uma vida forjada em tradições orais de seu clã 

sociabilizou-o influenciado por seus valores e costumes. Vivendo em Johannesburgo, entrou para 

a vida política do Congresso Nacional Africano; em seu comprometimento com esta organização, 

relatou: “Em 1947, fui eleito para o Comitê Executivo do CNA do Transvaal. Essa foi a primeira 

posição que ocupei de fato no CNA e representou um marco em meu comprometimento com a 

organização” (MANDELA, 2012, p.134)  

O Congresso Nacional Africano foi o espaço político do qual este líder, junto com seus 

companheiros, lutou pela libertação da África do Sul. Neste espaço/lugar iniciou sua vida 

política, chegando à presidência de seu país na primeira eleição democrática, em 1994. Ao falar 

de sua vida privada, as ausências dos filhos e de sua família se entrelaçam em sua autobiografia 
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“Eu não apreciava ser privado da companhia de meus filhos. Eu sentia muita falta deles durante 

aqueles dias, bem antes de eu ter a mais vaga ideia que passaria décadas separado deles”. 

(MANDELA, 2012, p 148)  

 Ocupou posições políticas que foram mudando ao longo de sua vida, mas que, em seus 

documentos e relatos, atribuiu parte de suas condutas e conquistas políticas às tradições orais 

XHOSA. Nas palavras de Madiba, (...) “como descendente da casa Ixhiba, fui preparado, como 

meu pai antes de mim, para aconselhar os governantes da tribo” (MANDELA, 2012, p.5), e a 

seus companheiros do CNA, “esta era a única organização que acolhia a todos, que considerava a 

si mesma como um guarda-chuva sob o qual todos os negros encontrariam abrigo” (MANDELA, 

2012, p.118).  

 Alcançar sua poética política se configura, neste capítulo, com o desafio de apontar-nos 

sinais que atentem à ordem estabelecida, ao mesmo tempo em que fundamentam novos modos de 

existir e interagir no mundo. Na sua autobiografia, Nelson Mandela nos apresenta alternativas 

para o enfrentamento das ruínas que a modernidade produziu 

 

Queríamos que as pessoas votassem no CNA não apenas porque havíamos lutado contra 

o apartheid durante oitenta anos, mas porque éramos mais qualificados para tornar  

realidade o tipo de África do Sul na qual eles esperavam viver. Eu achava que a nossa 

campanha devia ser sobre o futuro, e não o passado (MANDELA, 2012, p.750). 

 

Mandela, frente a possibilidades, encruzilhadas e desafios marcados pela colonialidade e 

racialização dos sul africanos, em suas palavras aponta: “Uma criança negra nasce em um 

hospital Apenas para Negros, mora em uma área Apenas para Negros e frequenta escolas Apenas 

para Negros, se é que vai para a escola” (MANDELA, 2012, p.117). Suas memórias evidenciam 

como a racialização22 e a educação racial são organizadas e estruturadas naquela sociedade. A 

não cidadania negra foi construída, paulatinamente, por este Regime, controlado e vigiado pelo 

Estado, que faz da violência e da burocracia seu principal aliado. 

Em sua declaração de 1962, ao apresentar a sua defesa, já avaliava “O homem branco faz 

todas as leis, nos arrasta perante suas cortes e nos acusa, depois se senta para nos julgar”. 

                                                
22 Racialização: refere-se ao processo de atribuir estereótipos e hierarquias a grupos humanos diferentes, 

compartilhando da crença de raças biológicas. Na medida que privilegia e concebe direito a alguns, excluí e 

expropria outros. 
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(MANDELA, 1989, p.194). Este homem capturado, pelo outro, viveu em uma condição de 

enclausuramento, sua dinâmica no discurso moderno não lhe permite um pertencimento à 

humanidade, viveu nas margens e na tônica de tornar a ser, como propõe Fanon: “Os lo pregunto. 

Me lo pregunto. Quiénes son estas criaturas con hambre de humanidad que se arquean en las 

fronteras impalpables (sé por experiéncia que son terriblemente reales) del reconocimiento 

integral?”(FANON, 1965, p.11).  

Criaturas com fome de humanidade. Nessa expressão, Fanon compreende o lugar de  

povos nativos das Américas, do continente africano e seus descendentes em luta contínua para 

lograr reconhecer-se integralmente como humano, já que nas sociedades ditas civilizadas, os 

chamados bárbaros e primitivos tem, em sua pele e cultura, a inconcretude do ser. O 

reconhecimento integral deste sujeito sempre acompanha o diálogo contrastivo, entre si e o 

Ocidente, uma lacuna em busca incessante de uma identidade ou existência, problematizada, não 

raras vezes, por seu próprio opressor. Destarte, para Mandela, “(...) ser parado na rua a qualquer 

hora do dia ou da noite e ser obrigado a apresentar um passe, se não o fizer, será preso e atirado 

na cadeia. Sua vida é circunscrita pelas leis e regulamentos racistas que limitam o seu 

crescimento, diminuem o seu potencial e tolhem sua vida. Essa era a realidade e podia-se lidar 

com ela de formas infinitas (MANDELA, 2012, p. 117)”. Em diversos trechos de sua 

autobiografia, Mandela faz a transição entre a primeira pessoa do singular (eu), avançando para a 

terceira pessoa, indicando a relação de si, com um referencial comunitário. 

 Richard Wright, em Black Boy Infância e Juventude de um negro americano, representa 

em seu romance autobiográfico, a violência contida na educação e relação que permeava essa 

estrutura racial nos EUA, no início do século XX, mas que pode ser igualmente projetada como 

reflexão sobre a violência vivida por corpos racializados. 

 

Comecei muito tarde a saber lidar com o mundo branco. Eu não podia fazer da 

subserviência parte automática de meu comportamento. Tinha que pensar e sentir cada 

detalhe da experiência racial como um todo, e a cada detalhe devotava a minha vida 

inteira. Quando diante de um branco, eu tinha que pensar em cada atitude e em como 

dizer cada palavra (WRIGHT, 1993, p.234). 

 

Essa escrita, ao mesmo tempo aponta para possibilidades do mundo circunscrito, no qual 

a subjetividade negra de Mandela levou-o a escrever sua autobiografia, que hoje permite sentir 
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como os nativos transformados em negros pelo espelho23 dos europeus, tornam-se os outros da 

história.  

O diálogo entre a colonização de povos em diferentes espaços geográficos, alheios à razão 

branca com a cooptação de conhecimentos organizados e produzidos por herdeiros de tradições 

orais, que passam, desde o início do século XVIII a ser racializados, projeta o alicerce do 

conhecimento e da produção econômica da modernidade. Achille Mbembe argumenta: “desde o 

início do século XVIII”, tal herança “constituiu no conjunto, o subsolo (inconfessado e muitas 

vezes negado), ou melhor, o núcleo complexo a partir do qual o projeto moderno de 

conhecimento - mas também de governação se difundiu”. (MBEMBE, 2014, p.10). 

Se o conhecimento e a estrutura política se organizam e se difundem para o nascimento da 

sociedade moderna, a Raça foi o subsolo, como aponta Mbembe, que organizou as relações 

interpessoais, políticas, configurando e estruturando o poder, ainda que a sua presença seja quase 

sempre negada. Segundo a reflexão de Mbembe “(...) como categoria originária, material e 

fantasmagórica, a raça tem estado, no decorrer dos séculos precedentes, na origem de inúmeras 

catástrofes, e terá sido a causa de devastações físicas inauditas e de incalculáveis crimes e 

carnificinas” (MBEMBE, 2014, p.11). 

Nas trajetórias descritas por Nelson Mandela, fomos apontando caminhos capazes de 

auxiliar-nos no que Du Bois chamava A Terra Prometida, “a libertação seria a chave para uma 

terra prometida de beleza” (DU BOIS, 1999, p.56). Neste intento, comparo a terra prometida, ao 

que na África do Sul convencionou-se pensar como a sociedade arco-íris, uma terra de homens e 

mulheres livres.  

Aqui cabe uma reflexão para uma aparente contradição. Antonio Sergio Guimarães, em 

estudo sobre racismo e antirracismo no Brasil, nos informou como uma dada percepção de 

agenda antirracista euro-americana, forjou-se na primeira metade do século XX, diante dos 

horrores dos campos de concentração nazistas e as práticas e sistemas de opressão raciais nos 

EUA,  foi fundamental para a valorização do Brasil  como a nação da democracia racial. Desigual 

economicamente, mas onde persistia um mero preconceito de cor. Hoje sabemos que cor não se 

trata de um fenômeno cromático, mas a base da percepção de uma forma racializada por meio de 

                                                
23 Ver Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra.Lisboa,2014. 
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diferentes atributos fenotípicos. Assim, a sociedade de todas as cores, traduzida como a sociedade 

arco-íris, pode implicar na persistência de uma visão racializada do mundo. 

Curiosamente, Mandela projetava a luta de seu país para um futuro em que a raça não 

fosse mais estruturante e que outras enunciações pudessem viver em autonomia e liberdade. Para 

tal, era necessário que este intelectual formulasse contra narrativas, tornou-se de extrema 

importância a construção de leituras e práticas que desafiassem a epistemologia ocidental. 

Enquanto pesquisadora escolhi o exercício de leituras a contrapelo. Mas é também a 

oportunidade de pensar um fazer político fora das dicotomias coloniais. Se a política, fruto da 

modernidade, excluí a tradição viva dos sul-africanos, foi nela que Mandela inspirou-se para 

ressignificar suas práticas de poder; e as tradições sul-africanas voltaram ao centro da política. O 

desafio proposto foi o de apreender/compreender estas matrizes culturais, analisando trajetórias e 

escolhas de Madiba24 no contexto de uma África do Sul dividida pelos colonizadores, na 

construção de homens brancos e negros, com toda a carga que estes conceitos são capazes de 

marcar seres estigmatizados e educados para tornarem-se tais quais estes substantivos, que 

designam corpos produzidos pela ciência colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 O nome Madiba aqui é utilizado fazendo citação ao seu clã. 
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2.1 O LUGAR DA TRADIÇÃO NOS DISCURSOS DE MADIBA 

Sua infância e juventude foram vividas no interior, em Mvezo, uma pequena aldeia às 

margens do rio Mbashe, no distrito de Umtata, com a capital em Trankei (MANDELA,2012, 

p.1), Sendo marcados por observações e costumes de seu clã. Seguindo as coordenadas 

geográficas de Mandela, Transkei fica a quase 1.300 quilômetros ao leste da Cidade do Cabo, 

quase novecentos quilômetros ao sul de Johanesburgo, e está entre o rio Kei e a divisa com Natal, 

entre as Montanhas acidentadas de Drakesberg ao norte e as águas azuis do Oceano Índico ao 

leste. (MANDELA 2012, p.1) Nessa distância de centros urbanos arquitetados por europeus, 

Mandela sociabilizou-se e apreendeu valores e diretrizes de vida comunitária. 

As narrativas em relação a sua infância e ao modo como estas heranças repercutiram em 

seus caminhos parecem ter proporcionado outras interpretações para os conflitos políticos que 

enfrentou em seu percurso. Ademais, podem nos dar pistas de um sujeito que pôde fugir das 

artimanhas da dominação ocidental, mesmo recebendo uma educação formal que, ao impor suas 

práticas de representação, degradava saberes das demais comunidades culturais. 

 

Depois do jantar, ouvíamos extasiados minha mãe ou minha tia contando histórias, 

lendas, mitos e fábulas que vinham atravessando incontáveis gerações, todas contendo 

estímulos á imaginação e alguma lição de valor moral. Relembrando esses dias, sou 

inclinado a crer que o tipo de vida que levei em casa, minhas experiências trabalhando e 

brincando juntos nos campos, me introduziram muito cedo á ideia de esforço coletivo 

(MANDELA, 2010, P. 31). 

 

Histórias, lendas, mitos e fábulas que atravessam gerações e se apresentam no cotidiano e 

no alicerce de tradições orais. De acordo com Hampaté Bâ, estas narrativas são heranças e 

conhecimentos “(...) pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao 

longo dos séculos” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.168). Essas constelações que configuram o saber de 

tradição viva apresentam ademais deste boca-ouvido, a experiência e a observação como campos 

que se complementam e se reestruturam dentro daquelas sociedades de modo vital.  

Segundo nosso protagonista, “é muito importante o papel dos costumes, dos rituais e 

tabus” (MANDELA, 2010, p. 31). Ambos presentificam-se nas memórias de Nelson Mandela: 

“como todas as crianças xhosa, adquiri conhecimentos fazendo perguntas para satisfazer a minha 
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curiosidade enquanto cresci, aprendi com a experiência, observando os adultos e tentando imitar 

o que eles faziam” (MANDELA, 2010, p. 31).  

A palavra se coloca no centro destas sociedades; é através dela que o homem e a tradição 

se reencontram continuamente e se alimentam. O homem ligado à palavra se nutre dela tanto 

quanto a planta necessita da luz da manhã, pois o homem é a própria representação da força que a 

palavra emana é onde tudo começa. Seguindo os pensamentos de Hampaté Bâ “(...)  nas 

sociedades orais  não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação 

entre o homem e a Palavra é mais forte (...) Ele é a palavra, e a palavra encerra o testemunho 

daquilo que ele é (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.168). 

Estes são modos de vida na contramão dos instituídos conhecimentos ocidentais, na 

produção de fissuras abertas através da experiência e de suas observações. Seus espaços se 

constroem em processos de intervenção, e são capazes de reescrever nossa comunidade humana. 

Ao longo das leituras biográficas de Nelson Mandela, me deparei com nomes próprios que eram 

frequentemente utilizados para referir-se a ele.  

Se, inicialmente, os nomes me pareciam como trocadilhos ou adjetivos para apontar a 

mesma pessoa, foi na leitura de sua autobiografia que o mesmo deu indícios do quão importante 

era o nome dentro da comunidade ancestral da qual ele fazia parte; aqueles nomes, antes sem 

significado, foram se mostrando repletos de rituais, memórias e experiências dos habitantes de 

Transkei. Portanto, Rolihlahla, Madiba, Tata, Khulu, Dalibunga, Nelson. Tem significados 

específicos aos lugares e funções que ocupou. São as considerações de Fanon, referentes ao peso 

da língua, que apontam: “Falar é estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma 

civilização”. (FANON, 2008, p. 33). Sendo assim, se o homem e a palavra confundem-se nas 

tradições orais, é tanto pela cultura quanto pela civilização a qual pertence. 

Aqui merece destaque a compreensão do significado e peso das palavras que lhe foram 

atribuídas através de rituais, experiências e observações. Cada um destes nomes próprios 

inserem-se em uma etapa de sua vida, assim como, à de seu clã, revelando a importância frente à 

ancestralidade ou à hierarquia de sua comunidade, como o tempo que leva junto um substantivo 

próprio.  
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Dalibhunga, é o nome que conquistou aos seus dezesseis anos, depois de passar pelo rito 

de cincuncisão, que sinaliza a passagem para a vida adulta e tem como significado “Fundador do 

Bunga”, o tradicional corpo do governo Transkei. (MANDELA, 2012, p.34). Se a circuncisão 

marca um ritual para a vida adulta, assim como a morte da juventude, também reconhece a 

coragem e o homem que nasce após ser circuncidado. “Para os tradicionalistas Xhosa, esse nome 

era mais aceitável do que qualquer um dos meus nomes previamente dados, Rolihlahla ou 

Nelson” (MANDELA, 2012, p.34). Dalibhunga representa a continuidade da cultura xhosa e o 

reconhecimento de seus pares, portanto Mandela enfatiza: “fiquei orgulhoso em ouvir meu novo 

nome sendo pronunciado: Dalibhunga” (MANDELA, 2012, p.34) 

Em Longa Caminhada até a Liberdade, Mandela afirma, “Sou frequentemente chamado 

de Madiba, o nome do meu clã, em uma demonstração de respeito”. (MANDELA. 2012 p.4) 

Deste modo, não é a sua assinatura que designa quem você é, mas o que o seu nome revela sobre 

a sua história e pertencimento.  

