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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende abordar a relação que se pode estabelecer entre a análise da 

produção cinematográfica sobre o apartheid com a trajetória da comunidade Marcus 

Grarvey, que está situada em Khaylishia nna Cidade do Cabo. 

Nossa perspectiva é a de analisar a produção fílmica, percebendo elementos 

importantes da construção das identidades étnicas nos territórios ocupados por 

negros e brancos na África do Sul e como através dos filmes, analisados como 

documentos históricos de uma época, podemos entender a situação econômica, 

social e politica da comunidade Marcus Garvey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study will addressing the relationship that can be established between the 

analysis of movie about apartheid, with the trajectory of Marcus Garvey community 

which is situate Khaylishia at Cape Town. 

Our perspective is to analyze the production of movie realizing the important 

elements of the construction of ethnic identities within the territories occupied by 

blacks and whites in South Africa and as analyzed through the movies, as historical 

documents of a time that we can understand the economic situation, social and 

politics of community Marcus Garvey. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema surgiu a partir do crescente interesse da indústria 

cinematográfica a respeito da nação Sul-Africana, um país marcado pelo sistema de 

segregação racial apartheid que demarcava as condições espaciais e sociais do ser 

humano mediante a cor da pele. Durante mais de três décadas milhares de sul-

africanos negros e mestiços foram obrigados a viver em condições subumanas, 

impostas por uma minoria branca de 13% da população.  

Em 1994 o regime apartheid foi finalmente abolido, permitindo o 

acontecimento da primeira eleição democrática no país que elegeu Nelson Mandela 

como o primeiro presidente negro da nação Sul-Africana. Mandela vinha de uma 

trajetória de 27 anos de reclusão acusado de comunista durante o regime. O 

desdobramento da política sul-africana conduzida por Mandela proporcionou ao país 

o mérito de exemplo de união racial durante o pós-apartheid, um homem retratado 

pelo cinema contemporâneo como herói, e que vem despertando o interesse do 

mercado midiático justamente pela história de lutas do seu país. 

No ano de 2010 o país sediou a Copa do Mundo e se tornou o alvo de nossa 

pesquisa, especificamente a Cidade do Cabo, marcada por grandes acontecimentos 

históricos, e que atualmente vem ganhando o prestigio e a apreço da indústria 

cinematográfica. Os filmes Goodbuy Bafana (2007), District 9 (2007) e Invictus 

(2010) trouxeram ao público os problemas e as soluções que o país enfrentou 

durante o regime apartheid, entretanto ao analisarmos de perto a população da 

Cidade do Cabo, constatamos que a cidade continua sendo dominada pela 

população branca (afrikaans), pois, atualmente, os bairros mais valorizados não 

fazem parte da rota de moradias reservadas aos grupos étnicos negros ou mestiços 

(colored) e que a segregação geográfica e cultural ainda é muito presente no país. 

Percebemos que alvo de nossa pesquisa; a população negra e mestiça do 

país estava oculta nas favelas nos subúrbio da cidade, ainda sim segregadas, os 

resquícios humanos que o regime apartheid deixou para trás. Uma realidade que 

merece ser mais explorada pelos meios de comunicação. 

Com o propósito de apresentar uma denúncia social e a representação do 

negro no pós-apartheid da África do Sul, buscamos compreender a estratégia de 
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sobrevivência da camada marginalizada pela sociedade pontuando a busca por uma 

identidade étnica no contexto pós-segregacionista do país. 

No presente estudo a abordagem do assunto foi dividido em três partes:  

Teórica, em que discutimos, com apoio bibliográfico o surgimento do regime 

apartheid, em seguida utilizamos análises fílmicas como instrumento de pesquisa 

sócio histórica do país e na terceira parte trabalhamos com um caráter etnográfico, 

analisando a atuação do rastafarianismo como atitude política no pós-apartheid. No 

ano de 2010, frequentamos a comunidade rastafári Marcus Garvey e House of Juda, 

durante dois meses, também participamos nesse período do ritual Nyabinghi, 

realizamos uma pesquisa de campo com entrevistas, fotos e gravações de tomadas 

e adotamos o método de pesquisa participante. Iremos relacionar o assunto com o 

problema da identidade étnica aplicando o estudo de caso especifico na 

Comunidade rastafári Marcus Garvey na África do Sul. 
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CAPÍTULO 1 - Apartheid e a segregação espacial na África do Sul: O 

nascimento da Comunidade Marcus Garvey 

 

1.1. A segregação racial do período colonial ao apartheid 

 

Os dados referentes à diversidade populacional da África do Sul e das 

políticas de segregação fazem parte do relatório que Marianne Corvenin realizou em 

1979 para denunciar, formalmente, o apartheid como ação criminosa contra os 

povos Sul-Africanos. As considerações sobre a trajetória histórica do país são 

embasadas no seu relatório e nas obras de Anthony Sampson e Klaas de Jonge. 

A África do Sul foi a ultima nação do mundo a abolir o sistema de segregação 

da sua constituição, foi também o único país em que a cor da pele determinava a 

condição social e espacial do individuo. A palavra apartheid significa; “separação” ou 

“por à parte” no idioma Africânder, sinônimo de segregação racial. Entre 1910 e 

1934, antes mesmo de surgir uma nacionalidade Sul-Africana, os ingleses ainda 

possuíam os direitos teóricos e políticos do país. Naquele momento foi elaborado um 

corpo legislativo baseado na pretensa que um grupo racial determinaria os direitos 

civilizatórios de outros grupos raciais, sendo assim chamado de apartheid. Cornevin 

(1979, p. 17) acreditava que “A Separação desigual apenas baseado na cor da pele 

parece ser a melhor interpretação da palavra apartheid.” 

De acordo com o relatório produzido por Marianne Corvenin (1979) para a 

UNESCO, foram estabelecidas as seguintes categorizações para caracterizar os 

grupos raciais no país: 

Africânder & Branco: Foi o nome dado desde a Primeira Guerra Mundial aos 

indivíduos cujo idioma era o Afrikaans, descendentes de imigrantes holandeses, 

alemães e franceses, chegados a partir de 1652. Anteriormente chamados de 

“Bôer”. 

Africanos & Negros: Defensores da Black Consciousness, rejeitavam o uso do 

termo “não branco” para poder ter uma libertação psicológica e conseguir resgatar a 

consciência e a identidade negra que por muitos anos foram sufocadas pelo 
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colonialismo europeu, com isso adotaram o termo “negros”, como consciência de 

sua representatividade no mundo. 

Mestiços & Mixed (coloured) é a palavra usada para caracterizar as 

populações mestiças, palavra que em algumas obras é substituída por castanho 

(Brown). 

Indianos: Grupo muitas vezes mencionado como asiáticos (asians), são 

naturais da Índia e do Paquistão. 

O gráfico abaixo aponta as subdivisões étnicas na África do Sul, juntamente 

com o percentual populacional presente no país durante a ascensão do regime 

apartheid. 

 

GRÁFICO 1 – Subdivisões étnicas e populacionais estabelecidas pelo regime 

apartheid África do Sul 1934 

 

 

Fonte: a própria autora 

No dia 06 de abril de 1652 Jan Van Ricbceeck juntamente com a Companhia 

Holandesa das Índias Orientais se fixou em solo africano promovendo a colonização 

da região e a fundação da Cidade do Cabo. Foi o período de formação do povo 
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Africânder: holandeses, franceses e alemães (agricultores e camponeses) que se 

tornariam africanos brancos ou africânder e passariam a falar o novo idioma 

afrikaans. 

A formação do nacionalismo branco africano foi construída a partir do idioma 

africânder juntamente com o Protestantismo Calvinista, que de acordo com o modelo 

estabelecido em Genebra, sempre esteve estreitamente ligado à política. De acordo 

com JONGE (1991, p. 45) “A convicção duma superioridade absoluta dos brancos e 

a necessidade de salvaguardar a sua supremacia política e econômica é uma 

crença fundamental enraizada no subconsciente de todos os brancos sul-africanos”. 

Cornevin (1979, p. 38), afirma que: “Argumentos teológicos e científicos foram 

construídos para estabelecer a idéia de um “povo escolhido”, colocado por Deus na 

África do Sul, para cumprir a missão divina de ajudar os povos primitivos”. A Igreja 

Reformada Holandesa (NGK - Nederduitse Gereformeerd Kerk), que sempre 

defendeu o apartheid, baseava-se na “Sagrada Escritura da Bíblia”. 

A NGK, fundada em 1570 foi a principal entidade religiosa responsável pela 

difusão do conteúdo religioso da ideologia apartheid, englobando 72% dos 

africânderes (mais de 40% da população branca). A grande maioria dos altos 

funcionários políticos e administrativos frequentava o serviço religioso dominical. As 

múltiplas alianças familiares entre pastores da NGK e políticos influenciaram 

decisões governamentais, como a aprovação de um sistema total de separação 

racial ou apartheid. A NGK foi responsável por oferecer citações bíblicas justificando 

tal separação ordenada divinamente, lei essas que defendiam a segregação racial 

dentro das igrejas, a proibição dos casamentos mistos, o não reconhecimento dos 

direitos políticos econômicos e espaciais dos negros. Os textos bíblicos mais citados 

foram aqueles que mencionam o povo escolhido (Israel), visto que os afrikaans 

consideravam que foram colocados na África por Deus, para cumprir uma missão 

divina. Ainda em 1960 a história do mundo era apresentada nos livros africânderes 

de forma esquemática, já que a história da humanidade era ensinada de acordo com 

a bíblia, com inicio em Gêneses, sem levar em conta os dados Antropológicos da 

pré-história. CORNEVIN (1979) afirma que “(...) as mães afrikaans eram aliciadas a 

contar aos filhos os grandes feitos das antigas gerações, naturalmente associavam-

nos as histórias bíblicas, tal como havia sido contadas pelos seus pais e avós.” 
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Com o passar do tempo e a gradual ocupação britânica na colônia do Cabo, 

passam a ameaçar a tradição Bôer, que optam por não se submeter à autoridade 

britânica e migram cada vez mais para dentro do continente, período denominado 

como Great Trak “A grande migração”. Na segunda metade do século XIX, com a 

corrida colonialista das potências europeias a pleno vapor, os planos de colonização 

do interior do continente africano são postos em prática e duas Guerras de 

Independência ocorrem, uma no período de, 1880 a1881 e a outra de 1899 a 1902, 

contra o imperialismo britânico. 

Ao longo dos anos, o nacionalismo africânder foi se abrindo para um 

nacionalismo sul-africano branco mais compreensivo, abraçando igualmente as 

aspirações da vasta maioria dos sul-africanos de expressão inglesa, com o qual os 

africânderes partilham os princípios básicos da civilização ocidental. Entre os sul-

africanos de língua inglesa e os seus compatriotas africânder desenvolveu-se, uma 

nova identidade de objetivos, um sentimento de nacionalidade compartilhada. Não é 

questão dos afrikaans abandonarem o idioma ou sua cultura, também não é questão 

para os sul-africanos de expressão inglesa de se tornarem afrikaans.  

