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Diria que, neste país, a vida inteira de um africano pensante
é um conflito constante entre a sua consciência, por um lado, e a lei, por outro.
Não é um conflito exclusivo desta nação. Ele surge para os homens de consciência,
para homens que pensem e sintam profundamente, em qualquer país.
Nelson Mandela

RESUMO
O presente trabalho refere-se a pesquisa das relações de raça no universo do trabalho
na África do Sul, no período de 1907 a 1936. Pretende-se analisar como formou-se a mão de
obra neste período dentro do território sul africano e quais influências teve o Estado nesta
formação laboral. A pesquisa explora principalmente a formação dos sindicatos no período e
suas ações junto aos trabalhadores. A segregação territorial e institucional permeia toda a
argumentação, pois está sempre presente nas fontes analisadas. Procura-se enfatizar a ação
dos trabalhadores e dos sindicatos, bem como outras organizações, como partidos políticos
que atuaram neste contexto. Os discursos e ações dos sindicalistas tem um enfoque dentro dos
círculos onde atuaram neste período. A pesquisa foi baseada na exploração de fontes
digitalizadas que trazem, parcialmente, o panorama do trabalho e das relações racializadas
que compunham este meio no início do século XX no território sul africano. Ancorou-se este
trabalho também na bibliografia sobre raça e trabalho na África do Sul.
Palavras-chave: África do Sul, raça, trabalho, classe, sindicatos.

ABSTRACT
The present work refers to the investigation of the race relations in the universe of
work in South Africa, from 1907 to 1936. It is intended to analyze how labor was formed in
this period within the South African territory and what influences had the state in this labor
training. The research explores mainly the formation of the unions in the period and their
actions with the workers. Territorial and social segregation permeates the whole argument,
since it is always present in the analyzed sources. It seeks to emphasize the action of workers
and unions, as well as other organizations, as political parties that have acted in this context.
The speeches and actions of the trade unionists have a focus within the circles where they
acted in this period. The research was based on the exploration of digitized sources that bring,
in part, the panorama of the work and the racialized relations that composed this environment
in the beginning of the XX century in the South African territory. This work was also
anchored in the bibliography on race and work in South Africa.
Keywords: South Africa, race, work, class, unions.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como foco principal o universo laboral na África do Sul, entre
cerca de 1907 à 1936. Imbricado neste meio do trabalho, as questões de raça e classe são as
chaves de análise das relações dos trabalhadores neste panorama, onde os sindicatos aparecem
com grande representação e ação na África do Sul.
Os objetivos deste trabalho são de identificar a formação dos sindicatos, e a
influência que os mesmos tiveram no mundo do trabalho no contexto anglófono e racializado
sul africano. A análise das questões de raça na África do Sul se deve ao fato de que os
sindicatos e os postos de trabalho tinham influências diretas das questões de raça, que eram
delineadas através da segregação racial, imposta através da legislação, que regulava, neste
período, todas as facetas da sociedade da África do Sul. A segregação social e territorial
começou a fazer parte da vida da população sul africana desde os primórdios das primeiras
ocupações na Península do Cabo e perdurou por muitos séculos. Objetivamos também
observar como se formou a mão de obra na África do Sul e o papel do Estado neste período de
urbanização e industrialização. Além destes objetivos, pretendemos entender principalmente o
surgimento e a atuação dos sindicatos multirracias, sua importância e também a sua
participação e ação, neste período, junto aos trabalhadores sul africanos. O foco principal são
os trabalhadores africanos, coloureds e indianos e como eles participaram e se organizaram
neste universo laboral.
Para esta pesquisa utilizamos fontes que estão digitalizadas e disponíveis no ebook 1
publicadas em 1992 por Allison Drew1, que é professora e historiadora na África do Sul, onde
aborda o socialismo e nacionalismo sul africanos. O ebook 1 possui cento e quarenta um
documentos, dos quais optamos em analisar noventa sete documentos, que tratam-se de cartas
trocadas entre líderes sindicais, declarações de secretários de partidos políticos, teses de
trabalho, anúncios e convocações de greves, formação de sindicatos, relatórios de reuniões,
petições, memorandos e agendas de conferências e também notícias em jornais. Estes
documentos tratam do estabelecimento de partidos políticos, discussões sobre slogans de
partidos, a formação dos sindicatos, a discriminação racial e as restrições que a população
1 https://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-

volume-one-1907-1950-allison-drew
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africana, coloured e indiana sofreram em detrimento das frações da população branca,
incluindo os africâners e os europeus e seus descendentes.
A autora Allison Drew, declara que as publicações mostram que ¨as tradições radicais
e socialistas tem sido obscurecidas tanto no entendimento popular e na historiografia. Esta
marginalização é o produto da derrota política da esquerda, que deve ser situada no contexto
distinto do desenvolvimento da África do Sul.¨2 A autora fez um exercício de apresentação
ilustrativa dos documentos, sem fazer a análise destes documentos. Entendemos que a
intenção era de trazer à luz as tradições radicais e socialistas que imbricaram a sociedade sul
africana na primeira metade do século XX e que segundo a própria autora, estavam
marginalizadas. No rol dos documentos encontramos uma grande variedade de informações,
de discursos e ações, especialmente, dos líderes comunistas. Acreditamos que o exercício que
a historiadora Allison Drew fez, foi de manter viva a memória destes líderes de partidos e
sindicalistas e também de disponibilizar esta grande variedade de documentos para a
sociedade sul africana, bem como para os pesquisadores, que como nós, se interessem pelos
movimentos partidários e trabalhistas do início do século XX na África do Sul.
Todos os documentos encontram-se em inglês. Fizemos uma leitura prévia de todo
material e estabelecemos que com o recorte temporal de 1907 até 1936, trabalharíamos com
97 fontes primárias, do Ebook 1. Fizemos uma segunda aproximação com as fontes, através
da leitura minuciosa e o fichamento de todas as 97 fontes escolhidas. Com o fichamento das
fontes fizemos a tradução das mesmas para o português. Neste período da pesquisa já
pudemos observar que o assunto que pretendíamos explorar, os sindicatos multirraciais,
estava imbricado em muitas declarações de partidos e de líderes partidários. Além deste viés
político, as fontes trazem também das organizações radicais e revolucionárias. Os
documentos, portanto, nos possibilitaram uma visão bem ampla dos movimentos políticos do
período. Por outro lado, a documentação não traz documentos oficiais governamentais e da
administração governamental. Esta imparcialidade das fontes nos fez recorrer a bibliografia e
fontes secundárias que nos ofereceram informações sobre a legislação e ações do governo.

2 No original: South Africa's radical and socialist traditions have been obscured both in popular
understanding and in historiography. This marginalisation is the product of political defeats for the
left that should be located in the context of South Africa's distinctive development. Disponível em:
Introduction
https://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
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A pesquisa centrou-se principalmente na consulta dos sites da South African History3
que possui um arsenal vastíssimo de sub títulos, links e possibilidades de acesso, e oferece
uma grande riqueza de informações sobre a história do trabalho, como também a história geral
da África do Sul, de seus líderes e eventos. Por outro lado, os documentos e todas as
informações nos sites estão em inglês. Para a redação da dissertação escolhemos, fazer a
tradução das citações diretas e partes destes documentos usados na escrita do texto e nas notas
de rodapé mencionamos o texto original e onde ele pode ser encontrado. A nossa intenção é
trazer as informações dos sindicatos, das relações racializadas, da segregação e formação
deste mundo do trabalho dentro desta sociedade diversa. A incompatibilidade do tradicional e
do moderno, do urbano e do rural, numa sociedade plural que rapidamente se industrializava e
estabelecia no cotidiano, novas formas de vida e de trabalho. O assunto é vasto e temos a
intenção de colaborar com a pesquisa sobre o trabalho e as questões de raça na África do Sul,
porém temos consciência de que a nossa participação aborda, dentro do uso das fontes, uma
visão não totalizante, que as fontes utilizadas nos trouxeram e permitiram.
Abordaremos os temas de raça, classe e trabalho em três capítulos, sendo o primeiro
capítulo uma discussão sobre as questões de raça e como elas se desenvolveram e imbricaram
na sociedade sul africana. Após a formação da União da África do Sul em 1910, estabeleceuse um domínio inglês neste território sul africano. Muitas discussões feitas nas fontes,
continuam citando o colonialismo e imperialismo inglês como sendo uma das razões e formas
de opressão e exploração dos trabalhadores sul africanos. Vemos esta colocação na carta que o
secretário do Partido Trabalhista faz para James Ramsay, pedindo assistência para os
trabalhadores brancos da África do Sul: ¨Nós não estamos apelando por caridade ou
assistência financeira; mas pelo sentimento fraternal que deveria existir entre as diferentes
seções do Partido Trabalhista no império (inglês).¨4
Discutimos as questões de raça na África do Sul, que consideramos advindas de uma
colonização inglesa racializada e cogitamos como este pensamento racial formou-se na

3 https://www.sahistory.org.za
4 No original: We are not appealing for charity or monetary assistance; but to the brotherly feeling
that should exist between the different sections of the Labour Party in the Empire. Disponível em:
.Document 2 – Letter from the Cape Labour Party to James Ramsay, 12 August 1908. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-19071950-allison-drew
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Inglaterra, influenciados por Carlyle e as teorias evolucionistas do período. Os pensamentos
de Carlyle, aqui abordados tratam-se das suas declarações feitas sobre os assuntos e condições
de administração das Índias Ocidentais. Discurso intitulado de ¨Occasional Discourse on the
Negro Question¨5 onde Carlyle aborda sua visão sobre as condições dos ¨homens pobres¨ e a
obrigação destes homens pobres e negros das Índias Ocidentais com relação ao trabalho.
Hannah Arendt nos traz parte da discussão sobre raça e como a imigração para a
África do Sul aconteceu no período das descoberta e exploração dos diamantes e do ouro,
quando a ¨corrida para a África¨6 se estabeleceu, trazendo novas configurações sociais para a
África do Sul e regiões adjacentes..
Hermann Giliomee reforça as questões da formação histórica no período. As
questões de etnicidade e tribalismo aparecem com os autores Leroy Vail, Michael Mahoney,
Patrick Harries e Héctor Guerra Hernandez, porém também com Giliomee e Shula Marx. No
mesmo capítulo nos reportamos também sobre as Relações Racializadas e Violentas na África
do Sul,7 onde o líder comunista Edward E. Roux escreve para Douglas Wolton, expondo as
demandas da população sul africana de cor. Demandas que perpassam quase todas as questões
nas primeiras décadas do século XX, provocando muitas greves e manifestações em várias
regiões da África do Sul. Cronjé, Fernando Rosa Ribeiro e Peter Fry nos trazem o panorama
deste período, bem como o sindicalista Thibedi, que se manifesta dizendo da dificuldade de
um ¨camarada negro liderar um camarada trabalhador europeu¨.8

5 Disponível em: https://cruel.org/econthought/texts/carlyle/carlodnq.html
6 ARENDT, Hannah. O pensamento racial antes do racismo. In: Origens do totalitarismo. Tradução de
Roberto Raposo. 8ª reimpressão. São Paulo. Editora Schwarcz. 2018. p. 233-266. Título original: The
origins of totalitarianism. p. 266.
7 As demandas da revolução democrática na África (direito a voto, abolição dos passes, leis iguais de
acesso a terra, educação gratuíta, abolição do trabalho por contrato e do trabalho forçado, direito a
utilizar os bondes, caminhar no asfalto, usar as livrarias públicas, entrar nos prédios públicos, etc, etc)
são demandas dos nativos como nativos. São demandas para coisas que os trabalhadores brancos já
possuem. Disponível em: Document 27 – Letter from E. R. Roux to Douglas Wolton , 5 September
1928.
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
8 No original: ¨a negro comrade to organize a European worker¨ T. W. Thibedi, secretário do Partido
Comunista da África. Disponível em: Document 40 – Letter from T. W. Thibedi to the Communist
League of America, 26 April 1932. http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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No segundo capitulo falamos sobre o Mundo do Trabalho na África do Sul e
questionamos se a mão de obra surge ou é forjada pelo governo e pelos capitalistas, através da
segregação e subjugação da população africana. No mesmo capítulo falamos sobre o
colonialismo que continuou permeando as instituições na África do Sul, mesmo após o
estabelecimento da União da África do Sul. Os autores Peter Fry, Mahmood Mamdani,
Georges Balandier e Claude Meillassoux trazem a argumentação para estes temas.
Uma das reportagens do Umsebenzi9 discute como suplantar todas as dificuldades
mais cruciais que o povo banto enfrentava e sob o qual era mantido. ¨Os industriais da
mineração, em seus esforços de encontrar um caminho para sair do impasse no qual a
economia do país se estabeleceu; começaram um ataque feroz aos trabalhadores nativos e aos
setores mais pobres dos trabalhadores brancos.¨10
As fontes e a legislação apresentam o quadro laboral formado neste período, no qual
os trabalhadores africanos enfrentavam restrições ao acesso das posições com melhor
remuneração e onde tínhamos o ¨kaffir work¨, que é descrito e citado em várias fontes e sobre
o qual o autor Charles Van Onselen escreve: Kaffir Work era o trabalho mais pesado e
degradante, que era destinado somente aos trabalhadores africanos nativos negros. Uma destas
funções era a exploração das minas mais profundas, onde os moçambicanos eram
considerados os ¨especialistas¨. Na primeira década do século XX, em Joanesburgo, numa
grave crise de desemprego, o governo municipal ofereceu aos brancos pobres a possibilidade
de trabalharem nas minas. A maioria dos brancos pobres se recusou a fazer este trabalho, por
ser muito pesado, mal remunerado e considerado kaffir work.11

9 Umsebenzi era o jornal porta voz do South African Communist Party. Para ver mais consultar:
https://www.sahistory.org.za/archive/umsebenzi
10 No original: ¨mining industrialists, in its efforts to find a way out of the impasse into which the
economy of the country has landed, has commenced a fierce attack on thc native toilers and the
poorer sections of the white workers¨. .Disponível em: Document 38 - ¨How to Build a Revolutionary
Mass Party in South Africa: A letter from the Executive Committee of the Communist International,¨
Umsebenzi, 12 December 1930. http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
11 Para ver mais, consultar: VAN ONSELEN, Charles, New Babylon, New Nineveh – Everiday Life on
the Witwatersrand 1886-1914. Jeppestown: Jonathan Ball Publishers (PTY) Ltd. 2001. p. 321-326
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Abordamos também, no segundo capítulo, o surgimento dos primeiros sindicatos e as
influências que agiram no surgimento destes sindicatos.
No terceiro capítulo, abordamos a formação e as ações dos sindicatos multirraciais e
radicais e os seus ambientes de atuação. Os documentos mencionam a dificuldade em
organizar os trabalhadores africanos em sindicatos e as suas atitudes frente aos sindicatos
radicais, que Lucien van der Walt, chama de revolucionários. As muitas greves são ações
impetradas pelos trabalhadores para tentar conquistar direitos, como melhores salários e
melhores condições de trabalho e de vida. A luta e a argumentação ainda se volta para os
trabalhadores oprimidos que continuam sendo os mais explorados. O Lenin Club12 ao falar
sobre as dificuldades de trazerem os trabalhadores africanos nativos para as teorias
comunistas e formar novos sindicatos, publicou ¨Uma tarefa gigantesca para educar brancos e
negros, espalhando a propaganda, perto e longe, organizando os desorganizados nas cidades e
no interior, dando uma liderança revolucionária para os sindicatos, direcionando e ganhando a
confiança dos trabalhadores e camponeses.¨13
Shula Marks nos traz a atuação do Industrial and Commercial Workers` Union na
região de Natal junto ao povo Zulu. As fontes e Van der Walt, nos mostram como os
sindicatos e seus líderes atuaram em várias frentes e as preponderâncias do Partido Comunista
neste mundo do trabalho. O Lenin Club ainda relata: ¨O que é característico e peculiar a
respeito do problema nativo é de que ele atravessa, reflete e expressa todos os problemas,
conflitos, antagonismos e contradições da estrutura sócio econômica da África do Sul,
nutrindo e espalhando suas sombras sobre cada problema social.¨14