 

A sociedade Xhosa era uma ordem social equilibrada e harmoniosa, na qual cada 

indivíduo sabia qual era o seu lugar. Cada Xhosa pertence a um clã que traça suas 

origens até um antepassado específico. Sou membro do Clã Madiba, batizado em 

homenagem a um chefe Thembu que governou no Transkei, no século XVIII 

(MANDELA, 2012, p.4). 
 

É através do nome, que se pode identificar o pertencimento ao clã, e sua  ancestralidade. 

Ao registrar que cada Xhosa pertence a um clã e que a partir do nome próprio traça suas origens 

até um antepassado específico, ou a uma genealogia, o nome os remete a sua vida comunitária e 

ao pertencimento a um grupo específico. “Fora a vida, um temperamento forte e uma conexão 

permanente com a casa real de Thembu, o único presente que meu pai me deu quando nasci foi 

um nome, Rolihlahla.” Seu nome herdado pelo pai, em Xhosa significa, literalmente, “arrancando 

o galho de uma árvore”, mas coloquialmente, o significado mais preciso seria 

“encrenqueiro”(MANDELA,2012, p.3). 

Se a tradição organiza e estrutura vidas comunitárias, o neoliberalismo forja a crença de 

indivíduos autônomos, livres para as suas escolhas, os joga, pretensamente, ao acaso da história, 

tendo como ponto nevrálgico relações racionalizadas pelas lógicas empresariais. Sobre o 

neoliberalismo Mbembe sinaliza: “O neoliberalismo é a época ao longo da qual o tempo (curto) 
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se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma dinheiro” (MBEMBE, 2014, p.13). Na 

contracorrente, a tradição marca os integrantes de vidas comunitárias do seu nascimento a sua 

morte, através de rituais, mitos e hierarquias. Decisões, como a escolha de um nome, dialogam 

com o lugar de pertencimento, assim como a história da qual este sujeito faz parte; mais que um 

nome, Mandela herdou a cultura Xhosa e todo o peso dessa herança. Quanto ao seu nome mais 

conhecido no Ocidente, ele o recebeu de sua primeira professora, aleatoriamente, Nelson, “Meu 

nome mais conhecido em Inglês não me foi dado até o meu primeiro dia de aula”. (MANDELA, 

2012, p.3)  

Seu nome Nelson, resulta dessas intervenções, fruto da dominação ocidental, quando “A 

ciência e a razão iluminaram a modernidade ocidental, encobrindo seu lado noturno, a 

colonialidade que expropriou e excluiu habitantes de Áfricas e Ámericas”. (ANTONACCI, 2014, 

p.333) A Srta. Mdingane, sua professora na escola, ao substituir o nome dado pelo clã e impor 

que, na escola, as crianças fossem chamadas por nomes ocidentais, tanto delimitou uma fronteira 

como impôs a cultura hegemônica. Mandela, ao escrever sobre o início de sua educação formal 

comenta, “a educação que recebi era uma educação britânica, na qual as ideias britânicas, a 

cultura britânica, as instituições britânicas eram automaticamente entendidas como sendo 

superiores. A cultura africana não existia” (MANDELA, 2012, p. 16). Essa educação colonial 

educa para assimilar a colonialidade, quando não aniquila modos de conhecimentos. Nas 

Américas e nas Áfricas, povos inteiros tiveram seus nomes e línguas exterminados ao mesmo 

tempo em que se transformam em homem mercadoria. Ainda nas reflexões de Mandela, 

 

O inglês educado era o nosso modelo o que aspirávamos era sermos “ingleses negros”, 

como éramos, ás vezes, chamados com escárnio. Fomos ensinados- e acreditávamos- 

que as melhores ideias eram as ideias inglesas, que o melhor governo era o governo 

inglês, e que os melhores homens eram os ingleses (MANDELA, 2012, p.46). 

 

 Os europeus, construiram relações com os nativos, na desvalorização de suas culturas e na 

crença de ausência história, conforme Fanon explica, “como aqueles que não tem cultura, não 

tem civilização, nem um longo passado histórico” (FANON, 2008, p.46). Essa tendência do 

pensamento europeu destruiu o outro, “para abordar a identidade não em termos de pertença 
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mútua (co-pertença) a um mesmo mundo, mas antes da relação do mesmo ao mesmo” 

(MBEMBE, 2014, p.10). 

Se na cultura ocidental este sujeito é, em si, a ausência de valores, em seus espaços 

comunitários, através de rituais, mitos, fábulas, metáforas e provérbios, conceituarão o seu lugar 

no mundo. Podemos perceber o significado e o pertencimento das pessoas, em sociedades 

comunitárias e em sociedades modernas, conforme o provérbio bambara e peul “As pessoas da 

pessoa são inúmeras na pessoa” (HAMPATÉ BÂ, ano, p.). O nome delineia a história de si em 

diálogo com o outro. São espaços que não se desenvolvem na crença do indivíduo solitário e 

independente. “O filho mais velho da casa Ixhiba era Simakade, cujo irmão mais novo era 

Mandela, meu avô”. (MANDELA, 2012, p.5). Madiba compartilha a experiência e a iniciação na 

tradição nos apresentando, em sua conduta política, matrizes daquela cultura, que permitem focar 

outros espaços marginalizados no horizonte euro-ocidental. 

 

QUANDO EU TINHA DEZESSEIS ANOS, o regente decidiu que chegara o momento 

de eu me tornar um homem. Na tradição Xhosa, isso é atingido apenas de uma forma: 

cincunsisão. Na minha tradição, um homem não circundado não pode herdar a riqueza 

de seu pai, não pode se casar ou celebrar rituais tribais (MANDELA, 2012, p.31). 
 

A tradição Xhosa organiza e confere sentido à vida de seus integrantes, definindo o papel 

das regras e rituais para que a pessoa possa compartilhar e participar desse corpo comunitário. 

Deste modo, ser circuncidado era fundamental para a existência e o desenvolvimento de status e 

prestígio dentro da comunidade. De repente, ouvi o primeiro garoto gritar, “Ndiyindoda!” (Eu 

sou um homem), sobre aquele momento descreveu “Senti como se fogo estivesse correndo em 

minhas veias; a dor foi tão intensa que enterrei meu queixo em meu peito. Muitos segundos 

pareceram passar antes de eu me lembrar do grito, e então me recuperei e gritei, “Ndiyndoda”!” 

(MANDELA, 2012, p.34). A circuncisão, simbolicamente mais que a passagem para a vida 

adulta, marca a “morte” da juventude. Caracteriza-se como um ritual de passagem: ao enterrar 

seus prepúcios estavam enterrando o que agora se tornava passado. Nas constantes metáforas, 

simbologias da palavra dita, o mundo Xhosa perpetuava suas tradições e causava impressões 

jamais esquecidas por Nelson Mandela; em suas narrativas, foi com respeito e admiração que 

percorreu a infância vivida em sua comunidade, junto aos seus iguais.  “Seguiu-se um tempo de 
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reclusão no abrigo enquanto a ferida se curava, depois do qual os iniciados pintaram seus corpos 

com ocra branca, simbolizando pureza” (NICOL, 2007, p.15). Os fotógrafos Roger e Pat de la 

Harpe, apresentam jovens já circuncidados, com seus corpos  pintados como indica Nicol, 

 

Figura 4 - Jovens Xhosa circuncidados 

 

 

Fonte (JOYCE, 2012, p.15) 

 

 Após circuncidados, os jovens são recebidos por toda a comunidade para uma cerimônia 

grandiosa – “nossas famílias, amigos e chefes tribais locais se reuniram para discursar, contar e 
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dar presentes” (MANDELA, 2012, p.36). Em meio à felicidade da qual todos compartilhavam, 

por festejar um rito e o nascimento de Homens Xhosa, aquela representação também continha a 

permanência e continuidade da tradição. Porém, frente ao entusiasmo: “O principal orador do dia 

foi o chefe Meligqili”, que anunciou o destino daqueles corpos, ao enfatizar que o futuro que nos 

aguarda é amargo e suas tradições não poderá realizar-se, posto que para ele “nós os Xhosa, e 

todos os negros sul africanos somos um povo conquistado. Somos escravos em nosso próprio 

país” (MANDELA, 2012, p.36).  

Foi uma previsão que silenciou e enfureceu a plateia, a maioria dos seus ouvintes não 

compreendiam a razão daquelas palavras tão hostis, em momento de tanta celebração e comoção. 

Mandela descreve, em suas memórias, que aquele pronunciamento aguardava pela liberdade e 

luta do povo Xhosa, para que pudessem prosperar e se multiplicar; tais palavras foram 

depositadas em suas lembranças como sementes que germinariam após uma longa caminhada: 

“Mas tarde, me dei conta de que o homem ignorante naquele dia não era o chefe, mas eu mesmo” 

(MANDELA, 2012, p.37). 

Sobre a tomada de decisões no governo comunitário, “Todos os Thembus eram livres para 

participar e muitos o faziam vindo a cavalo ou a pé” (MANDELA, 2012, p.25).  

 

Naquelas ocasiões, o regente era cercado de seus amaphakathi, um grupo de 

conselheiros de alto escalão que funcionava ao mesmo tempo como parlamento e 

judiciário do regente. Eram homens sábios que mantinham o conhecimento da história e 

da tradição tribal em suas memórias e cujas opiniões tinham um grande peso 

(MANDELA, 2012, p.25). 

 

A história não visa circular, dentro de um espaço delimitador e sufocante, ilusão que, em 

algumas circunstâncias, ela se faz presente e nos demais tempos ela é disciplina. Nas tradições 

marcadas pela oralidade ela está presente e evidenciada no cotidiano dessas pessoas, não como 

uma disciplina e sim como uma condutora, presente nas memórias, nas tradições, nos rituais. Os 

fazeres de Mandela estão embriagados neste mundo construído a partir de culturas orais e na 

marginalidade do discurso moderno; assim, suas narrativas se constroem dentro de uma nova 

identificação do literário, dentro de um imaginário comunitário e na disputa entre campos 

culturais na configuração de fissuras e contra narrativas. 
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Todos os que desejassem falar o faziam. Era a democracia em sua forma mais pura. 

Poderia haver uma hierarquia de importância entre os oradores, mas todos eram ouvidos, 

chefe e súdito, guerreiro e curandeiro, comerciante e agricultor, proprietário e 

trabalhador. As pessoas falavam sem serem interrompidas e as reuniões duravam muitas 

horas ( MANDELA, 2012, p.25). 

 

Os arquivos, em seus modos de ser e estar no mundo, permite driblar o imaginário 

ocidental na constituição da identidade e da autenticidade dos sujeitos. Charles Taylor reflete 

sobre este reconhecimento do tornar-se Humano, através do monólogo consigo mesmo; essa 

identidade individual que surgiu no final do século XVIII, cria a ilusão de liberdade e 

autenticidade, pois “Podemos hablar de una identidad individualizada, que es particularmente 

mía, y que descubro en mí mismo. Este concepto surge junto con el ideal de ser fiel a mí mismo y 

a mi particular modo de ser.” (TAYLOR, 1993, p.47). 

Ao descrever, em diversos momentos de sua autobiografia, as práticas políticas 

vivenciadas na infância e a condução dos chefes em momentos de tensão, explicita que a vida 

comunitária não significa a ausência de conflitos, mas o modo como os problemas são 

conduzidos, no interior desse  corpo comunitário, em termos de unicidade, distante da identidade 

moderna, que faz acreditar que nossa ações operam exclusivamente como eterno monólogo, 

quanto maior a “autonomia”, mas fiel a si e a seu modo de ser o indivíduo se torna. 

 A colonização banalizou, desorganizou, excluiu os métodos politicamente desenvolvidos 

pelas comunidades orais e, através da violência, desenvolveu a vida de sujeitos desenraizados, 

segundo seus próprios critérios, que tendem a ser vantajosos apenas para a manutenção do status 

quo. O que se percebe é que a descolonização também impõe pensar na reelaboração dessa 

política colonial, quando não em seu fim. Um governo, em que todos falem e sejam ouvidos, 

advém de organizações políticas que orientavam a vida comunitária através de assembleias e 

reuniões. “O fundamento da auto governança era que todos os homens eram livres para expressar 

suas opiniões e eram iguais em seu valor como cidadãos. (As mulheres infelizmente, eram 



64 
 

consideradas cidadãs de segunda categoria)” (MANDELA, 2012, p. 26). Todavia Mandela, ao 

mergulhar nessas tradições e elaborá-las no exercício do presente, também as atualiza25, 

 

Bem, na prisão, tivemos o privilégio de ler e ampliar nosso pensamento. Mulheres no 

mundo todo já lideraram seus países. Estranhamente, eu nunca havia pensado muito 

sobre minha própria família como fiz quando descobri que havia muitas mulheres no 

mundo em posições de liderança. Pois quando os ingleses vieram a nossa região, a mãe 

de Mandela decidiu combate-los. Ela viera da casa pondo de Sigcau e por isso, os 

ingleses, depois de derrotá-la, deportaram-na de volta à Pondolândia (MANDELA, 

2007, p.343). 

 

 Ouvir, silenciar, observar são pertencimentos que Mandela nos apresenta constantemente. 

A aprendizagem vai se dando em relação de parceria e de hierarquia, ao mesmo tempo se 

tornando a base da permanência e reelaboração das tradições de povos sociabilizados dentro de 

cosmovisões orais. “Minhas noções de liderança posteriores foram profundamente influenciadas 

pela observação do regente e de sua corte. Observei e aprendi a partir das reuniões tribais que 

aconteciam regularmente no Grande Local” (MANDELA, 2012, p.25). 

Na visão de mundo de povos alheios a sistemas de pensamento ocidental, são realizados 

diálogos em torno da iniciação e da experiência. As noções de liderança de Mandela 

constituíram-se no cerne de seu fazer-observações. Suas decisões futuras, no papel de presidente, 

conectam-se com as reuniões para solucionar problemas, em que ocorriam interações com os 

chefes. As histórias narradas, principalmente quanto ao comportamento e  papel central que os 

sábios têm em suas vidas, na possibilidade de aprender com o outro, “ como líder, eu sempre 

segui os princípios que foram demonstrados pelo regente no Grande Local. Sempre procurei 

ouvir o que todas as pessoas, em uma discussão, tinham a dizer antes de dar a minha opinião” 

(MANDELA, 2012, p.27).  

Estes princípios, presentes nos discursos e na prática política de Mandela, tem lugar na 

tradição de populações que compartilham de viveres comunitários, “Ya sea en los dilemas de 

África del Norte o en las reuniones de África Occidental, la tradición quiere que los conflictos 

que estallan en una aldea sean debatidos en público” (FANON, 1963, p.42). E o conflito, 

                                                
25 Mac Maharaj em entrevista com Madiba: você foi preso quando a expressão “anti-sexismo”, mal existia, você saiu 

vinte e sete anos depois como um defensor rigoroso dos direitos da mulher. Defendeu na Thembulândia a idéia da 

nomeação da viúva de um chefe para ocupar o cargo. Discutiu as questões com os mais velhos (MAC MAHARAJ:In 

Nicol, 2007.339) 
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proveniente de problemas comunitários, não se encerra na subjetividade dos indivíduos, encontra 

suas soluções onde tiveram seu início, em profícuo diálogo com o público. Esta perspectiva de 

aprender através do outro, advém de elaborações de suas experiências e observações, como na 

repercussão de diálogos nos contextos de tradições orais da África do Sul, que dialogam e são 

tradução da máxima dos povos Xhosa e Zulu – “umuntu ngmuntu ngabantu” (uma pessoa é 

através de outras pessoas). “Os desenraizados se renovam e questionam a ordem dominante desde 

suas experiências e sensibilidades históricas, abrindo para a diferença colonial.” (ANTONACCI, 

2014, p.335). 