Segundo Cornevin (1979); 

O sistema educativo realçava a separação linguística e cultural no 
país, visto que as escolas e as universidades eram unilíngues. Nas 
escolas a segunda língua era obrigatória a partir da 3º classe, aponta 
que; na prática, a comunidade branca continuaria por caracterizarem-
se em duas línguas, duas culturas e duas histórias. (CORNEVIN, 
1979, p. 77) 

 

1.2. A legitimação do regime político apartheid na África do Sul 

 

A institucionalização da doutrina apartheid que dirigiu a política racial do 

governo na África do Sul se iniciou em 1948 e ultrapassou a discriminação racial, 

pois em sua constituição o racismo foi legitimado e amparado por dispositivos 

totalitários e passou a manipular todos os aspectos do cotidiano, desde o lazer até a 

vida econômica e familiar. 

O Partido Nacional – PN, o principal partido nacionalista afrikaans foi fundado 

em 1914 pelo General J.B Hertzog (1866-1947). O partido definia-se como 

“Nacionalista Cristão”, procurando desenvolver uma vida sul-africana “nacional” de 
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acordo com a religião cristã, sua política baseava-se no domínio da população 

europeia sobre os povos primitivos (negros) de acordo com o espírito cristão e 

consequentemente a necessidade extrema de evitar o cruzamento entre as raças, 

Este programa estava de acordo com a política missionária da NGK. 

Daniel François Malan (1924-1959) estudou teologia em Stellenbosch (África 

do Sul), foi nomeado pastor da NGK em 1905, deixou o ministério em 1915 e passou 

a ser editor do Die Burger, o jornal do Partido Nacional. Em 1948 sob a liderança de 

Malan, o Partido Nacional venceu as eleições gerais com a principal promessa da 

campanha, a de aprofundar a legislação de segregação racial, regime esse que era 

controlado por uma minoria branca da população e teve como objetivo dividir a 

política da República da África do Sul em onze estados diferentes, dez Black States, 

chamados de Bantustões ou Homeland, cada um correspondendo a uma subdivisão 

étnica, englobaria 72% da população, ocupando 13% da superfície. Estes “dez 

estados” foram convidados a formar uma confederação econômica controlada pelo 

décimo primeiro State Branco, que abrangeu a maioria branca 16,5% que depois da 

Lei de Terras se tornaram donos de 87% das terras cultiváveis da África do Sul. As 

duas minorias os mestiços 10% e indianos 2,9% eram consideradas cidadãos de 

segunda classe e não tinham o direito de votos nas eleições oficiais. 

De acordo com Marianne Corvenin, a hegemonia do sistema se manteria 

mediante três leis básicas:  

  A Lei do Registro Populacional 1950 - Visava à hegemonia dos grupos 

brancos, classificando a população em quatro grupos raciais (branco, mestiço, 

asiático e negro africano), introduzindo um cartão de identidade para todas as 

pessoas com idade superior a dezoito anos, especificando a qual grupo racial cada 

uma delas pertencia. Esse documento chamado de “passe” continha todo histórico 

de vida do individuo; antecedentes criminais, licenças de trabalho, de viagem, de 

entrada em uma área branca e etc. Caso fosse surpreendido sem o passe, o 

individuo era culpado de delito e punido com multa ou até mesmo a prisão. Essa lei 

também separava os maridos das mulheres, conduzindo a desintegração familiar. 
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 A Lei das Áreas de Grupos de 1951 - Estabelecia a fixação geográfica 

das categorias raciais, obrigava a fixação residências em áreas destinadas aos 

respectivos grupos étnicos, lei que mais tarde foi usada como base para remoções 

forçadas. 

Essa lei foi usada em 1966 para remover 60.000 pessoas do bairro étnico 

Distrito Seis que possuía uma comunidade mista de escravos libertos comerciantes, 

artesãos, operários e imigrantes na Cidade do Cabo. Designado pelo governo como 

espaço “branco” foi o palco de remoções forçadas, destruição e miséria expostos no 

District Six Museum1. 

 Lei da Conservação de Diversões Separadas de 1953 - Demarcava 

espacialmente as categorias raciais em transportes, praias, banheiros públicos, 

escolas, faculdades e etc. Almejava o desenvolvimento separado, onde cada 

cidadão passaria a ter sua ligação étnica espacial, econômica, linguística 

educacional e familiar definida conforme sua raça. 

 Além dessas três leis mencionadas, o governo do Partido Nacional aplicou 

muitas outras leis proibindo matrimônios e uniões mistas; leis para controlar a força 

de trabalho negra (como as leis de passe); leis para excluir a mão de obra negra; 

leis regulando sindicatos e greves, censura à imprensa e segurança. 

A legitimação da lógica da segregação poderia ser observada no 
número de pessoas que cada ano solicitava uma reclassificação 
racial na esperança de passar para uma categoria mais “branca”. No 
entanto, apenas os funcionários do governo de minoria branca 
estavam capacitados para o diagnóstico; uma das técnicas era 
enrolar fios de cabelo do individuo em uma caneta; se o cabelo se 
mantivesse encaracolado após a retirada da caneta, a pessoa em 
questão era classificada como mestiça, definindo assim os rumos 
possíveis de sua vida. (TEIXEIRA, 2004, p.39). 

Apesar das grandes diferenças entre o inglês e o africânder, os brancos foram 

apresentados oficialmente como constituindo uma só nação branca, definida, 

portanto, apenas pela cor da pele. 

Em contrapartida, as diferenças muito menores entre o idioma falado pelos 

africanos (negros) constituem um critério mais válido para definição de nove grupos 

étnicos distintos, cada um com a sua própria linguagem, sistema legal, estilo de vida, 

                                                 
1
  DISTRICT SIX MUSEUM. Disponível em: <http://www.districtsix.co.za/>. Acessado em 

21 de Junho. 2010 
 

http://www.districtsix.co.za/
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valores e identidade sócio-política. Visto que não existem nove grupos lingüísticos, 

mas sim quatro grupos subdivididos: Neguni, Sotho-Tswana, Venda e Shagaan-

Tsonga. Baseiam-se principalmente em diferenças históricas, linguísticas e culturais. 

O grupo linguístico Neguni que está subdividido em quatro idiomas: Zulu, 

Xhosa, Swazi e Ndebele, têm em comum 70% do seu vocabulário e é falado por 

93% da população negra Sul-Africana, portanto as diferenças linguísticas, de modo 

geral, são mínimas, e não constroem barreiras para a compreensão mútua. Em vez 

de promover a inclinação natural dos sul-africanos para falarem o mesmo idioma 

africano comum, o governo trabalhou com o propósito de recriar nove grupos 

linguísticos e, consequentemente, subdividi-los em áreas segregadas fora dos 

bairros e terras brancas.      

As áreas residenciais destinadas para habitação dos grupos étnicos: negros, 

mestiços e asiáticos eram chamados de Bantustões. Os Bantustões eram 

constituídos por pequenas e dezenas de milhares de casinholas sem eletricidade, 

feitas de prancha e tapume. Eram dominadas pelos postos policiais e aglomeravam 

comerciantes, professores, ladrões e estudantes que durante o dia enfrentavam a 

rotina diária de trabalho nas cidades dos “brancos”. 

 De acordo com Can Teba (1957): 

Só quando nosso trabalho era necessário é que se fazia um esforço 
deliberado para nos retirar de nosso resguardo tribal para ir ao 
trabalho. 

E quando o tribalismo não concorreu para demonstrar a dignidade do 
trabalho teve de ser esmagado. Foram tão bem sucedidos que agora 
receiam ter arrastado um número demasiado de negros para os 
campos da indústria urbana e ter criado para si mesmos um 
problema. (Can Teba 1957 apud SAMPSON, 1987. p. 87) 

  

1.3. Os Negros contra o apartheid (ANC) 

 

Em 1912 nasceu o ANC - Congresso Nacional Sul-Africano Nativo. Foi à 

primeira ocasião em todo o continente em que os negros abriram mão da lealdade 

tribal para aceitar uma nação comum. O congresso não era nacionalista no sentido 

de antagonizar os brancos, de ser militante ou revolucionário; era muitíssimo 

influenciado pela doutrina cristã, de modo algum pelo socialismo. Mas marcava o 
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surgimento do nacionalismo africano no sentido de prestar lealdade igualitária, tanto 

para nação quanto para tribo. Sampson (1987, p. 81) declara que Tambo2 disse 

“Sob o Apartheid, um de nós deve ser estrangeiro na África do Sul, (...) Não seremos 

nós”. 

O ANC lutava pela inclusão política e privilégios universais para todos os 

adultos, independente de raça. Sob a constatação vital que a educação era 

necessária para sua espécie, centenas de africanos migravam para cidades, essa 

intensa urbanização representou o black ground da nova geração de políticos 

negros militantes, inclusive, Nelson Mandela e Oliver Tambo. Os dois vinham de um 

passado rural. Mandela era de família real, enquanto Tambo era filho de camponês. 

Ambos eram membros fundadores da Liga da Juventude, que se estabeleceu dentro 

do CNA em 1944, os membros se consideravam nacionalistas negros puros que 

exerciam atrativo sobre os negros industrializados e, reivindicavam boicotes, 

organização das massas e educação em massa. As primeiras manifestações contra 

o apartheid foram feitas pelo ANC com o intuito de reverter as condições da classe 

negra do país, foram organizadas marchas de protesto e campanhas não violentas. 

Mas as manifestações nem sempre ocorriam pacificamente, Sampson (1987), 

afirma que: 

Em 1960 o ANC e o Congresso Pan-Africano - PAC organizaram 
uma manifestação não violenta contra a Lei do Passe, que obrigava 
os negros a utilizarem um “passaporte” determinando onde eles 
poderiam ir. Durante o protesto, policiais abriram fogo contra os 
manifestantes, matando 67 pessoas. A repressão da oposição negra 
acabou descambando em tragédia e o dia 21 de março foi marcado 
pelo massacre em Sharpevill, juntamente com a proibição das duas 
organizações no país. (SAMPSON, 1987, p. 87). 

A política até então pacífica do ANC passa por adotar a luta armada 

buscando apoio internacional contra o apartheid e Mandela passa a liderar o partido 

de forma clandestina. Convencido de que táticas violentas poderiam influir na 

opinião dos brancos, recrutas foram enviados ao exterior para submeter-se ao 

treinamento de guerrilha. 