12 O Lenin Club era um clube de associados trotsquistas da região do Cabo.
13 No Original: ¨A gigantic task of educating white and black, of spreading propaganda near and far,
of organising the unorganised in town and country, of giving a revolutionary lead to the Trade Unions,
of guiding and winning the confidence of the workers and peasants.¨ Disponível em: Document 48 –
Lenin
Club,
Draft
Thesis:
The
Native
Question.
(Majority)
(1934).
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
14 No Original: ¨What is characteristic and peculiar about the Native problem is that it crosses,
reflects and expresses all the problems, conflicts, antagonism and contradictions of the socioeconomic structure of South Africa, nourishing and casting its shadow over every social problem¨.
.Disponível em: Document 49 - Lenin Club, Draft Thesis: Introduction (Minority) (1934).
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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Acreditamos na relevância desta pesquisa sobre as questões de trabalho, raça e
sindicalismo na África do Sul, que traz características muito significativas que moldaram a
história contemporânea, não somente na África do Sul, mas do mundo inteiro. Para o melhor
aproveitamento desta pesquisa, por outros colegas que se interessarem pelo tema, trouxemos o
máximo de documentos e referências, que aqui disponibilizamos na intenção de colaborar
com a pesquisa de muitos historiadores ou pesquisadores desta área ou de outras áreas.
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FIGURA 1: POLITICAL MAP [ID142401] ORIGINAL TITLE: SOUTH AFRICA
Fonte: (Political) 2005 online acess: http://www.ecoi.net/file_upload/470_1279028114_southafrica-pol-2005.jpg
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FIGURA 2: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS MINAS
Disponível em:
http://www.geoscience.org.za/images/Maps/gold.gif?fbclid=IwAR31kH8OIrHdqIxMKUce7JltQ0ET66e
sgfBzqASvd6WOuDa0_nCyJovDeAI
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1 QUESTÕES DE RAÇA NA ÁFRICA DO SUL NO PRINCÍPIO DO SÉCULO XX

¨O racismo, temos visto, não é mais que um elemento de um conjunto
mais vasto: o de opressão sistematizada de um povo.¨ 15

A formação da União da África do Sul, em 31 de maio de 1910, não pôde trazer o
apaziguamento das relações racializadas. A unificação do território, incorporou as Repúblicas
Boêrs, o Transvaal e o Estado Livre de Orange, que junto com a Colônia do Cabo e Natal, se
tornaram as províncias da União da África do Sul. A administração da União estava sob um
governo central, que era legalmente supremo sobre todas as instituições locais. A União da
África do Sul permanecia, a partir de então, como um domínio do Império Britânico. Louis
Botha foi eleito como o primeiro ministro e governou a União da África do Sul até 1919, com
uma população que era constituída por quatro milhões de africanos, quinhentos mil
coloureds16, cento e cinquenta mil indianos e um milhão e duzentos e setenta cinco mil
brancos. A população negra e coloured já tinha consciência de que a configuração de uma
África do Sul unida traria consequências para eles. Segundo os autores Hermann Giliomee e
Bernard Mbenga17, quando as deliberações da Convenção Nacional começaram, políticos
negros e também brancos, solidários à causa dos africanos, enviaram mensagens e petições à
convenção, solicitando que os direitos da população negra e coloured fossem respeitados. Os
membros da APO (African Political Organization)18 eram os principais defensores dos

15 No original: ¨El racismo, lo hemos visto, no es más que un elemento de un conjunto más vasto: el
de la opresión sistematizada de um pueblo.¨ FANON, Frantz. Racismo y Cultura. In: GARCIA, Felix
Valdés (Org.) Leer a Fanon, medio siglo despues. Buenos Aires: CLACSO. Rosa Luxemburg Stiftung.
2017. p. 89.
16 Os coloureds são a população mestiça, que habita principalmente a região do Cabo e são
descendentes de Khoikhoi e de asiáticos. Os coloureds formam uma das quatro categorias raciais
preponderantes da África do Sul, que são os brancos, coloureds, bantos e asiáticos.
17 GILIOMEE, Hermann, MBENGA, Bernard. New History of South Africa. Cape Town: Tafelberg.
2007.
18 APO – African Political Organization. A APO foi fundada em 1902 sob a liderança de W. Collins e J.
W. Tobin, para preservar os interesses da população coloured. Em 1905 o Dr. Abdullah Abduhraman
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direitos da população africana e coloured e rejeitavam desde o princípio (1909) as cláusulas
dos colour bars19 na legislação da União da África do Sul.
Ao escrever sobre questões vinculadas a raça e relações racializadas na África do
Sul, nos reportamos aqui a carta enviada pelo Partido Trabalhista do Cabo (Cape Labour
Party) em 12 de agosto de 1908, para James Ramsay20, onde podemos observar a clivagem
racial preponderante neste período, bem como a queixa sobre as condições em que os
trabalhadores brancos se encontram:

Estamos surpresos e desapontados, pois nada parece ter sido feito com relação a
nossas apelações, feitas anteriormente a sua chegada ao Parlamento. O senhor,
evidentemente, não tem conhecimento da horrível posição na qual os trabalhadores
daqui foram colocados. Parece haver uma conspiração de silêncio por parte da
imprensa e da agência telegráfica, mas ocasionalmente os jornais trazem os tons do
que está acontecendo. [....] Nós não estamos apelando por caridade ou assistência
financeira; mas pelo sentimento fraternal que deveria existir entre as diferentes
seções do Partido Trabalhista no império. Que ridicularização profunda que esta
solicitação esteja aparecendo nas colônias, quando nos parece que os interesses dos
Zulus selvagens, o conforto dos criminosos chineses nos compounds, a conveniência
dos coolies indianos, parecem estar mais perto dos corações do Partido Trabalhista
Inglês, que a opressão continuada, a ruína física, a morte por fome, de centenas dos
seus irmãos brancos da mesma carne e sangue, numa colônia britânica. Estamos
apelando a vocês em vão, pedimos a ajuda à imprensa do império pela proteção e
socorro a que temos direito enquanto a bandeira britânica nos sobrevoa? 21

foi eleito presidente da APO e sua influência se espalhou para além das fronteiras da Colônia do
Cabo. Doravante citaremos como APO. GILIOMEE, MBENGA, 2007, p. 231.
19 Colour Bars clauses eram as cláusulas das ¨barreiras de cor¨ na legislação sul africana, que
privilegiavam a população branca em detrimento da população africana, coloured e indiana. Os
principais privilégios defendidos pelos Colour Bars eram na esfera do trabalho. GILIOMEE &
MBENGA, 2007, p. 231.
20 James Ramsay MacDonald, foi um político britânico e um dos fundadores e dirigentes do Partido
Trabalhista Independente e do Partido Trabalhista Inglês. Foi o primeiro trabalhista a se tornar
primeiro-ministro do Reino Unido, no reinado de Jorge V. Para ver mais, consultar:
https://www.sahistory.org.za/archive/document-3-letter-f-w-lucas-james-ramsay-macdonald
21 No original: We were surprised & disappointed that nothing seems to have been done in the
matter of our appeal before your Parliament rose. You evidently do not recognize the awful position
the workers here are being placed in. There seems to be a conspiracy of silence on the part of the
press & telegraphic agency, but occasionally the newspapers do admit toned accounts of what is
going on. […] We are not appealing for charity or monetary assistance; but to the brotherly feeling
that should exist between the different sections of the Labour Party in the Empire. What a hollow
mockery this claim is beginning to appear in the colonies, when to us it appears that the interests of
the savage Zulus, the comfort of the Chinese criminals in the compound, & the convenience of the
Indian coolies, seem to be nearer the heart of the English Labour Party than the continued
22

Podemos observar que G. O. Bruce,

ao assinar a carta, reforça que o Partido

Trabalhista Inglês (English Labour Party) está mais próximo dos ¨Zulus selvagens¨, dos
¨Indians coolies¨ do que das centenas de ¨irmãos brancos¨ (white brethren) do mesmo ¨sangue
e carne¨ que se encontram nas colônias inglesas. A carta nos traz também que as apelações
feitas tem sido em vão e que os membros do Partido Cape Labour Party não estão obtendo as
respostas esperadas. O pensamento de G. O Bruce, demonstrado na carta, nos traz como a
política colonial inglesa tinha se estabelecido na África do Sul, onde os trabalhadores brancos
deveriam ser privilegiados frente aos trabalhadores africanos, coloureds e indianos. A carta
demonstra que os privilégios requeridos para os brancos não estavam sendo atendidos.
Observamos ainda a reinvindicação de valorização dos trabalhadores sul africanos. No
contexto que a carta traz, a solicitação era de valorização dos trabalhadores brancos, europeus
ou descendentes de europeus. ¨A horrível posição na qual os trabalhadores daqui foram
colocados¨ nos leva a questionar se havia a tentativa de constituição de uma classe
trabalhadora, mas que requeria benefícios e estratégias exclusivas para os trabalhadores
brancos.
Em 1849, Thomas Carlyle, pensador, escritor e crítico da sociedade inglesa de sua
época, publicou o ¨1849 Frazer´s Magazine Essay¨ onde defendeu a causa dos barões do
açúcar das Índias Ocidentais e condenou, o que ele pensou ser, uma união conspiratória dos
filântropos de Exeter Hall, bem como dos economistas do livre comércio. Carlyle não
recomendava um retorno à ¨escravidão¨, mas antes um retorno a algo semelhante à servidão
praticada na Europa feudal. Este `ideal feudal` era algo que ele sentia que a Grã Bretanha
havia abandonado, com os riscos que traria, ao perseguir os ideais da industrialização
capitalista. Com o capitalismo, segundo Carlyle, os trabalhadores são reduzidos ao
nomadismo, competindo pelo próximo shilling com salários e lucros incertos. E se não se
encontrar um emprego? Então pobreza, fome, ociosidade e morte. Na visão de Carlyle, o
mundo do capitalismo industrial britânico, reduziria metade da população em bestas
oppression, physical ruin, & death by starvation of hundreds of their white brethren of the same flesh
& blood in a Britain Colony. Must we appeal to you in vain & turn for help to the press of the Empire
for that protection & succour we are entitled to while the British flag flies over us? Document 2 –
Letter from the Cape Labour Party to James Ramsay, 12 August 1908. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-19071950-allison-drew
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Hobbesianas nômades e a outra metade em pobres desocupados. Esse resultado, pensou
Carlyle, não seria melhor que a escravidão e em várias situações seria pior que a escravidão.22
Carlyle, formulando as teorias sobre a pobreza e o estabelecimento de relações de trabalho na
Inglaterra da segunda metade do século XIX, e ao fazer paralelos com a escravidão,
estabeleceu os primeiros pensamentos raciais no imaginário inglês, que posteriormente foram
enfatizados por Gobineau e vários pensadores e cientistas sociais deste período. Para Maria
Stella Bresciani ¨Carlyle é apontado como um dos fundadores do conservadorismo político na
Inglaterra no século XIX.¨23 A força de suas observações influenciaram vários pensadores do
periodo, tanto os de teorias conservadoras como também os mais radicais. Bresciani nos traz
também:

Carlyle desejava sensibilizar os ingleses, e talvez o mundo inteiro, em relação aos
incríveis desafios que representavam para a cultura europeia e para a sociedade
civilizada, a emergência dos homens pobres na cena política, reinvindicando pela
primeira vez o direito à cidadania plena. O pensamento liberal inglês e o pensamento
das Luzes na França consideravam o homem pobre alguém destituído das qualidades
para a plena cidadania em virtude de não possuir nenhuma propriedade além de seu
corpo e de sua capacidade de trabalho; um ser incapaz de raciocínio, amoral e sem
direito a participação da gerência nos negócios públicos. 24

Podemos observar também nas teorias de Carlyle e de outros pensadores da época, o
¨amor ao trabalho¨ que estava presente nos países de cultura protestante. O bom emprego do
tempo encontrou em Tocqueville a aproximação às teorias de Carlyle, que defendia que uma
era totalmente nova estava se estabelecendo, bem em frente aos olhos das pessoas ricas, sem
que elas tenham se dado conta do seu potencial revolucionário, por estarem cegas em seus
preconceitos tradicionais. Carlyle, entre muitas teorias que formulou, denota que os
trabalhadores, ou seja, ¨as pessoas que contribuem diariamente para a edificação da
sociedade¨25 tinham renunciado, em espera silenciosa, ao reconhecimento que mereciam.

22 Texto sobre Thomas Carlyle escrito parcialmente com base nas informações contidas no site:
https://cruel.org/econthought/texts/carlyle/negroquest.html
23 BRESCIANI, M. Stella. Carlyle: A Revolução Francesa e o Engendramento dos Tempos Modernos.
Revista Brasileira de História. São Paulo. mar 91/ago91. p. 103.
24 Ibidem, p. 102-103 (grifos da autora).
25 Ibidem, p. 108.
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Estes trabalhadores, reunidos em milhões, haviam se transformado em multidões e eram a
verdadeira face dos tempos modernos.
Porém a força do pensamento de Carlyle estava em como o ¨homem pobre¨ poderia
ascender aos mesmos direitos que o homem branco, uma vez que ele só tinha o seu corpo e a
sua força de trabalho para oferecer à sociedade. Este ¨homem pobre¨ que na África do Sul era
o ¨homem negro¨, não tinha nenhuma propriedade e, segundo Carlyle, nem conhecimento à
oferecer. Este homem não teria como tomar parte dos negócios e administrações públicas,
bem como deste universo novo que se apresentava com o desenvolvimento industrial. Porém
o discurso mais mordaz de Thomas Carlyle foi feito no ¨Occasional Discourse on the Negro
Question¨26 sobre os assuntos e condições de administração das Índias Ocidentais. Neste
discurso, Carlyle expõe sua visão sobre a escravidão, que devido a legislação, já não podia
mais ser posta em prática. Onde os ¨negros¨ não podiam mais ser condenados a escravidão,
porém teriam que se sujeitar à servidão, e diz: ¨mas decididamente vocês terão que ser servos
daqueles que nasceram mais sábios que vocês¨27. Para Carlyle, esta era a lei do mundo e do
Criador, onde os negros serviriam os brancos, trabalhando não como escravos, mas sob
contratos, contratos para a vida toda (servant hired for life) que, para Carlyle, seria melhor
que contratos por mês ou que podiam ser rompidos a qualquer hora. Contratos, ou seja,
servidão de longa duração.
Dois novos mecanismos de organização política e de domínio dos povos estrangeiros
foram descobertos durante as primeiras décadas do imperialismo. Para Hannah Arendt, ¨um
foi a raça como princípio da estrutura política e o outro, a burocracia como princípio de
domínio no exterior.¨28 Sem a raça para substituir a nação, a corrida para a África e a febre
dos investimentos, poderiam ter se reduzido à desnorteada ¨dança da morte e do comércio¨29
das corridas do ouro. Arendt relata que ¨a raça foi uma tentativa de explicar a existência de
seres humanos que ficavam à margem da compreensão dos europeus, e cujas formas e feições,
26 Disponível em: https://cruel.org/econthought/texts/carlyle/carlodnq.html
27 No original: ¨but decidedly you will have to be servants to those that are born wiser than you¨
Disponível em: https://cruel.org/econthought/texts/carlyle/carlodnq.html
28 ARENDT, Hannah. O pensamento racial antes do racismo. In: Origens do totalitarismo. Tradução
de Roberto Raposo. 8ª reimpressão. São Paulo. Editora Schwarcz. 2018. p. 233-266. Título original:
The origins of totalitarianism. p. 267.
29 Ibidem, p. 267.
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de tal forma, assustavam e humilhavam os homens brancos, imigrantes ou conquistadores,
que eles não desejavam mais pertencer a mesma e comum espécie humana.¨ 30 E ainda, ¨a
raça, quer sob forma de conceito ideológico gerado na Europa, ou uma explicação de
emergência para experiências chocantes e sangrentas, sempre atraiu os piores elementos da
civilização ocidental.¨31
Segundo Hannah Arendt, ¨a ideologia racista com raizes profundas no século XVIII,
emergiu simultaneamente em todos os paises ocidentais durante o século XIX. Desde o início
do século XX, o racismo reforçou a ideologia da política imperialista.¨ 32 Quando Arthur de
Gobineau publicou, em 1854, seu Essai sur l`inégalité des races humaines, reiterava que ¨a
queda das civilizações se deve à degenerescência da raça, e de que esta, ao conduzir ao
declínio, é causada pela mistura de sangue[...] e que, qualquer que seja a mistura, é a raça
inferior que acaba dominando.¨33 Para Arendt, associada a essa argumentação, quase lugar
comum entre os cientistas do final do século XIX, contemporâneos de Gobineau, havia uma
outra ideia fixa, a ideia da ¨sobrevivência dos mais aptos¨.34 Porém, ainda segundo Arendt, ¨os
ingleses foram capazes de desenvolver pensamentos racistas numa base nacional antes do
século XIX.¨35 E os conceitos de herança,36 aplicados à natureza da liberdade, formaram a
base ideológica da qual o nacionalismo inglês obteve influências de sentimentos raciais, desde
a Revolução Francesa. Havia uma aceitação do conceito feudal de liberdade, que era a soma
de privilégios herdados, junto com o título e a terra, sem infringir os direitos da classe
privilegiada dentro da nação inglesa. Este princípio de privilégios seria estendido à todo povo
inglês, elevando-o ao nível da nobreza entre as nações. Para Hannah Arendt, ¨resultou dessa