 O filósofo Renato Nogueira, em seu artigo Ubuntu como modo de existir: Elementos 

gerais para uma ética afroperspectiva, reflete acerca do conceito de Ubuntu,  

 

como uma maneira de viver, uma possibilidade de existir junto com outras pessoas de 

forma não egoísta, uma existência comunitária antirracista e policêntrica. Vale dizer que 

a palavra ubuntu é compartilhada com a mesma grafia e transcrição fonológica para 

quatro grupos étnicos (ndebele, swati, xhosa e zulu) (NOGUEIRA, 2011, p. 14). 
 

Nas práticas governamentais, as reuniões perduram até que alguma espécie de consenso 

seja atingido. Ou terminavam em unanimidade, ou não terminavam. Para tanto, Mandela observa, 

“Unanimidade, no entanto, podia ser uma concordância em discordar, esperar por um momento 

mais propício para propor uma solução” (MANDELA, 2012, p.26). Em seus relatos “Democracia 

significava que todos os homens deviam ser ouvidos, e uma decisão era tomada juntamente como 

um só povo. A regra da maioria era uma noção estranha a nós. Uma minoria não deveria ser 

esmagada por uma maioria” (MANDELA, 2012, p.26). 

 Fosse em seus momentos de sofrimento, de festividade, ou em suas escolhas políticas, 

vamos descobrir, à margem destas fronteiras, brechas nas formas de representação, narrativas 

plurais e como afirma Roa Bastos26, em Hijo de Hombre, “La realidad no es más que una de las 

posibles fábulas que La palabra portadora de mitos puede inventar” (BASTOS, 1971) 

                                                
26 Augusto Roa Bastos, nascido em Assunção/ Paraguai (1917/2005), é considerado um dos mais importantes 

escritores da literatura paraguaia e expoente do boom da literatura latino-americana. Escritor comprometido com a 

crítica e denúncia das desigualdades sociais, sua literatura apresenta a cosmovisão de uma sociedade paraguaia 

extremamente arraigada às culturas orais guarani, não raras vezes embora sua escrita seja realizada em espanhol, o 

imaginário e a sintaxe nos remetem ao mundo da cultura guarani. Autor de livros consagrados como “El Fiscal”; 

“Madame  Sui”; Hijo de Hombre e seu livro mais conhecido no Brasil “Yo El Supremo”. 
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Os guardiões da cultura oral são responsáveis pela manutenção da tradição viva, o chefe 

mais idoso que regalava os anciões reunidos com histórias antigas era Zwelibhangile Joyi, filho 

da Grande Casa do rei Ngubengcuka.”O chefe Joyi era tão velho que sua pele enrugada se 

pendurava nele como se fosse um casaco folgado, o ancião lhes refrescava a memória, nas 

lembranças de tempos não vividos por aqueles sujeitos, mas que as incorporariam na organização 

de suas vidas” (Mandela, 2012, p.28). Suas recordações parecem solidificar-se através de um 

tempo, de um tempo quase imaginário e recoberto de imagens. “Mas não importando o quão 

grisalho chefe Joyi parecia ser, as décadas sumiam dele quando ele falava para os jovens impis, 

ou guerreiros no exército do rei Nganglizwe lutando contra os britânicos” (MANDELA, 2012, p. 

28).  

Percebe-se que o tempo  torna-se um valor importante em viveres compartilhados, nessa 

apreensão da vida Xhosa, pois quanto maior for o percurso dentro deste substantivo, maior a sua 

importância na vida comunitária, em que anciões tornam-se o centro, pois eles viveram o 

suficiente para ter o que contar/compartilhar. 

 As literaturas que surgem a partir dessas experiências partilhadas trazem para o centro da 

vida moderna, assim como à política de Nelson Mandela, novas poéticas. Ao perguntar “Nosso 

corpo é feito de quê? De carne, sangue, águas contidas?” Não, para o personagem de Mia Couto, 

“o corpo era feito de tempo” (COUTO, 2005, p.132). Assim Joyi, como outros contadores de 

histórias se apresentavam nas narrativas de Mandela, como personagens envoltos em sabedoria e 

portadores de uma cultura imemorial. 

Sabe-se que a memória guarda melhor os sons. E, naquele circuito de sua aldeia, 

passavam séculos de histórias, cadências que levavam a outros espaços dentro de uma grande 

rede construtora de palavras e ao som de seus fonemas. No texto, são as palavras, criadoras de 

imagens e repletas de intensidade, que ganham coro com as histórias contadas pelos anciões. A 

maneira como eram gesticuladas, ora em cenas dramáticas, todos em sua volta atenciosos e 

curiosos com suas histórias. “Em algumas ocasiões, eles terminavam cedo e ficavam sentados em 

círculos, contando histórias. Eu ficava rondando silenciosamente e ouvia” (MANDELA, 2012, 

p.27). 
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O chefe Joyi bem caracterizou a administração colonial, em termos de “chefe maldosa”, 

na medida que o Ocidente, conquistando direitos para os seus, roubou dos povos africanos e 

indígenas a sua humanidade. 

 

O chefe Joyi zangava-se com os homens brancos, que segundo ele haviam 

deliberadamente dividido a tribo Xhosa, separando irmãos. Os homens brancos haviam 

dito aos Thembus que o seu chefe verdadeiro era a grande rainha branca que estava no 

outro lado do oceano e que eles eram seus súditos. Mas a rainha branca nunca trouxe 

nada senão miséria e perfídia aos negros, e se ela era chefe, era chefe maldosa 

(MANDELA, 2012, p.28). 
 

Sendo assim, para além de poéticas políticas, recordações são capazes de dar vozes a 

literaturas, músicas, cinemas que tem como base outros parâmetros, permitindo a coexistência de 

outras sintonias  

 

El que mejor conocía La historia era el viejo Macario. Esa y muchas otras.Por aquel 

tiempo no todos los chiquilines nos burlábamos de él. Algunos lo seguíamos no para 

tirar tierra sino para oír sus relatos y sucedidos, que tenían el olor y el sabor de lo vivido. 

Era un maravilloso contador de cuentos (BASTOS, 1971, p.18). 
 

O personagem Macario faz analogia direta a essa cultura entre margens, que no texto 

roabastiano tem ação central, com a escrita e a oralidade em belo e constante diálogo. Para 

Macário, personagem de Hijo de Hombre o seu falar, os seus contos mesclam-se a tal ponto que 

seria difícil distinguir um do outro, talvez ele fosse a própria palavra. Nas narrativas de Madiba 

“Apesar de meu pai não saber nem ler nem escrever, ele tinha uma reputação de ser um excelente 

orador que cativava suas audiências, entretendo-as e também as ensinando. Anos mais tarde, 

descobri que meu pai não era apenas um conselheiro de reis, mas também um fazedor de reis” 

(MANDELA, 2012, p. 6). 

 Em 1937, Mandela foi para a faculdade Wesleyana, em Fort Beaufort, quando tinha 

dezenove anos de idade. Tal universidade simbolizava a vitória da cultura britânica sobre os 

guerreiros Xhosa, representava a ciência e o poder colonial, “Fort Beaufort era uma cidade de 

homens brancos onde antes apenas os Xhosa moravam” (MANDELA, 2012, p.45) 
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DIFERENTEMENTE DA MAIORIA DOS OUTROS com quem eu havia estado na 

escola de circuncisão, eu não estava destinado a trabalhar nas minas de ouro nas 

montanhas do REEF. O regente frequentemente me dizia “ Não é certo você passar o 

resto da sua vida como mineiro nas minas de ouro dos homens brancos, não sabendo 

escrever seu próprio nome”.(MANDELA,2012, p.38) 
 

Inúmeros enunciados da autobiografia de Mandela referem-se aos guerreiros Xhosa, à 

história Thembu e à bravura destes homens, de sua fama e coragem, palavras recorrentes em suas 

recordações. Sobre as guerras de fronteira, “Durante um século de conflitos, muitos guerreiros 

Xhosa alcançaram a fama por sua bravura, homens como Makhanda, Sandile e Maqoma, os dois 

últimos feitos prisioneiros na Ilha de Robben, pelas autoridades britânicas, onde vieram a morrer” 

(MANDELA,2012, p. 45).  

Nelson Mandela renova as tradições como também as contextualiza, e deste modo passa a 

atualizá-las “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, 

mas um tempo saturado de “ágoras”. Assim, a Roma antiga era para Robbespierre um passado de 

“ágoras”, que ele fez explodir do continuum da história” (BENJAMIN, 1994, p. 230). 

 Para Madiba, a reiteração ao passado volta como uma ponte a traçar caminho entre a 

história e a memória. Como processos políticos, que não estando presos no passado voltam a todo 

instante, permitindo pensar na sensibilidade de contextos e acontecimentos, instigando em si 

mesmo uma mirada crítica e sensível. Mandela pôde, em seu tempo, fazer uma crítica pertinente 

dentro de seu cotidiano, pois são nestes espaços que praticamos o político, não como algo sempre 

alheio às nossas vidas. Nas divisões do mundo cartesiano, em que as partes parecem nunca se 

conectar, “Os Xhosa são um povo orgulhoso e patrilinear com uma linguagem expressiva e 

eufônica e uma crença ferrenha na importância das leis, da educação e de boas maneiras” 

(MANDELA, 2012, p. 4).  

 Assim, a ancestralidade e a oralidade que configuram os saberes de Nelson Mandela, 

sensibilizaram-no e habilitaram-no a formular uma contra narrativa aos conhecimentos e valores 

modernos. O Apartheid, que gerou uma série de massacres, de corpos mutilados, de filhos órfãos, 

postulou a premência que algo inédito teria que ser realizado no país, que pudesse conter o ódio, 

frente a laços socioculturais rompidos, superar o rancor e apontar para novas práticas políticas. 

Os sul-africanos, mesmo os privilegiados, necessitavam de esperança, algo capaz de fazer a 

travessia para outras formas de governabilidade. Uma humanidade que só pode ser compartilhada 
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através do outro, como a filosofia política do Ubuntu, apontava para relações, reajustes e formas 

de convivência. 

 

2.2 CONGRESSO NACIONAL AFRICANO: CAMINHOS PARA A LIBERDADE 

Em 1912 nascia o Congresso Nacional Africano27, popularmente conhecido como ANC. 

Se antes as comunidades culturais resistiam ao colonialismo isoladamente, o Congresso 

inaugurou uma luta e organização, tendo em vista, a expressão nacional africana em unidade 

contra a dominação branca, 

 

Desde sua fundação, o ANC padecia de sérios defeitos. Os fundadores, sem dúvida 

grandes patriotas, não tinham uma ideia clara da situação histórica concreta e de suas 

implicações, e estavam obcecados com formas imperialistas de organização. Como 

resultado, o ANC tinha defeitos tanto na forma quanto na substância, e enquanto eles 

perduraram não conseguiu criar um mecanismo eficiente e organizado para levar adiante 

a luta pela libertação nacional; [nem] adotar um programa nacionalista dinâmico que 

pudesse inspirar e aproximar as tribos e ser a força motivadora e dirigente na luta dos 

militantes pela libertação nacional28(IDAF,1989 ,p.51). 

 

No fim dos anos 40, durante o mandato do Dr. Xuma na presidência do ANC, algumas 

mudanças frente aos desafios enfrentados pelo Regime do Apartheid e também por sua forma de 

organização em que as regiões de  Transvaaal, Cabo, Natal, Estado Livre de Orange, ganharam 

suas sedes dependentes. Conferindo esse período de mudanças e atualizações, no sentido de estar 

mais próximo as necessidades das populações negras Mandela, Sisulu Olivo Tambo e Anton 

Lambede, ademais de outros jovens, entraram para o Congresso  Nacional Africano e auxiliam na 

construção da Liga da Juventude (IDAF, 1989, p. 18) A liga foi fundamental, embora a maioria 

dos membros do CNA persistissem com o ideal da não violência, com a Liga passam a atitudes 

mais duras de enfrentamento à segregação. 

 

A Segunda Guerra Mundial permitiu uma enorme expansão industrial na África do Sul, 

atraindo cada vez mais os investimentos estrangeiros, com a consequente intensificação 

da exploração da mão de obra barata.  Em 1948, o governo nacionalista africânder subiu 

                                                
27 O Congresso Nacional Africano é o símbolo e a corporificação da vontade africana de criar uma frente nacional de 

união contra todas as formas de opressão (IDAF, 1989.40) 
28 Refere-se a luta pela emancipação das populações nativas, indianas e mestiças e pelo fim do Regime do Apartheid. 
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ao poder, com sua politíca de apartheid, na qual leis cada vez mais rigorosas foram 

introduzidas, de forma a isolar e subjugar a população negra (IDAF, 1989, p.19). 
 

O capital usufruído na expropriação de terras e na segregação precisava, para seu 

desenvolvimento e manutenção, criar a desigualdade e a violência para sua permanência.  Deste 

modo, é impossível não pensar o continente africano dentro do impacto econômico de reservas 

naturais na tela das grandes economias ocidentais. Frente ao conflito da I e II Guerra, o 

continente europeu utilizou os produtos que forneciam suas colônias como pagamento, em troca 

de armas e alimentos aos soldados. Neste sentido, fosse para o colonialiasmo ou para aprofundar 

as relações capitalistas, as políticas raciais foram desenvolvidas, pois sua “moeda de troca” 

configurou corpos racializados, altamente lucrativos. É importante essa análise, pois as políticas 

raciais tornaram possível o desenvolvimento das relações de mercado, em usufruto das 

sociedades modernas e na construção de direitos para os povos europeus. Na medida que estes 

corpos eram construídos a fórceps, para entrar nas amarras de identidades racializadas, a Europa 

assumia-se como uma empresa civilizatória. A modernidade europeia significou o racismo e a 

colonialidade de seus outros (MIGNOLO, 2003). 

Na autobiografia de Mandela, a luta pela liberdade emancipatória de seu povo, para além 

de amarras individualistas, é paralela à sua entrada para o Congresso Nacional Africano,  

 

Mas, então lentamente vi que não apenas eu não era livre, mas os meus irmãos e irmãs 

não eram livres. Vi que não era apenas a minha liberdade que havia sido cerceada, mas a 

liberdade de todos aqueles que tinham a mesma aparência que eu. Isso foi quando entrei 

para o Congresso Nacional Africano, e foi quando a fome pela minha própria liberdade 

tornou-se a fome maior pela liberdade do meu povo (MANDELA, 2012, p.765). 

 

Nos anos de 1956, momento crucial para o Congresso Nacional e seus líderes, estes 

passaram a ser julgados por “crime” de alta traição ao governo, por incitação à violência e por 

insinuações a “conspirações comunistas”. Chama atenção, mais uma vez, a prerrogativa sobre o 

terror dos campos de concentração e do trabalho forçado, que o Regime conferia aos não brancos, 

em cotidianos extremamente violentos, mesmo com toda a tentativa do CNA para o diálogo e a 

negociação.  
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Ficamos sabendo pela manchete principal que a batida tinha sido no país inteiro e que os 

principais líderes da Aliança do Congresso haviam sido presos sob a acusação de alta 

traição e uma suposta conspiração para derrubar o governo. Aqueles que foram presos 

em partes diferentes do país- Chefe Luthuli, Monty Naicker, Reggie September, Lilian 

Ngoyi, Piet Beyleveld (MANDELA, 2012, p.246). 
 