                                                 
2
  Oliver Reginald Tambo (1917-1993) foi um político anti-apartheid sul-africano e uma figura 

central no Congresso Nacional Africano (ANC). Nasceu em Mbizana, no leste da Mpondoland no que 
é hoje o Cabo Oriental. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Tambo> Acessado em 15 de junho 
de 2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://pt.wikipedia.org/wiki/África_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_Africano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mbizana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpondoland&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Tambo
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Em 1961 a luta armada foi confiada a uma ala militar, denominada; Umkhoto 

we Sizwe (idioma Zulu) a “Lança da Nação”, tendo Mandela como seu comandante 

chefe. Em dois dias de ação Umkhoto realizou uma sucessão de explosões 

atingindo edifícios públicos e instalações em Durban, Johanesburgo e Port 

Elizabeth. Mandela foi transportado clandestinamente para fora da África do Sul a 

fim de visitar outros Estados africanos e angariar auxílio de líderes dos partidos 

internacionais. Em Agosto de 1962, Mandela foi apanhado e julgado sob a acusação 

de incitamento á greve e sentenciado a cinco anos de prisão, três meses mais tarde, 

os conspiradores, inclusive, Mandela, foram acusados de sabotagem e de procurar 

subverter o governo mediante a revolução violenta. Diante disso, Nelson Mandela e 

mais sete homens foram sentenciados a prisão perpétua e enviados para a Robben 

Iland, prisão de segurança máxima situada na costa de Cidade do Cabo. 

Em seu longo discurso final, cuidadosamente preparado com a 
colaboração de seus colegas prisioneiros e advogados, Mandela 
narrou sua evolução política e como se voltara para a sabotagem e 
para as guerrilhas, mas acalentava o ideal de uma sociedade 
democrática livre. “É um ideal pelo qual, se for preciso, estou 
disposto a morrer.” (SAMPSON, 1987, p. 95) 

Com os sindicatos negros proibidos, o país gozava de uma verdadeira 

felicidade econômica, baixos impostos e criados baratos e obedientes atraiam o 

capital estrangeiro e o interesse econômico do país no exterior. Enquanto isso, a 

resistência política crescia dentro da África do Sul. Em 16 de junho de 1976 os 

estudantes do Movimento de Consciência Negra liderado por Steve Biko3 (1946-

1977) saem pelas ruas de Soweto (township em Johanesburgo) reivindicando 

melhores condições escolares e as crianças entram em greve recusando-se a ir às 

aulas. As manifestações não foram bem recebidas pelos policias que responderam 

ao protesto dos estudantes com violência, deixando várias pessoas feridas e quatro 

crianças mortas. JONGE (1991) aponta a ilusão de Biko, em: 

(...) acreditar na libertação do povo negro durante o apartheid, o 
regime mostrou essa impossibilidade dessa alternativa, ao prendê-lo, 

                                                 

3
  Stephen Bantu Biko foi um conhecido ativista do movimento anti-apartheid na África do Sul, 

durante a década de 1960. Insatisfeito com a União Nacional de Estudantes Sul-africanos (National 
Union of South African Students), da qual era membro, participou da fundação, em 1968, da 
Organização dos Estudantes Sul-africanos (South African Students' Organisation). Fonte: Disponível 

em < http://movebr.wikidot.com/bio:bikosb> Acessado em 15 de junho de 2012. 

 

http://movebr.wikidot.com/bio:bikosb
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torturá-lo e assassiná-lo em 12 de setembro de 1977. (JONGE, 1991, 
p. 63) 

Entretanto o clamor por novas sanções econômicas se intensificou, graças a 

boicotes políticos e econômicos internacionais, o governo de minoria branca foi 

forçado a iniciar um programa de reformas na África do Sul. Em 1990, F.W de Klerk 

(1936), líder do PN, anuncia a legalização do e PAC, assim como a libertação de 

Mandela. Em 1994 foi promovida a primeira eleição geral democrática antirracista e 

o fim do regime PN, elegendo Nelson Mandela Presidente e Tambo Mbeki seu 

sucessor. Após as eleições foi formado um Comitê Constitucional com o propósito 

de estabelecer uma nova Constituição que representaria todos os Sul-Africanos. 
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CAPITULO 2 - A exclusão social do apartheid na comunicação 

 contemporânea.     

 

Este capitulo pretende abordar dentro da perspectiva da comunicação 

contemporânea, a exclusão-social do apartheid,  buscando verificar de maneira 

breve, o interesse da indústria cinematográfica pela nação Sul – Africana que é 

apresentada como exemplo de superação e união racial.  

Utilizaremos como fonte de investigação neste capítulo os filmes Goodbye 

Bafana (2007), do diretor Bille August, Invictus (2009), do diretor Clint Eastwood e 

District 9 (2007), do diretor Neill Blomkamp, como instrumento de pesquisa sócio 

histórica do país, pontuando a necessidade de uma análise mais profunda do tema. 

Iremos retirar informações parciais, isoladas do filme para relacioná-las com 

informações extras textuais presente no capítulo anterior. Segundo Francis Vanoye 

e Anne Goliot- Lété (1994, p. 55) “Um filme é um produto cultural inscrito em um 

determinado contexto sócio histórico. É possível utilizar o filme com o intuito de 

analisar uma sociedade”.  

FIGURA 1 – Ilustração oficial do Filme Goodbye Bafana 

 

Fonte: Site Adoro Cinema 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-1146/
http://www.imdb.com/name/nm0088955/
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O filme Goodbye Bafana se desenrola na década de 60 durante o regime de 

segregação racial apartheid e registra a história de dois homens: Nelson Mandela, 

Presidente Congresso Nacional Sul-Africano – ANC, interpretado por Dennis 

Haysbert, e o agente penitenciário James Gregory, interpretado pelo ator Joseph 

Fiennes. Eles acabam se tornando amigos durante os anos que Nelson Mandela 

ficou preso na Ilha Robben, prisão de segurança máxima situada próxima a Cidade 

do Cabo. Naquela situação, eles eram homens que pertenciam a “raças distintas” 

por causa da cor da pele, mas que compartilhavam o conhecimento do mesmo 

idioma, o Xhosa. 

FIGURA 2 – Ilha Robben – Cidade do Cabo 

 Fonte: DVD Goodbye Bafana 

Durante o regime apartheid havia a segregação linguística dentro do país que 

determinava o inglês e o dialeto afrikaans como idioma oficial dos brancos e o 

dialeto Xhosa, Zulu entre outros, como o idioma oficial dos negros e mestiços, desse 

modo, a alfabetização era feita de acordo com a cor da pele. Por ironia do destino 

quando criança Gregory morou na mesma área rural que Mandela havia nascido e 

coincidentemente teve um amigo negro que o ensinou o dialeto Xhosa. Bafana 

significa “Menino” em Xhosa.  

Dados históricos são usados inicialmente para orientar o espectador, a 

primeira cena começa com um plano conjunto de porto marítimo na Cidade do Cabo 

com seguranças e prisioneiros negros que estão sendo removidos de um automóvel 

até a embarcação. Com um close up, conseguimos identificar que todos os presos 
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são negros, estão acorrentados marchando no mesmo ritmo até o barco. Logo a 

família Gregory é apresentada - A esposa Gloria, interpretada pela atriz Diane 

Kruger e seus dois filhos Natasha, interpretado pela atriz Megan Smith e Brent, 

interpretado pelo ator Tyrone Keogh. Eles também estão de mudança para Ilha 

Robben por causa da promoção recebida por James. Ele foi designado a "oficial da 

censura", passaria a investigar todas as cartas enviadas e recebidas por Nelson 

Mandela, além das visitas semestrais que ele recebia.  

FIGURA 3 – Família Gregory 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

Na próxima cena o diretor utiliza o plano geral da Cidade do Cabo e Ilha 

Robben para orientar a narrativa, logo um corte é feito e a próxima cena acontece 

dentro do barco com o dialogo da família Gregory. 

FIGURA 4  – Família Gregory  
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Fonte: DVD Goodbye Bafana 

Brent pergunta: - Todos os prisioneiros na ilha são negros, pai? 

James responde: - Todos. 

Brend pergunta: - Em Koonstad eles eram brancos? 

James responde: - Não misturamos brancos e negros, nem nas 
prisões. 

Gloria diz: - Eles não são criminosos comuns, são terroristas. 

Brend pergunta: - Qual a diferença? 

Gloria responde: - Terroristas são pessoas terríveis. Querem nos 
matar e roubar nossas terras. Por isso os colocamos na prisão. 
(transcrição de áudio do DVD Goodbye Bafana, 2007).  

  Os Gregorys possuem todas as características de uma família afrikaans - 

características holandesas, nacionalistas, cristãos e possuem a convicção de uma 

superioridade branca absoluta. Depois de alguns meses de estádia na Ilha Robben, 

a família Gregory decide visitar os pais de Gloria na Cidade do Cabo.  

Durante um passeio familiar na cidade - Gregory, Brend e Natasha 

presenciam a atuação da polícia durante a revista dos passes no espaço público 

branco. Nessa cena duas viaturas param no meio da rua e alguns policiais 

perguntam agressivamente para os negros que ali transitam - "Onde está o passe? 

Onde está O passe?" - rapidamente todos começam a procurar o documento - close 

up nas feições de medo e desespero das pessoas procurando o documento na bolsa 

- Brend pergunta - "O que está acontecendo, papai?" Gregory responde – “Estão 

vistoriando os passaportes" - primeiro plano dos policias é evidenciado novamente 

destacando a agressividade deles contra as pessoas que não portam o documento. 

Plano detalhe de um policial espancando uma mulher, em seguida outra pessoa é 

alvejada por outro policial, uma mãe desesperada tenta correr com filho no colo, mas 

é surpreendida por mais um policial que a derruba e ela acaba deixando o bebê cair 

no chão na frente de Natasha - contra campo - close up marca o rosto assustado da 

garota.  
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FIGURA 5  – Viaturas 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

FIGURA 6  – Abordagem dos policiais a população negra 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 
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FIGURA 7  – Cena de Natasha assustada com a atuação dos policiais 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

Em 1950, foi vigorada a Lei de Registro Populacional que classificava a 

população em quatro grupos raciais (branco, mestiço, asiático e negro). Cada 

pessoa (maior de 18 anos) deveria possuir um “passaporte” que especificava a qual 

grupo social ela pertencia com registros de: antecedentes criminais, licença de 

trabalho, de viagem, de entrada em uma área branca e etc. Caso fosse surpreendido 

sem o documento, o individuo era culpado de delito e punido com multa ou prisão.  

Após aquele episódio Natasha se sente triste e confusa com o ocorrido, a 

família nota o comportamento recluso da garota então Gregory e Gloria decidem 

conversar com ela a fim de explicar a cena anterior: 

FIGURA 8  – Cena de James e Glória conversando com Natasha 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 
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James pergunta: - Está melhor? A comida está quase pronta. 

Natasha pergunta: - Por que você não pediu paro policial parar? 

James responde: - Porque é o trabalho dele. 

Natasha pergunta: - Tirar a mãe do bebê dela? 

James responde: - Não. Mas se ela não tem o passaporte, ela deve 
ser presa. 

Natasha pergunta: - Nós temos um passaporte? 