30 ARENDT, 2018, p. 267.
31 Ibidem, p. 268.
32 Ibidem. p. 233.
33 Para ver mais informações consultar: GOBINEAU, Artur J. de. De lo que hay que entender por el
vocablo degeneràción; de la mezcla de los principios étnicos, y cómolas sociedades se forman y se
disuelven. In: Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1854). Tradução de: Francisco
Susanna. Cap. IV. Ed. Apolo. Barcelona. 1937. p. 38-45.
34 ARENDT, 2018, p. 252.
35 Ibidem, p. 255.
36 Os conceitos de herança aqui se relacionam a herança biológica, que é colocada como uma
questão de herança social e não de herança econômica.
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assimilação de valores, por todas as classes inglesas, a preocupação quase obsessiva da
ideologia racial inglesa com as teorias de hereditariedade e com o seu equivalente moderno, a
eugenia.¨37 O conceito de herança foi aceito amplamente e aplicado a toda ¨estirpe¨ inglesa.
Segundo Arendt, a influência do poligenismo38 sobre a ideologia racial inglesa foi
substituída pelo darwinismo ¨que também partia do princípio da hereditariedade, mas
acrescentava-lhe o princípio político peculiar ao século XIX – o progresso.¨39 O darwinismo
tinha a sua teoria baseada na antiga doutrina do ¨direito da força¨.40 O sucesso da teoria
darwinista se dava devido ao resultado que ele oferecia, ¨a partir da ideia de hereditariedade,
as armas ideológicas para o domínio de uma raça ou de uma classe sobre outra, podendo ser
usado tanto a favor como contra a discriminação racial.¨41 O conceito que interessava no
campo político era ¨a luta pela existência¨ que resultaria na ¨sobrevivência dos mais aptos¨ e
as infinitas possibilidades que pareciam haver na evolução do homem a partir da vida animal
e que deu origem a nova ¨ciência¨ da eugênia42.
Selwyn James, também discípulo do evolucionismo, declarou em sua obra South of
the Congo que ¨O inglês é o Homem Superior (Overman), e a história da Inglaterra é a
história da sua evolução¨.43 E, para o estadista inglês Benjamin Disraeli, o ¨grande homem¨ é
a personificação da raça, o seu ¨exemplar seleto¨. Segundo Arendt, Disraeli, foi o primeiro

37 ARENDT, 2018, p. 256.
38 Poligenismo é a teoria que defende que a raça humana descende de vários casais diferentes e que
surgiu em diversos lugares na face terrestre. A teoria poligenista é confrontada com a teoria
monogenista que defende que a raça humana descende de um único casal. Para ver mais consultar:
GOBINEAU, Artur J. de. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1854). Tradução de:
Francisco Susanna. Ed. Apolo. Barcelona. 1937. O autor que confrontou as teorias de Gobineau foi:
FIRMIN, J. Anténor. La igualdad de las razas. Antropologia positiva (1884). Editora de Ciencias
Sociales. La Habana, 2013.
39 ARENDT, 2018, p. 258-259.
40 Ibidem, p. 259.
41 Ibidem, p. 259.
42 Eugenia é a teoria que tenta criar uma seleção que, contendo o que está presente na espécie
humana, se pauta nas leis da genética. Eugenismo é a ciência que busca pesquisar o processo de
aprimoramento genético da espécia humana. https://www.dicio.com.br/eugenia-2/
43 JAMES, Selwyn, South of the Congo, Nova York, 1943. Apud ARENDT, 2018, p. 261.
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estadista inglês a enfatizar ¨repetidamente a sua crença nas raças e na superioridade racial
como fator determinante na história.¨44 Hannah Arendt alega que:

É provável que esse racismo tivesse desaparecido a tempo, juntamente com outras
opiniões irresponsáveis do século XIX, se a corrida para a África e a nova era do
imperialismo não houvessem exposto a população da Europa ocidental a novas e
45
chocantes experiências.

No entanto, como a ¨corrida para a África¨46 ocorreu e a ocupação colonial foi
estabelecida, sendo a África do Sul reconhecida como colônia britânica através do Acordo de
Paz de 1814 e assim estabelecendo o colonialismo anglófono que, segundo Peter Fry,
determinava que ¨o sujeito colonial britânico ideal podia e devia ser educado nas técnicas
modernas da sociedade britânica, mas deveria sempre manter a orientação e a lealdade à sua
sociedade de origem.¨47 Estabelecia-se assim a administração colonial inglesa, com sua
ideologia racista que segregou a população racial e etnicamente, enfatizando as diferenças
culturais e pregando o desenvolvimento das várias etnias, através de linhas separadas de
evolução. Como aponta Peter Fry, o sujeito colonial podia ser educado nas técnicas modernas,
porém desde que se mantivesse fiel a sua sociedade de origem africana, ou como reitera
Legassick ¨A política racial de segregação na África do Sul tinha uma multiplicidade de
significados e funções, em diferentes tempos e para diferentes grupos. Segregação operava em
diferentes níveis de ideologia, controle social e produção laboral.¨48 Os controles sociais se
mostravam em todos os níveis da vida da população sul africana. As segregações territoriais, o
controle dos deslocamentos, a cobrança de taxas e impostos, sujeitavam a população da África
do Sul ao sistema segregacionista que se instuíu no início do século XX. Todas estas ações
corroboravam para o controle individual e comunitário da população sul africana. O Partido

44 ARENDT, 2018, p. 264.
45 Ibidem, p. 266.
46 ¨corrida para a África¨ ARENDT, 2018, p. 266
47 FRY, 2003, p. 285.
48 LEGASSICK, M. British hegemony and the origins of segregation in South Africa, 1901-14. In:
BEINART, W., DUBOW,S. Segregation and Apartheid in twentieth century South Africa. London:
Routledge, 1995. p. 44.
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Comunista, em março de 1934, em uma de suas publicações tenta responder a esses controles
manifestando o que seria a implantação de uma República Banta:

O que será feito na República Banta? A República Banta acabará com a opressão
racial dos bantos. Fará da África do Sul um país independente, sem ser governado
pelos ingleses ou outros imperialistas. Isto significa que a maioria negra terá a
MAIORIA DOS DIREITOS em seu próprio país. Isto significa ¨Mayibuye¨, o
retorno da terra para o povo banto, de quem a terra foi roubada pelos imperialistas. A
República Banta usará a terra, as minas, as riquezas da África do Sul para o bem de
todos os trabalhadores e da população que trabalha na África do Sul, tanto negros
como brancos. Lutaremos contra os opressores imperialistas e não permitiremos que
eles roubem, por mais tempo, o povo deste país. 49

O Partido Comunista nesta fase procurou se estabelecer entre a população africana
chamando os trabalhadores para a luta de libertação, prometendo apoio e ajuda ao ¨povo
Banto¨. A promessa do partido é de que a população africana tenha o direito de se auto
governar. A argumentação, no mesmo documento diz que ¨os Bantos sabem que enquanto eles
forem governados por outra raça, eles nunca terão certeza de que não sofrerão discriminação
devido a cor de suas peles.¨50 As promessas do Partido Comunista são de que possam
frequentar toda e qualquer área pública, bem como escolas e universidades e terem a
formação para atividades especializadas. Segundo o Partido Comunista, quando houver uma
República Banta:

49 No original: What will be done in the Bantu Republic? The Bantu republic will do away with the
racial oppression of the Bantu. It will make South Africa an independent country, not ruled over by
the English or any other imperialists. It will mean that the black majority will have MAJORITY RIGHTS
in their own country. It will mean ¨Mayibuie¨, the return of the land to the Bantu people, from whom
it has been stolen by the imperialists . The Bantu Republic will use the land, the mines, the riches of
South Africa for the good of all the workers and toiling people in South Africa, both black and white.
It will fight against the imperialist oppressors and will not allow them any longer to rob the people of
this country. (tradução nossa) Document 79 ¨What is the Communist Party? Lesson 4: What will be
Done in the Bantu Republic?¨, Umsebenzi, 17 March 1934.
Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
50 Document 79 ¨What is the Communist Party? Lesson 4: What will be Done in the Bantu
Republic?¨, Umsebenzi, 17 March 1934. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/southafricas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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Eles (os Bantos) poderão ir e vir livremente sem passes. Eles não serão impedidos de
entrar em qualquer lugar devido a sua cor, nem nas escolas e universidades, nem nos
trens e bondes, nem nos cafés e áreas públicas da cidade, nem nas livrarias, museus
e zoos. Não haverá lei que impeça os Bantos a se tornarem profissionais
especializados, como engenheiros, advogados doutores, magistrados e juízes,
51
professores e mesmo diretores de indústrias.

Este compromisso do Partido Comunista traz as inúmeras restrições que se
aplicavam à população africana, restringindo-os em todos os setores da vida pública, tanto
social como profissional. A população branca dominava cada setor da economia capitalista da
África do Sul e esta dominação era feita através do uso de mão de obra barata, que era obtida
com a população africana e controlada pelo governo através da legislação. O estabelecimento
de leis restritivas para os trabalhadores africanos, segundo Adam Tolcher, ¨começou em 1893,
quando o Volksraad52 adotou a regulamentação que estabelecia que as explosões subterraneas
nas minas, só poderiam ser feitas por trabalhadores brancos especializados.¨53 Posteriormente
vários ¨job colour bars¨54 foram estabelecidos, reservando as funções especializadas e de
supervisão, exclusivamente para brancos. The Mines and Work Act Nº 12 de 1911 tornou-se
uma das leis mais conhecidas entre as job colour bars, por permitir a garantia de certificados
de competência para um grande número de ocupações especializadas na indústria mineira,
somente para brancos e coloureds. A lei não especificava que os negros deveriam ser
discriminados, porém dava poderes ao governador geral de garantir, cancelar ou suspender
certificados de competência aos administradores das minas, supervisores, engenheiros
mecânicos, operadores de máquinas e mineiros e ainda poderia indicar, quem estava
51 No original: They will be able to come and go freely without passes. They will not be kept out
anywhere on account of their colour, neither from the schools and universities, nor from the trams
and trains, nor from the cafes and bioscopes and town halls, nor from the libreries and museums and
zoos. There will be no law to stop the Bantu becoming skilled workers and engineers, lawyers,
doctors, magistrates and judges, professors and directors of business and industry. Document 79
¨What is the Communist Party? Lesson 4: What will be Done in the Bantu Republic?¨, Umsebenzi, 17
March 1934. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
52 Volksraad é o nome do Parlamento da África do Sul.
53 TOLCHER, Adam, How does the 1922 Rand Rebellion Reveal the Relative Importance of Race and
Class in South Africa? In: University of Sussex Undergraduate History Journal. Nº 1/2011. Brighton.
University of Sussex. 2011. p. 2-3.
54 Job colour bars eram as leis que estabeleciam funções exclusivas para brancos. Colour Bar significa
lei da barreira de cor.
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autorizado a trabalhar com explosivos. Ao governador geral também foi dado o poder de
decidir quais outras competências seriam requeridas para obter um certificado de
competência. Esta lei só foi cancelada pelo Mines and Work Amendement Act Nº 27 de 1956.55
A racialização da sociedade sul africana não foi uma simples transposição de formas
de pensamentos raciais já estabelecidos na Europa, mas a gênese de uma segregação severa
que foi se estabelecendo inicialmente através do uso e posteriormente instituído na legislação
que organizava cada setor da vida da população.

1.1 A CLIVAGEM RACIAL E SEGMENTAÇÃO SOCIAL SUL - AFRICANAS

Com o começo da urbanização e a exploração mineral na África do Sul, com a
descoberta de diamantes em Kimberley em 1862 e ouro em Witwatersrand em 1886, grandes
mobilizações populacionais aconteceram na África Austral, algumas espontaneamente, em
direção as cidades, fazendas, minas de diamantes e ouro, outras com os traslados forçados e a
criação das reservas nativas pela administração colonial inglesa. Estas migrações
populacionais, touxeram o contato entre a diversidade populacional presente na região da
África Austral e especialmente na África do Sul. As populações e identidades diversas
encontravam-se no universo laboral, onde atuavam imigrantes estrangeiros (ingleses,
australianos), africâners, africanos (descendentes dos povos bantos), coloureds e asiáticos,
entre estes, principalmente indianos. Neste mundo do trabalho as posições de cada trabalhador
eram estabelecidas pelos costumes e posteriormente pela legislação. A segregação racial
estava evidente desde o início da industrialização sul-africana. Trataremos deste assunto nos
próximos dois capítulos, porém agora trazemos parte da carta de T. W. Thibedi56 apresentando
a questão racial no trabalho e nos sindicatos sul-africanos:

55 GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa. Disponível em:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf. Acessado em 03 de
março 2019.
56 T. W. Thibedi antes de se associar ao Communist Party of South Africa – CPSA na década de 1920,
foi membro da International Socialist League na região do Cabo e de acordo com Roux, o único
comunista africano (negro) na África do Sul. Era um organizador hábil e dedicado e foi o supervisor,
em 1925, das aulas noturnas do partido comunista em Ferreirastown, Joanesburgo. No mesmo ano
foi eleito para o comitê executivo central e junto com Benjamin Weinbren, trabalhou para estabelecer
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...é difícil para um camarada negro organizar um trabalhador europeu, esperamos
que mais tarde, com a militância branca, (os europeus) seguirão nossa liderança. A
questão de cor torna a organização difícil. Trabalhadores negros são geralmente
considerados inferiores mesmo nos assuntos das organizações revolucionárias, e
como de costume, os trabalhadores europeus são considerados superiores... 57

