
Pela eliminação da 
discriminação e racismo 



O que foi o Apartheid?

Regime de separação racial ocorrido na África do Sul de

1948 a 1994 que privilegiava a elite branca do país e

excluía os negros dos espaços públicos, da educação e

postos de trabalho.

A partir das eleições de 1948, contudo, o apartheid é

oficializado através da nova legislação que estabeleceu

uma hierarquia racial e um labirinto legal de discriminação

racial na África do Sul.



Quais foram as leis do apartheid?
Leis para a segregação social

Em 1949 foi criada a lei que proibia o casamento entre brancos e
negros.

No ano de 1950 foi implantada a lei que determinava que todos os
registros (certidão de nascimento, identidade, entre outros)
deveriam conter expressa a raça, ou seja, branco ou negro.

• No mesmo ano foi instaurada a lei que obrigava a separação
entre brancos, negros e mestiços, além de impedir que negros
adquirissem terras.

• Em 1952 foi criada uma lei que proibia a livre circulação de
negros, para se locomover era necessária a obtenção de um
documento que autorizava o deslocamento.

Em 1953 foi implantada uma lei que visava a proibição de
movimentos sociais por parte dos negros, além da separação dos
serviços públicos para negros e brancos, como escola, hospital,
praça pública, estádio esportivo etc.



Nelson Mandela “ A minha luta a minha vida”
Nelson Rolihlahla Mandela, nasceu a 18 de julho de
1918, em Mvezo, África do Sul. Foi um dos poucos
negros privilegiados da época a ter acesso aos
estudos e ter formação académica em Artes e mais
tarde em Direito.

Tornou-se um dos maiores líderes de resistência
sul-africana juntamente com outros líderes negros,
como Oliver Tambo e Steve Biko.

Em 1962, Nelson Mandela foi preso pela primeira
vez por incentivar a greves e viajar ao exterior sem
autorização. Foi condenado à prisão perpétua, em
1964, por participar de movimentos armados.

Madiba ou Tata
O pai da moderna nação sul- africana



Nelson Mandela “ A minha luta a minha vida”

Mandela passou 27 anos preso, mesmo de dentro
da prisão, mantinha a liderança e resistência do seu
povo na luta contra o regime racista.

Foi libertado da prisão no dia 11 de fevereiro de
1990.

Passados três anos recebeu o Prémio Nobel da Paz
e em 1994 foi eleito Presidente da África do Sul.

Faleceu a 5 de dezembro de 2013,



Como e quando terminou o regime do Apatheid?
Dois homens pela abolição do Apartheid

O outro homem por detrás do fim do 
Apartheid



Frederik de 
Klerk



Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação e Racismo Cartaz elaborado pelos alunos



No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual inserido no módulo C2” Discriminação e Racismo.
Março de 2021

Trabalho realizado por:

Carlos Valente

Francisco Silva

João Valente