James responde: - Não. 

Natasha pergunta: - Por quê? 

James responde: - Porque somos brancos. 

Natasha pergunta: - Isso é justo? 

Gloria responde: - É o apartheid. É assim que vivemos Natasha: 
brancos de um lado, pretos do outro. É a vontade de Deus, Natasha. 
Não se juntam um pardal e uma andorinha... ou um pato e um ganso, 
ou uma vaca e um cervo. Não é natural. E nós não duvidamos de 
Deus. (transcrição de áudio do DVD Goodbye Bafana, 2007) 

Esses argumentos religiosos expostos acima foram manipulados pela igreja 

NGK (Nederduitse Gereformeerd Kerk) a principal entidade religiosa responsável 

pela difusão do conteúdo religioso da ideologia apartheid, ela forneceu e fomentou 

citações bíblicas que justificavam a tal separação divina entre homens negros e 

brancos. A NGK também apoiou o PN (Partido Nacional) a sancionar as leis que 

proibiam matrimônios e uniões mistas dento do país. 

James começa a refletir sobre sua infância quando brincava com o amigo 

negro Bafana e de como ele foi marcante em sua vida, pensa na situação vivida por 

Nelson Mandela após a notícia do falecimento de seu filho. Sensibilizado com a 

situação sente o dever dizer que sente muito pela morte do garoto.  
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FIGURA 9  – Cena de James lembrando de sua infância e do garoto Bafana 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

A cena acontece dentro da penitenciaria Robben – James passa por um 

corredor para em frente a cela de Mandela para dizer que compreende a dor que ele 

sente por não poder enterrar o próprio filho. As grades da cela faz a divisão entre os 

dois homens, o plano médio fechado e o campo e contra campo pontua o dialogo 

entre os ambos; 

FIGURA 10  – James em direção a cela de Nelson Mandela 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 
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Mandela pergunta: - Onde o senhor realmente aprendeu a falar 
Xhosa, Sr.Gregory? 

James responde em Xhosa: - Eu cresci bem perto de onde você veio. 

Mandela diz: - Então você entende que eu preciso enterrar meu filho. 

James diz: - Eles nunca permitirão. 

Mandela diz: - Sou um homem honrado. Dou- lhe a minha palavra 
que não vou fugir. 

James diz: - O problema não é você. São seus amigos comunistas. E 
se eles tentarem te resgatar? 

Mandela pergunta: - Quais amigos comunistas, Sr. Gregory? 

James responde: - O congresso Nacional Africano. 

Mandela pergunta: - Você leu a carta da Liberdade? 

James responde: - Eu li. 

Mandela diz: - Creio que não. É um documento proibido. 

Mandela pergunta: - Como você poderia ter acesso a tal documento? 

James responde: - Bem, já ouvi falar. 

Mandela diz: Então você sabe que tudo que nós queremos são 
direitos iguais para todos. Um mundo em que pessoas como nós 
possam viver pacificamente. Era isso que eu queria para meu filho. 
Tenho certeza que você deseja o mesmo para os seus. (transcrição 
de áudio do DVD Goodbye Bafana, 2007). 

James fica confuso depois dessa conversa e decide investigar o tal 

documento, com dificuldade chega até a carta proibida, mas é surpreendido pela 

esposa que o segue até biblioteca. Sem excitar, ao pegar a carta coloca-a no bolso 

e parti rumo a Ilha Robben. Abaixo segue o teor da Carta da Liberdade retirado do 

livro organizado pelo Fundo Internacional de Defesa e Auxilio para África Austral 

(IDAF). 

 

CARTA DA LIBERDADE 

Esboçada por um subcomitê de Ação Nacional a partir de 
contribuições apresentadas por grupos, indivíduos e reuniões por 
toda a África do Sul, aprovada pela Executiva Nacional do ANC e 
adotada pelo Congresso do Povo, Kliptown, Johanesburgo, 25 e 26 
de junho de 1955. 

Preâmbulo 

Nós povo da África do Sul, declaramos, para que todos, no nosso 
país e no mundo, saibam: que a África do Sul pertence a todos que 
nela vivem negros e brancos, e que nenhum governo é legitimo se 
não se basear na vontade do povo; que nosso povo foi espoliado do 
seu direito á terra em que nasceu, da liberdade e da paz por um 
governo baseado na injustiça e na desigualdade; que nosso país 
nunca será prospero ou livre enquanto o nosso povo não viver 
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fraternalmente no gozo dos mesmos direitos e das mesmas 
oportunidades; que só um Estado democrático, baseado na vontade 
do povo, pode assegurar esses direitos sem distinção de cor, raça, 
sexo ou fé; e que, portanto, nós, povo da África do Sul, negros, 
brancos, em conjunto – iguais , compatriotas e irmãos, adotamos 
esta Carta da Liberdade; e que nos comprometemos  a lutar juntos, 
com todas as nossas forças e com toda nossa coragem até que a 
democracia seja conquistada. 

 

O POVO GOVERNARÁ! 

Todos os homens e mulheres terão o direito a eleger e a serem 
eleitos para todos os órgãos com o poder legislativo; toda população 
terá o direito de participar da administração do país; todos terão o 
mesmo direito seja qual for a sua raça, cor ou sexo; todos os órgãos 
do governo minoritário, como as juntas consultivas, os conselhos e 
outros, serão substituídos por órgãos democráticos de poder local. 

TODOS OS GRUPOS NACIONAIS TERÃO OS MESMOS 
DIREITOS! 

Haverá igualdade para todos, seja qual for o grupo ou raça a que 
pertencem, nos órgãos de Estado, nos tribunais e nas escolas; todos 
terão direito ao uso de sua língua e ao desenvolvimento de sua 
cultura própria; todos os grupos nacionais serão protegidos por lei 
contra insultos à sua raça e ao seu sentimento nacional; praticar a 
descriminação racial ou exortar à sua prática ou ao desprezo de uma 
raça ou cor será crime punível por lei; todas as leis e 
regulamentações baseadas no apartheid serão abolidas. 

A RIQUEZA NACIONAL SERÁ DISTRIBUIDA PELO POVO!! 

A riqueza nacional do nosso país, patrimônio de todos os sul-
africanos, será devolvida para o povo.  

A riqueza mineral do solo, os bancos e a indústria monopolista 
passarão a ser propriedade do povo. 

Toda a restante indústria e o comércio serão objeto de controle de 
modo a contribuírem para o bem estar do povo. 

Todos terão o direito de dedicar-se ao comércio e a indústria ou 
seguir a profissão que entenderem. 

A TERRA SERÁ REPARTIDA PELOS QUE A TRABALHAM! 

Serão extintas todas as restrições ao direito á posse da terra 
baseadas na raça; toda a terra será repartida pelos que a trabalham 
e por-se-á fim, desse modo, á fome e à grande necessidade de terra. 

O Estado ajudará os camponeses a adquirir ferramentas, sementes e 
tratores e construirá barragens para proteger o solo. 

Será garantida a liberdade de movimento a todos os que trabalham a 
terra. 

Todos terão direito de viver da terra, se assim desejarem; acabar-se-
á com os esbulhos de gado que obrigam as pessoas a procurar 
trabalho de modo a pagar impostos; acabar-se à com trabalho 
forçado e com as prisões privadas das fazendas. 
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TODOS SERÃO IGUAIS PERANTE A LEI! 

Ninguém será preso, deportado ou posto em liberdade condicional 
sem um julgamento justo. Ninguém será condenado por ordem de 
um funcionário do governo. 

Os tribunais serão representativos de toda população; a pena de 
prisão só será usada em caso de crimes graves contra o povo e terá 
como finalidade a reeducação do criminoso, e não a simples 
retaliação. 

A polícia e o exercito serão abertos a todos, em pé de igualdade, e 
terão a função de proteger e de ajudar o povo. 

Todas as leis que estabelecem a discriminação racial ou religiosa 
serão abolidas. 

TODOS USUFRUIRÃO DOS DIREITOS DO HOMEM! 

A lei garantirá a todos o direito de expressão, de organização, de 
reunião e de publicação assim como o direito a pregar e a observar 
qualquer religião e a educar os filhos; a inviolabilidade do domicilio 
será protegida por lei. 

Todos poderão viajar sem restrições, do campo para a cidade, de 
província para província e para o estrangeiro; as leis que restringem 
estas liberdades, como a Lei do Passe, as autorizações de 
deslocamento e outras leis restritivas da liberdade de movimento 
serão abolidas. 

HAVERÁ TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL! 

Todos os que trabalham terão direito a formar sindicatos, eleger os 
respectivos corpos gerentes e a negociar acordos salariais com as 
entidades patronais; o Estado reconhecerá o direito, e o dever, de 
todos trabalharem ou se beneficiarem de subsidio de desemprego. 

Homens e mulheres de todas as raças receberam salário igual por 
trabalho igual 

Haverá uma semana de 40 40horas, um salário mínimo nacional, 
férias anuais pagas, direito a faltas justificadas por doença, para 
todos os trabalhadores; todas as mulheres terão direito a licença por 
maternidade com vencimento integral. 

Os mineiros, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores 
agrícolas e os funcionários públicos terão os mesmos direitos de 
todos os outros trabalhadores. 

O trabalho infantil, o acantonamento dos trabalhadores em casernas, 
o pagamento em espécie e o sistema de trabalho contratado serão 
abolidos. 

LIBERDADE PARA A CULTURA E O ENSINO! 

O governo terá a obrigação de revelar, desenvolver e encorajar os 
talentos existentes para engrandecimento da nossa vida cultural; os 
tesouros culturais da humanidade serão acessíveis a todos pelo livre 
intercâmbio de idéias, livros e pessoas; a finalidade do ensino será 
de levar a juventude a amar o seu povo e a sua cultura, a venerar a 
fraternidade humana, a liberdade e paz. 
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O ensino será gratuito, obrigatório, universal e igual para todas as 
crianças. 

O ensino superior e o técnico serão acessíveis a todos através do 
subsidio do Estado e de bolsas de estudo concedidas aos mais 
merecedores. 

O analfabetismo adulto desaparecerá com uma campanha de 
alfabetização maciça, organizada pelo Estado; os professores terão 
os mesmos direitos que os outros cidadãos; será abolida a 
segregação na vida cultural, nos esportes e no ensino. 

HAVERÁ CASAS, SEGURANÇA E CONFORTO! 

Todos terão o direito a viver onde desejarem, a ter uma habitação 
digna e a criar a família com conforto e segurança. 

As casas desabitadas serão postas à disposição do povo; as rendas 
e os preços sofrerão uma diminuição, haverá comida em abundância 
e ninguém passará fome. 

O Estado estabelecerá um plano de prevenção da doença; será 
proporcionado tratamento gratuito a todos e cuidados especiais as 
mães e ás crianças pequenas. 