Esta carta foi enviada por T. W. Thibedi, secretário do Partido Comunista da África
(Communist Party of Africa) para a Liga Comunista da América (Communist League of
America) onde ele comenta que desde o último encontro entre eles, em 22 de abril de 1932,
todos os membros ¨negros¨ abaixo mencionados,58 resolveram aderir a Liga Americana.
Thibedi menciona ainda que os membros do Partido Comunista da África estavam
ansiosos em receber literatura publicada pela Liga Comunista da América, especialmente do
jornal the Militant, que eles pretendiam distribuir entre os trabalhadores africanos. Thibedi
reforça ainda que os ¨camaradas negros¨ abaixo relacionados se comprometeram com que, as
instruções da Liga Comunista da América, em conexão com o movimento revolucionário,

várias organizações trabalhistas, atuando como secretário da maioria dos sindicatos que se
estabeleceram na África do Sul. Foi também o organizador chefe e mais tarde secretário geral da
organização coordenadora dos sindicatos, a Federação dos Sindicatos dos Não Europeus (the
Federation of Non-European Trade Unions). Em 1929 foi um dos membros do comitê executivo da Liga
de Direitos Africanos (League of African Rights). Profundamente envolvido nas muitas divisões do
Partido Comunista, Thibedi que apoiou Bunting e se opôs ao slogan da ¨Native Republik¨ foi expulso
do partido comunista em 1930, acusado de mau uso dos fundos dos sindicatos. Após a sua expulsão
Thibedi trabalhou com Bunting nos esforços para lançar um sindicato dos trabalhadores mineiros
africanos (African mineworkers' union). Esta tarefa foi tentada novamente, com sucesso, uma década
mais
tarde,
pela
esquerda
sul
africana.
Informações
disponíveis
em:
https://www.sahistory.org.za/people/t-w-thibedi
57 No original: ...it is difficult for a Negro comrade to organize a European worker, we hope that later
on white militant follow our lead. The color question makes organizing difficult. Negro workers are
generally considered inferior even on such matters as revolutionary organizations, and as usual
European workers are considered superior. Document 40 - Letter from T. W. Thibedi to the
Communist
League
of
America,
26
April
1932.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
58 Como os ¨camaradas negros¨ Thibedi menciona: Simon Molefi, Scott H Seroke, Jim Macapane,
James Mokwane, Alfred Mokkatle, Cyrus M. Letlojane, B. Dau Madiseng, Stephen Mokkethea,
Johannes Maskigo, Alphieas Maliba, George Makua, Thomas Moekitsi, Frnce Mopu, Rapalana J.
Tjekele, Timothy Pongosi, J. Chusi, Lucas Malop, Johannes Chiliane, Samuel Mohlati, Sam Khuduga.
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seriam cumpridas, ¨pela total deposição do capitalismo e o estabelecimento do comunismo na
África.¨59 Thibedi, ao relatar à Liga Comunista da América que ¨é difícil para um camarada
negro organizar um trabalhador europeu¨ nos traz a clivagem racial que se mostrava presente
e visível nos sindicatos. Por outro lado, o argumento de Thibedi nos mostra que o trabalhador
branco, mesmo quando entrava no Partido Comunista, não aceitava e não se submetia a
coordenação e liderança de um sindicalista negro. A constatação que Thibedi faz de que
¨trabalhadores negros são geralmente considerados inferiores¨ estava imbricada nos costumes
e também na legislação, como no Mines and Work Act Nº 12 que atribuía as posições de
funções especializadas e de supervisão aos trabalhadores brancos.
Para os africâners também havia muitas barreiras para a sua entrada no governo local
e central, pois toda administração e política eram praticadas em inglês. Os ingleses e judeus
dominavam o comércio em todas as regiões da África do Sul, enquanto os holandesesafricâners permaneciam na agricultura e no setor de subsistência e tinham pouco ou nenhum
conhecimento da lingua inglesa. Segundo Giliomee, o estabelecimento de uma ¨consciência
étnica africâner¨60 veio em 1905, com o retorno do pastor anglicano Daniel François Malan,
após estudar teologia na Holanda. Ao voltar à África do Sul, Malan tornou-se o líder do
Partido Nacionalista e espalhou o ¨novo evangelho¨61 que pregava ¨a separação religiosa,
cultural e política, que poderia ser a única base para a cooperação entre os africâners e
ingleses.¨62 Em 1908, Malan estabeleceu o Afrikaans63 como uma língua escrita e esta tornouse o veículo para a cultura, história e ideais nacionais africâners. Ao fundarem a Academia Sul
Africana para Artes e Ciência, em 1909, os alunos escolheram o africâner como língua étnica
para um novo povo ¨os africâners¨.64 Antes desse período, segundo Thompson, as guerras
Anglo-Boêr (1899-1902) foram uma tentativa de manter a independência das Repúblicas
59 THIBEDI, 1932, Letter from T. W. Thibedi to the Comunist League of America. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew.
60 GILIOMEE, 1989, p. 41
61 Ibidem, p. 41.
62 Ibidem, p. 41.
63 Afrikaans (africâner) é hoje uma das onze línguas oficiais da África do Sul, entre elas o Inglês, o
Africâner e as outras nove são línguas bantas: Língua Venda, Língua Ndebele do Sul, Sesoto, Língua
Xhosa, Língua Tsonga, Língua Zulu, Língua Sepedi, Língua Suázi e Língua Tswana.
64 No original: ¨the ethnic language of a new people `the Africaners`. GILIOMEE, 1989, p. 43.
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Boêrs (Transvaal e Orange Free State), mas que foram rechaçadas com a violência da guerra
impetrada pela Inglaterra. Complexos interesses imperialistas estavam em jogo nesta região,
com a grande riqueza mineral que havia sido descoberta no Transvaal e que a Inglaterra
queria manter sob seus domínios.65 Raquel G. A. Gomes indica que:

...é provável que, nos anos imediatamente seguintes à derrota na guerra 66 e à
consolidação do estado nacional sul-africano, os bôeres tenham optado por se exilar
de sua própria história. Foi apenas em 1929, quando Deneiz Reitz publicou o diário
que manteve durante a guerra, que os bôeres começariam a reapropriar-se da história
deste evento, ressignificando-o frente aos desafios que o cenário político apresentava
então. A biografia de Reitz trazia ainda elementos que o transformariam na pessoa
ideal para recontar esse passado – filho de Francis Wilian Reitz, ex-presidente do
Estado Livre de Orange e secretário de estado na ocasião da guerra, Deneys Reitz
tinha apenas 17 anos quando o conflito armado teve início. Coube a seu pai negociar
sua participação na guerra diretamente com Paul Kruger – e foi na guerra que
Deneys Reitz transformou-se num homem lutando pelo que acreditava ser seu país. 67

A ¨consciência étnica africâner¨ como aponta Gilliomee, parece ter tido no início do
século XX, como o estabelecimento de uma aceitação da população, da definição do termo
¨africâner¨ como designador da população que se formou desde os primórdios da ocupação
holandesa. O amálgama de várias populações determinou a raiz inicial da etnia africâner e
posteriormente, quando o Partido Nacional (National Party) foi fundado, em 1913, as
camadas sociais com maiores níveis de educação, foram os primeiros grupos que migraram
para a política apregoada por Hertzog. Os intelectuais africâners, encontraram aliados entre os
trabalhadores holandeses-africâners, mas admitiam que estes eram uma classe difícil de
mobilizar através de apelos étnicos e que fracassaram em conseguir atingir suas demandas
materiais para empregos e auxílio material. Um estudo recente, segundo Giliomee, concluiu
que os africâners não queriam estar ¨sob o jugo de um movimento trabalhista nacionalista

65 Para ver mais, consultar: THOMPSON, 2001, p. 138-149.
66 A guerra referida aqui é a guerra Sul Africana, também chamada de Anglo-Bôer, que ocorreu de
1899 à 1902 e que terminou com a assinatura do Acordo de Vereeniging, em 31 de maio de 1902.
67 GOMES, Raquel G. A. – De Espinhos e Aguilhões: segregação e lei de terras na obra de Sol
Plaatje, 1902-1930. 280 f. Tese (História e área História Social) Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2015. p. 29-30.
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dominante¨.68 ¨Os trabalhadores holandeses-africâners somente se afastaram do Partido
Trabalhista, dominado pelos ingleses, após terem sido assediados persistentemente pelo
movimento sindicalista formal.¨69
Anteriormente, em 1857, a pressão social provocou o sínodo da Igreja Reformada
Holandesa da colônia sul africana, para forçar a separação das congregações dos brancos das
congregações dos coloureds, criando uma igreja missionária subordinada para a população de
coloureds. Em 1861 as crianças coloureds foram banidas das escolas públicas. As crianças
coloureds que receberam alguma educação formal, receberam-na em instituições
missionárias. A comissão de inquérito que investigava as condições de vida dos coloureds,
relatou:
Apesar da formulação não racial da constituição de 1853, os administradores
brancos da Colônia do Cabo continuaram tratando os coloureds como uma
comunidade distinta e inferior, que continuava dependendo do trabalho oferecido
70
pelos empregadores brancos.

No século XX, a população coloured tornou-se uma das quatro categorias raciais
reconhecidas pelo governo sul africano. Foram considerados distintos da classe dominante,
que era constituída somente por brancos, dos africanos que falavam banto e formavam a
maior parte da população e ainda distintos dos asiáticos, que foram trazidos da Índia para
Natal como trabalhadores contratados.71 Os coloureds que viviam em Cape Town tinham uma
longa tradição de vida urbana, onde a maioria era descendente de escravos e incluía uma
comunidade coesa de muçulmanos. Os escravos de Cape Town tinham adquirido capacidades
como artesãos (construtores, carpinteiros, ferreiros) bem como serviçais domésticos. A
população chamada também como Cape Coloureds foi formada principalmente pelo
amálgama de ex escravos Khoikhoi e asiáticos. Thompson reforça que, em 1870, a cultura
tradicional e as ligações sociais dos khoikhoi haviam sido destruídas pelo processo de
68 No original: ¨the yoke of a nationalist dominated labour movement¨. GLA, Vol 27, 1982, pp. 58693; A. Zwi. `Piecieng together health in the homelands`, Carnegie Conference, University of Cape
Town, April 1984, paper No. 187, pp. 17-19. Apud GILIOMEE, 1989, p. 48.
69 GILIOMEE, 1989, p. 48.
70 Union of South Africa, Report of Comission of Inquiry regarding the Cape Coloured Population of
the Union, U. G. 54-1937 (Pretoria, 1937). Apud THOMPSON, Leonard, 2001, p. 66.
71 THOMPSON, 2001, p. 65.
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conquista e sujeição.72 Para Lucien van der Walt, coloured no contexto sul africano, refere-se
a pessoas de raças misturadas, culturalmente ocidentalizadas e majoritariamente falantes de
africâner. Uma grande proporção de coloureds descendia das classes baixas de criados,
escravos, marinheiros e soldados na antiga Colônia do Cabo.73 No Transvaal, a lei The
Education Act Nº 25 de 190774 estabeleceu que a educação para as crianças coloured, que aí
englobavam todas as crianças de cor, incluindo africanos, indianos e coloureds (mestiços), foi
separada da educação para ¨europeus/brancos¨. As crianças coloureds não podiam frequentar
as escolas designadas exclusivamente para europeus. Assim reforçou-se a segregação que já
vinha acontecendo desde a segunda metade do século XIX, na região do Cabo e agora
traduzida em lei no Transvaal.
Ao norte e nordeste do Cabo, além das ocupações dos trekboers, vivia uma
população de origem diversa: pastores indígenas deslocados de suas áreas de pastoreio,
caçadores coletores, escravos africanos, asiáticos fugitivos, cidadãos brancos que haviam
cometido algum crime e ainda homens e mulheres de etnias misturadas. Como os trekboers,
esta população vivia da caça, e em alguns casos da pecuária. Como os trekboers, eles tinham
alguma ligação com o Cabo através dos comerciantes, negociando ovelhas, gado e marfim,
em troca de armas, munição e alguns produtos importados. Formando comunidades fluídas,
eles foram penetrando e desestabilizando as comunidades pastoris nativas, além do Rio
Orange. Alguns grupos foram organizados em chefaturas. Inicialmente eles se auto
denominavam Bastaards, porém sob influência dos missionários, foram conhecidos como
Griquas.75 De acordo com Giliomee e Mbenga, os Bastaards ou Basters faziam trabalhos
72 Thompson, 2001, p. 66.
73 VAN DER WALT, Lucien. Negro e Vermelho: anarquismo, sindicalismo revolucionário e pessoas de
cor na África Meridional nas décadas de 1880-1920. Trad: Fabiane Popinigis e Neusa Popinigis.
Revista Mundos do Trabalho. Vol. 2, n. 4, agosto-dezembro de 2010. p.175.
74 No original a lei dizia: The Education Act Nº 25 of 1907 established separate schools for coloured
children in Transvaal. Coloured children were not allowed to visit European schools. The education
was free and compulsory for white children, but not for coloured children. Coloured meant all people
of colour, Africans, Indians and Coloureds. Disponível em: GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid
Legislation
in
South
Africa.
Disponível
em:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf. Acessado em 03 de
março 2019.
75 Martin Legassick, ¨The Northern Frontier to c. 1840: The Rise and Decline of the Griqua People,¨ in
Shapping ; Elizabeth Eldredge and Fred Morton, eds., Slavery in South Africa: Captive Labor and the
Dutch Frontier (Boulder, Colo, 1994). Apud: THOMPSON, Leonard, 2001, p.50.
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especializados como artesões ou transportadores. A auto denominação de Bastaards não
significava, para eles, ilegitimidade, mas denotava o status de maior ¨civilização¨ e a adesão
ao cristianismo. Os Bastaards falavam afrikaans, ao contrário dos khoikhoi e escravos.76
A sociedade multirracial sul africana foi constituída de populações de várias origens,
que se imbricaram durante os séculos e sofreram todas as influências das invasões, que
trouxeram muitos interesses conflitantes. Os interesses dos caçadores, comerciantes,
missionários e fazendeiros normalmente não coincidiam, bem como os interesses da
administração colonial britânica divergiam dos interesses das populações locais.77 As doenças
trazidas pelos europeus, como a varíola e o sarampo, dizimaram a maior parte dos povos
Khoikhoi e San78, porém as outras sociedades agrícolas africanas eram populosas, com
economias complexas, suas ligações sociais eram resistentes e seus sistemas políticos mais
duradouros

que da população Khoisan79. Eles foram mais resilientes aos invasores e

mantiveram sua coesão e suas comunidades organizadas. Também se empenharam em adaptar
sua cultura e suas instituições sociais, econômicas e políticas à nova ordem. Eles
permaneceram em uma parte das terras que pertenciam aos seus ancestrais e continuaram
sendo bem mais numerosos que os invasores brancos.80 Assim as populações Xhosa, Zulu,
Nbedele (Nguni), Matabedele (Sotho), Basuto e Tswana formaram um universo de povos de
díspares origens e culturas, que envolviam africanos, mas também uma ampla população
estrangeira de europeus e asiáticos, todos ocupando o mesmo território sul africano. Conflitos
não resolvidos sobre questões de terra e trabalho foram acentuados por diferentes ideologias e
percepções contraditórias; que criaram tensões em muitas comunidades. As empresas e
indústrias das comunidades dos brancos eram dependentes do trabalho dos africanos, porém
excluiam os africanos da participação dos sistemas sociais e políticos mais amplos, que
administravam o país.