Para os opressores, foi o modo de manter os insurgentes sob o seu domínio, já que a 

linguagem exposta e desenvolvida, para as populações racializadas, foi de conjugar violência à 

submissão de uma educação servil, que inibe práticas contestadoras aos valores estabelecidos 

pelos agentes dos poderes coloniais. Sempre na continuidade das estruturas de dominação e 

opressão. 

Por um momento o ANC, e outras instituições contra o Regime pareciam ter sido 

derrotadas pelo governo, além de surpreendidos por sua habilidade e estratégia. “Ao todo, havia 

cento e cinco negros, vinte e um indianos, vinte e três brancos e sete mestiços. Quase toda a 

liderança executiva do ANC, banidos e não banidos, foi presa. Finalmente, o governo fez o seu 

movimento” (Mandela, 2012, p.246). Há momentos nas memórias de Nelson Mandela, que a sua 

sensibilidade para com os acontecimentos nos detém em suspense, ao mesmo tempo, que nos 

indica o lugar da experiência para a construção de uma liderança política, 

 

Diz-se que ninguém realmente conhece uma nação até que tenha ficado no interior de 

suas cadeias. Uma nação não devia ser julgada por como trata seus cidadãos mais 

respeitados, mas pelo tratamento dado áqueles nos escalões mais baixos da sociedade- e 

a África do Sul tratava seus cidadãos negros aprisionados como se fossem animais 
(MANDELA, 2012, p.247). 

 

Além das tradições, da educação formal e do intenso diálogo com seus companheiros do 

ANC, a prisão também se tornou um lugar de meditação e de diálogos para a elaboração de suas 

políticas, no âmago de sua ética ancestral, onde nascera e fora socializado. Revelou-se mais um 

espaço comunitário e de aprendizagem deste líder sul africano, configurando-se em contraposição 

aos políticos ocidentais. Na intensidade de seu sofrimento foi concretizando-se o desejo na 

contramão de práticas políticas de princípios racistas e coloniais. Na medida que Mandela 

compreendia o poder e domínio dos brancos diante da construção cotidiana daqueles corpos sul-

africanos, no trabalho, na educação e, principalmente, através da visão de “negros aprisionados 

como se fossem animais”, ele recorria a suas memórias e tradições. 
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Os espaços comunitários vividos tornaram-se lugares de contraposição frente aos 

discursos e valores hegemônicos; o que parecia uma vitória do Regime, significava momentos de 

aprendizagem e oportunidades para  os guerreiros da liberdade (MANDELA, 2012, p.248). Ali, 

na prisão, nascia a convenção mais plural e longa do ANC. 

 

Muitos de nós vínhamos vivendo sob restrições severas, tornando impossível que nos 

encontrássemos e conversássemos. Agora, o nosso inimigo havia nos reunido sob um 

mesmo teto o que se tornou a maior e mais prolongada reunião não banida da Aliança do 

Congresso em muitos anos. Líderes mais jovens conheceram os velhos líderes de quem 

haviam somente lido a respeito. Homens de Natal confraternizaram-se com líderes de 

Transvaal(MANDELA, 2012, p.248). 
 

Mais uma vez o encontro de velhas lideranças com os jovens em formação, o diálogo 

entre as gerações, a confraternização entre os mesmos e a possibilidade de aprenderem uns com 

os outros, nutria-se de narrativas, palestras, canções sobre a liberdade. Reestruturam a vida 

naquela cela comunal, onde também compartilhavam um modo de existência em que a tradição 

se reelaborava frente a novas impetuosidades e desafios vividos por quem tentasse desafiar o 

estado colonial, fundamentado no Apartheid entre brancos e negros, 

 

Conversas sobre uma variedade de assuntos eram agendadas, e ouvimos o Professor 

Matthews discursar sobre a história do CNA e sobre o negro americano; Debi Singh fez 

uma palestra sobre a história do CIAS; Arthur Letele discutiu os curandeiros africanos, 

enquanto o Reverendo James Calata falou sobre a música africana (MANDELA, 2012, 

p. 248). 
 

A música, como parte da vida dessas populações, era entoada em momentos das prisões 

em massa, podendo ser dissertada e usufruída como no caso do Reverendo James, renovando 

passados vividos, rituais e festividades, como a passagem para a vida adulta dos meninos ao 

completarem 16 anos, ou para manter seus espíritos animados. 

 

Todos os dias, Vuysile Mini, que anos mais tarde foi sentenciado à forca pelo governo 

por crimes políticos, liderou o grupo com canções sobre liberdade. Uma das mais 

populares era: “Nans’ indod’emnyama Strijdom, Bhasobba nans’ indod’ emnyana 

Strijdom” (Aqui está o homem negro, Strijdom, cuidado com o homem negro, Strijdom). 

Cantávamos a todo volume e isso mantinha os nossos espíritos animados (MANDELA. 

2012, p.248). 
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Canções e recorrência a rituais reinventados os mantinham conectados com o seu passado, 

unia uns aos outros, quando ainda estavam esperando julgamento. Masabalala Yengwa, secretário 

provincial do ANC de Natal, deu uma palestra sobre música recitando uma canção de louvor em 

honra à Shaka, o legendário guerreiro e rei Zulu. (MANDELA, 2012, p.248) Os versos da canção 

diziam “Inyon’ edl’ ezinye! Yath’ isadl’ ezinye, yadl’ ezinye!”, comparando Shaka a uma grande 

ave de rapina que mata implacavelmente seus inimigos” (MANDELA, 2012, p.249 ). 

 

De repente, não havia Xhosa, ou Zulus, indianos ou negros, direitistas ou esquerdistas, 

líderes religiosos ou políticos; éramos todos nacionalistas e patriotas ligados  pelo amor 

á nossa história em comum, nossa cultura, nosso país e nosso povo. Naquele momento, 

algo se mexeu lá nas profundezas de cada um de nós, algo forte e íntimo, que nos ligou 

uns aos outros. Naquele momento, sentimos a mão grande do passado que nos havia 

tornado o que éramos e o poder da grande causa que nos conectava (MANDELA, 2012, 

p.249). 
 

A tradição possibilitou que saíssem de suas singularidades, os jogou na realidade de uma 

história de tradições vivas – base em atualização contínua e decisiva, de uma luta que também 

lhes era comum: a não racialização de seus corpos. A violência colonial organiza a sociedade em 

indivíduos a fim que os problemas sejam resolvidos dentro da subjetividade de cada um, as 

práticas decoloniais apontam cada vez mais para espaços em que o comunitário é o centro. 

O canto e a memória, sempre recorrentes nas narrativas de Madiba - “nunca deixei meus 

costumes de camponês” –, costumes que o fortaleciam mesmo frente aos mais duros infortúnios 

consequentes da racialização de seu corpo. O canto aparece em diferentes contextos nos rituais, 

na luta contra o Apartheid, no estímulo do dia seguinte aos seus 27 anos de prisão. O desejo do 

retorno a sua Qunu, lugar em que viveu a infância, atuou em seu ser e pensar como a chegada à 

terra prometida.  

Memórias de experiências e a oportunidade de trilhar novos caminhos, a tradição e a 

possibilidade de suas reelaborações, trouxeram um passado capaz de oxigenar almas exauridas e 

sem seus ritmos comunitários cotidianos. Constantemente, ao se renovar, a música os jogava para 

os braços de mudanças e de um futuro por vir. 

 Ghandi, Malcon X, Marthin Luther King, Lélia Gonzales e Mandela produziram leituras 

de mundo que caminharam na contramão de epistemologias hegemônicas, com seus 

conhecimentos que possibilitaram e justificaram, fosse a implementação do colonialismo, fosse o 
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desenvolvimento do capital. Ao toque de África como a outra face do Ocidente, a Europa 

projetava-se com as luzes do iluminismo em relações extremamente desiguais. O Ocidente que 

conhecemos é fruto da violência e da expropriação do continente africano e das Américas, em 

relações no vai e vêm da história, segundo Antonacci, 

 

Na contramão da modernidade global, vozes e imagens, performances e literaturas 

insurgentes  vêm abalando o predomínio norte ocidental com seus sistemas de avaliações 

e classificações. Enquanto processo civilizatório, a modernidade capitalista europeia 

plantou seus cânones em ilhas e continentes (ANTONACCI, 2013, p. 239). 
 

São as leituras insurgentes, caminhos e experimentações pós-coloniais e pós-raciais, na 

representação de poéticas políticas voltadas para mundos com esperanças possíveis - em que as 

diversas línguas e modos de pensar vividos por povos estigmatizados como bárbaros e primitivos 

-, nos apresentam renovações frente a  sistemas que esgotaram a biodiversidade.  Ao explorar 

sem limites os reinos mineral, vegetal, animal29 e humano – escravizando, expropiando e 

colonizando seus outros espaços e humanidades- que a expansão do sistema mundo ocidental põe 

em risco a própria espécie humana e a nossa morada na Terra. Enfatizar a pluralidade cultural e a 

coexistência de outras visões de mundo, onde a vida não seja dizimada e atropelada por divisões 

cartesianas, implica na manutenção e atualizações de tradições até então mantidas à margem, 

possibilitando a coexistência da vida humana.  

A trajetória política e as tradições culturais de Mandela trouxeram, ao cenário 

internacional, novos fazeres políticos, alicerçados em exercícios de epistemologias adormecidas 

aos olhos do Ocidente, como incapazes de orientar nossas vidas. As práticas e exercícios de poder 

assumidos por Mandela produziram abalos na predominância ocidental, permitindo olhares 

sensíveis e políticos para com povos banidos. Quiçá o ouvir, observar e meditar sobre as 

experiências de Madiba, traga seus passos para perto, permitindo-nos novas interpretações sobre 

o mundo sombrio que ora nos cerca. 

De acordo com Walter Benjamin, “captar no pretérito a centelha da esperança só é dado 

ao historiador que estiver convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos 

                                                
29 Ver Antonieta Antonacci. Memórias Ancorados em Corpos Negros. Educ, 2014. 
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estarão salvos. E esse inimigo ainda não parou de vencer” (BENJAMIN, 1985, p.156). Este 

passado que atualiza-se como inspiração, impulsiona com desejos de futuro. 

São tradições, como as da África do Sul de Mandela, que renovam a política, cujo cetro 

está no Ocidente, onde a tão estimada modernidade foi estéril de experiências capazes de 

solucionar problemas ou barbáries que ela mesma produziu (CÉSAIRE, 1977) 

 A divisão humana por raças, políticas racializadas das quais as colônias não fugiram ao 

seu conhecimento e o Apartheid, que pretendeu unir a eficácia de políticas racializadas e a 

burocracia para o desenvolvimento do Regime, que abalaram a condição humana na 

modernidade. Frente a todas essas experiências modernas, o ANC e Mandela propuseram 

caminhos de superação de uma das mais brutais formas de dominação de nossos tempos. Este 

período e as suas sequelas ainda vigoram. Essa desumanização, recorrente em todo espaço 

geográfico em que o sistema mundo europeu se estabeleceu, através de meios extremamente 

totalitários provocadores de abalos em cosmovisões, conhecimentos, racionalidades nos últimos 

cinco séculos. 
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Figura 5 - Destruição de Sophiatown 

 

 

Fonte (NICOL, 2007, p.65) 

 

Exemplo deste totalitarismo30 é o resultado do terror sobre Sophiatown. Após cinco anos 

de invasões e perseguições, “o centro da renascença criativa e política da década de 1950. Era o 

território dos Shebeens31, do jazz e dos gângsteres” (NICOL, 2007.61). Transformando-se nos  

longos cinco anos em ambiente triste e coberto por ruínas. 

                                                
30  Nos regimes totalitário há uma invasão da sociedade civil pelo estado e uma ligação direta entre o dirigente e as 

massas, sem intermediações do controle social, ocorre uma supressão dos mecanismo autônomos de representação da 

sociedade civil, restando a violência e a propaganda. (ARENDT, 2012) Origens do Totalitarismo, Companhia das 

Letras, 2012. 
31 Shebeens: estabelecimento de venda ilegal de bebidas alcoólicas, especialmente na Irlanda, , Escócia e África do 

Sul. (NICOL, 2007, p.348) 
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Deste modo, não há uma dicotomia entre o racismo de brancos ou de negros; o que há é 

sempre uma continuidade fruto da racialização incessante e recorrente. A armadilha está nesta 

construção identitária, enraizada na invenção da Raça 

 

Nunca aceitamos de fato o multirracialismo. Nossa exigência é de uma sociedade não 

racial porque, quando se fala de multirracialismo, você está multiplicando raças, está 

dizendo que existem muitas raças neste país. De certo modo, isso é perpetuar o conceito 

de “raça”, e preferimos dizer que queremos uma sociedade não racial(MANDELA, 

2010, p. 125). 
 

 Contrapor-se a ideia de Raça, na África do Sul de Mandela, não significava enredar-se a 

um pensamento liberal, do qual a negação do racismo confere em si um antirracismo 

universalista. Considerando bem além de inabilidades e incompetências dos povos sul-africanos, 

alardeados pelas mídias, pois a desigualdade racial aparece nestes meios, como a incompetência 

de povos nativos, frente à invenção da superioridade Ocidental. 

Neste sentido, Mandela crítica e se contrapõe à política racial e da desigualdade, 

esclarecendo “nossa exigência é de uma sociedade não racial”. A não racialização de seus corpos, 

suas culturas e suas práticas políticas, no enfrentamento do Apartheid, foram trabalhadas, até 

então em termos de diálogos entre Raça, Hierarquia burocratizada, Terror: tripé que alicerçou a 

implementação e a organização do Apartheid.  Mandela lutou para pôr fim a uma organização 

racista que ganha expressão em jogos de linguagens e em práticas sociais cotidianas: refletiu 

como tais políticas excludentes e colonialistas, vigentes no mundo euro-ocidental, perpetuam-se 

em todas as instituições político-governamentais, conferindo poderes, privilégios e mobilidade 

social primeiro aos colonizadores e, segundo, aos seus descendentes.  

Desarmar a Raça no mundo global é também arrancar de nossas almas e de nossa pele 

espinhos semeados por séculos de colonização. Esta seara não é apenas tarefa dos poetas mestres 

na arte da política, mas ao trabalho exaustivo, coletivo, de desmontar mecanismos que foram 

sutilmente encravados, nas diversas facetas de nossa sociedade em todos os continentes, em todos 

os mares, arquipélagos e mentes, incutidos em termos de privilégios de poder prescritos pela 

dominação ocidental. 
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Este tempo em branco e preto, significou, para Mandela a sua própria vida. Em seu 

julgamento de 1964 declarou-se inocente, porém culpado por lutar pelos direitos humanos dos 

povos sul-africanos. 

 

Durante a minha vida, dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a 

dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade 

livre e democrática na qual as pessoas vivam juntas em harmonia de oportunidades 

iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar. Mas se for necessário, é um ideal 

pelo qual estou preparado para morrer (MANDELA, 2010, p. 63). 
 

Nessa dimensão nem branco nem negro, Mandela atualiza Fanon que, desde 1952 em 

Pele Negra, Máscaras Brancas, insurgia-se contra mais este binarismo produzido pela civilização 

ocidental cristã que, na colonialidade africana desde o final do século XIX, atingiu dimensões de 

barbárie global. Mandela viveu em cárcere até 1990, contud, ao proferir este discurso atacava não 

apenas o modelo de segregação racial em que viviam os sul-africanos, mas a epistemologia 

ocidental, produto da Modernidade, que investia e empresariava a Raça, organizando toda a 

lógica colonialista do Ocidente, permitindo a ressonância do capitalismo, a expropriação de 

terras, o epistemicídio e os corpos mutilados. 