Os bairros pobres serão demolidos e serão construídos subúrbios 
novos, onde haverá transportes, ruas, iluminação, campo de jogos, 
creches e centros de convívio. 

As pessoas idosas, os órfãos, os inválidos e os doentes ficarão a 
cargo do Estado. 

O tempo livre, o descanso e o lazer serão direito de todos; acabar-
se-á com as localidades vedadas e com guetos, e as leis que 
separam as famílias serão abolidas. 

HAVERÁ PAZ E AMIZADE! 

A África do Sul será um Estado completamente independente que 
respeitará os direitos e a sabedoria de outras nações. 

A África do Sul deverá lutar pela manutenção da paz mundial e pela 
solução dos conflitos  internacionais através da negociação nunca 
pela guerra. 

A paz e a amizade entre nosso povo será assegurado pela garantia 
de que todos gozarão dos mesmos direitos e das mesmas 
oportunidades, não havendo cidadãos de segunda classe. 

A população dos protetorados - Basutolândia, Bechuannnalândia e 
Suazilândia – será livre para decidir o próprio futuro. 

O direito de todos os povos da África à independência e a autonomia 
será reconhecido e será a base de uma cooperação estreita. 

 Que todos que amam o seu povo e o seu país digam conosco: 
Lutaremos por estes direitos, lado a lado, toda nossa vida, até termos 
conquistado a liberdade! (NOGUEIRA, 1989) 

 

James fica fascinado com o que lê e passa a admirar Nelson Mandela, 

sempre que podem conversam discretamente por alguns minutos- Mandela dá 
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conselhos para James; “Faça com que seus filhos cursem uma universidade, Sr. 

Gregory. A África do Sul precisa de jovens formados”. Se sentindo mais a vontade 

Mandela pede para James entregar um bombom para sua esposa Winnie durante a 

visita, pois, naquele dia completariam dois anos que ele não a via e gostaria de 

presenteá-la. 

O que ele não imaginava era que ao ajudar Mandela sua vida se tornaria um 

inferno - a mídia tratou do assunto como um espetáculo, estampou em todos os 

jornais o presente que Mandela deu a esposa, causando raiva entre os moradores e 

colegas (brancos) da família Gregory. James passou a ser motivo de chacota foi 

recriminado pelos colegas por falar o idioma Xhosa. A família passou a ser excluída 

do ambiente social da ilha, perderam todas as amizades, cansados daquela situação 

James conversa com Gloria e juntos decidem pedir uma transferência para outro 

lugar. Logo se mudam para a Cidade do Cabo e James permanece trabalhando para 

Inteligência sul-africana a distância, sempre inspecionando as correspondências 

enviadas e recebidas por Nelson Mandela, e essa condição se estendeu por muitos 

anos.  

Os personagens passaram por um processo de envelhecimento assim como 

a politica sul-africana, vista pelo mundo como retrograda por causa do regime 

apartheid. A narrativa construída entre a família Gregory e Nelson Mandela 

representa o momento de conscientização da necessidade de uma revisão 

constitucional igualitária no país. James participou da história do país, trabalhando e 

acompanhando a soltura de Nelson Mandela como um velho amigo. 
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FIGURA 11 – Cena de James acompanhando o noticiário sobre a soltura de 

Mandela e pensando na amizade construída 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

 

A cena final do filme é elaborada como um registro midiático da libertação de 

Nelson Mandela; – James assiste o noticiário da TV que exibe os primeiros passos 

do líder negro Sul- Africano Nelson Mandela, preso por 27 anos, rumo à nova África 

do Sul. 
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FIGURA 12  – Cena do noticiário sobre a soltura de Mandela 

 

Fonte: DVD Goodbye Bafana 

 

 

O filme Invictas (2009) dirigido por Clint Eastwood é estrelado por Morgan 

Freeman, como Mandela e, Matt Damon, como Frannçois Pienaar, capitão do maior 

time de rugby do país. O filme se inicia, a partir de 1990, com a soltura de Nelson 

Mandela e evidencia as primeiras dificuldades que ele irá enfrentar em sua nova 

jornada como presidente. A análise do filme Invictus, nos permite dar seqüência a 

trajetória de Nelson Mandela, visto que, ele tem início no momento em que o filme 

Goodbye Bafana termina. 

 

FIGURA 13 - Ilustração oficial do Filme Invictus 

 

                                                Fonte: Adoro Cinema 
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  A primeira cena do filme começa com um fade in e um plano conjunto do 

treino de um time de rugby: meninos uniformizados sendo treinados por um técnico, 

todos os personagens são brancos evidentemente, acentuando a definição de um 

esporte destinado aos afrikaans.  

 

FIGURA 14 – Cena do time de rugby treinando 

 

Fonte: DVD Invictus 

Com um plano sequência, o diretor define idéia de “divisão” mostrando uma 

rua, onde de um lado estão jogadores de rugby brancos e do outro lado dela garotos 

negros, sem uniformes, jogando futebol em um campo de terra esburacado.  

 

FIGURA 15 – Cena do time de futebol treinando 

Fonte: DVD Invictus 
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Essa distinção demarca o esporte como elemento racial - o rugby e os 

brancos; o futebol e os negros. A cena subseqüente delimita a passagem de um 

cortejo nessa rua que divide os campos. Todos os meninos correm rapidamente até 

o alambrado, um plano detalhe exibe a admiração nos rostos dos garotos negros 

que gritam; “Mandela! Mandela! Mandela”! 

Essa é a indicação implícita do tema apartheid que se segue após o cortejo 

com o dialogo dos personagens brancos do outro lado da rua: 

 
Garotos: - Quem é esse professor?  
Professor: - É aquele terrorista, o Mandela.Foi libertado. Lembrem-se 
deste dia rapazes. 
Professor: - Hoje nosso país foi à ruína! (transcrição de áudio do 
DVD Invictus, 2009) 

 

FIGURA 16 – Cenas dos Times (rugby e futebol) assistindo o cortejo de Mandela 

 

Fonte: DVD Invictus 

 

Na virada de 1990, F.W de Klerk (1936) foi anunciada a libertação de Nelson 

Mandela. Sua trajetória é digna de um “herói clássico”. Ele era apenas um estudante 

de direito descontente com o regime imposto pelo governo e liderava movimentos 

estudantis e grevistas. Foi preso e depois de dois anos sentenciado a prisão 

perpétua e enviado para Robben Iland, prisão de segurança máxima situada na 

costa da Cidade do Cabo. Entretanto, durante este período de reclusão, Mandela 
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desenvolveu as competências necessárias para à obtenção de sua heroicidade: 

sabedoria, equilíbrio, capacidade de perdoar, humildade e esperteza. 

Utilizando um efeito documental, a próxima cena apresenta os quatros anos 

que antecederam a presidência de Nelson Mandela, pontuando sua voz de liderança 

junto ao povo. 

 

FIGURA 17 – Cenas de Nelson Mandela falando para o povo 

 

 

Fonte: DVD Invictus 

 

Em 1994 foi promovida a primeira eleição democrática da África do Sul - 

elegendo Nelson Mandela, aos 72 anos, como o primeiro presidente negro e Tambo 

Mbeki seu sucessor. Após as eleições, Mandela formou um Comitê Constitucional 

com o propósito de estabelecer uma nova constituição que representaria todos os 

sul-africanos, iniciando assim sua jornada rumo à unificação social e racial do país – 
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dados apresentados no capitulo anterior. 

 

FIGURA 18 – Cenas da eleição e posse de Nelson Mandela na presidência 

 

 

Fonte: DVD Invictus 

 

A próxima cena começa com um fad in e fad out – primeiro plano de Mandela 

acordando em seguida um plano geral de seu quarto - Seu primeiro dia na 

presidência da África do Sul é marcado por modificações que surpreendem brancos 

e negros. 
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FIGURA 19 – Cena de Nelson Mandela acordando como presidente 

Fonte: DVD Invictus 

 

 Depois de sua chegada em seu gabinete, Mandela nota a movimentação 

entre as salas – um plano conjunto mostra as pessoas guardando objetos pessoais 

dentro de caixas de papelão - ele decide fazer uma reunião com os antigos 

funcionários (brancos do antigo regime apartheid), para determinar a ocupação dos 

cargos em seu mandato.  

 

Em seu primeiro discurso fica claro o tema; perdão e reconciliação. Mandela 

diz:  

Obrigado por terem vindo assim, em cima da hora. Alguns sabem 
quem eu sou. Não pude deixar de notar os escritórios vazios, quando 
vinha para o trabalho, hoje de manhã. Tudo embalado em caixas. 
Mas é claro que se quiserem ir embora estão no seu direito e se 
sentirem em seus corações que não podem trabalhar com o novo 
governo, então será melhor irem embora, imediatamente. Mas, se 
estiverem partindo por temer que a sua língua ou cor da sua pele, ou 
por causa de quem tenham trabalhado antes; os desqualifique para 
trabalhar aqui, estou aqui para dizer que não temam.  Estamos 
olhando para o futuro. Precisamos da ajuda de vocês. Queremos a 
sua ajuda. Se quiserem ficar, estarão prestando um grande serviço 
ao seu país. Tudo o que peço, é que façam seu trabalho com 
capacidade e com boa vontade. Eu prometo fazer o mesmo. Se 
conseguirmos isso, o nosso país será uma luz brilhante no mundo. 
(transcrição de áudio do DVD Invictus, 2009). 
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Na tomada seguinte – o chefe da equipe de segurança do presidente Mandela 

- Jason é abordado por quatro seguranças (brancos) do antigo regime, com ordens 

assinadas por Mandela qualificando-os a trabalhar juntamente com a equipe atual 

(negros). James prontamente decide ir até a sala do presidente, nervoso e 

desconfiado daquela situação.  

Ao apresentar o documento ao novo presidente, Mandela diz:  

Quando a nação me vir em público, verá meus guardas costas 
brancos e negros. Vocês me representam diretamente. A nação 
multirracial começa aqui. A conciliação começa aqui também. O 
perdão liberta a alma, afasta o medo. Por isso é uma arma tão 
poderosa. (transcrição de áudio do DVD Invictus, 2009). 
 

Após a adoção de medidas iniciais, Mandela procura uma maneira de unir o 

povo. Durante uma partida nacional de rugby, percebe no esporte um meio de criar a 

união entre as massas e passa a apoiar o time de Pienaar os Springboks, em sua 

campanha para a Copa do Mundo - O rugby sempre foi o símbolo do apartheid para 

maioria negra, propositalmente escolhido por Mandela, disposto a conseguir a 

simpatia da população branca.  

 

Mandela também procura meios de persuadir a população negra ao enviar os 

jogadores do Springbok até as comunidades carentes para ensinar o esporte para 

as crianças negras e conseguir a credibilidade dos pais por um gesto generoso, 

causando êxito e popularidade. Logo o time conquista a afinidade dos negros 

somando com os brancos.  