76 GILIOMEE, MBENGA, 2007, p. 68.
77 THOMPSON, 2001, p. 72.
78 População San eram os caçadores coletores, chamados pelos colonos europeus como
bosquímanos (Bushmen). Ibidem, p. 10.
79 Khoisan era o amálgama das populações Khokhoi com a população San. THOMPSON, 2001, p. 6.
80 Ibidem, p. 72.
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Nesta política da administração sul-africana, a legislação estava constantemente
influenciando a vida diária da população. O estabelecimento do Native Affairs Act Nº 23 de
1920 instituiu a Native Affairs Comission (Comissão dos Assuntos Nativos) que deveria
providenciar um sistema local de distritos nas reservas81, que autorizava a administração a
convocar conferências de chefes, conselheiros e nativos proeminentes, com visão para
averiguar a vontade da população nativa. Instituiu conselhos tribais separados para a
administração das reservas e conselhos consultivos para os africanos que viviam nas áreas
urbanas, todas sob a égide do Departamento de Assuntos Nativos e sob a autoridade do
primeiro ministro. O Native Act Nº 23 junto com o Native Administration Act Nº 38 de 1927,
fizeram parte de um processo de transferência de poder sobre a regulamentação da vida dos
africanos, transferindo o poder do parlamento para o executivo.82 De acordo com Mamdani,
na época da segregação83 na África do Sul, a administração das reservas se centralizou sob o
NAD (Native Affairs Department) mediada através de chefes e líderes das diferentes zonas
tribais. O mandato do NAD cobria todos os aspectos da vida social, desde a doação de terras,
passando pela regulamentação da mobilidade e da administração da justiça, até a supervisão
de assuntos domésticos nos lares como também a realocação de comunidades inteiras. Por lei,
os poderes do chefe tribal supremo podiam ser transferidos a qualquer empregado branco
indicado pelo NAD. No entanto, para os africanos que viviam nas cidades, se estabeleceu uma
forma descentralizada de administração, mediante municipalidades separadas umas das
outras, Nos centros urbanos o NAD era somente uma das várias autoridades e não a
dominante.84
A administração colonial inglesa, segundo Mamdani, já na primeira metade do século
XIX, buscava formas econômicas de fazer o controle da população nativa da África do Sul. A
81 Reservas Nativas ou Bantustões eram áreas demarcadas pelo governo para a transferência da
população nativa. Estas reservas ocupavam, ainda na década de 1990, 14% do território nacional e
acumulavam a metade da população africana (negra). MAMDANI, M. Ciudadano Súbdito. África
contemporánea y el legado del colonialismo tardío. México: Siglo XXI, 1998. p. 112-113.
82 GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa. Disponível em:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf. Acessado em 03 de
março 2019.
83 Para alguns autores e historiadores, o período de segregação (Segregation Era) vai de 1910 à 1948.
THOMPSON, 2001, p. 154.
84 MAMDANI, M. Ciudadano Súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío.
México: Siglo XXI, 1998. p. 111-112.
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anexação da colônia de Natal e a criação de uma comissão para estudar maneiras eficientes de
controlar os nativos, acabou com duas recomendações principais da comissão: juntar os
nativos em localidades separadas e administrar as atividades cotidianas dos nativos sob um
¨sistema de justiça¨85 que deveria adaptar-se dentro da lei dos nativos, como também ser
compatível aos princípios da administração colonial britânica. Com estas sugestões da
comissão, reuniu-se e deslocou-se cerca de cem mil nativos em dez localidades diferentes.
Dentro dos Bantustões o direito consuetudinário regia todas as ações dos nativos. Para
Mamdani, de forma embrionária, estavam criados os suportes sobre os quais se apoiaria a
política de controle nativo: a segregação. Juntos, a segregação e o direito consuetudinário
iriam criar mais do que a segregação territorial entre o colonizador e o colonizado, entre o
colono e o nativo, criava também a segregação institucional, onde o direito consuetudinário
era reservado aos chefes e nativos e o direito positivo aos europeus e seus descendentes. O
principal objetivo de manter os nativos sob suas próprias leis, era de assegurar o controle dos
mesmos. Nas reservas nativas, a autoridade mais importante era o magistrado branco, mas ele
tinha pouca força e dependia da cooperação dos chefes, que continuavam a resolver as
disputas entre os nativos e a controlar a distribuição de terras. Os chefes toleravam a cobrança
de impostos e taxas e para tanto, recebiam um pequeno salário. O chefe era mantido numa
situação intermediária, ele era legalmente responsável pelo estado, mas socialmente dependia
do apoio e respaldo da comunidade.
O sistema de passes foi mais uma das formas de subjugar os nativos. ¨A origem da lei
de passes remonta ao século XVIII, quando os escravos eram obrigados a portar documentos
assinados pelo seu amo, enquanto se ausentavam da propriedade do seu senhor.¨86 Algumas
leis de passe foram criadas para garantir que os fazendeiros brancos não perdessem seus
trabalhadores africanos. Era proibido, segundo Giliomee, para os africanos deixarem a
fazenda onde estavam empregados, sem um passe providenciado pelo fazendeiro. A
complementação das leis de passe foram se fazendo ao longo do tempo e algumas foram
criadas para evitar que os trabalhadores africanos vivessem em cidades, exceto como
empregados dos brancos. Em 1930, no Transvaal, para um africano entrar em uma área
urbana, ele era obrigado a se reportar a um oficial, dentro de vinte quatro horas e assim obter

85 MAMDANI, 1998, p. 70.
86 THOMPSON, 2001, p. 166.
39

uma permissão para procurar trabalho. O oficial só emitiria a permissão, se os outros passes
anteriores estivessem em ordem. A nova permissão de estadia era emitida para permanência
de seis dias. Se o africano não conseguisse o passe junto a um oficial, ele poderia ser preso ou
expulso da cidade. O sistema de passes foi reproduzido como um sistema de controle dos
trabalhadores africanos nas minas e as autoridades urbanas tinham o poder de expulsar os
africanos se eles não carregassem um contrato de serviço registrado numa das minas ou uma
permissão válida para procurar emprego.
A Liga de Direitos Africanos (League of African Rights) anunciou um encontro que
teria como local de reunião o Worker´s Hall 14, Market Street, no dia 25 de agosto de 1929, e
tinha como objetivo ¨fazer um encontro de massas¨87 onde iriam discutir: - Considerar a
formação de uma ¨Liga de direitos nativos¨ - Solicitar (através de demonstrações nacionais,
um ¨milhão de assinaturas¨) ou ainda: 1. Sem negociação com o voto do Cabo, 2. Extensão de
franquia aos nativos de outras províncias. 3. Educação universal livre para não europeus. 4.
Abolição das leis de passe. Divulguem! Divulguem! O caso é urgente.88
A lei de passes foi uma das leis que mobilizou a população, pois restringia os
deslocamentos e movimentações não só dos africanos, como dos indianos e também dos
coloureds. Em 1905, foi estabelecido The Transvaal Immigration Restriction Act, que
promovia o controle governamental da entrada dos indianos no Transvaal através de um
sistema especial de passes.89 A obrigação de portar um passe, era motivo de protestos e
manifestações. A queima de passes passou a se tornar uma forma de demonstração da

87 ¨A mass meeting will be held¨. Document 33 – League of African Rights, Announcement of
Meeting, 25 August 1929. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
88 No original: To consider the formation of a ¨league of native rights.¨ To demand (by nation wide
demonstrations. A ¨million signature¨ petition & otherwise) the following: 1. No tampering with the
Cape vote. 2. Extension of native franchise to other Provinces. 3. Universal free education for nonEuropeans. 4. Abolition of Pass Laws. Roll up. Roll up. The case is urgent. Document 33 – League of
African Rights, Announcement of Meeting, 25 August 1929. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
89 GLÜCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa. Disponível em:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf. Acessado em 03 de
março 2019.
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insatisfação da população com esta legislação. Em uma carta de E. R. Roux,90 ao escritório
executivo do Partido Comunista da África do sul, ele escreveu:

Com relação as celebrações do Dingaan´s Day91 em Joanesburgo, a filial do Cabo
(em resposta aos seus questionamentos) pediu-me para dizer que eles pensam que
vocês devem seguir com a queima de passes, se vocês conseguirem uma
demonstração próxima ao porte do protesto que aconteceu no ano passado. Se
somente uma meia dúzia comparecer, é claro que vocês deverão fazer algo menos
espetacular. Mas nós pensamos, no entanto, que a publicidade dada a demonstração
pela Conferência Anti-Passes e pela imprensa capitalista, mais o que nós pudermos
fazer entre hoje e o dia 16 (16 de dezembro, dia de comemoração do Dingaan´s Day)
com reuniões, folhetos, organização de comites anti-passes, etc...garantirá uma
multidão, pelo menos do mesmo tamanho da multidão do ano passado. 92

90 E. R. Roux (Edward Roux), chamado comumente de Edward Eddie Roux, nasceu no norte do
Transvaal em 1903. Em 1923 associou-se ao CPSA (Communist Party of South Africa). Em 1929
recebeu o título de PHD em Cambridge. Em 1928 foi à Moscou como delegado sul africano para o
sexto congresso da Internacional Comunista (Communist International) e foi instruído a adotar a
doutrina de uma ¨República Nativa (Native Republic)¨. Ao retornar à África do Sul em 1930, engajouse em tempo integral como editor do Umsebenzi, semanário comunista. Sua ação manteve-se até
1935, quando os mesmos elementos da ala direita que purgaram S. P. Bunting em 1931, também o
atingiram e Edward Roux foi destituído do partido político comunista. Em 1936 associou-se ao Partido
Liberal e foi o presidente da South African Rationalist Association. Para ver mais consultar:
https://www.sahistory.org.za/people/edward-eddie-roux
91 Inicialmente o Dingaan¨s Dag foi celebrado pelos africâners pelo que os Voortrekkers
consideravam como uma ¨vitória¨ sobre os guerreiros Zulus no Rio Ncome, em Kwazulu Natal.
Foram estimados entre 10.000 e 20.000 guerreiros Zulus, liderados pelos generais Dingane`s que
atacaram 470 Voortrekkers, que revidaram com armas de fogo, sendo os guerreiros Zulus rechaçados
e 3.000 foram mortos. O sangue da batalha flutuou pelo Rio Ncome e que a partir desta batalha
recebeu o apelido de Rio de Sangue (Blood River). Esta batalha passou a ser chamada de ¨Battle of
Blood River¨ e o dia 16 de dezembro passou a ser um ponto de virada para o desenvolvimento do
nacionalismo, cultura e identidade africâner. Posteriormente o Dingaan´s Day adquiriu outros
significados e teve outros valores atrelados a esta data.
Para ver mais, consultar:
https://www.sahistory.org.za/dated-event/16-december-%26ndash%3B-day-south-african-history
92 No original: With regard to Dingaan´s Day celebrations in Johannesburgh, the Cape Branch (in
reply to your query) asks me to say that they think you should go ahead with the burning of passes if
you get a demonstration approaching in size that of last year. If only a mere handful turn up of course
you will have to do something less spectacular. We think however that the publicity given to the
demonstration by tha Anti-Pass Conference and by the capitalist press plus whatever we can do
between now and the sixteenth by way of meetings, leaflets, organization of Anti-Pass Committees,
etc., should guaranteea crowd at least equal to last year. Document 36 – Letter from E. R. Roux to the
Executive Bureau, Communist Party of South Africa, 18 November 1930. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
41

A abolição da lei de passes era uma das demandas que apareciam nas petições 93 e
convocações da população e mobilizava as ¨massas¨ para as demonstrações, greves e
passeatas que ocorreram em parte das décadas de 1920 e 1930. Entre as solicitações dos
trabalhadores estavam também a educação para todos, indepentemente de raça e de cor, o
direito ao livre pronunciamento e direito de reunião, bem como a extensão do direito ao voto,
para todas as províncias, como havia o direito ao voto na Província do Cabo, que traduzia um
acesso a cidadania aos africanos, que não havia nas outras províncias.
A política racial de segregação na África do Sul, de acordo com Legassick ¨tem uma
multiplicidade de significados e funções, em diferentes tempos e para diferentes grupos.
Segregação opera em diferentes níveis de ideologia, controle social e produção laboral.¨94 Em
1910, após dois séculos e meio de imigração e expansão da população branca europeia,
somente vinte por cento da população da recém formada União da África do Sul eram
brancos. Formou-se a ideia de que negros e brancos tinham vontades e solicitações diferentes
nos campos sociais, culturais e políticos. A implantação do sistema segregacionista seguiu-se
a um lento processo histórico e somente na primeira metade do século XX o refinamento e
implantação deste sistema se deu por completo, culminando na política segregacionista do
apartheid. A segregação, segundo Beinart e Dubow,95 foi além da legislação restritiva, foi
uma ideologia composta baseada em práticas que legitimavam a diferença social e econômica
em todos os aspectos da vida.da população sul africana.

93 Petições como a ¨League of African Rights, Petition, 1929¨ que está no Document 32 – Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
94 LEGASSICK, M. British hegemony and the origins of segregation in South Africa, 1901-14. In:
BEINART, W., DUBOW, S. Segregation and Apartheid in twentieth century South Africa. London:
Routledge, 1995. p. 44.
95 BEINART, W., DUBOW, S. Introduction. The historiography of segregation and apartheid. The
meaning and context of segregation. In: BEINART, W., DUBOW, S Segregation and Apartheid in
twentieth century South Africa. London: Routledge, 1995. p. 4.
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1.2 TRIBALISMO E ETNICIDADE – MÚLTIPLAS IDENTIDADES E INTERESSES

Há somente um caminho para a libertação para vocês trabalhadores bantos. Univos como trabalhadores. Unidade: esqueçam as coisas que os dividem. Não
permitam mais nenhum discurso de Basutos, Zulus ou Shanganas. Vocês são todos
96
trabalhadores, deixe o trabalho ser o seu acordo comum.

Referindo-nos

a tribalismo

e etnicidade, falamos

também

de

tradições,

permanências, mas também de abstrações, representações e inovações, que tinham um amplo
campo de interesses. Os estudos sobre etnicidade são relativamente recentes, segundo Leroy
Vail, ¨a forte invasão deste paradigma nacionalista dominante, nas décadas de 1950 e 1960,
foi tanto inesperada como indesejável.¨97
Neste período, aceitava-se que os africanos eram naturalmente organizados em
¨tribos¨, porém como os movimentos nacionalistas na África estavam tendo, aparentemente
um grande sucesso, a maioria dos observadores acreditavam que lealdades étnicas paroquiais
eram simplesmente fantasmas persistindo no presente, anomalias enfraquecidas de um breve
retrocesso ao passado. E desta forma, estavam destinadas a desaparecer em face das
mudanças sociais, econômicas e políticas que estavam ocorrendo em todos os lugares. Vail
afirma que pessoas de todos os setores dos espectros políticos acreditavam nesta visão. Para
os da direita e os do centro, ¨modernização¨ faria este trabalho. Maior acesso a educação,
desenvolvimento das comunicações e a mudança da população do ¨adormecido `tradicional`
setor rural¨98 da economia, para o ¨vibrante e `moderno` setor industrial¨99 pelas forças
beneficientes do crescimento econômico, garantiria que as lealdades étnicas iriam
desaparecer. Em seu lugar surgiria uma nova consciência nacionalista que faria uma
96 No original: There is only one way of deliverance for you Bantu workers. Unite as workers. Unite:
forget the things wich divide you. Let there be no longer any talk of Basuto, Zulu or Shangaan. You are
all labourers; let labour be your common bond. 1917 Manifesto parcial do IWW (Industrial Workers
of the World). Disponível em: The Industrial Workers of Africa, 1917-1921, History of Labour
Movements
in
South
Africa
by
Bikisha
Media
Collective.
Disponível
em:
https://www.sahistory.org.za/archive/industrial-workers-africa-1917-1921-bikisha-media-collective
97 VAIL, Leroy. Introduction: Ethnicity in Southern African History. In: The creation of tribalism in
Southern Africa. London, James Currey, 1989. p. 2.
98 VAIL, 1989, p. 2.
99 Ibidem, p. 2.
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¨construção nacional¨ progressiva, especialmente se os novos estados nações cumprissem suas
promessas de construirem uma vida melhor para seus cidadãos.100 Para os da esquerda,
também, ¨modernização¨ era a chave, embora era vista sob uma outra perspectiva. A quebra
de sociedades ¨tradicionais¨ pelas forças do novo socialismo de bem estar, sustentado pelo
Estado, com suas facilidades expandidas por programas de educação pública, medicina e
agricultura, iria proporcionar novos estados africanos independentes, para escalar a evolução
de suas sociedades em direçaõ ao socialismo e a entrada direta nesta ¨condição abençoada¨ de
bem estar social.101 Com efeito, socialismo providenciaria a base material para uma
consciência de classe pan-étnica que transcenderia, se não negasse, as diferenças culturais.
Leroy Vail enfatiza: ¨O paradigma da ¨modernização¨, então, atraiu praticamente a todos os
pontos de vista políticos. Para boa parte dos observadores, nacionalismo parecia progressivo e
louvável, enquanto etnicidade – ou, como foi citado usualmente ¨tribalismo¨ - era
retrogressivo e divisivo.¨102
O autor Michael R. Mahoney103, reforça a teoria de Terence Ranger, dizendo que
¨tradições podem ser inventadas e que tribos podem ser criadas, o que não é uma novidade,
principalmente na África.¨104 Mahoney enfatiza que, etnicidade é uma abstração que ganha
realidade e significado quando as pessoas aceitam a auto identificação étnica ou são
identificadas etnicamente pelos outros. Os governantes tem promovido a identificação étnica
através dos censos, cartões de identificação, educação e em alguns casos promoveram a
homogeinidade étnica; e ainda em muitos casos explícitos, como nas criações das reservas
nativas, onde a população foi realocada em territórios separados, considerando o seu grupo
étnico.
Evidências empíricas mostram claramente, segundo Leroy Vail, que consciência
étnica é muito mais um fenômeno novo, uma construção ideológica, usualmente do século
XX, e não um artefato de anacronismo cultural do passado. Uma visão encontrada
100 VAIL, 1989, p. 2.
101 Ibidem, p. 3.
102 Ibidem, p. 3.
103 MAHONEY, Michael R. The Other Zulus - The Spread of Zulu Ethnicity in Colonial South Africa.
Durham & London: Duke University Press. 2012.
104 Ibidem, p. 1.
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frequentemente – especialmente dentro da própria África - é que etnicidade é primeiramente o
resultado das táticas de ¨dividir para governar¨. Táticas empregadas frequentemente pelos
governos coloniais, especialmente como na África do Sul com as aproximações feitas nas
políticas dos Bantustões e na sua insistência na singularidade da cultura ¨tribal¨, formulando
esforços para promover divisões políticas entre a população sul africana.105 Derivando de uma
noção Durkheimiana da importância do papel da ¨comunidade¨ surge a interpretação
primordial de etnicidade, e a resposta porque a mensagem étnica possui uma atração tão forte.
Hierarquias pré capitalistas e pré coloniais e elementos da vida social africanas, foram
minados pelo crescimento das relações capitalistas e o impacto do colonialismo, privando a
população de segurança social e psicológica. A identidade étnica provê um senso de conforto
e irmandade num mundo com tendência de atomização e desenraizamento.106