Madiba inaugurava, em seu fazer político junto ao ANC, uma produção de conhecimentos 

na década de sessenta, que hoje chamamos estudos pós-coloniais. Havia ali fragmentos de um 

político que reelaborava práticas de tradições orais para apontar novos horizontes em uma África 

do Sul organizada através da Raça. Investir em valores e príncipios das ancestrais matrizes de 

culturas orais da África emerge como possibilidades de desmontar a invenção da Raça. Suas 

percepções se apresentam como alternativas ao meio em que vivemos, dominado por uma 

desigualdade radical. As reflexões e a filosofia política de Nelson Mandela produziram um fôlego 

novo, ao mesmo tempo em que auxiliam-nos na tão difícil tarefa de enfrentarmos as amarras da 

dominação racial e colonial. 

Em seus termos, “Coragem não é ausência de Medo” (MANDELA, 2010, p. 29). A 

desigualdade não pode nos paralisar, não pode tornar-se nunca maior que nossos sonhos, pois a 

coragem não é uma habilidade inata, configura-se como decisões cotidiana de persistir frente as 

impetuosidades e opressões coloniais e racistas. 
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As narrativas aqui reunidas nos indicam que estudar pensares e políticas de Madiba 

podem ajudar com os dilemas mais profundos do mundo contemporâneo, marcado pela 

globalização, pela hegemonia de ideologias neoliberais e principalmente na naturalização racial 

da desigualdade. Os sonhos que o progresso instiga são acessíveis apenas para uma minoria, e para tanto, 

foi necessário um contingente de mãos e almas expropriadas de toda dignidade humana, “cansados e 

curvados”, “moravam no local, em barracos deprimentes” (MANDELA, 2012). 
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     CAPÍTULO III  

 

A POÉTICA DA ESPERANÇA: SABERES POLÍTICOS E TRADIÇÕES VIVAS 

 

Este terceiro capítulo, intitulado Poética da Esperança: Saberes Políticos e Tradições 

Vivas, trabalha com as expectativas do fazer político de Nelson Mandela, evidenciando os anos 

de 1990/1999, período em que Mandela conquistou a sua liberdade, após quase três décadas de 

encarceramento. Igualmente, marca a transição entre o Regime do Apartheid para o início da 

Democracia na África do Sul. Em 1990, o então presidente Frederick de Klerk32, após longas 

negociações e enfrentamento da população às políticas de segregação racial, inicia medidas a fim 

de amenizar a sensação de desigualdade, frente aos direitos entre a população branca e negra33. 

 No ano de 1994, Madiba tornou-se presidente na primeira eleição democrática no país. 

Campanha realizada sob o princípio de um homem um voto, negros e indianos passaram a ter 

direito a participar da escolha dos dirigentes políticos do país. O estadista permaneceu no poder 

durante o mandato de cinco anos. Seus vinte e sete anos de confinamento renderam-lhe tempo de 

introspecção sobre os acontecimentos de seu país, a compreensão do funcionamento do Regime e 

a tolerância necessária, bases para suportar aquele presente da nação sul africana. 

O exercício do fazer político exigia criar táticas34 que possibilitassem momentos de 

diálogos e de humanidade, frente ao poder racista, mobilizando a vida e compromissos de 

Mandela contra o racismo e na luta pela paz em escala global35. Portanto, neste momento, 

                                                
32 Frederick de Klerk: Líder do Partido Nacional de fevereiro de 1989 a setembro de 1997. Último africâner a ganhar 

as eleições na África do Sul, seu governo foi de setembro de 1989 a maio de 1994. Quando Mandela foi eleito como 

presidente da África do Sul, tem como vice De Klerk que, permaneceu no cargo durante três anos. Em 1993, ele e 

Nelson Mandela, ganham o prêmio Nobel da Paz, já em 1998 é acusado pela Comissão de Verdade e Reconciliação, 

o mesmo protesta e ganha na justiça. 
33 Após décadas de lutas e com enfraquecimento do Partido Nacional Africano, o Regime mostra sua fragilidade na 

condução da política de estado e internacional. Diante boicotes e censuras econômicas, De Klerk passa a dialogar em 

torno das pautas das populações não brancas. Neste mesmo período, lança a previsão das primeiras eleições gerais, 

que ocorreriam em 1994, negociações acerca da libertação de presos políticos, e a criação em setembro de 1991 da 

Convenção Nacional da Paz. 
34 Falar sobre a noção de tática associada ; Michel de Certeau. A invenção do Cotidiano. Diz respeito às astucias dos 

oprimidos. 
35 Mandela  mediou esforços de paz na República Democrática do Congo, em Angola, Indonésia e Irlanda. Ele 

viajava com frequência, tendo visitado os Estados Unidos várias vezes, emprestando em uma ocasião apoio moral a 

Clinton durante o período em que este encarava o impeachment. Finalmente em seus últimos meses de ofício, 

Mandela persuadiu Kadafi, um amigo que manteve a despeito do apróbrio ocidental, a entregar os homens 

responsáveis pelos ataques a bomba de Lockerbie (NIKOL, 2007.284) 
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interrogamos a política desenvolvida por Mandela, com traços decoloniais36, em suas ações 

presidenciais por meio de uma análise comparativa entre seu governo e o Regime do Apartheid.  

 

3.1 DESPERTAR PARA UMA POLÍTICA SUL-AFRICANA  

Ao sair de Victor Verster37, Mandela se deparou com um ambiente de ressentimentos, 

pobreza e de extrema desigualdade. Situações que não eram novas, mas consequências das 

relações raciais, primeiro pela escravidão e servidão por cerca de 250 anos, em seguida, pela 

burocracia e negação de direitos por cerca de um século. Os sul africanos, desde 1948, 

compartilharam uma constituição organizada por políticas raciais, que não conferia direitos para a 

população negra, unindo a isso a violência nos bairros destinados aos negros, que aumentou 

durante a década de 199038. De acordo aos estudos da pesquisadora Analúcia Pereira, com esta 

transição houve um aumento dos indíces de criminalidade, ilustrando a complexidade do país e 

uma atmosfera, cuja instabilidade, Mandela absorveria em seus anos de governo, 

 

Vale lembrar que os grupos de extrema direita continuaram promovendo atentados 

contra os negros e suas lideranças e que houve um aumento na criminalidade, decorrente 

da grande concentração de população negra, pobre e desempregada nas favelas erguidas 

nos principais centros urbanos (PEREIRA, 2012, p.2). 

 

As fotos apontam para a atmosfera hostil que assolava todo o país, porém pioraram com a 

libertação de Nelson Mandela por conta dos conflitos entre o Inkatha39 e o ANC, ademais estas 

                                                
36 Colonialidade do poder e  saber, termos utilizados por Anibal Quijano, acompanham como o colonialismo 

continua presente em sua organização de poder e conhecimento. Já a decolonialidade, como um rompimento com a 

construção de saberes hegemônicos e, a existências de outras cosmovisões de mundo, trazendo consigo, novas 

práticas de saberes.SANTOS E MENESES (2010).  
37 Nelson Mandela ficou preso inicialmente na Robben Island, Pollsmoor, ao sair da prisão em fevereiro de 1990, 

estava na Victor Verster. 
38 “Ao contrário do que boa parte da literatura sobre o assunto apresentado, a transição  do Regime do Apartheid para 

um regime democrático na África do Sul não foi pacífica. As negociações entre os líderes do CNA e do Partido 

Nacional, com vistas ao estabelecimento de um governo de maioria na África do Sul, só foram possíveis porque 

tanto o regime racista quanto os movimentos de libertação encontravam-se enfraquecidos com o final da Guerra 

Fria” (PEREIRA, 2012, p.27) 

 
39 Inkhata/IFP: os Zulus eram membros do partido Inkhata, liderado por Mangosuthu Buthelezi.  

Segundo Marinovich e Silva:milhares de membros do Inkatha foram treinados em tática de guerra pela polícia e pela 

direita em campos secretos. Líderes do Inkatha recebiam armas e dinheiro de unidades policiais secretas. Policiais 
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lutas armadas também foram incentivas pelo próprio Partido Nacional. Este período de extremos 

conflitos ficou conhecido como Guerra dos Albergues40,“A violência lançou o país para os 

limites da anarquia quando os líderes perderam controle sobre seus simpatizantes. (Abaixo): 

Lutas armadas nas townships entre os simpatizantes do IFP41 e do ANC” (NICOL,2007, p.255) 

Figura 6 - Cenas da extrema violência dos anos 1990. 

 

Fonte (NICOL,2007,p.255) 

Deste modo Mandela ainda precisou envolver-se com estes conflitos internos, e como 

membro do Congresso Nacional Africano e herdeiro de tradição viva apresentou-se como alguém 

                                                                                                                                                        
brancos e negros ou membros das forças especiais eram vistos com freqüência com agressores do Inkatha, e um 

policial branco chegou a depor, anos mais tarde, que participara de ataques em trens suburbanos disfarçado de negro 

e que mais tarde retornara ao local como investigador (MARINOVICH e SILVA, 2003.p111. Apud BONI e 

SANTOS, 2012.8). 
40 Guerra dos Albergues, nome pelo qual se convencionou chamar os conflitos ocorridos na África do Sul entre 1990 

e 1994 (BONI E SANTOS,2012) 
41 IFP: sigla em inglês para o partido Inkatha, significa Inkatha Freedom Party 
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capaz de inspirar outras expressões de resistência ao Apartheid, ao traduzir práticas políticas, 

exercícios de poder e controle, em esperanças de outras formas de ação. Durante a campanha de 

1994, um dos seus discursos nas eleições na cidade do Cabo explicitou: “Lutamos duramente por 

este dia. Pelo dia em que todos os sul-africanos, mestiços, africanos, indianos e brancos poderiam 

juntos escolher um governo que represente os interesses da maioria do nosso povo” (NIKOL, 

2007, p. 27). 

Suas intervenções guiaram-se também, por discursos pronunciados diversas vezes, 

durante a campanha, simbolizando o homem que construiria pontes, em campos onde cadáveres e 

desigualdades raciais, representavam o país que desejava deixar no passado. 

Richard Stengel traz, em Os Caminhos de Mandela, seus esforços cotidianos, para dizer 

aos sul-africanos que não se tratava de palavras vazias,  

 

Fez aparições com alguns de seus carcereiros, incluindo James Gregory, que conseguiu 

seus quinze minutos de fama ao afirmar que era amigo de Mandela. Fez uma visita 

pública à viúva do antigo primeiro ministro Hendrik Verwoerd, o pai do apartheid. 

Colocou seu braço ao redor de Constand Viljoen, o antigo general de extrema direita que 

supostamente tramou um golpe contra ele (STENGEL, 2010, p.100). 

 

Logo, tais ações traduziam desejos de liberdade e esperança, uma poética que 

acompanhou a sua vida e luta ao longo do século XX. Na tentativa de apaziguar o temor que os 

africâneres tinham frente às transformações, daqueles anos, Mandela demonstrou, em seu 

cotidiano, que as mudanças de tempos não significariam remeter à população africâner42 ao 

mesmo tratamento que dispensaram aos sul-africanos durante os últimos séculos. O jornalista 

Woods43, em diversos momentos enfatizava, “não é impossível que os prisioneiros de hoje sejam 

os governantes de amanhã. E vice-versa” (WOODS, 1988, p.105). Woods estava correto em seu 

prognóstico, entretanto, Mandela surpreendeu ao refutar a cultura política hegemônica no 

universo euroocidental.  

                                                
42 Africâneres: Descendentes de europeus, nascidos na África do Sul. 
43 Donald Woods, jornalista que se preocupou quase exclusivamente com a política racista e com movimentos de 

resistência negros no seu país natal. Desde 1977, seu nome esteve intimamente ligado ao de Steve Biko, o ativista 

negro assassinado pela polícia política da África do Sul, sobre quem publicou o livro Biko, filmado como um Grito 

de Liberdade (WOODS, 1988). 



84 
 

Exemplo de sua tática é a foto abaixo, com Bestsie Verwoerd, viúva do arquiteto do 

Regime de apartheid. 

 

Figura 7 - Mandela com Bestsie Verwoerd em 1995, durante a campanha de reconstrução 

 
Fonte:(NICOL,2007) 

A foto com Bestsie enuncia uma prática que tornou-se registro importante de como 

Mandela buscou agir com seus antigos opressores, sempre com respeito e os tratando com 

dignidade, na tentaiva de demovê-los de seus medos. Deste modo, Mandela deixou indicativos de 

como estava empenhado em demonstrar, aos africâneres, que tudo que haviam aprendido sobre a 

população negra, eram ferramentas para manutenção do Regime, “Não se dirija ao cérebro, 

Dirija-se aos corações deles” (MANDELA; STENGEL, 2010, p.137) 

Nestes esforços, Madiba conseguiu enfrentar o modelo político hegemônico. Desde o 

início do século XIX, na Europa, no sentido de sustentar um nacionalismo estatal e suas velhas 

monarquias, despidas da antiga santidade medieval e destruídas pelas revoluções, em especial a 
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francesa, estadistas europeus articularam nos termos de um nacionalismo linguístico, a língua 

como expressão de uma raça específica.44  

O corpo negro, jogado em desertos, oceanos e espaços mórbidos, nos quais seu íntimo 

vincula-se ao campo do não-ser, configura a outra face daquele que tomou para si, a condição de 

ser humano. Este questionamento foi crucial, na medida que a organização política para qual 

Mandela não medirá esforços para subverter, estava totalmente imersa neste sistema de 

pensamento. Sobre este ponto de vista, através de leituras de Fanon, podemos ampliar a 

compreensão do substrato pisíquico mental, na condução dessas hierarquias racistas e coloniais, 

 

O problema é muito importante. Pretendemos, nada mais, nada menos, liberar o homem 

de cor de si próprio. Avançaremos lentamente, pois existem dois campos: o branco e o 

negro. 

Tenazmente, questionaremos as duas metafísicas e veremos que elas são frequentemente   

muito destrutivas (FANON,2008, p.26). 

 

Essa relação, apontada por Fanon, expressa o quanto se tornara destrutiva, para ambos os 

lados, projetar nestes seres uma ontologia racial, pois a raça não é só o que se pode ver, é também 

e principalmente tudo o que está imerso, no subterrâneo de nossos corpos e sentimentos, 

impregnado nas entranhas e no profundo sentido da existência de populações envolvidas nestes 

traumas. Richard Stengel, ao descrever como Mandela compreendeu essa carga de 

condicionamento moral e emocional sobre o racismo exclama, “Precisava que os brancos 

aceitassem a democracia e a ideia de uma nação multiforme, não apenas intelectual, mas também 

emocionalmente” (STENGEL, 2010, p.137) 

 Assim, Mandela foi rompendo com um conhecimento que permitiu hierarquizar, dividir, 

classificar e animalizar45. Modelo que justificara seu encarceramento e de outros presos políticos, 

o desfecho brutal do levante de Shaperville em 1960, Soweto em 1976, seguido de uma década 

de 90 marcada por um estado de emergência, onde morticínios se tornaram comuns naquele 

período. Em março de 1990, após sair de um encontro com De Klerk, Mandela teve dimensão das 

atitudes esperadas pelo Partido Nacional e principalmente pelo presidente De Klerk. Sendo 

                                                
44 Ver HOBSBAWN, Eric. Nações e Nacionalismos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.  
45A racialização possibilitava negar a humanidade dos africanos, justificar atos de violência, mas principalmente 

naturalizar, por parte dos brancos, noções de uma violência necessária à manutenção de seu estilo de vida. 
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assim, embora a negação de direitos e a violência fossem as regras em todos os empreendimentos 

coloniais, esta técnica de organização conferiu o ápice de seu desenvolvimento tendo a Raça 

como princípio político e a burocracia46 do Apartheid, na África do Sul. Mandela, 

 

Saiu da reunião dando-se conta de que De Klerk estava simplesmente buscando ganhar 

tempo, esperando que Mandela, viesse a se mostrar um espantalho diante da violência 

galopante enquanto o governo movia-se para conquistar os votos do Inkatha e dos 

mestiços no Cabo, formando uma aliança anti-ANC (NICOL, 2007, p.242). 