 

FIGURA 20 – Cena do time de rugby chegando na comunidade carente 

Fonte: DVD Invictus 
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Mandela também surpreende Pienaar ao convidá-lo para um chá, 

demonstrando seu interesse pelo time e alertando-o sobre sua importância enquanto 

capitão do time de sua responsabilidade com a nação. Desse modo Mandela leva o 

capitão a acreditar não apenas na vitória do time, mas, sobretudo, na união dos 

povos na África do Sul.  Uma de suas atitudes motivadoras para com Pienaar foi 

entregar-lhe a poesia “Invictus”, de Wlliam Henley, que ele lia na prisão quando se 

sentia desmotivado:  

 

Poema Invictus (1888) 
Sob o manto da noite que me cobre  
Negro como as profundezas de um pólo a outro 
Eu agradeço a todos os deuses  
Por minha alma invencível. 
 
Nas garras ferozes das circunstancias 
Não me encolhi, nem derramei meu pranto  
Golpeado pelo destino  
Minha cabeça sangra, mas não se curva 
 
Longe desse lugar de ira e lagrimas, 
Só assoma o horror das sombras  
Ainda assim, a ameaça dos anos me encontra  
E me encontrará sempre destemido  
 
Pouco importa quão estreita seja a porta  
Quão profusa em punição seja alista 
Sou o senhor do meu destino 
Sou o capitão da minha alma. 
(SITE DA ACADEMIA UBUNTU, 2012)4  

 

A África do Sul entra na Copa do mundo com o lema “um time uma nação”, 

sem ostentar nenhum tipo de favoritismo, porém passa por todos os adversários até 

chegar ao mais perigoso, os All Blaks da Nova Zelândia. Mandela vai ao jogo 

vestindo a camisa 6 de Piennar e um boné dos Springboks. Era a coroação de seus 

esforços em sua finalidade de construir a nação arco Iris com a ajuda simbólica do 

rugby. 

Em paralelo aparecem imagens de brancos e negros assistindo ao jogo por 

todo o país, em suas casas, nos bares e no estádio; unidos pela primeira vez pela 

mesma causa; o esporte.  

                                                 
4
  Site Academia Ubuntu – Disponível em < 

http://www.academiaubuntu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:poema-
invictus&catid=49:seminarios&Itemid=111> Acessado em 10 de maio de 2012 

http://www.academiaubuntu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:poema-invictus&catid=49:seminarios&Itemid=111
http://www.academiaubuntu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:poema-invictus&catid=49:seminarios&Itemid=111
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FIGURA 21 – Cena dos povos africanos assistindo ao jogo 

 

Fonte: DVD Invictus 

 

Os Sprimgboks vencem a Copa do Mundo de 1995, construindo uma 

identidade coletiva dentro do país, confirmando a capacidade do esporte em alterar 

uma realidade social e colaborando para uma democracia pacifica na África do Sul. 
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CAPITULO 3 – Caracterizações da comunidade Marcus Garvey 

 

FIGURA 22 - Ilustração oficial do Filme District 9 

 

Fonte: Adoro Cinema 

O filme de ficção cientifica District 9, dirigido pelo sul- africano Neil Blomkamp,  

trata do tema apartheid apontando os problemas vividos pela população negra e 

mestiça da África do Sul. Nascido em Johanesburgo, Blomkamp utiliza, sua cidade 

natal como o espaço da trama que se desenrola na favela de Soweto recriando 

novos conflitos raciais entre a raça humana e alienígenas. O diretor faz a analogia 

ao tema apartheid, inspirado nos acontecimentos marcantes do bairro District 6 - na 

Cidade do Cabo. 

 Em 1882 uma enorme nave espacial aterrissa sobre a cidade de 

Johanesburgo na África do Sul e permanece imóvel no ar por três meses, causando 

questionamentos mundiais. O governo Sul- Africano, por sua vez, passa a investigar 

a nave e decide enviar uma equipe até o local, o primeiro contato é chocante ao 

descobrirem milhares de alienígenas sobrevivendo em situações criticas; doentes, 

sujos e desnutridos. Sob uma forte pressão mundial, o governo decide instalar 

rapidamente os alienígenas abaixo da nave, ambiente precário e desorganizado que 

logo se transformou em uma favela, ou melhor, em Soweto a maior favela de 

Johanesburgo, essa situação vivida pelos alienígenas não foi diferente da realidade 
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vivida por muitos sul-africanos, durante o regime apartheid, agora mascarado por 

uma nova situação. Cenas áreas mostram a favela. 

FIGURA 23 – Cenas da nave espacial e da favela 

 

Fonte: DVD District 9 

 

  As mesmas leis do regime são novamente empregadas para dividir humanos 

e alienígenas, como a Lei da Conservação de Diversões Separadas de 1953 - 

Demarcava espacialmente as categorias raciais em transportes, praias, banheiros 

públicos, escolas, faculdades e etc. Almejava o desenvolvimento separado, onde 

cada cidadão passaria a ter sua ligação étnica espacial, econômica, linguística 

educacional e familiar definida conforme sua raça, presente no primeiro capitulo. 
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FIGURA 24 – Cenas das placas indicativas sugerindo a analogia com Apartheid 

Fonte: DVD District 9 

 

O diretor usa a narrativa documental para expor o tema, mostrando a 

intolerância e o grau zero da aceitação da população com relação à convivência com 

os alienígenas.  

Depois de 20 anos a população exige a desapropriação do District 9, impondo 

que todos os alienígenas sejam despejados de Johanesburgo - situação semelhante 

aos acontecimentos do District 6.  

 

FIGURA 25 – Cenas do noticiário local 

Fonte: DVD District 9 
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Em 1982 governo sul-africano usou a Lei de Terras (1951) que determinava 

áreas geográficas especificas para a moradia de cada individuo mediante a cor da 

pele para remover violentamente mais 60.000 mil pessoas da região que abrangia o 

bairro District 6 na Cidade do Cabo, a área passou a ser exclusivamente branca; 

forçando o despejo de; homens, mulheres e crianças negras e mestiças  para o 

subúrbio da cidade em Cape Flats, incidindo assim a formação da maior favela da 

Cidade do Cabo:  Khayelitsha que significa “Casa Nova” em Xhosa.. 

O diretor articula o tema “remoção forçada”, “favela” e “discriminação racial” 

para recriar conflitos antigos do país. Na cena seguinte surge o personagem 

principal Wikus Van De Merwe, interpretado por Sharlto Copley, um sul-africano 

legítimo, que é a imagem do anti-herói, simpático, burocrata e alienado que trabalha 

para a empresa multinacional (MNU), ele é o responsável pelo processo inicial de 

realocação dos alienígenas para uma nova área desabitada localizada a 200 

quilômetros de Johanesburgo. 

Van de Merwe assim como a maioria dos sul-africanos odeiam os 

alienígenas, apelidados de “camarões”, acreditam ser superiores e donos da terra, 

em um de seus discursos, Wikus diz: “os camarões não entendem por que precisam 

deixar o lugar. Então, temos que fazê-los perceber que essa terra é nossa. Por 

favor, vão embora”! 

FIGURA 26 – Wikus Van De Merwe 
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Fonte: DVD District 9 

  A MNU não trabalha por uma causa humanitária mais sim pelo interesse 

armamentista, ela é a segunda maior fabricante de armas do mundo e vê a 

oportunidade de ganhar mais dinheiro roubando a tecnologia alienígena, entretanto, 

eles não imaginavam que as armas eram construídas de acordo com o DNA aliem, 

sem utilidade para raça humana.  

 Durante a ação de despejo, Wikus é contaminado por um fluido alienígena e 

começa a passar por uma metamorfose que o transforma gradativamente em um 

“camarão”. 

FIGURA 27 – Cenas da transformação de Wikus Van De Merwe em alienígena 

 

 

Fonte: DVD District 9 

  A MNU se interessa pela mutação de Wikus, e passa a fazer testes 

armamentistas com o seu corpo mutante. Wikus fica desesperado e foge para o 

District 9 para sobreviver e procurar a ajuda, chegando lá ele encontra Christopher 
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um  alienígena que está tentando fugir da Terra. 

 

 

 

FIGURA 28 – Cenas dos testes feitos em Wikus durante sua mutação 

 

 Fonte: DVD District 9 

 

  Wikus explica o que aconteceu ao novo colega e pede socorro, Christopher 

explica que a cura está em seu planeta e que não pode ajudá-lo, a não ser que 

Wikus encontre o fluído que o infectou, para arrumar a nave para que ele possa 

regressar a sua terra natal. Wikus passa ajudar o alienígena, na expectativa de 

retornar ao seu corpo humano novamente, Chistopher e seu filho conseguem fugir 

deixando a esperança de trazer a cura de Wikus. 

  A realocação alien para o District 10 não é apontada no filme, que se encerra 

com a mutação completa de Wikus em seu novo corpo alienígena.  
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FIGURA 29 – Cenas de Wikus como alienígena 

Fonte: DVD District 9 

  Mas a história permanece para os ex-moradores do District 6 que passaram a 

morar em Cape Flats, no subúrbio da Cidade do Cabo, na favela de Khayelitsha. 

Iremos investigar a atuação reguladora da religião Rastafári dentro do contexto 

social pós-apartheid do país. Explorando a construção dos costumes e tradição que 

olha para herança do rastafarianismo, sob a ótica de leitura de uma sociedade pós-

segregação. 

 

3.1. História da Comunidade Marcus Garvey 

  

O Novo Mundo não é para os negros.  
A África, sim, é seu ponto final, seu porto seguro, seu lar abandonado.  

E a Etiópia, a terra prometida, a “terra dos nossos pais”. 
(ALBUQUERQUE, 1997, p. 31)  

 

A comunidade Rastafári Marcus Garvey nasceu por volta de 1980, sua 

formação geográfica foi resultado da Lei de Terras (1951), imposta durante o regime 

apartheid que obrigou a fixação das habitações dos grupos sociais negros e 

mestiços no município de Cape Flats na Cidade do Cabo.  Adotando um caráter 
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contrário ao sistema governamental do país, a comunidade utilizou a linguagem 

Rastafári, como resposta ao regime que definiu as atuais condições de vida dos 

moradores de Khayelitsha, uma das maiores favelas da África do Sul. 

A comunidade é composta por 30 famílias que sobrevivem atualmente nas 

seguintes condições: 

  

3.1.1. Saneamento Básico 

As casas na comunidade são construídas por materiais do tipo placas de 

metal, madeira, lonas e restos de material de construção, geralmente possuem 

apenas uma janela e uma porta. As casas são pequenas, não possuem divisões de 

cômodos, não possuem acabamento como piso ou eletricidade, são muito próximas 

uma da outra, sendo diferenciadas por blocos e numeração. Ao fundo, geralmente, 

existe um espaço destinado ao plantio de alimentos. Os banheiros são feitos de 

concretos ao lado de fora das casas, próximos a rua, são poucos que possuem os 

banheiros dentro de casa, água encanada também é um recurso da minoria. As ruas 

não são pavimentadas e constantemente estão cheias de lixo e entulho. As famílias 

que residem nessas casas são compostas de três a seis membros.  