105 VAIL, 1989, p. 3 – 4.
106 Ibidem, p. 7.
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FIGURA 3: BANTUSTANS IN SOUTH AFRICA
VAIL, Leroy. The creation of tribalism in Southern Africa. London: James Currey, 1989. p.
2.
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Para Mahmood Mamdani, a alternativa ao racismo era o tribalismo, como a principal
maneira de definir o estatus social, legal e político dos colonizados. A primeira vista, a tribo
como referência social não tinha nenhuma das desvantagens de raça. Na realidade suas
vantagens eram óbvias: diferentemente de raça, tribo iria dividir a maioria dos colonizados em
várias minorias tribais; além disso poderia se argumentar que a identidade tribal era tanto
natural como tradicional107. Com o passar do tempo, de acordo com Mamdani, os que estavam
na posição de poder concluíram que um debate sobre o modo de controle era simultaneamente
um debate sobre o modo de representação, tanto racial como tribal e traçaria as linhas de
acordo com as quais os nativos se organizariam e se beneficiariam das modalidades estatais
correspondentes ao controle nativo. Para os primeiros colonos sul africanos, escreve
Mamdani, as tribos eram traços que definiam a realidade social. Os colonos em geral
argumentavam que tribalismo era uma fonte de perigo. Perigo porque, as tribos podiam ter
sido subjugadas e até conquistadas, porém definiam os parâmetros de um modo de vida
autônoma. Esta autonomia era multifacetada: a economia tribal era uma fonte de subsistência,
a ideologia tribal uma fonte de identidade e propósitos comuns, e as instituições tribais um
lugar potencial de resistência camponesa. Frente ao modo de vida tribal, ¨os colonos se
converteram em defensores de uma política ¨civilizada¨ que iria emancipar os homens comuns
da tribo da tirania dos chefes e as mulheres da tribo seriam emancipadas da escravidão
feminina.¨108
O Communist Party of South Africa ao reiterar suas teses do que seria uma República
Nativa Independente discute sobre as questões ¨tribais¨ e a influência dos chefes tradicionais
nas administrações das reservas nativas:

...Mas nestas distribuições absolutamente inadequadas de terra, os camponeses não
tem nenhum direito. Nas reservas onde o uso da terra é comunal, a terra está a
disposição do chefe tribal e o uso da terra está envolvido numa grande rede de
velhos costumes tribais e limitações imperialistas. O destino do camponês está na
mão do chefe tribal. Para conseguir terra o camponês deve pagar ao chefe uma taxa
especial, trabalhar para ele, perseguir a sua indulgência. Tudo que o camponês
precisa fazer é perder as boas graças do chefe e este proclamará que ele não é
confiável e com a ajuda da polícia colonial ele será expulso da reserva, e a sua
porção de terra será tomada dele. O camponês africano não tem direito a vender,
hipotecar ou passar a sua porção de terra, como herança, para o seu filho, como

107 MAMDANI, 1998, p. 100.
108 Ibidem, p. 100.
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também não tem direito de alugá-la sem a permissão do chefe tribal e dos oficiais
europeus. Por outro lado, a constante subdivisão da terra, não lhe dá nenhuma
garantia que amanhã ele ainda será capaz de ter o uso da sua porção de terra sobre o
109
qual hoje ele coloca o seu trabalho...

Nestas argumentações do Partido Comunista podemos avaliar como o controle do
africano nativo era feito nas reservas. Ele estava sujeitado primeiramente ao chefe tribal e
secundariamente a administração governamental, que regia todas as ações da população
nativa, especialmente nas situações relacionadas a divisão e propriedade da terra e nos
assuntos laborais.
Hilda Kuper110 reitera que a administração colonial, utilizou a homogeinidade étnica
para dividir e governar a população sujeitada. Kuper afirma também que, de acordo com o
princípio de `dividir para governar` os engenheiros da segregação e posteriormente do
apartheid, utilizaram várias técnicas para separar a população em unidades pequenas e
exclusivamente comunais. Não separaram somente brancos, coloureds e negros, uns dos
outros, mas estes grupos foram fragmentados territorialmente nos Bantustões e culturalmente
em sistemas de educação separados, com escolas vernaculares para a população branca e
colégios tribais, para a população africana.111

109 No original: But on these absolutely inadequate allotments of land, the peasants also have no
right whatever. In the reserves where there is communal use of the land, the land is at the disposal of
the tribal chief and and the use of the land is enmeshed with a thick network of old tribal customs
and imperialists limitations. The fate of the peasant is in the hands of the tribal chief. In order to get
land the peasant must pay the chief a special tax, work for him, seek his indulgence. All the peasant
has to do is to loose the good graces and the and the latter proclaims that he is unreliable and with
the aid of the colonial police he is driven out of the reserve, and his allotment of land is taken away
from him. The peasant has no right to sell, mortgage or hand over his allotment for inheritance to his
son, nor has he the right to rent it without the permission of the tribal chief and the European
officials. Besides, the constant subpision of the land does not give him anu guarantee that tomorrow
he will still be able to have use of the allotment upon wich today he puts in his labour… Document 76
– Communist Party of South Africa, What is the Native Independent Republic? (1934) Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
110 KUPER, Hilda. The Colonial Situation in Southern Africa. In: The Journal of Modern African
Studies. Vol. 2. Nº 2. (Jul. 1964). Cambridge. Cambridge University Press. 1964.
111 Ibidem, p. 158.
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Os missionários brancos na África, menciona Mahoney, tem sido importantes no
processo de criação da etnicidade, principalmente por definirem diferentes grupos étnicos,
que precisam ser atendidos em diferentes linguagens, nas escolas e na liturgia. 112 Porém
Michael R. Mahoney nos lembra que:

A construção social não tem sido somente o negócio das elites brancas. A classe
média africana cristã emergente usou a etnicidade para legitimar sua posição e
mobilizar suporte dos tradicionalistas. Ao mesmo tempo, a elite africana tradicional
de chefes e líderes, usaram etnicidade para aumentar o seu poder enquanto este
poder estava sendo minado pelo colonialismo, capitalismo e outras forças da
113
modernidade.

Para Hilda Kuper, ¨a classificação básica das pessoas afeta todas as instituições da
sociedade colonial – instituições políticas, legais, econômicas, sociais, domésticas e
religiosas¨.114 Segundo Kuper, o aumento da complexidade das relações na África do Sul
deve ser enfatizado. As sociedades ¨tribais¨ sul africanas não podem ser vistas em simples
termos da mudança do tradicional para o moderno. No contexto colonial estas sociedades
¨tribais¨ são colocadas inicialmente e principalmente, como categorias gerais de ¨africanos¨
ou ¨nativos¨; mas secundariamente eles fazem parte de grandes grupos locais, ¨não tribais¨,
que formam novos movimentos políticos, novas organizações e novas associações
voluntárias. Ainda, segundo Hilda Kuper, ¨o African National Congress e o Pan Africanist
Congress atravessaram as linhas do tribalismo em diferentes níveis, pois o tribalismo provou
ser inadequado para sustentar as ações integrativas que estes movimentos propunham.¨115
Hermann Giliomee, em ¨The Beginnings of Afrikaner Ethnic Consciousness, 1850-1915¨ 116
diz que na África do Sul:

112 MAHONEY, 2012, p. 1-2.
113 Ibidem, p. 2
114 KUPER, 1964, p. 154.
115 Ibidem, p. 158.
116 GILIOMEE, Hermann. The Beginnings of Afrikaner Ethnic Consciousness, 1850-1915. In: VAIL,
Leroy, The creation of tribalism in Southern Africa. London, James Currey, 1989.
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...além dos ambíguos termos `Afrikaner` ou `Afrikander` também existia a noção de
um povo `Boer`. Os holandeses-africânderes normalmente tinham o conhecimento
de que eles eram descendentes dos Boers, mas usualmente os fazendeiros pastoris
do interior que se auto denomivam como Boers. Havia também o termo `Cape
Dutch`, que era mais uma descrição inglesa do que uma auto denominação. As
pessoas que falavam inglês costumavam distinguir as pessoas entre as mais
`educadas` e mais `civilizadas` de Cape Dutch dos Western Dutch ou cidades do
interior e o povo Boer que eles consideravam como ignorantes, iletrados e de
117
condutas primitivas e inaceitáveis.

Para Giliomee, construir uma consciência étnica africâner, que se fizesse valer como
uma força política, exigiu um trabalho e projeto ideológico de longo prazo, com o
envolvimento de muitos poíliticos e empreendedores culturais, estabelecidos nos processos
econômicos e sociais. No seio dessas questões sociais e econômicas, inicialmente fez-se a
definição do grupo que falava exclusivamente o Afrikaans e posteriormente mobilizou-se esta
população para outras conquistas políticas e econômicas. Para estas conquistas políticas e
econômicas acontecerem, interesses de classe precisaram ser redefinidos e a invenção e
popularização de uma cultura nacional africâner demorou muito para se estabelecer. Segundo
Giliomee, somente nas duas primeiras décadas do século XX, formou-se uma consciência
étnica africâner. Com a criação do National Party em 1913, aconteceu uma identificação da
população branca pobre com as retóricas do Partido Nacional, contra o imperialismo e toda
ordem capitalista. A população rural branca e pobre, também foi atraída pelo discurso
abertamente racista do National Party, acreditando que somente uma política pensada
diretamente para a população africana negra, resolveria os seus graves problemas de falta de
trabalho.118
Para Giliomee, o nome do grupo africânder/africâner permaneceu muito ambiguo
até o início do século XX. O termo africâner era empregado de diferentes maneiras por vários
grupos. No início do século XVIII o termo era usado para escravos e ex escravos de
descendência africana. Porém, no final do século XVIII a literatura já reportava o uso do
termo por brancos. Mas a utilização da designação africâner tinha mais conotação colonial ou
regional que étnica. O Zuid-Afrikaan, que era a publicação holandesa mais lida em 1830,
definia os africâneres os que ¨sendo ingleses ou holandeses que habitam a terra e que estão

117 GILIOMEE, 1989, p. 23
118 Ibidem, p. 49.
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ligados, por obrigação ou interesse, em buscar o bem estar do seu país.¨119 Nas décadas
subsequentes, de acordo com Giliomee, o Zuid-Afrikaan propós essa identidade (africâner)
como uma identidade que englobaria tanto a população que falasse inglês ou holandês e que
com o passar do tempo, quisesse substituir as identidades de colonos ingleses ou holandeses
para a nova identidade africâner.
O termo africâner e sua definição, foi aceita pelas pessoas que falavam inglês e que
propagavam o amálgama de todos os grupos de colonos, para assim poderem pressionar os
administradores coloniais em suas exigências políticas e econômicas frente ao governo
britânico. Giliomee enfatiza que, dependendo da estratégia política, os políticos utilizavam a
designação africâner no sentido inclusivo ou exclusivo. Alguns imperialistas britânicos se
apropriaram do termo, porém outros o desprezaram, pois, nas palavras do Cape Times ¨O
nome foi aplicado originalmente para os descendentes mestiços dos escravos, e mesmo numa
palavra a marca da escravidão é detestável.¨120
Ao falar do surgimento de uma consciência étnica Tsonga, Patrick Harries relata que
o surgimento desta consciência apareceu inicialmente do conflito entre a pequena burguesia,
como a representante de uma nova forma de produção e os chefes tradicionais. Os
trabalhadores industriais de língua Tsonga também influenciaram o surgimento desta nova
identidade étnica Tsonga. Esta consciência cresceu na base de uma moderna infra estrutura
econômica e não deve ser vista como uma política identitária residual ou transitória, que pode
ser transformada pelo mesmo processo de modernização de uma identidade nacional mais
ampla. As raízes da etnicidade Tsonga não é encontrada nos valores primordiais associados
com os valores dos sistemas políticos pré capitalistas e formas de produção que os primeiros
antropólogos categorizaram e classificaram como ¨tribo¨. Patrick Harries alega que a
população branca empregou, por muito tempo, estereótipos sobre a população de língua
Tsonga como um grupo. Foi somente em 1950-60 que o governo interveio ativamente, através
da política de Bantustões, para formar uma aliança étnica entre chefes e elementos da pequena

119 No original: ¨whether English or Dutch who inhabited the land and were bound by duty and
interest to further the well-being of their country¨. J. H. Hofmeyr, The life of Jan Hendrik Hofmeyr
(Onze Jan) (Cape Town, 1913), p. 42. Apud GILIOMEE, 1989, p. 22 .
120 No original: ¨The name was originally applied to the half-bred offspring of slaves, and even in a
word the mark of slavery is detestable.¨ Cape Times, May 1877, editorial. Apud: GILIOMEE, 1989, p.
23.
51

burguesia para criar uma reserva (Homeland) para a população dispersa que falava dialetos
Tsonga.121
Segundo Héctor Guerra Hernandez122, a expressão ¨Tsonga¨ foi utilizada por H. A.
Junod na sua etnografia sobre os ¨Usos e costumes dos Bantus¨ para se referir as populações
ao sul do rio Save. Junod manifestava, de forma contraditória, a dificuldade de definir as
diversas formações dentro de uma ideia totalizante. Contudo, o termo ¨Tsonga¨, usado por
Junod, mesmo com implicações de ordem linguística, acabou por transformar-se num
conceito recorrente para definir estes grupos em estudos posteriores.123 De uma maneira ou
outra, reitera Hernandez, todas as afirmações, feitas por diversos autores, servem para pensar
que, paralela ou independentemente das dinâmicas locais, das diferenças culturais e sociais
dos diversos grupos dispersos, coexistindo pacífica ou violentamente, num espaço
historicamente definido, o princípio norteador que transparece na produção historiográfica e
etnográfia é aquele que busca definir uma totalidade histórica para a região sul, em torno da
designação ¨Tsonga¨. Para Hernandez:

Efetivamente, tal definição, começa a ser usada de maneira sistemática, somente a
partir do século XX, sendo instaurada pelo próprio missionário suíço (Junod) em
1913, com a publicação de sua importante etnografia – dezesseis anos depois dos
portugueses terem acabado com a última resistência significatica na região sul de
124
Moçambique.