 

Lembrando que as políticas de segregação tiveram e continuam tendo sucesso, na 

perspectiva ocidental, pois carregam o ideário do Ocidente, que vias pilhagens, roubos e 

expropriações possibilitaram o progresso e o bem estar social de europeus e seus descendentes, 

em diversas geografias do mundo e em diversos períodos históricos, como na produção do  Novo 

Mundo, suas conquistas coloniais e genocídios ainda não foram reconhecidos em seu carácter de 

extermínio.Conforme Mbembe, “onde a semiotização da segregação racial provém 

simultaneamente da fé, da doutrina, e do direito, sendo qualquer transgressão de um destes 

tópicos passíveis de diversos castigos, inclusive a morte” (MBEMBE, 2014, p.86), a fim de 

manter o controle neste estado de violência permanente. O reconhecimento e o enfrentamento a 

este pensamento sistêmico, é condicionado por punições.  

Deste lado da linha47, violento é explicitar e apontar as práticas de opressão e seus 

instrumentos de coerção a cujas populações inteiras foram submetidas. Deste modo, o discurso, 

quando não os próprios agentes, deve ser eliminado; Mandela foi considerado um terrorista, um 

homem violento demais, justificando ser preso por vinte e sete anos, enquanto Angela Davis 

esteve na lista entre as mais procuradas pelo FBI, sendo que Marthin Luther King e Malcon X 

foram assassinados. 

                                                
46 “Dois novos mecanismos de organização política e de domínio dos povos estrangeiros foram descobertos durante 

as primeiras décadas do imperialismo. 

Um foi a raça como princípio da estrutura política; o outro, a burocracia como princípio do domínio no exterior. 

(ARENDT,2012. 215)Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, evidencia como a Raça e a Burocracia foram e 

são utilizadas na modernidade. 
47 Boa Ventura de Souza Santos, em Epistemologias do Sul, desenvolverá em seu artigo Para além do Pensamento 

Abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes, articulando a reflexão de um mundo dividido por linhas 

globais. A primeira linha de direitos vinculado ao território europeu e a seus descendentes e, a segundo referente aos 

povos que não compartilham dos chamados direitos humanos.  

Epistemologia do Sul, 2010.Cortez Editora.  
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A limitação de direitos é um dos caminhos para as segregações; exemplos disso são os 

dados das desigualdades raciais que trazem países escravagistas, como o Brasil, Estados Unidos e 

a África do Sul. Foi no cruzamento entre o Estado de direito e o exercício do Regime do 

Apartheid que classificaram quem seria herdeiro de direitos e a quem coube as extorsões e 

desmoralizações. Da extorsão e subjulgação de trabalhadores negros constituíram-se as distinções 

entre ser negro e branco na África do Sul. A priori, o fim de uma constituição organizada na 

classificação racial dos corpos, foi o primeiro passo, já que em 1996 uma nova Constituição fora 

aprovada. Embora algumas mudanças fossem perceptíveis no país, as populações negras 

enfrentariam ainda a luta contra o imaginário, brutalmente projetado e revitalizado entre as 

populações brancas e negras. Zelda La Grange comenta, em sua autobiografia, a transposição 

tímida do medo que ela nutria pela  população negra, em relato sobre o exercício de seu trabalho, 

compondo a equipe de governo do presidente Nelson Mandela, 

 

Eu havia recebido a tarefa de treinar dois funcionários negros iniciantes que haviam se 

ligado ao departamento depois que começou o processo de transformação. Eles eram 

simpáticos, e eu me dava bem com eles. Lenta, mas naturalmente, eu já começava a ver 

os negros de maneira um pouco diferente. Já não tinha medo de todos eles48. Começava 

a conversar com eles em linguagem normal, sem pensar que só poderiam entender 

africâner ou inglês primário (LA GRANGE. 2015, p.39). 

 

Sobre esse imaginário da população branca sobre os corpos negros, Mbembe reflete não 

como práticas naturais, fruto de escolhas individuais, mas como, frutos da crença, de uma cultura 

fortemente preservada e alimentada através destes últimos séculos 

 

Explico melhor: longe de ser espontânea, esta crença foi cultivada, alimentada, 

reproduzida e disseminada através de um conjunto de dispositivos teológicos, culturais, 

políticos, econômicos e institucionais, dos quais a história e a teoria crítica da raça 

acompanham a evolução e as consequências ao longo dos séculos. Em suma, em várias 

regiões do mundo trabalhou-se intensamente no sentido de tornar esta crença num 

dogma, num hábito (MBEMBE, 2014, p.86). 
 

                                                
48 A frase elucida, contextos de barbáries, naturalizados, pelo medo que a população branca, educada por um 

imaginário extremamente negativo nutre das populações negras. Deste modo, a expressão em itálica é minha, no 

sentido de evidenciar como, a violência sobre esta população era naturalizada, na medida em que, africâneres 

pudessem manter seu bem estar social e segurança. Outrossim, na manutenção do estilo de vida tradicional africâner. 
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Em contrapartida, Madiba empreendeu um modelo de governança capaz de interações e 

soma, representado, a exemplo do Hino Nacional da África do Sul, cantado em cinco das onze 

línguas tornadas oficiais em 1993. Isixhosa, isizulu, lesotho, africâner e inglês. Esta canção foi 

incorporada pelo governo democrático em 199749, Nikosi Sikelei’ I Africa (Deus abençoe a 

África) era a canção usada pelo ANC, em suas manifestações públicas em todo o seu período de 

lutas. Também contou com versos do hino vigente “Die Stem Van Suid Afrika” (A voz da África 

do Sul). 

 

                                                            Xhosa Zulu 

 Nhosi Sikelel’ iAfrika 

Maluphakanyiswo’ u 

phondo 

Iwayo, 

Yzwa imithandazo yethu, 

Nksi sikelela, thina Lusapho I wayo.50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Harmonizando versos do hino nacional que clama a conquista do bôeres chamado,  Die Stem Van Suid Afrika (O 

chamado da África do Sul), este foi o hino dos africâneres e também símbolo do Regime de 1957 ao período de 

1995. 
50 Xhosa Zulu. Deus abençoe a África, Que tua gloria se eleve aos céus, Ouça e bendiga nossas orações. Deus nos 

abençoe; Somos os filhos teus. 
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Figura 8 - Mapa das divisões territoriais e das linguas faladas pelas comunidades 

 

Fonte (JOYCE, 2012, p.9) 

Como podemos observar no mapa, nove grupos pertencentes a tradições culturais e 

línguas específicas na África do Sul; a estes nove idiomas, somando o africâner e o inglês, 

totalizam hoje as onze línguas oficiais do país. 
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Em sua presidência, Nelson Mandela não implementou favorecimentos ao povo xhosa da 

qual era herdeiro, ou hierarquizou as demais culturas em detrimento da sua própria. Ao não atuar 

nos mesmos moldes da cultura colonial, realizou um enfrentamento simbólico com o Regime do 

Apartheid. Quando se aproximavam as festas natalinas, o presidente realizava visitas às escolas 

infantis, tanto na Cidade do Cabo, quanto em Johanesburgo, na preocupação em atender todos os 

grupos, tornando-se uma qualidade em sua equipe de governo, o que permite sentir, em seu 

mandato presidencial, exercícios e práticas  políticas decoloniais 

 

Quando as escolas começaram a ficar mais integradas, depois da transformação da 

África do Sul, a seleção tornou-se um grande desafio. Tínhamos de visitar as escolas 

antes para ter certeza de que elas haviam fornecido a denominação correta de cada grupo 

racial coberto. Também tínhamos de ter cuidado para não visitar uma escola 

predominantemente xhosa, pois esse era o grupo étnico ao qual o presidente pertencia. 

Ele era extremamente sensível sobre questões dessa natureza, e se tornou uma regra em 

minha cabeça que, se fizéssemos algo para um grupo, tínhamos de fazer para outro (LA 

GRANGE, 2015, p. 107). 

 

Ao confrontar o desenvolvimento segregacionista, o governo de Mandela enfatizava a 

inter-relação entre as diferentes comunidades, o sentimento de pertencimento mútuo e respeito. 

Estes onze idiomas do país tornados oficiais, denotam um pouco da diversidade da África do Sul, 

diversidade também presente em seu governo, pois havia representantes de várias comunidades 

culturais. A composição de sua equipe de trabalho, na presidência sul-africana, deu sinais de 

como conduziria sua política governamental51: “Logo depois de sua posse, ele renomeou a casa 

presidencial como Mahlamba Ndlopfu, que significa “começo de uma nova aurora”. (LA 

GRANGE, 2015, p.47) Zelda La Grange, assistente executiva pessoal e porta voz de Nelson 

Mandela, em sua autobiografia, através da convivência com o presidente sul-africano, reflete em 

diversas narrativas sobre a representação da equipe de Mandela, 

 

                                                
51 Encaminhamentos de sua política governamental também podem ser percebidas na Carta da Liberdade produzida 

em 1955. “Esta carta vai expressar todas as demandas do todo o povo, para chegar à vida decente que almejam para 

si mesmo e para seus filhos. A Carta da Liberdade será nosso guia para um amanhã melhor”, quando todos os sul-

africanos  puderem viver e trabalhar juntos, sem rancor racial e sem medo da miséria, em paz e harmonia. Este 

documento foi elaborado por quatro organismos representando os quatro grupos raciais existentes na África do Sul: o 

Congresso Nacional Africano, o Congresso Indiano Sul-Africano, o Congresso dos Democratas e a Orgaização 

Popular Sul-Africana dos Mestiços (IDAF, 1989, p.82) 
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Foi gentil de sua parte convidar sua equipe para almoçar e, olhando para meus colegas, 

passou por minha cabeça que sete de nós naquele momento representávamos todas as 

raças da África do Sul: Mary Mxdana, sua secretária particular, era negra; Morris 

Chabala, um dos assistentes das secretárias particulares, também era negro; Elize 

Wessles, a outra assistente, branca; Allan Pillay, o gerente administrativo, indiano; 

Lenois Coetzee, a recepcionista, branca; Olga Tsoko, a outra recepcionista, negra; eu a 

mais jovem ocupando o cargo mais modesto, branca (LA GRANGE, 2015, p. 47). 

 

 Mandela impressionou o mundo ao manter, em sua vice-presidência, o ex presidente e 

membro do Partido Nacional Africano, De Klerk e, em seu primeiro gabinete Buthelezi, como 

Ministro do Interior, já que ambos eram seus principais rivais e tiveram atuações que retardaram 

o processo de um Regime em transição. Abaixo, o “chefe Buthelezi, líder do IFP, e Mandela, 

apertaram as mãos num acordo que finalmente trouxe o Inkatha para as eleições apenas alguns 

dias antes que elas acontecessem. O presidente De Klerk observa, com P.W. Botha a sua direita” 

(NICOL,2007, p. 267) 

Figura 9 - Da esquerda para a direita Buthelezi, De Klerk e Mandela 

 

Fonte (JOYCE, 2007, p. 267) 

Constituiu-se em homem com perfil e força, preocupado em conduzir uma política 

arraigada no presente e com os braços abertos para o futuro. Desta maneira, os pilares para 

alcançar uma política a longo prazo, rumo ao pós-colonial e ao pós-racial, eram reitificadas em 

seu cotidiano “Vejam, vocês podem ter razão por alguns dias, semanas, meses e anos” ele 
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respondia, “mas a longo prazo irão colher algo mais valiosos se assumirem uma visão de longo 

alcance” (MANDELA, 2010, p. 171) 

Tais representações, tanto abalaram as manifestações políticas ocidentais, como atuaram 

fora da vigilância e domínios reducionistas ao qual Mandela fora submetido, reatualizando o 

passado e possibilitando a perspectiva de um presente viável52. Destarte, nestas tomadas de 

decisões, o outro deixa de ser símbolo de repulsa. La Grange, ao perceber que essa representação 

tinha como objetivo promover a unidade Sul africana, apreendeu um dos pontos cruciais para 

serem alcançados os meios propostos por Mandela. “Estava determinado a mostrar ao mundo 

que, uma vez que ele pregava a reconciliação ao público sul-africano, isso era algo que ele sentia 

tão fortemente que deseja também aplicar esse pensamento metódico em seu próprio gabinete” 

(LA GRANGE, 2015, p. 72). 

 Os corpos deram lugar a dimensões de vida, experiências e culturas diversas ao 

contraporem-se ao parlamento totalmente branco do Regime na África do Sul, Mandela também 

contribuía para a percepção da diversidade cultural do seu país, ao mesmo tempo que mostrava 

ser possível implementar uma política multicultural longe dos padrões do neo-liberalismo e da 

globalização. 

 Sendo assim, o estadista sul-africano renovou a experiência da política na pós- 

Modernidade, ao mergulhar em tradições africanas. Apontando para caminhos que 

demonstraram, mesmo após todo trauma de mundos colonizados, que, de tempos em tempos 

forças históricas emitem sinais de mudanças mesmo que, paulatinamente, elas vêm acontecendo, 

propondo indícios de transformações. 

O imaginário europeu construiu estruturas que se encerram em si mesmo. As técnicas de 

governo consolidadas na Europa e seu modelo político, aceito ou imposto como universal53, traz 

em suas raízes a hierarquia racial, imposta pelo Ocidente para o restante do mundo, ao mesmo 

tempo que vem esvaziando outras possibilidades de autogovernação e de organização na vida 

                                                
52 No artigo “O Preço de uma reconciliação extorquida”, de Jeanne Marie Gagnebin, comenta que Mandela instituiu 

a “Comissão Verdade e Reconciliação”, que trabalhou durante três anos, de 1995 a 1998, para atornar público os 

crimes cometidos durante o período do apartheid, ouvir as vítimas e os criminosos, isto é narrar na medida do 

narrável, o que aconteceu e, depois, anistiar- ou não – os culpados. (GAGNEBIN.178)  
53 Ver MBEMBE, Achile. Crítica da Razão Negra. 2014, editora Antígona. Faz menção a essa dominação 
ocidental, que otorga para si uma cultura hierarquicamente superior a todas as demais, na postulação de 
sua suposta universalidade. 
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política. Neste ofício, Mandela precisou moldar a si mesmo, reinventar- se, de modo, que 

simbolizasse os povos nativos, indianos, mestiços e os africâneres. Tornou-se o símbolo da 

reconciliação. E seu sorriso, transformado em sua armadura, nos mostrou que a sua experiência e 

parte de uma vida perdida atrás das grades, ainda podiam ser superadas, diante a esperança de 

uma África do Sul para todos. A foto traz o sorriso eternizado, constantemente, nos retratos de 

Nelson Mandela, ícone de como superar tempos de horror. 

 

Figura 10 - Sorriso de Mandela 

 

Fonte (NICOL, 2007) 
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“O sorriso de Mandela está entre os mais radiantes da história. Ele transmite calor e 

sabedoria, poder e generosidade, compreensão e perdão” (STENGEL, 2010, p. 98). Talvez esse 

fosse o preço para a liberdade da comunidade sul-africana, a reconciliação para com seus 

opressores. Nas narrativas biográficas de Nelson Mandela, algumas chamam atenção em torno 

dessa ideia sobre o que nos torna humanos, mas principalmente de uma humanidade que só pode 

ser atingida e compartilhada através do outro. 