 

FIGURA 30 – Casas em Construção 

 

Fonte: a própria autora 
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FIGURA 31 – Banheiros da Comunidade 

 

Fonte: a própria autora 

 

FIGURA 32 – Casa pronta 

 

Fonte: a própria autora 
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FIGURA 33 – Numeração das Casas 

 

Fonte: a própria autora 

 

FIGURA 34 – Membros da Comunidade (Homens, Mulheres e Crianças) 

 

 

Fonte: a própria autora 
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3.1.2. Atividades econômicas 

 

A principal atividade econômica na comunidade é o artesanato, confecção de 

roupas, lenços, toucas, tapetes, colares, estátuas, objetos decorativos, a matéria 

prima é composta basicamente por linha, madeira e couro. O comércio é composto 

por 03 pequenas lojas feitas do mesmo material que as casas e são elas as 

responsáveis pela venda dos alimentos que são cultivados na comunidade, em um 

dos espaços, também foi feito uma cantina que vende sopa natural vegetariana, 

elaborada pelos moradores com os alimentos cultivados na comunidade. Eles 

aceitam doações de roupas, alimentos e material escolar. 

 

FIGURA 35 – Comércio Local 

 

Fonte: a própria autora 

 

3.1.3. Escola 

Em toda comunidade existe apenas uma escola, que é um contêiner obtido 

através de doação e é mantida pelos moradores. O local adaptado, possui chão 

emborrachado, 06 janelas, 01 banheiro e 2 portas. As mesas e cadeiras são de 
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plástico. A decoração infantil tem cores da bandeira Etíope (verde amarelo e 

vermelho). A comunicação visual da escola (abecedário, números, avisos e etc.) é 

no idioma Inglês. Há também brinquedos infantis. 

 

FIGURA 36 – Escola 

 

Fonte: a própria autora 

 

3.1.4. Recreações 

Como forma de recreação tem apresentações de canto e dança que ocorrem 

em datas especiais para os moradores, como na inauguração do o primeiro espaço 

escolar da comunidade. O Evento Nyabinghi, também é um momento de 

descontração, é comemorado anualmente pela comunidade, se inicia no dia 23 de 

Julho, data do aniversário Imperador Etíope Haile Selassie (1892-1975) e se 

estende por sete dias. Além dessas recreações existem o futebol e um pequeno 

parque para lazer construído com material reciclável. 
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3.2. Sobre o patrono da comunidade, segue uma nota biográfica sobre 

a sua trajetória 

 

  Marcus Mesiah Garvey nasceu na Jamaica em St. Ann no ano de 1887, aos 

15 anos, mudou-se para Kingston fixou-se no mundo de comunicações local, em 

pouco tempo, mais precisamente em 1907, estava à frente de uma greve de 

impressores. De acordo com Albuquerque (1997) “Garvey vislumbrou uma (nunca 

concretizada) carreira política, tendo como base a luta por melhores condições de 

vida- a trabalho- para os negros”. Partiu em seguida para uma peregrinação que o 

levaria à Costa Rica, Panamá, Equador, Nicarágua, Honduras, Colômbia e 

Venezuela. Em todos esses lugares havia miséria e exploração, como na Jamaica, 

Garvey percebeu que não era apenas o povo oprimido do seu país que precisava de 

ajuda e sim toda uma população negra, que foi obrigatoriamente distribuída pelo 

mundo durante a escravidão. 

Numa visita à Inglaterra, em 1912, Garvey entrou em contato direto com 

ideias do escritor Booker T. Washington e o professor Edward Wilmot Blyden. Dois 

teóricos da diáspora negra. Com novos ideais, assim que Garvey pisou novamente 

em solo Jamaicano, ele criou a Universal Negro Improvement and Conservation 

Association African Commnities, organização que pretendia lutar por melhores 

condições de vida para os negros. O problema é que as ideias de Garvey estavam 

muito a frente de seu povo:  

Naquela época, ainda fortemente influenciada pela cultura e pelos 
modos aristocráticos da Inglaterra, a maior parte da população local 
estava disposta a tudo, menos lembrar-se das suas origens. No dia-
a-dia frente ao espelho, o sonho era acordar um belo dia com longos 
cabelos loiros, pele clara e, se possível, com neve na porta de casa. 
Eram as sequelas do colonialismo, algo que qualquer brasileiro 
conhece muito bem. (ALBUQUERQUE, 1997, p.30) 

Decepcionado com a falta de apoio às suas ideias entre o seu próprio povo, 

Garvey deixou a Jamaica em 1916, foi para os Estados Unidos. Na América, fixou-

se em Nova York. Em 1917, fundou no Harlem a Universal Negro Improvement 

Association – UNIA que em português quer dizer Associação Universal para o 

Progresso do Homem Negro, para ele era a sequência natural da organização que 

havia criado, sem sucesso, na Jamaica. O lema da UNIA era “Um Deus, Um 

Objetivo, Um Destino”. Não demorou muito para que sua fama se espalhasse pela 
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América, e de uma tacada só fundou o jornal The Negro World e uma revista The 

Black Man. 

 Em 1919, Marcus Garvey criou a Black Estar Line, companhia de 

navegações a serviço da causa negra, e com isso a sua popularidade crescia. 

Seguidores surgiam de Chicago a St. Luis. Seus comícios cada vez atraíam mais 

gente. Contudo, em 1923 o governo americano acusou Garvey de fraude e 

sonegação de impostos e logo depois foi derrotado nos tribunais e condenado à 

prisão. Após alguns anos Garvey foi deportado para Inglaterra, onde morreu de 

pneumonia, sem nunca ter conhecido a África. 

De acordo com Albuquerque (1997, p. 32), na Jamaica, o maior legado de 

Garvey teria sido uma frase, ou melhor, uma profecia feita numa igreja em Kingston, 

em 1927: “Olhem para África. Em breve um rei negro será coroado e o dia de 

libertação virá. Ele será nosso Redentor”. 

             A criação da Comunidade Rastafári Marcus Garvey foi dotada por uma ideia 

externa, importada, construída no século XX em função do racismo, baseada num 

conceito de solidariedade negra internacional apontando o problema do racismo, 

que não é só dos africanos, mas sim de toda uma comunidade negra que se 

constituiu no mundo a partir da escravidão no século XVI, que fez com que os 

negros saíssem da África e fossem para as Américas. O Rastafarianismo com sua 

expressão estética, política e musical ultrapassou os limites do que se foi pensado 

na Jamaica e se tornou uma atitude étnica na África do Sul.          

 

FIGURA 37 – Entrada da Comunidade Marcus Garvey 

 

Fonte: a própria autora 
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FIGURA 38 – Comunidade 

 

Fonte: a própria autora 

O rastafarianismo é uma religião monoteísta e tem suas raízes na Igreja 

Ortodoxa Etíope, o mais antigo ramo do cristianismo na África, porém, efetivamente 

iniciado em 1927 após a profecia feita por Marcus Garvey em Kingston. A profecia 

se concretizou em 1930 com a coroação Rãs Tafari Makonnen, o Imperador Etíope, 

que em seguida adotou o nome de Haile Selassie I,apoiado pela Igreja Cristã 

Ortodoxa do Oriente, recebeu os títulos: “Rei dos Reis”, “Senhor dos Senhores” e 

“Leão Conquistador da Tribo de Judá”. Selassie era sobrinho de Menelike II, 

descendente de uma linhagem que, segundo ele, remontava à união do rei Salomão 

com a rainha de Sabá. Essa ordem cronológica deu a Selassie o status de 

“Messias”, visto pelos seguidores de Garvey como o “Escolhido”, o salvador da raça 

negra. 

Após a coroação, Selassie I passou a ser chamado de JAH (abreviação de 

Jeová) e seus seguidores de “rastafáris”, palavra derivada do nome original de 

Selassie; Rãs Tafari Makonnem. Adotando a bíblia e elementos judaicos cristãos 

como suporte religioso e a ideia da África, em especial a Etiópia como “terra 

prometida” os rastafáris passaram a adotar uma nova identidade constituída pelo 

orgulho de ser negro africano em qualquer lugar do mundo. 
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Para analisar a estrutura da Comunidade Marcus Garvey e a construção dos 

costumes partilhados socialmente iremos nos basear na teoria e metodologia usada 

por Eric Hobsbawn e E.P Thompsom (1997), estes autores analisaram a construção 

dos costumes e tradições na Inglaterra e África e irão servir de alicerce para a 

contextualização do comportamento como atuação política no pós apartheid da 

África do Sul, pontuando a apropriação de ideias simbólicas e ritualísticas presentes 

na vestimenta, alimentação, música e religião dos moradores da comunidade. 

Hobsbawn  e  E.P Thompsom (1997) afirmam que :  

[...] as tradições são inventadas a partir de um processo de 
desagregação social. Quando as sociedades voltam a se recompor, 
utilizam os costumes e as tradições para cimentar e organizar a vida 
social novamente. O objetivo e as características das tradições 
inventadas é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas 
se referem impõem práticas fixas, normalmente formalizadas, tais 
como repetição. As novas tradições surgiram simplesmente por 
causa da incapacidade de utilizar ou adaptar as tradições velhas, 
houve adaptação quando foi necessário conservar velhos costumes 
em condições novas ou usar velhos modelos para novos fins 
(HOBSBAWN & TERENCE, 1997, p. 10). 

Levando em consideração a afirmação dos autores, dentro da comunidade 

rastafári podemos identificar as adaptações de elementos antigos nos templos para 

oferendas, nos mastro para bandeiras e nos jantares/brindes/discursos. 

FIGURA 39 – Festividades 

 

Fonte: a própria autora 
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FIGURA 40 – Aniversário de Haile Selassie I ( Nyabinghi 2010) 

 

Fonte: a própria autora 

FIGURA 41 – Bíblia e Tambores usados durante o evento Nyabinghi;  

 

Fonte: a própria autora 



63 
 

 

Todos os anos a comunidade Marcus Garvey, juntamente com mais outras 

seis comunidades rastafáris se reúnem na comunidade Casa de Judá em Knysna na 

África do Sul para a celebração do Nyabinghi.  Conforme mencionado anteriormente, 

a comemoração se inicia no dia 23 de Julho, data de aniversário do ex- Imperador 

Etíope Haile Selassie (1892-1975), o “Jah”. 

A palavra Nyabinghi também é usada para nomear as batidas dos tambores, 

chamados de buru drums, simbolizam as Batidas do Coração, geralmente composto 

por três tambores são presentes na maior parte dos cultos. Essa batida também é 

utilizada no ritmo musical do Reggae, o maior responsável pela divulgação 

internacional dos ensinamentos rastafári. O evento dura sete dias e reuni os 

membros e representantes das comunidades de cada província sul-africana. 

