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Pela eliminação da 
discriminação e racismo

Para que situações como esta 
nunca mais se repitam



O que foi o Apatheid?

Foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul entre 1948 e
1994, com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por
uma minoria branca. O país foi governado por esta minoria que adotou desde
1948 uma política de segregação racial, o primeiro ministro Daniel Fracoisa
Malan instaurou o programa de segregação racial, Apartheid. Transformou o
racismo em lei marginalizando os negros.



Vamos ficar a saber um pouco mais...



Quais eram as Leis do Apartheid, da segregação racial?

● 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.

• No ano seguinte 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.

Segregação racial nos transportes públicosSegregação racial nos espaços públicos



Quando e como terminou o Apatheid?
Somente em 1990, num processo iniciado pelo presidente Frederik Willem de
Klerk, começaram as negociações para acabar com o regime racista. O
Apartheid viria a terminar a 17 de março de 1991. São realizadas eleições
democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional Africano,
sob o comando de Nelson Mandela.

Ex-presidente sul-africano, Klerk, ajudou a 
pôr fim ao regime do Apartheid e a libertar 
Mandela da prisão



Nelson Mandela (1918-2013) nasceu em Mvezo, África do Sul, no dia 18 de julho de 
1918. Filho em uma família de nobreza tribal, da etnia Xhosa, recebeu o nome de 
Rolihiahia Dalibhunga Mandela..Em 1925 ingressou na escola primária, onde recebeu da 
professora o nome de Nelson, em homenagem ao Almirante Nelson,

Em 1943, concluiu o bacharelado em Artes pela Universidade da África do Sul. 
Continuou os estudos de Direito, por correspondência, na universidade de Fort Hare.

Em 1944, junto com Walter Sisulo e Oliver Tambo, Mandela fundou a “Liga Jovem do 
Congresso Nacional Africano (CNA)”, que se tornou o principal instrumento de 
representação política dos negros.

l

Nelson Mandela

“A minha vida a minha luta”



Condenado em 1964 à prisão perpétua, esteve 
preso durante 27 anos, tendo sido libertado em 
1990, depois de grande pressão internacional. 

Recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, em dezembro
de 1993, pela sua luta contra o regime de
segregação racial.

Após longas negociações, Mandela conseguiu a
realização das eleições multirraciais em abril de
1994. Seu partido saiu vitorioso, e Mandela foi
eleito o primeiro presidente democrático da África
do Sul



Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho 
prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as 
pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um 
ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja 
necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer”.

Pai
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Por um mundo melhor...



Por um mundo melhor...
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