Durante as campanhas eleitorais, que o tornariam o primeiro presidente eleito 

democraticamente, seu sorriso se tornou o slogan da campanha. “Na campanha da eleição de 

1994, seu sorriso era a campanha. Aquele pôster de campanha com o sorriso icônico estava em 

todo lugar outdoors, estradas, postes de iluminação, cafés, bancas de frutas. Ele dizia aos eleitores 

negros que seria seu defensor e aos brancos que seria seu protetor”. (STENGEL, 2010, p. 99) 

Figura 11 - Campanha eleitoral em 1994. Mandela votando, escolheu um local próximo ao túmulo de John 

Dube, um dos fundadores do ANC 

 

Fonte (NICOL, 2007) 
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Assumiu a tarefa de rehumanizar aqueles que estruturam ou silenciaram diante massacres 

e violações, que impuseram a língua africâner como língua oficial, na exclusão de todas as 

demais. Havia decidido mostrar às pessoas que não nutria ressentimentos “No fim, essa era a 

mensagem mais importante que queria transmitir após a sua libertação: que era um homem sem 

rancor”. (STENGEL, 2010, p.99)  

Segundo a biografia de Richard Stengel, desde a primeira coletiva de imprensa, Mandela 

enfatizou sobre a generosidade dos carcereiros, em discursos que se repetiram durante a sua vida, 

rumo ao, literalmente, “esqueçam o passado”, a imagem principal que transmitiu era do pater 

famílias que queria perdoar e esquecer” (STENGEL, 2010, p.98).  

Ao perdoar, Mandela demonstrou aos conquistadores europeus, a grandeza de sua 

humanidade, simbolizando “um guerreiro feliz, não um guerreiro vingativo” (STENGEL, 2010, 

p. 98). 

 

Badenhorst disse-me algo como “Só queria desejar a vocês boa sorte”. Ele disse isso 

como um ser humano e fiquei um pouco surpreso com o seu tom moderado, até mesmo 

obsequioso. Devo dizer que foi um pouco surpreendente. Agradeci. Pensei depois sobre 

isso durante muito tempo. O que isso basicamente me mostrou é que esses homens não 

eram desumanos, mas sua desumanidade lhes havia sido imposta. Eles agiam como 

bestas porque eram recompensados por tal comportamento. Pensavam que isso resultaria 

em promoção ou em progresso. Naquele dia, compreendi que Bandenhorst não era o 

homem que parecia pela maneira como tinha se comportado (STENGEL, 2010, p.123). 

 

Poderíamos contrapor Mandela à imagem de Johannes Vorster, ministro da África do Sul 

de 1966 a 1978. Em seu governo reforçou as políticas segregacionistas, tornando-se um símbolo 

do Regime do Apartheid, enquanto Mandela, do movimento antiapartheid e da reconciliação. 

Dois estadistas, duas imagens públicas, extremamente importantes para o país e para o mundo 

euro-ocidental. 

 

EXISTE UMA DIFERENÇA entre a imagem pública e a personalidade privada do 

primeiro ministro Vorster. Sua imagem pública é de um sério líder popular, com lábios 

voltados para baixo, desprovido de qualquer frivolidade. Mas os que o conhecem 

garantem já tê-lo visto sorrindo (WOODS, 1988, p.19). 

 

Ambos reorientaram as políticas na África do Sul, cada corpo expressando o que suas 

culturas foram capazes de produzir e compartilhar para o mundo. Se Mandela pôde reinventar 
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uma humanidade violentada e desafiar os donos do poder na África do Sul ao empreender uma 

vivência política partilhada, possibilitou o início de um novo pensar e fazer político. Para tanto, 

seu governo teve o desafio de romper com o modelo de liderança política europeia54, onde a 

palavra-chave é o individualismo, que fundamenta a competição desenfreada. 

 

Isso é o que Mandela quer dizer com liderar da retaguarda. Um bom chefe não declara 

grandiosamente sua opinião e ordena que outros sigam. Ele ouve, resume e então 

procura moldar a opinião e guiar o povo rumo à ação (...)Mandela considera isso o 

melhor da tradição africana de liderança. Ele vê o Ocidente como o bastião da ambição 

pessoal, onde as pessoas lutam para seguir à frente e deixar as demais para trás 

(STENGEL, 2010, p.82). 

 

Ao tornar-se presidente, passou a usar ternos escuros e conservadores; “Mais tarde 

quando a África do Sul se acalmou, abandonou os ternos em estilo europeu e passou a usar 

camisas de seda sob medida, com gloriosos padrões africanos”. (STENGEL, 2010, p. 91) 

A política é ação e representação. Através da representação Mandela moveu a África do 

Sul, em direção a um espaço multicultural55 e decolonial; as roupas passaram a representar o tipo 

de tática que o estadista queria imprimir: o país através de suas cores, tradições, e filosofia. Ao 

empreender essa tática mostrava ao Ocidente uma cosmovisão de MUNDO e fazer político 

africano, “Além de seu apreço pelas cores vívidas, essas camisas simbolizavam o novo tipo de 

poder-africano, nativo, confiante, despojado. As camisas são uma afirmação: um líder africano 

não precisa mais se vestir de maneira ocidental para parecer importante” (STENGEL, 2010, 

p.92). 

A metáfora entre a estética advinda de suas vestes e fisionomia serena e a política de 

governo desenvolvida por Madiba, construíram reconhecimento internacional que, mesmo em 

                                                
54No artigo de Donald Woods “ A tese sobre a amarelinha” do ministro Mulder, que compara o modo “Tradicional 

de vida” africâner ao jogo bok-bok (pula-sela), brincadeira em que as crianças pulam sobre as costas umas das 

outras. Woods fará a comparação entre o jogo e o desenvolvimento do Regime, com o intuito de preservar a 

identidade africâner “Proteger Nosso Modo Tradicional de vida”- segrega os nativos e os racializa. A racialização é o 

princípio que permite a desumanização e exploração do outro. 
Consideramos os pontos mais saborosos do bok-bok. Precisava haver alguém sobre quem se pular e o objetivo do 

jogo é o pulador alcançar uma posição superior_ um status privilegiado, portanto. A essência do bok-bok não é 

simplesmente melhorar a posição da própria pessoa, mas fazê-lo ás custas de alguém. Podemos dar-lhe uma 

aparência mais elevada se o descrevermos como “Preservar Nossa Identidade” ou Proteger Nosso Modo Tradicional 

de Vida”. (Woods, 1988, p.23) 
55 Multicultural bem além do sentido deste conceito na política neoliberal dos EUA. 
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meio à violência e a miséria, que os colonos investiram naquele espaço, esvaziando a história dos 

povos nativos e invizibilizando a sua capacidade de se autogovernarem advém do sorriso de 

Mandela para a África do Sul. Foi tecendo símbolos e indícios que o Ocidente tem muito a 

aprender quando se trata de democracia. Os padrões sul-africanos reorientaram caminhos 

traçados pelo Regime, cuja cor hegemônica e seu conservadorismo, reproduziram, a geografia de 

suas culturas européias. 

As cores vivas e alegres foram delineando a transição de uma política organizada para 

segregar, para a construção de uma democracia sul africana, abrindo possibilidades que os povos 

vendas, xhosas, Zulus, africâneres e outros demais grupos, pudessem vivenciar suas culturas sem 

medo e retalhação. A estética,  em si, representa âncoras que fazem crer que mudanças sutis 

estavam acontecendo. 

 “As camisas Mandela” se tornarão uma assinatura entre o estadista e a reconciliação de 

um país mergulhado em desigualdades. A construção paulatina de outra realidade, que tanto lutou 

para que ocorresse, pode ser traduzida em: “As aparências constituem a realidade”, me disse certa 

vez. “Ele conhecia o poder dos símbolos e que eles muitas vezes importavam mais que a 

essência. Afinal, ele se tornou o líder da sua nação porque uniu símbolo e essência” (STENGEL, 

2010, p.94). 

Essa transição também pôde ser notada na incorporação de Mandela pelo uso fluente da 

língua africâner, a que muitos surpreendeu, com sua fluência em africâner 

 

“Ela explicou que ele havia aprendido a língua na prisão e fez isso com a   intenção de se 

comunicar com seus carcereiros. 

Só mais tarde entendi que ele obviamente havia encantado os líderes do apartheid com 

seu africâner sempre que os encontrava durante as negociações (LA GRANGE, 2015, 

p.44). 

 

Entretanto, para além de ser fluente em africâner o que  parece representativo no discurso 

de Mandela foi sua capacidade de tradução e negociação, em direção à sociedade arco-íris, 

conotação compreendida por seus interlocutores brancos, no sentido que sua organização 

cognitiva e política construía-se dentro de uma visão racializada do mundo. 

 



98 
 

“Atualmente a língua africâner está sendo celebrada em festivais por toda a África do 

Sul, culminando com um último festival do Monumento à Língua Africâner perto do 

Paarl. Esse deve ser o único monumento no mundo erguido especificamente para saudar 

uma língua” (WOODS, 1988, p.45). 

 

Os africâneres se reforçavam no culto a seu idioma e, na sua obrigatoriedade , como única 

língua oficial, agregando uma imagem correlata entre o Regime e a língua “Milhões de negros 

consideram-no como língua da opressão, como língua do apartheid, e isso é transmitido pela 

expressão pejorativa “isi-Bhulu” (a língua bôer) (WOODS, 1988, p.47).  Falar a língua do 

Apartheid ou a língua bôer, desorganizou seus interlocutores, ao mesmo tempo que mudou a 

receptividade, possibilitando uma aproximação. Fanon evidenciou a importância que credita no 

uso da língua ao aponta-la como fundamental para  compreender como se estabelece essa relação 

entre o negro e a linguagem56 

 

Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem.É por esta razão 

que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos de 

compreensão da dimensão para-o-outro do homem de cor. Uma vez que falar é existir 

absolutamente para o outro (FANON, 2008, p.13). 

 

O estadista foi cuidadoso com a representação e os gestos de suas palavras, falar a língua 

de seu opressor é tanto ser capaz de compreender suas angústias e traduzi-las, como criar 

ferramentas capazes de compreensão pelos africâneres “Mandela percebeu que não apenas tinha 

de aprender a língua, mas também compreender a cultura. Então memorizou poesia africâner e 

leu muito sobre história africâner” (STENGEL, 2010, p.140)  

Mandela assim possibilitava a invenção de uma sociedade arco-íris, onde as cores em 

suas camisas, as cores do arco-íris, representavam a sociedade como um todo. Cabe relembrar 

que nos capítulos anteriores, foi comum encontrarmos em seus discursos a expressão “não 

racialista”. Nelson Mandela e o ANC lutaram, o tempo todo, por uma sociedade “não racialista”, 

e as cores do arco-íris tornaram-se a metáfora possível diante da mudança de um país do 

                                                
56 Como consequência o levante de Soweto teve início com uma manifestação pacífica de estudantes, que não 

concordavam com o ensino da língua africâner, contudo a marcha não era apenas contra o ensino do africâner como 

língua oficial, “a maioria negra não tem direito de votar, de fazer campanha contra leis injustas, de apoiar 

movimentos de massa de escolha popular, de objetar legal e efetivamente contra tais medidas severas, nem de tomar 

parte em atividades políticas normais” (WOODS, 1988, p.91) 
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Apartheid, para um país que se reconhecesse em sua diversidade e nos princípios de novos 

tempos. 

 

3.2 UBUNTU: O RECOMEÇO DE UMA AURORA 

 

As experiências das comunidades sul africanas frente ao movimento antiapartheid, como 

do Congresso Nacional Africano, Movimento da Consciência Negra, ações de Madiba, Oliver 

Tambo e tantos outros ativistas, presos políticos ou centenas de sul-africanos sem nomes, criaram 

iniciativas locais contra seu não existir e sua invisibilidade histórica. Pessoas e movimentos, 

constantemente reiterados por ethos comunitário, abrangeram e conquistaram a condição humana 

de seus corpos. Vivências de diversidades culturais e enfrentamentos frente às desigualdades, na 

figura de Nelson Mandela e da sociedade arco-íris, abriram-se a uma transição que está longe de 

seu fim, contudo demonstraram, naqueles tempos, a configuração de novas constelações.  

Nessa teia, configuram saberes de tradições orais, sabedoria traduzida entre palavras e 

ações. Um tempo em que a palavra não foi apartada do verbo; discursos e ações revelaram ser 

possível construir vivências, ainda que frágeis e desafiadoras. Mandela, como condutor político, 

uma chama para corações flagelados, criou uma carga semântica em que o comunitário tornou-se 

mais forte que as raízes epistemológicas do ocidente, abalando este sistema que, não raras vezes, 

nos parece intransponível. Possibilitando a construção de vias democráticas, evidenciou que os 

domínios ocidentais podem vir a sofrer reveses. 

 Através de mergulhos em saberes locais, a filosofia Ubuntu, rearticulada a partir da 

ressignificação política da África do Sul, delineou um futuro a ser experimentado, assim como 

teceu um presente que depositasse esperanças em um mundo pós- apartheid. O estadista e 

presidente do ANC, conhecido muito além fronteiras sul africanas, conduziu, a partir de suas 

reiteradas reelaborações, relações em que as pessoas fossem capazes de ouvir umas às outras por 

instantes de “reconciliação”.  

Os conhecimentos aprendidos em sua infância, em Transkei, na militância e em seus 

10.000 mil dias em cárcere, foram decisivas na orientação de sua prática política e cultural 
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enquanto presidente, delineando o que, ao longo dessa pesquisa intitulamos como um fazer 

político decolonial, segundo Boa Ventura Souza Santos. Para sermos capazes de pensar fora dos 

domínios ocidentais, faz-se necessário pensar em perspectivas do “outro lado”, promovendo 

rupturas, 

 

O pensamento pós-abissal é um pensamento não-derivativo, envolve uma ruptura radical 

com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação. No nosso tempo  pensar em 

termos não- derivativos significa pensar a partir da perspectiva do outro lado da linha, 

precisamente por o outro lado da linha ser o domínio do impensável na modernidade 

ocidental” (SANTOS,2010, p.53).  

 

Também foi condição sine qua non, tanto o reconhecimento de como se organiza o 

pensamento ocidental, quanto à pulsão da luta pela liberdade. Portanto, se a guerra civil parecia 

ser um caminho factual para a África do Sul, a Comissão de Verdade e Reconciliação instaurou o 

reconhecimento de todas as barbáries cometidas no Regime, em que os criminosos deviam contar 

toda a verdade, sobre seus crimes. Em seu ensaio a respeito da Comissão Verdade e 

Reconciliação, na África do Sul, Gagnebin trabalha no sentido de evidenciar como a narração da 

verdade sobre os acontecimentos, pode reinstaurar uma humanidade partilhada, no desejo de, 

 

(...) reconstruir a possibilidade de Ubuntu (essa palavra é muito difícil de ser traduzida, 

ela pertence “ao campo das línguas bantus, que designa ‘a qualidade inerente ao fato de 

ser uma pessoa junto a outras pessoas”, um termo que aponta para a necessária 

reintegração de todos na comunidade humana e política, pressupondo que alguém, 

mesmo o criminoso, pode e deve ainda ser uma pessoa humana) (GAGNEBIN, 

2013,p.182). 

