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10. (ENEM/2013) Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e
recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora a página – não para
esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em
direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as
pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos
atributos, mas porque são pessoas de valor infinito criadas à imagem de Deus.

Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Disponível 
em: http://td.camara.leg.br. Acesso em 17 dez. 2012 (adaptado). 
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No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul
à superação de um legado

A) populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos.

B) totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais.

C) segregacionista, que impedia a universalização da cidadania.

D) estagnacionista, que disseminava a pauperização social.

E) fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos.
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11. Quais as principais características da política racial (apartheid)?
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• Conforme a política segregacionista denominada apartheid, a
minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo poder
político e econômico no país, enquanto à maioria negra restava a
obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista.
• A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do Novo Partido
Nacional (NNP) ao poder.
• O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas, além de não poderem adquirir
terras na maior parte do país, obrigando os negros a viverem em zonas residenciais
segregadas, uma espécie de confinamento geográfico (que se refletia em seu isolamento
social e político).
• Os negros eram obrigados a fixar moradia em lugares predeterminados pelos brancos,
conhecidos como homelands, nas áreas rurais; locations, nas áreas urbanas,
em compounds, nas áreas de mineração.
• Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram
proibidos.
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12. Quais o principais fatores que influenciaram para o fim do 
apartheid?
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• Com o fim do império português na África (1975) e a queda do
governo de minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue (1980), o
domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos
intensificaram as manifestações populares contra o apartheid.

• A Organização das Nações Unidas (ONU) tentou dar fim à política praticada no país.
• Com a posse de Frederick de Klerk na presidência, em 1989, ocorreram várias
mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado, e o CNA (Congresso Nacional Africano -
partido político) recuperou a legalidade.
• Klerk revogou as leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada
por um plebiscito só para brancos, 1992, no qual 69% dos eleitores (brancos) votaram
pelo fim do apartheid.
• O Parlamento aprovou a Lei de Direitos Sobre a Terra, restituindo propriedades às
famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria
branca.



32

ESTUDAR PARA A PROVA ATRAVÉS 

DOS NOSSOS SLIDES E LIVRO 

DIDÁTICO.

ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA =) 
@keuricampelo