De acordo com Patrick Harries, o grau com que uma identidade étnica é adotada
depende dos vários interesses de classe estabelecidos pela histórica divisão regional do
trabalho ou a forma centro-periferia do capitalismo interno que se desenvolveu no sul da
África. A população escolhe, adota e enfatiza símbolos culturais, nos quais acredita serem
sinais de identidade histórica Tsonga, compartilhada de maneira a beneficiar seus interesses
121 HARRIES, Patrick. Exclusion, Classification and Internal Colonialism: The Emergence of Ethnicity
Among the Tsonga-Speakers of South Africa. In: VAIL, Leroy. The creation of Tribalism in Southern
Africa. London, James Currey, 1989. p. 82.
122 HERNANDEZ, H.G., Invasões estrangeiras e formação do estado ao sul de Moçambique. Em:
África (São Paulo, 1978, Online), n. 35. São Paulo. 2015. p. 19-55. Disponível em: http://www.
Journals.usp.br/africa/article/view/126693
123 Ibidem, p. 23-25.
124 Ibidem, p. 25
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regionais e de classe. A identidade Tsonga surgiu como o produto de várias forças, incluindo a
obsessão dos europeus com classificação social e a política governamental em dividir os
africanos através das linhas étnicas. Harries observa que há também o interesse dos africanos
ao acesso a vários benefícios que eles conquistariam pela mobilização das pessoas dentro de
linhas étnicas.125
Observamos a obsessão dos europeus com classificação social ao voltarmos a
analisar a carta de G. O. Bruce do Cape Labour Party à James Ramsay, onde ele escreve:
Que ridicularização profunda que esta solicitação esteja aparecendo nas colônias,
quando nos parece que os interesses dos Zulus selvagens, o conforto dos criminosos
chineses nos compounds, a conveniência dos coolies indianos, parecem estar mais
perto dos corações do Partido Trabalhista Inglês, que a opressão continuada, a ruína
física, a morte por fome, de centenas dos seus irmãos brancos da mesma carne e
126
sangue, numa colônia britânica.

Na carta além da classificação social, podemos observar a clivagem racial e a
política de segregação racial em que os ¨irmãos brancos da mesma carne e sangue¨ deveriam
ser mais protegidos, segundo O. G. Bruce, do que os imigrantes chineses e indianos, e
também mais que os ¨zulus selvagens¨. De acordo com Vail, neste período de industrialização,
em que vários grupos culturais deixaram suas áreas rurais para interagir em outras áreas, tanto
industriais como urbanas, muitos estereótipos foram formulados, de si mesmos como dos
outros, e estes estereótipos aumentaram e reforçaram diferenças culturais entre as pessoas.127
A tendência no universo do trabalho era de que os empregadores davam preferência para
certos grupos étnicos para certos tipos de trabalho, como os perfuradores (drillers) de rochas
nas minas, onde os moçambicanos eram preferidos por irem mais fundo nas minas e eram

125 HARRIES, 1989, p. 82-83.
126 No original: What a hollow mockery this claim is beginning to appear in the colonies, when to us
it appears that the interests of the savage Zulus, the comfort of the Chinese criminals in the
compound, & the convenience of the Indian coolies, seem to be nearer the heart of the English
Labour Party than the continued oppression, physical ruin, & death by starvation of hundreds of their
white brethren of the same flesh & blood in a Britain Colony. Document 2 – Letter from the Cape
Labour
Party
to
James
Ramsay,
12
August
1908.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
127 VAIL, 1989, p. 5.
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considerados os ¨melhores¨ trabalhadores para esta função.128 A manipulação consciente das
diferenças étnicas, segundo Vail, era feita para manter a força de trabalho desunida, resultando
em competição entre os grupos étnicos. Esta desunião e competição foi construída dentro da
estrutura hierárquica da força de trabalho. Nesta visão, etnicidade foi um fenômeno recente do
mundo urbano, onde fronteiras e diferenças foram estabelecidas entre as pessoas nos locais de
trabalho.129
O Industrial and Commercial Workers Union Yase Natal foi um dos primeiros de
vários fragmentos em se separar do Industrial and Commercial Workers Union (ICU)
nacional, e segundo Shula Marks, o surgimento das suas atividades podem ser relacionadas
pela forte infusão da consciência étnica Zulu. Na década de 1920 a criação do primeiro
movimento Inkatha,130 foi visto explicitamente como uma base para mais tendências radicais
imaginadas tanto pelo estado sul africano como pela classe média africana (negra), como um
fundamento para à propaganda do ICU e dos ¨bolcheviques¨ no interior do país. 131 A origem
do Inkatha em 1922-1924 se deve muito a deliberada reconstrução, pela família real Zulu e
pela ¨Natal Intelligentsia¨, de instituições ¨tradicionais¨ do que a uma reação espontânea do
povo Zulu. Utilizando o passado histórico, língua e ¨costumes¨, a consciência étnica do século
XX, tem sido o produto de intenso trabalho ideológico da ¨inteligência negra¨ de Natal com
os ideólogos brancos da África do Sul, designados a confrontar novas e perigosas condições
sociais.132 Com a força de, praticamente, seis milhões de pessoas, os Zulus são o maior grupo
étnico na África do Sul na atualidade. Possuem relativa homogeineidade linguística e cultural
128 HARRIES, 1994, p. 192-193.
129 VAIL, 1989, p. 5.

130 Inkatha – O Inkatha Freedom Party (IFP) é uma organização política da África do Sul,
estabelecida pelo Chefe Gatsha Buthelezi, que encorajava os nacionalistas insurgentes Zulus e criou a
plataforma para Buthelezi avançar em suas ambições políticas. Buthelezi utilizou o nome Inkatha que
estava enraizado num movimento Zulu anteriormente chamado Inkatha Yenkululeko Yesizwe (Nação
Livre Inkatha – Inkatha Freedom Nation) que foi formado em 1928 pelo rei Solomon Dinizulu. Em
1975, o chefe Gatsha Buthelezi criou formalmente o Movimento Cultural de Libertação para
estabelecer o nacionalismo Zulu. Este movimento posteriormente constituiu um partido politico não
racial (IFP). A sede do IFP era em Ulundi, a capital da reserva Kwazulu, durante o apartheid. Para ver
mais: https://www.sahistory.org.za/article/inkatha-freedom-party-ifp
131 MARKS, Shula. Patriotism, Patriarchy and Purity: Natal and the Politics of Zulu Ethnic
Consciousness. In: VAIL, Leroy, The creation of tribalism in Southern Africa. London: Ed. James
Currey, 1989. p. 217.
132 Ibidem, p. 218.
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e um orgulhoso passado militar centrado em torno da sua monarquia. O nacionalismo cultural
de Natal se deve a histórica existência do reino Zulu, que, de acordo com Shula Marks, foi o
mais coeso e poderoso estado na África do Sul no século XIX.
O político comunista e sindicalista Thibedi, em carta à Leon Trotsky, em 10 de
agosto de 1932, relata que ¨Nós estamos ocupados organizando os sindicatos negros e
estamos considerando a formação da ARTUO (Africa Red Trade Unions Opposition)¨133 No
conteúdo da carta além da intenção da formação do sindicato e da ARTUO, Thibedi solicita
material e ¨...mais literatura da oposição de esquerda porque os burocratas estalinistas tem por
alguns anos, escondido tal literatura para o (não) conhecimento pelos trabalhadores negros
africanos.¨134 Após várias colocações sobre as suas atividades e atuações em vários sindicatos,
Thibedi, na mesma carta à Leon Trotsky, relata sobre a organização e fundação de sindicatos,
onde ele informa que participou da organização de vários deles, como o Laundry Workers
Union, Clothing Workers Union, Furniture Workers, Metal Workers, Meat and Cold Storage
Workers, Domestic Servants, Dairy Workers, Canvas and Rope Workers, Transport Workers,
Chemical Workers, International Working Women. Thibedi escreve que ¨eu não leio alemão
ou francês, mas leio inglês, holandês, zulu, sesotu, chiswina, shangaan, tsivenda, Xosa e
várias outras línguas negras.¨135 Thibedi, como líder sindical, parece querer demonstrar nesta
carta, a sua facilidade em circular entre várias populações de diversas ¨etnias¨ sul africanas e a
sua influência entre os trabalhadores. Podemos conferir também, que Thibedi demonstra ter
vários contatos junto as lideranças sindicais da África do Sul como também junto aos
dirigentes e membros dos partidos comunistas internacionais, tanto na Europa e Rússia, como

133 No original: We are busy organising the negro trade unions and we are considering of forming
ARTUO (Africa Red Trade Unions Opposition) Document 43 – Letter from T. W. Thibedi to Leon
Trotsky, 10 August 1932. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
134 No original: ...more literature of the left opposition because the Stalinists bureaucrats has for
some years been hiding such a literature to be known by the African Negro workers. Document 43 –
Letter from T. W. Thibedi to Leon Trotsky, 10 August 1932. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
135 No original: ...I do not read German or French but read English, Dutch, Zulu, Sesotu, Chiswina,
Shangaan, TsiVenda, Xosa and various other negro languages. . Document 43 – Letter from T. W.
Thibedi to Leon Trotsky, 10 August 1932. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/southafricas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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nos Estados Unidos. Estes contatos podem ser avaliados nas cartas que o sindicalista enviou
para Leon Trotsky em agosto de 1932, como também pela carta que mandou para a Liga
Comunista da América em abril de 1932. Nestas cartas Thibedi se subscreve como secretário
do Partido Comunista da África e enfatiza a sua grande influência entre as várias etnias da
África do Sul;
Etnicidade foi um conceito central na política da África do Sul e foi usado pelo
governo para dividir a população africana em Bantustões. Por outro lado, etnicidade foi uma
expressão flutuante e situacional de identidade de grupo que ajudou a conquistar alguns
objetivos políticos. O chefe e o clã, segundo Patrick Harries, podem coexistiir com outros
sentimentos de classe, nacionalidade ou consciência religiosa.136 Os indivíduos adotaram, em
resposta a diferentes situações, uma dessas identidades étnicas, com o propósito de
mobilização do grupo e a busca de conquistas de interesses partilhados com sua comunidade.

1.3 RELAÇÕES RACIALIZADAS E VIOLENTAS NA ÁFRICA DO SUL

A geração de sul-africanos brancos à qual pertenço e a geração seguinte e, talvez,
também a geração depois dessa, irá se curvar sob a vergonha dos crimes cometidos
em seu nome. Aqueles entre eles que se empenham em conservar o seu orgulho
pessoal, recusando-se terminantemente a se curvar diante do julgamento do mundo,
sofrem de um ressentimento abrasador, de uma raiva mordaz ao serem condenados
sem ser suficientemente ouvidos, o que, em termos psíquicos, pode acabar se
137
transformando em um peso igualmente grande.

Desde a chegada dos holandeses à Península do Cabo (1652) até a instauração do
apartheid em 1948, segundo Lorenzo Macagno,138 as populações que se estabeleceram na
África do Sul e os seus descendentes, foram construindo uma ideologia exclusivista, que
terminaria dando forma e consistência ao nacionalismo africâner. A Liga Afrikaner
136 HARRIES, 1989, p. 110.
137 J. M. Coetzee, Diary of a Bad Year New York: Viking, 2007, p. 44 Apud MACAGNO, Lorenzo.
Etnografia e Violência no país do Apartheid: dois relatos sobre África do Sul. Em: História: Questões
& Debates, Vol. 62, n.1, jan/jun 2015. Curitiba. Editora UFPR. 2015. p.135.
138 MACAGNO, Lorenzo . Etnografia e Violência no país do Apartheid: dois relatos sobre África do
Sul. Em: História: Questões & Debates, Vol. 62, n.1, jan/jun 2015. Curitiba. Editora UFPR. 2015.
p.133-162.
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Broederbond, criada em 1918, teve um papel fundamental na promoção e consolidação desse
nacionalismo. A Liga, só aceitava entre os seus membros, homens brancos de língua afrikaans
com um mínimo de 25 anos, possuidores de ¨bom caráter¨ e que considerassem a África do
Sul, como sua terra mãe.139 O Purified National Party (Partido Nacional Purificado)
endereçava seus apelos para uma população africâner, que estava experimentando uma rápida
urbanização e se beneficiando de uma provisão compulsória de educação para a população
branca, implementada pelo Estado. Durante a década de 1930, o Partido Purificado construiu
a sua força

através do suporte a uma grande quantidade de organizações culturais e

econômicas dos africâners. No centro destas organizações estava o Afrikaner Broederbond
(Liga Africâner dos Irmãos), que era uma sociedade secreta da elite africâner, constituída por
fazendeiros, empresários, clérigos, professores e acadêmicos. Com a assistência do
Broederbond, o Partido Nacional Purificado, controlou a organização das celebrações do
centenário do Great Trek.140 A cerimônia culminou com o estabelecimento da pedra
fundamental do monumento aos voortrekkers em matizes heróicas, dando-lhes as qualidades
necessárias para promover a causa nacionalista.141
Os associados do Partido Nacional Purificado, eram profundamente religiosos e eram
firmemente contrários a mistura de raças. Eles se mantinham firmes na solidariedade aos
africâners, contra as influências ocidentais. ¨Deus¨ disse o reverendo T. F. Dreyer, ¨queria que
nós fossemos um povo separado e independente.¨142 O calvinismo, praticado na África do Sul,
estava imbricado nas relações racializadas, e segundo Fernando Rosa Ribeiro143, ¨o
calvinismo é voltado para a ação, a disciplina e as regras. No calvinismo, toda mediação
desaparece e estabelece-se uma relação direta do indivíduo com Deus.¨144 Ribeiro menciona
139 MACAGNO, 2015, p. 135-136.
140 A celebração do Centenário do Great Trek foi em 1938 e através desta comemoração o espírito
nacionalista africâner recebeu grande impulso. Disponível em: Síntese Cronológica da História da
África
do
Sul.
Em:
https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/11005/3/Sintese%20Cronologica%20da%20Historia%20da%20Africa%20do%20
Sul.pdf
141 THOMPSON, 2001, p. 162.
142 Ibidem, p. 162.
143 RIBEIRO, Fernando Rosa, A construção da nação na África do Sul: a ideologiaindividualista e o
Apartheid. Anuário Antropológico/94, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
144 Ibidem, p. 169.
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que posteriormente, em 1945, antes da instauração do apartheid Cronjé escrevia em sua obra
`n Tuiste vir die nageslag (¨Um lar para a posteridade¨): ¨A vontade de Deus tem de ser
respeitada, e como a separação racial está de acordo com a vontade divina, não há remédio
senão implementá-la. Ademais, essa implementação deve ser a mais completa possível, para a
glorificação de Deus.¨145 Segundo Hilda Kuper, ¨além das correntes cruzadas na política das
sociedades africanas, a religião é a maior força divisora no contexto colonial africano.¨146 As
amplas diferenças entre os convertidos e os tradicionalistas – cada religião tendo sua própria
organização e ritual – bem como suas próprias crenças e dogmas influenciavam as relações da
população. Segundo Kuper, as históricas rivalidades das igrejas cristãs e as suas relações com
os governantes, também afetaram as posições na África Austral. Educação, por exemplo,
refletia as crenças da igreja católica nas províncias portuguesas e o rigor do calvinismo
primitivo na África do Sul.147
No estabelecimento da República de Natal, o esforço dos migrantes Boêrs, apesar da
falta de capital e dos desentendimentos entre eles; ao pretenderem liderar a República,
estabeleceram uma posição crucial: limitaram o direito a cidadania aos membros da sua
comunidade, somente à pessoas que falassem holandês e descendessem de europeus, e que
tivessem deixado a Colônia do Cabo para encontrar um estado independente. Porém, a
comunidade não era somente composta por descendentes de europeus, os europeus eram a
parte dominante de uma sociedade que incluía servos africanos, asiáticos e de descendência
misturada. Estes eram considerados pelos Bôers, como uma espécie separada. ¨Referiam-se a
essa população como skepsels (criaturas) no lugar de mense (pessoas). Isto era o que costume
prescrevia, o interesse individual exigia, e o que Deus ordenava. Era assim que sempre foi e
sempre será na África do Sul.¨148