 

Segundo Mandela, Ubuntu é o sentimento profundo de que somos humanos somente por 

intermédio de outros; se vamos realizar qualquer coisa neste mundo, ela será devida, em igual 

medida, ao trabalho e às realizações de outros. Essa filosofia africana pressupõe uma humanidade 

conquistada no pertencimento e complemento do todo no comunitário. Acredito que de todas as 

fissuras propostas por uma política com base em uma epistemologia decolonial, é nesta prática 

filosófica que encontramos as bases e direcionamento do quanto o mundo euro-ocidental tem a 

conhecer e aprender sobre este continente, em particular com a África do Sul. Se reifica com 

bases epistemológicas e se reintera no caráter ontológico daquela comunidade, já que essa relação 
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promove respeito e reconhecimento do outro. As raízes dessa filosofia política de povos africanos 

encontram pilares no pensamento de línguas Bantu; em seus aforismos, que constituem modos de 

ser e saber em pensamentos e sabedorias de tradições orais, onde apreendemos enredos de sua 

autogovernação, conhecimentos sobreviventes ao epistemicídio, 

 

Feta Kgomo o tshware motho, “em Sepedi, uma das línguas que integra o grupo 

linguístico do Sotho no norte (África do Sul), este aforismo traduz uma das referências 

basilares do ubuntu: “Se e quando uma pessoa tiver de enfrentar uma escolha decisiva 

entre a riqueza e a preservação da vida de outro ser humano, deve sempre optar pela 

preservação da vida” (RAMOSE, 2010, p. 175). 

 

Essa experiência social que tratei de indicar ao longo da minha pesquisa, também emerge, 

quiçá não como uma nova epistemologia, contudo como nos propõe Walter Benjamim na 

reatualização de tradições, saberes compartilhados por povos Xhosa, Zulu, Tsonga e tantos outros 

presentes naquela geografia sul-africana. Madiba, ao enfatizar a importância das diferentes 

experiências culturais, presentes no país através da força de seus resíduos culturais57 nos mostra 

como utilizou de seus saberes políticos, no enfrentamento a epistemologias ocidentais58. 

Condicionadas às chocantes experiências características da colonialidade, este sistema de 

pensamento nos propõe que compreender as soluções para as desigualdades que os próprios 

colonizadores produziram e da qual depende o seu bem estar social, surgem a razia e racialização. 

Deste modo, pretendo endossar a percepção com o filósofo Mbembe dialoga, ao argumentar que 

a Europa não é mais o centro do mundo. Podemos perceber, no governo de Mandela, a 

importância atribuída nas relações e no pertencimento, em contraste com o raciocínio dogmático, 

da hierarquia racial, quando o direito de um depende, exclusivamente, do não direito do outro. 

Assim, a relação também foi necessária no fazer o constructo da Modernidade, porém não a do 

                                                
57 Conforme Raymond Williams, em Marxismo e Literatura, as formas hegemônicas de poder são construídas em 

negociações contínuas entre  residual,  emergente e  dominante, refazendo compreensões em relação a dinâmicas 

histórico culturais. 
58 (...) A epistemologia dominante é, de facto, uma epistemologia contextual que assenta numa dupla diferença: a 

diferença cultural do mundo moderno cristão ocidental e a diferença política do colonialismo e capitalismo. A 

transformação deste hipercontexto na reinvindicação de uma pretensão de universalidade, que se veio,  a plasmar na 

ciência moderna, é o resultado de uma intervenção epistemológica que só foi possível com base na força com que a 

intervenção política, económica e militar do colonialismo e do capitalismo modernos se impuseram aos povos e 

culturas não-ocidentais e não cristãos APHUD Boa Ventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (SANTOS, 

MENESES e NUNES, 2005) 
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pertencimento comunitário, mas em vias de exclusividade e expropriações, individualismos e 

competitivas na lógica mercantil. Esta é a tensão e o ápice na organização política imposta pelo 

Ocidente e as ressignificações políticas desenvolvidas sob a liderança de Nelson Mandela, na 

África do Sul sob o domínio racial colonial. 

 

O ubuntu é um dos conceitos filosóficos e dos princípios organizacionais essenciais das 

populações que falam a língua Bantu. Estas populações precisam, face á globalização 

econômica, cimentar fortes vínculos de solidariedade, em primeiro lugar entre elas 

mesmas. Aqui, o desiderato por solidariedade é, de facto, a construção de uma fronteira 

(RAMOSE. 2010, p.179) . 

 

A presidência estava envolvida na implementação da Constituição Provisória, ademais de 

estabelecer estruturas que aprimorassem o funcionamento da Constituição então em vigor, que 

havia sido promulgada em 1996. O próprio presidente estava concentrado na conciliação e em 

curar feridas tanto das pessoas brancas quanto das negras, que resultaram no Apartheid. La 

Grange em sua autobiografia narra sob como Mandela observou esse libertar-se através do perdão 

e da reconciliação, 

 

“Li mais tarde que ele havia escrito que era mais fácil mudar os outros do que mudar a si 

mesmo, e até hoje fico assombrada com sua capacidade de perdoar e de reconciliar, 

tentando imaginar o quanto alguém tem de trabalhar consigo mesmo para mudar seus 

pensamentos e suas crenças; tomar a decisão de perdoar, como Ahmed Kathrada me 

falou. Mas, como Madiba dizia, ao decidir perdoar você não apenas liberta o oprimido 

como liberta o opressor. (LA GRANGE, 2015, p.50) 

 

Madiba, ao compreender que o racismo estava embriagado na vida política do continente 

africano, em especial da África do Sul, consolidando doutrinas e organizando o Estado, propôs 

uma vivência, para os brancos, em que pudessem, através da Comissão da Verdade e 

Reconciliação, viver para além da culpa; após a tragédia o que resta senão a morte ou o fim de 

nossos inimigos? Nesse sentido, Mandela humanizou seus opressores, constantemente, em 

entrevistas, documentários e em suas biografias, como nas camisetas perambulando em qualquer 

esquina do mundo, com dizeres de alguém que acreditava, antes de tudo, no ser humano. Pessoas 

podem ser ensinadas que 
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Esta epifania é o centro da crença de Mandela sobre o que nos torna humanos. Ele era 

um homem melhor do que parecia pela maneira como tinha se comportado. Suas razões 

não eram tão cruéis quanto suas ações. Ninguém nasce preconceituoso ou racista. 

Nenhum homem , ele sugere é mal no coração. O mal é algo instilado ou ensinado aos 

homens pelas circunstâncias, pelo meio ambiente ou pela formação. Não é inato. O 

apartheid tornou os homens maus; o mal não criou o apartheid (STENGEL.2010, p.124). 

 

Mandela foi capaz de aprender nos esforços de homens e mulheres em luta contra um 

sistema, que estruturava mentes, corpos e organização política sob formas excludentes, racistas e 

coloniais. Ler as possibilidades que nascem das situações extremas na vida de seres humanos, 

que fizeram o possível dentro de seu tempo e de sua limitação histórica, significa representá-las 

para além de sua existência desumanizada pelo Apartheid. 

A finitude é a condição que possibilita a comunhão de todos nós. A esperança e a finitude 

de um homem que retornou a vida pública, aos 71 anos de idade, reinventando caminhos e 

escolhas que nos surpreendem em sua humanidade, foram decisivas para desatar os nos mais 

traumáticas do Apartheid. 

Madiba viverá na memória de todo aquele que, por algum motivo, ruptura ou fissura tem 

a possibilidade de estranhar-se, ofender-se, desnaturalizar a politização e naturalização provocada 

pela Raça, ou por quaisquer outros meios de submissão. Ao não naturalizá-las, buscou primeiro, 

caminhos de compreensão e em seguida, de subversão, da ordem racial e preconceituosa frente 

seus semelhantes. 

 

O Negro: não existe, portanto, fora destes três momentos: o momento da atribuição, o 

momento da aceitação e de interiorização e o momento da reviravolta e da subversão- 

que aliás inaugura a plena e incondicional recuperação do estatuto da humanidade antes 

rasurada pelo ferro e pelo chicote (Mbembe, 2014). 

 

Em nossos tempos, muitos teorizam sobre como irromper uma política colonial, em 

práticas de mundo verossímeis.  Mandela arquitetou uma organização social e estatal em que 

corpos negros puderam levantar-se, mesmo em meio ao tormento e castração de seus sonhos, e 

romper com a condição de não existência, não diria nem se quer de desumanização, pois só 

podemos desumanizar aquilo que provém do humano, e o devir do homem negro é justamente 

impor-se por sua cota de humanidade, no vir a ser um dia, quem sabe, de convivência entre  

humanos.  
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Ironicamente, entre esses escombros embriagados de humilhação e violência, 

sobreviventes a segregações, mas também partícipes revigorados por suas tradições vivas, foi 

destas rasuras que Mandela elaborou não apenas fios de vida para si, mas entreteceu para toda a 

comunidade sul africana novas condições de existência. Com Madiba aprendemos que a Terra 

prometida, não está mais em um lugar desconhecido, ela pode se presentificar no começo de cada 

repensar e refazer político. Este possível presente precisa ser, irremediavelmente, a estrela em 

nossos sonhos, um guia diante a imensa escuridão, delineada por Fanon e retomada por 

Mbembe59. 

Ir além, em nossos tempos significa sermos capazes de criar pontes e cotidianamente, 

retirar o lodo depositado, acumulado durante séculos de estruturações e reinvenções de ideologias 

raciais. Se as revisões bibliográficas não nos cansam de dizer o que é o Ocidente e o que persiste 

nele capaz de lhe conferir universalidade, serão em outras margens, nas dos condenados da 

terra60, que encontraremos caminhos para a extorsão e desumanização, frutos de nossa 

modernidade /colonialidade.  

 

                                                
59 Sair da grande noite: ensaio sobre a África descolonizada. Angola / Portugal: Edições Mulemba e 
Edições Pedagó, 2014. 
60 Referência ao livro de Frantz Fanon. Los Condenados de la Tierra. Fondo de Cultura Económica,1963. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar com este ícone da luta antirracista, um dos mais importantes líderes de nosso 

tempo, que confrontou imposições políticas dos anos do Regime do Apharteid na África do Sul, e 

construiu-se como líder do ANC, símbolo de superação, resistência e diálogo, foi um desafio. O 

problema que elaborei como estruturante deste trabalho de pesquisa –  o que a África tem a nos 

ensinar na produção de vias políticas decoloniais, em especial através da experiência de Nelson 

Mandela, em sua prática governamental, embora encaminhada, deixou lacunas próprias do limite 

temporal imposto pelo mestrado. 

Em trabalho com as fontes, as práticas e escolhas políticas de Nelson Mandela, foram 

delinenado os desafios de sua poética política, ao mesmo tempo em que as análises possibilitaram 

apreender como construiu  seu ofício de presidente, atualizando suas tradições orais, em contínuo 

relembrar de seus comunitários lugares de memórias.  

O segundo e o terceiro capítulos foram essenciais, para a compreensão de suas reflexões, 

relacionadas a práticas ancestrais vivênciadas em sua comunidade de origem. Na contramão do 

saber competente, que torna a vida em sociedade um problema de gestão técnica de coisas e de 

pessoas, o líder sul-africano renovou bases políticas da África do Sul na reatualização  de suas 

heranças culturais. 

O significativo do trabalho foi perceber e evidenciar como a sabedoria das tradições 

vividas, especialmente em sua infância, transcenderam o passado histórico e se renovaram no 

presente, forjando a esperança de futuro, o reconhecimento que seus atos  permitem acreditar na 

realidade de políticas que se contrapõem a práticas raciais/coloniais do Ocidente. Essa dimensão 

maior, como reflete Gagnebein, para além da simples existência individual, para transmitir e 

renovar dimensões políticas de comunidades sul-africanas pode frutificar em outros 

desdobramentos históricos. Mandela, ao atuar como um símbolo da luta antirracista, continua a 

provocar, evocar a transmissão de gestos, palavras, atos, possibilitando-nos renovar nosso 

presente. 

O estudo do discurso/ação deste líder sul-africano, capaz de reconciliar a África do Sul 

naquele momento, enquanto projeto republicano e democrático contribuiu para dar pistas e 
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colaborações na reinvenção da política, em tempos de globalização e de neoliberalismo. Mandela 

propôs caminhos para superação de uma das mais brutais61 e engenhosas formas de dominação 

política na Modernidade, em suas combinações entre terror, burocracia e racismo, convidando os 

sul africanos a imaginarem uma sociedade pós-racialista e pós-colonial, tão atual para pensar o 

Brasil, seus conflitos raciais, que hoje ganham expressão no genocídio que vem matando cerca de 

84 jovens negros por dia. 

Compreender as estratégias de negociação de Mandela e de como pôde dialogar com seus 

opressores, tornou-se fundamental, podendo ser atualizada para estudos que revisem, se insurjam, 

contraponham a conceitos hegemônicos que ainda nos aprisionam. Assim como na poética 

Mandela nos brinda com outras possibilidades interpretativas, desde elementos trazidos ora por 

suas memórias, como reivindicação, ora em busca de suas ressignificações.  

As ausências surgem na expectativa de focar para além desse rápido contato com a   

cultura xhosa, alcançar  outras tradições orais presentes na África do Sul, perceber similitudes e 

diferenças no que tange a práticas políticas, além de estudos mais aprofundados acerca da 

organização do Ocidente, de modo que  tenhámos mais elementos para  a crítica dos conflitos e 

tensões na cultura contemporânea. 

Toda leitura e mesmo escrita traz consigo escolhas e um modo de enunciar e de enfrentar 

o mundo que nos rodeia; aprendemos isso com Mandela e com os biógrafos que assumiram o 

desafio de organizar narrativas sobre este político, sendo assim; a pesquisa não concluída é uma 

dessas escolhas. Essas leituras conduziram-me a traçar caminhos entre a história, a biografia e a 

 literatura, como processos políticos que felizmente não se detêm lá no passado, nos revisitam a 

todo instante. Pensar na construção de textos e projeção de acontecimentos, instigar em si mesmo 

esse olhar crítico e sensível, para ser capaz, em nosso tempo de fazer, críticas pertinentes e menos 

alienadas, pois são nesses espaços que o político emerge, não mas como algo sempre alheio a 

nossas vivências, percebendo  como estamos alinhados em uma rede de diálogos e de 

                                                
61 O apartheid se caracterizou pelo exclusivo controle dos brancos sobre as riquezas do país, privou os africanos das 

suas terras e dos seus recursos minerais; criou uma mão de obra africana de baixa remuneração; controlou os 

movimentos dos trabalhadores africanos; eliminou a concorrência inter-racial. 

Deste modo, este regime se organiza tendo a Raça como eixo estruturante em que a violência se torna a regra 

(CHANAIWA,2010.6). 
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pensamentos que se cruzam e se complementam, são transmitidos e atualizados para as 

necessidades e conflitos do presente, são desafios para sempre. 

Cada vez mais, as culturas nacionais estão sendo produzidas a partir da perspectiva de 

minorias destituídas, como aponta Homi Bhabha; o que não quer dizer que tenhamos a 

proliferação de histórias alternativas dos excluídos, ao escreverem suas próprias histórias ou 

construírem uma anarquia pluralista. Os estudos culturais apontam para o estabelecimento de 

conexões internacionais, em que comunidades antes isoladas, agora conectadas por seus diversos 

interesses e marginalidades (BABHA, 1998). 

Seguindo ainda os passos de Homi Bhabha, a moeda corrente do comparativismo crítico, 

ou do juízo estético, não é mais a soberania da cultura nacional, concebida como propõe Benedict 

Anderson, como uma comunidade imaginada com raízes a um tempo vazio e homogêneo de 

modernidade e progresso. As grandes narrativas conectivas do capitalismo e da classe dirigem os 

mecanismos de reprodução social, mas não fornecem, em si próprios, uma estrutura fundamental 

para aqueles modos de identificação cultural e afeto político que se formam em torno de questões 

de sexualidade, raça, feminismo, o mundo de refugiados ou de migrantes.  
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