Durante este período os moradores se reúnem no Tabernáculo Nyanbinghi para 

realização de orações destinadas ao “Jah”, reconhecido como “Deus” pelos 

moradores. Leituras dos ensinamentos bíblicos presentes no “Velho Testamento” 

determinam as condições da alimentação, vestimenta e comportamento vigentes 

dentro da comunidade. O evento também é utilizado como “espaço” para a 

construção de novas medidas econômicas e educacionais, discutidas pelos “Elders” 

(moradores mais velhos) e os representantes de cada comunidade. O consumo da 

cannabis sativa, chamada de “ganja ou sensimilla” pelos rastafáris é justificado por 

Gênesis (cap.1 v. 28:30) : Deus disse: "Eu vos dou todas as ervas que dão semente, 

que estão sobre toda a superfície da terra e todas as arvores que dão fruto que dão 

semente: isso será vosso alimento”.Ela é utilizada durante todo o evento, consumida 

em cachimbos, é considerada uma erva sagrada que mantém o homem mais 

próximo de “Jah”. Os rastafáris também são vegetarianos, possuem uma dieta 

chamada de I tall-food, não consomem bebida alcoólica ou qualquer tipo de comida 

condimentada, quase todos os alimentos consumidos por eles são cultivados nas 

dependências residências de cada morador. Homens de um lado e mulheres de 

outro, o cachimbo segue de mão em mão, e é sempre antecipado pelo símbolo da 

“Estrela de Davi” construído pela junção das mãos de quem dá e de quem recebe o 

cachimbo. Crianças não participam desse ritual5. 

                                                 
5
  Entrevista gravada em Agosto de 2010 na Comunidade Rastafári Marcus Garvey: Cidade do 

Cabo: África do Sul 
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Todos os membros adultos da comunidade possuem os dread locks. Os 

cabelos em forma de locks representam as jubas de um leão, animal que simboliza a 

resistência africana à submissão. “O leão está presente nas bandeiras, nas letras 

das músicas, nos bottons e nas camisetas, fazendo menção a Jah Rastafari, o ‘Leão 

conquistador da Tribo de Judá”. Seu uso está fundamentado em Números (cap. 6 v. 

5) “Durante o tempo do seu nazireato não rapará a cabeça com navalha; até que 

cumpra o tempo pelo qual se consagrou Iahweh será consagrado e deixará crescer 

livremente a sua cabeleira”. Levítico (cap. 19 v. 27) “Não cortareis as extremidades 

de vossa cabeleira em redondo e não danificará a extremidade da tua barba” 

Os rastafáris utilizam um vestuário estilizado com as cores da bandeira 

Etíope. As mulheres sempre usam um lenço para cobrir os cabelos (dreads) e 

jamais usam “calças” apenas saia ou vestido de acordo com o ensinamento bíblico:  

Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, 
desonra sua cabeça; é o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a 
mulher não se cobre, mande cortar os cabelos! Mas se é vergonhoso 
para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça” 
(AOS CORÍNTIOS 1:10-11)  

A “Estrela de Davi” e imagens do “Casal Imperial Etíope”; Haile Sellassie 

(1892-1975) e Imperatriz Menen Asfaw (1889-1962) podem ser reconhecidos em 

diversos adereços: colares, lenços, quadros, distribuídos por todos os cantos da 

comunidade. Os homens também possuem um visual estilizado, alguns preferem 

usar um lenço para cobrir os cabelos outros optam por deixar amostra a enorme 

“juba” cultivada por muito tempo. 
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FIGURA 42 - Comemorações, anciã e moradores da comunidade. 

 

Fonte: a própria autora 

As tradições se perpetuam em grande parte mediante as transmissões orais, 

com seu repertório de anedotas e narrativas exemplares e possivelmente gera – 

desempenhos ritualísticos ou estilizados nas recreações ou em forma de protesto. 

Podemos observar uma nítida diferença entre as tradições antigas e as inventadas. 

As primeiras práticas sociais específicas eram altamente coercivas, enquanto as 

inventadas tendiam ser bastante gerais e vagas quanto à natureza dos valores, 

direitos e obrigações que procuravam manifestar nos membros de um determinado 

grupo: “Patriotismo”, “Lealdade”, “Dever”, “As regras do jogo”, e assim por diante. 
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FIGURA 43 - Ancião ministrando ensinamentos rastafári na comunidade. 

 

Fonte: a própria autora 

 

FIGURA 44 - Apresentação de dança das crianças e jovens moradores 

da comunidade 

 

Fonte: a própria autora 
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Os rastafáris possuem uma linguagem própria chamada Patoá; o dialeto 

surgiu na Jamaica, mistura o inglês e termos crioulos substituindo a segunda pessoa 

do plural “We” por “I”, pontuando a ideia de igualdade, um só, I & I,Eu e você, um 

único ser. Segundo Albuquerque (1997), “a primeira pessoa do plural We ganhou 

uma conotação ruim, era encarada como uma negação de personalidade de uma 

pessoa”. Muitas expressões rastas foram agregadas ao vocabulário Jamaicano 

como: ganja, dreadlocks, babilônia entre outros 

 

FIGURA 45 - Mães e filhos moradores da comunidade reunidos para receber os 

ensinamentos das “Anciãs Mama Bi e Irmã Kare” 

 

Fonte: a própria autora 

Mama Bi é Jamaicana e rastafári, é a representante da comunidade Casa de 

Judá, Anciã e uma das responsáveis por fornecer os ensinamentos religiosos 

rastafári na comunidade. Ela diz que o motivo pelo qual ela vive na África do Sul é a 
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“Repatriação” 6. Mama Bi e a irmã Kare articulam reuniões para as mulheres 

trocarem ideias, exporem problemas, tirarem dúvidas ou para receberem instruções 

no cuidados da saúde e alimentação da família. As mulheres da comunidade são 

responsáveis pela educação das crianças, elas trabalham de forma coletiva, se 

revezam em turnos diários na elaboração das aulas para os alunos de todas as 

idades. 

 

FIGURA 46 – Apresentação infantil das crianças (alunos) da comunidade orientada 

pela professora  

 

Fonte: a própria autora 

 

 

 

                                                 
6
  Entrevista gravada em Agosto de 2010 na Comunidade Casa de Judá: Cidade do Cabo - 

África do Sul 
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De acordo com Thompson (1991), “O costume é mais perfeito quando tem 

origem nos primeiros anos de vida: é o que chamamos de educação, que, não passa 

de um efeito adquirido”. As crianças recebem aulas diárias, muitas delas falam o 

idioma Zulu ou Coza, além de outros dialetos presentes nos pais. Todas as 

referencias presentes no interior da escola, como avisos, brincadeiras e todo o 

conteúdo das aulas são feitos no idioma inglês, elaborado pelas moradoras da 

comunidade. 

Thompson (1991) afirma que o processo do capitalismo e a conduta não 

econômica baseada nos costumes estão em conflito, um conflito consciente e ativo, 

como que numa resistência aos novos padrões de consumo “necessidades”. A 

cultura conservadora da plebe quase sempre resiste em nome dos costumes, as 

racionalizações e inovações da economia que os governantes, os comerciantes ou 

empregadores querem impor. A inovação é mais evidente na camada superior da 

sociedade, mas como ela não é um processo tecnológico/social neutro e sem 

normas, mais sim a inovação do processo capitalista, é quase sempre 

experimentada pela plebe como uma exploração, a expropriação de direitos de uso 

costumeiro, ou a destruição violenta dos padrões muito recentes valorizados de 

trabalho e lazer. Por isso a cultura popular é rebelde, mas é em defesa dos 

costumes. Esses pertencem ao povo, e alguns deles se baseiam em reivindicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

FIGURA 47 – Black Jah, morador da comunidade, orando e fumando a 

“erva sagrada” 

 

Fonte:  a própria autora 

 

Hallelujah for everything what is good jah bless I&I again again 
forgive I&I...forgive I&I of wrong doings... give I&I guidance..give 
I&I...give I&I food...give I&I protection...I&I parts of 
righteousness.... his name Jah RastafarI forever king Black Jah 
the king of all kings and the lord of all lord and there is not as 
after ...  An country black Jah for his guidance for his 
protection...Black Jah guidance take way his poverty.....power... 
BlackJah 3X God is King 3XLets open the gate open the 
door.....Alelujah bless give to call thanks ...Jah RastafarI fire!!! 

 

A oração acima foi feita por Black Jah, morador da comunidade há quase 20 

anos, leva uma vida “natural”. Construiu sua casa com objetos recicláveis e com a 

força da natureza, todos os cômodos foram feitos com galhos e plantas, que servem 

de cimento na construção das paredes. Ele é vegetariano, não consome álcool e 

planta todos os alimentos que consome em sua própria casa. Ele diz que a casa é 
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algo muito importante pra ele, sagrada, e que demorou 15 anos para construí-la. 

Black Jah afirma que sua rotina diária é “rezar” 7 

 
FIGURA 48 - Edy e Luciana, recepcionados por Black Jah em sua casa natural 

 

Fonte: a própria autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Entrevista gravada em Agosto de 2010 na Cidade do Cabo- África do Sul 
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CONCLUSÃO 

 

Durante a análise fílmica foram abordados vários assuntos decorrentes do 

apartheid pela indústria cinematográfica, entretanto, o rastafarianismo ainda não 

obteve o espaço necessário dentro dessas narrativas. A bagagem sincrética do 

rastafarianismo trouxe uma adaptação do negro à sociedade colonial e cristã 

dominante. E pode ser interpretada como estratégia de adaptação à sociedade 

preconceituosa. Foi um meio de ajudar o negro a viver e lhe dar forças para suportar 

e vencer as dificuldades cotidianas do dia-a-dia. O nossa interesse é poder conhecer 

melhor o rastafarianismo não onde ele é mais evidente, como na Jamaica, mas sim 

num grupo tradicionalmente africano como a comunidade Marcus Garvey. 

Verificando se representa uma estratégia de resistência cultural e social do negro. 

Qual o interesse e a importância de estudar a rastafarianismo? A África do Sul 

atravessa hoje uma fase de crescimento, representando um exemplo de superação 

racial, o país enfrentou um processo de desagregação social; o apartheid que 

proporcionou o surgimento de tradições peculiares, como essa. Interessa-nos 

compreender a importância do rastafarianismo, rejeitando ou preservando práticas 

da sociedade branca dominante e incorporando-as a costumes das camadas 

marginalizadas. Queremos conhecer melhor este fenômeno cultural, verificando 

suas funções estratégicas de acomodação, resistência e adaptação. 

Curiosamente o rastafarianismo vem sendo tratado com certo “desinteresse”, 

pouco analisando e discutido pela literatura. Por esse motivo procuramos 

estabelecer um melhor entendimento desse processo sociocultural que se 

desenvolveu a partir do século XX e que foi difundido através da música, literatura e 

poesia. 
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