145 RIBEIRO, 1995, p. 170,
146 No original: Apart from the political cross-currents in African society, religion is a major divisive
force in the colonial context.¨ KUPER, 1964, p. 159.
147 Ibidem, p. 159.
148 A. J. du Plessis, ¨Die Republiek Natalia,¨ in Archives Year Book for South African History (1942): I;
Walker , Great Trek, 206-33. Apud THOMPSON, 2001, p. 92.
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Ao discutirem o novo slogan para as questões sindicais e do C.P.S.A (Communist
Party of South Africa) E. R. Roux enviou uma carta para Douglas Wolton149 onde após
considerações anteriores sobre teoria Leninista e discussões havidas em Moscou, E. R. Roux
escreve: ¨Na minha opinião temos que distinguir claramente entre os nativos como uma raça
sujeitada e os nativos como membros da classe trabalhadora da África do Sul.¨150 e argumenta
ainda que: ¨Temos que colocar à frente demandas raciais definidas em nome dos nativos,
demandas pelas quais temos que lutar em face da oposição de todos os setores dos brancos,
mesmo dos trabalhadores brancos.¨151 Com estas colocações podemos nos reportar a
legislação restritiva para a população coloured152 que proibia aos coloureds a ocupação de
terras nas regiões mineradoras e inclusive proibia esta população a fazer comércio e atuar
nestas áreas. Esta atuação foi regulamentada pela The Transvaal Precious Base Metals Act
(Gold Law) Nº 35 de 1908 que restringia a ocupação por coloureds, das terras proclamadas
como escavações públicas. Pessoas de cor foram impedidas de adquirir títulos e privilégios de
mineração e de praticar o comércio nestas regiões.153

149 Douglas G. Wolton era um líder do C.P.S.A.(Communista Party of South Africa) durante o período
de 1931 a 1933. Nascido em Yorkshire, na Inglaterra. Emigrou para a África do Sul em 1921 e
associou-se ao CPSA em 1925 e tornou-se um dos partidários que defendia fortemente organização
dos trabalhadores africanos negros. Tornou-se editor dos jornais do partido, o South African Worker
e em 1928 o Umzebenzi. Para ver mais consultar: https://www.sahistory.org.za/people/douglas-gwolton
150 No original: In my opinion we have got to distinguish clearly between tha natives as a subjected
race and the natives as members of the South African working class. Document 27 – Letter from E. R.
Roux
to
Douglas
Wolton
,
5
September
1928.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
151 No original: We have got to put forward definite race demands on behalf of the natives,
demands wich we must fight for in the face of opposition from all sections of whites, even the white
workers. Document 27 – Letter from E. R. Roux to Douglas Wolton , 5 September 1928. Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
152 Coloured aqui na legislação refere-se a todas as pessoas de cor, como define Lucien van der Walt
(2014), incluem os africanos (negros), indianos e coloureds.
153 No original: The Transvaal Precious Base Metals Act (Gold Law) Nº 35 of 1908 restricted
occupation by coloured persons of land proclaimed as a public digging. Coloured persons were
debarred from acquiring mining titles and privileges and from trading in such areas. GLÜCKSMANN,
Ralph.
Apartheid
Legislation
in
South
Africa.
Disponível
em:
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O líder político comunista, E. R. Roux, na mesma carta à Douglas Wolton, continua
relatando as ações referentes as questões de liderança dos trabalhadores:

Nosso trabalho nos sindicatos, importante como ele é, é somente uma parte das
nossas atividades. Nosso slogan no campo dos sindicatos é `trabalhadores uni-vos,
independente de cor`. Mas como um slogan político geral apelando para as massas
nativas, isto é inadequado. Eu não digo que isto não deve ser usado como um slogan
político geral: deve ser usado mais do que nunca. Mas é necessário ter um slogan
adicional ou slogans que englobem a posição dos nativos como uma raça subjugada.
É necessário igualmente dizer `nativos uni-vos, uni-vos como homens negros para se
154
libertarem da escravidão´.

Reportando-se aos africanos, Roux cita-os ainda como ¨raça subjugada¨ que precisa
se libertar da escravidão. Esta população continua sem direito a voto, sem acesso aos lugares
públicos e sem direito as posições especializadas no mercado de trabalho. Como vimos acima,
não podiam ocupar as regiões de produção e nem comercializar nestas áreas. O comunista
Edward Roux, no mesmo documento ainda menciona:

As demandas da revolução democrática na África (direito a voto, abolição dos
passes, leis iguais de acesso a terra, educação gratuíta, abolição do trabalho por
contrato e do trabalho forçado, direito a utilizar os bondes, caminhar no asfalto, usar
as livrarias públicas, entrar nos prédios públicos, etc, etc) são demandas dos nativos
como nativos. São demandas para coisas que os trabalhadores brancos já possuem.
No campo político estas demandas culminam historicamente num slogan único e
final – independência nacional, completa liberdade e independência para a raça
155
nativa, poder político completo para os nativos.

http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf. Acessado em 03 de
março 2019.
154 No original: Our trade union work, important as it is, is only a part of our activities. Our slogan on
the trade union field is ¨workers unite, irrespective of colour¨. But as a general political slogan
appealing to the native masses, this is inadequate. I do not say it should not be used as a general
political slogan: it shoul be used more than ever. But it is necessary to have an additional slogan or
slogans which take account of the position of the natives as a subject race. It is equally necessary to
say ¨natives unite: unite as black men to free ourselves from slavery.¨ Document 27 – Letter from E.
R.
Roux
to
Douglas
Wolton
,
5
September
1928.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
155 No original: The demands of the democratic revolution in Africa (the franchise, abolition of
passes, equal land laws, free eduction, abolition of the indentiture system and forced labour, right to
ride on the trams, walk on the pavement, use the public libraries, enter the city halls, etc, etc) are
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O sociólogo africâner Geoffrey Cronjé156, mais tarde ao escrever `nTuiste vir die
nageslag (¨Um Lar para a Posteridade¨) em 1945, ocupou um lugar primaz na gênese da
ideologia do apartheid, a qual já estava presente na sociedade sul africana desde final do
século XIX. Segundo Ribeiro, ¨talvez Cronjé tenha apenas juntado numa visão unificadora,
tendências e correntes de pensamentos que o precederam.¨ 157 As obras de Cronjé (1945, 1946,
1948 e, com outros autores em 1947), relacionadas à construção da ideologia e política do
apartheid foram utilizadas diretamente pelo Partido Nacionalista africâner na sua campanha
para as eleições de 1948 e que levaram o Partido Nacionalista ao poder. A partir de 1949, foi
implantada a política de segregação total, que já vinha sendo desenhada desde o início do
século. A leitura de Cronjé, em conjunto com o desenvolvimento da política de apartheid nos
anos 1950 e 1960, mostra até que ponto sua obra foi realmente seguida quase à risca.
Portanto, Cronjé não só sistematizou a base ideológica da política como também as bases para
a sua implementação.158 Cronjé com seu pressuposto da inferioridade dos negros com relação
aos brancos, nos traz:
....cada raça tem seu caráter (aard), predisposição (aanleg) e função próprias e
distintas como é o caso de toda variedade em outros domínios da natureza. A
variedade racial [...] leva-nos necessariamente ao ponto de vista de que cada raça
tem uma tarefa e um chamado (roeping) próprio e distinto a ser realizado de acordo
com suas próprias possibilidades. [...] E em razão da variedade de raças, a separação
159
(apartheid) das raças é algo natural.

demands of the natives as natives. They are demands for things wich the white workers already have.
On the political field these demands culminate historically in a single final slogan – national
independence, i.e. complete freedom and independence for the native race, complete political power
to the natives. Document 27 – Letter from E. R. Roux to Douglas Wolton , 5 September 1928.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
156 Geoffrey Cronjé é um sociólogo africâner que em 1945 escreveu `n Tuiste vir die nageslag: Die
blywende oplossing von Suid-Afrika se Rassevraagstukke (¨Um Lar para a Posteridade). Apud RIBEIRO,
1995, p. 164-165
157 RIBEIRO, 1995, p. 164-165.
158 Ibidem, p. 165.
159 CRONJÉ, Geoffrey. 1945 `n Tuiste vir die nageslag: Die blywende oplossing von Suid-Afrika se
Rassevraagstukke (¨Um Lar para a Posteridade: A solução Permanente às Questões Raciais da África
do Sul¨) . Joanesburgo: Publicité. Apud RIBEIRO, 1995, p. 171.
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Essa separação racial, seria do interesse de todas as raças e nessa separação o homem
branco, escreve Cronjé, seria o guardião ou tutor (voog) dos não brancos. O branco teria esse
papel devido ao seu desenvolvimento civilizatório mais elevado, por ter um desenvolvimento
intelectual maior e por ser portador da fé cristã e consequentemente, portador do poder
econômico e político. Cronjé enfatiza que, ¨a política racial africâner é o único sistema
autóctone do país.¨160 Cronjé afirmava também que a humanidade se divide naturalmente em
vários volk, cada um com uma singularidade (eie), que deve ser protegida contra a
contaminação por meio da segregação. ¨Através do contato – através da convivência em
bairros mistos, por exemplo, ou o trabalho conjunto – ocorre um processo inevitável de
gelykstelling ou ¨aplainamento¨ entre as raças, que leva ao aplainamento das diferenças entre
elas.¨161 Peter Fry menciona que:

Anátema tanto para Cronjé quanto para o apartheid são a ¨mistura dos sangues¨ e a
¨destribalização dos bantos¨. Com ressonâncias espantosas de Smuts, Cronjé
sustenta que tal destribalização resultaria na perda das ligações dos ¨bantos¨ com seu
162
volk, e o consequente ¨prejuízo espiritual irreparável¨.

Segundo Cronjé, os ¨bantos¨ só adotam a ¨civilização europeia externa e
superficialmente, mas não podem fazer da cultura europeia a sua própria cultura¨.163 Um
processo generalizado de mistura biológica e cultural levaria, ao que Cronjé chamou de
mengelmoes, ou seja, confusão, desordem ou um ¨estado de total indistinção¨. A mengelmoessamelewing é a sociedade na qual ¨as diferentes raças vivem em tão grande confusão, que
eventualmente formam uma única comunidade sul-africana¨.164
A legislação trazia a segregação em todas as áreas da vida, mesmo na vida pessoal e
privada, onde os casamentos inter-raciais já eram proibidos desde a publicação da lei (The
Law) Nº 3 de 1897, que proibia casamentos de pessoas brancas com pessoas de outras ¨cores¨

160 CRONJÉ, 1945, p. 22 apud RIBEIRO, 1995, p. 172.
161 Cronjé, ´n Tuiste vir die Nageslag. Citado em Ribeiro, ¨Apartheid¨ and ¨Democracia Racial¨, p. 39.
162 FRY, 2003, p. 285.
163 Cronjé, citado em Ribeiro, ¨Apartheid¨ and ¨Democracia Racial¨, p. 39. Apud FRY, 2003, p. 285.
164 RIBEIRO, Fernando Rosa, ¨Apartheid¨ and ¨Democracia Racial¨, p. 38. Ibidem, p. 285.
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na República do Transvaal.165 As normas comportamentais se efetivavam pela repetição e
posteriormente eram reguladas pela legislação e reforçadas por legislações complementares,
como a questão dos relacionamentos, onde em 1908 foi editado The Immorality Amendement
Ordinance Nº 16 que determinava que as relações sexuais entre brancos e coloureds era ilegal
no Transvaal.166 The International um órgão associado a Liga Socialista Internacional (ISL)
publicou em 1922, ¨White South Africa. Two Voices¨ onde traz:

A Câmara das Minas, diz o general (Piennaar), quer acabar com a linha divisória
entre negros e brancos, envolvendo direitos iguais para negros, ou os negros
tomando seu lugar ao lado dos brancos: primeiro na indústria, sendo seguido pelo
voto e pelo casamento inter-racial, o nativo, recebendo pagamento mais alto por
fazer o trabalho do homem branco, tomando tal posição na sociedade que várias
moças brancas, empobrecidas pela suspensão das leis de barreira de cor, vão querer
167
se casar com um coloured.

A publicação do The International pode ser compreendida como um questionamento
da posição da Câmara de Minas que apregoa uma África do Sul branca, que significaria a
terra para os grandes fazendeiros (landlords) e o trabalho servil dos ¨nativos¨ para fazer a terra
e as minas de ouro produzirem e sustentarem esta África do Sul branca, baseada em salários
de fome para os africanos. A mesma publicação ainda menciona que, a igualdade salarial faria
com que o trabalho dos ¨kaffirs¨ se tornaria impagável. A filosofia do general Pienaar, diz o

165 No original: The Law Nº 3 of 1897 prohibited marriages of whites with persons of other colours
within the Republic of Transvaal. GLÜCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa.
Disponível
em:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf.
Acessado em 03 de março 2019.
166 No original: The Immorality Amendment Ordinance Nº 16 of 1908 outlawed sexual relations
between whites and coloured persons in Transvaal. GLÜCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in
South Africa. Disponível em: http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_20102.pdf. Acessado em 03 de março 2019.
167 No original: The Chamber of Mines, says the General (Pienaar), wants to wipe out the dividing
line between black and white, involving equal rights for kaffirs, or the black taking his place alongside
the white: first on the industrial field, to be followed by the vote and intermarriage, the native, in
receipt of higher pay for doing white man`s work, taking such a position in society that many a white
girl, impoverished by the lifting of the colour bar, will marry a coloured men. Document 7 - ¨White
South Africa. Two Voices ¨ The International, 27 January 1922. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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The International, ¨pensa os trabalhadores como sendo somente os trabalhadores brancos e
ignora o restante.¨168
Para demonstrar a segregação e clivagem racial, Hilda Kuper traz como os
estereótipos foram usados entre os brancos e os africanos. Os estereótipos eram mutuamente
depreciativos e pejorativos, indicando uma profunda hostilidade e incompatibilidade de
interesses. ¨Explosões dramáticas no nível físico (por exemplo, os fuzilamentos de
Sharpeville169 e a guerrilha em Angola e Pondoland170) indicam as condições de perpétua
crise, latente por algum tempo e depois explodindo em violência.¨171 Esses protestos estão
relacionados ao surgimento do nacionalismo em períodos de crises latentes precedendo estas
manifestações. Segundo Kuper, os conflitos tomam lugar a um nível pessoal, porém não
menos importantes, indicando por um lado o ataque da polícia e por outro lado, o ataque e
tentativa de defesa pessoal, que acaba num alto indíce de violência, praticadas tanto pela
administração colonial, como pela população que participava das manifestações.
Estereótipos, para Hilda Kuper, são rótulos formulados por um grupo externo em
contraste com um grupo interno. Na situação colonial nome dado tende a ser nome utilizado
ou interpretado dessa forma. Alguns rótulos, são extremamente insultosos, como kaffir,
coolies. Outros nomes são contaminados pela associação, como bantu ou nativos. Os brancos
se intitulavam como pioneiros ou colonos, etiquetando os não brancos, e em certas situações
outros brancos em relações similares, como invasores ou estrangeiros. Os estereótipos são
sustentados por mitos e alguns circulam como história. Kuper escreve ainda que, ¨em

168 Document 7 - ¨White South Africa. Two Voices ¨ The International, 27 January 1922. Disponível
em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
169 No dia 21 de março de 1960 aconteceu em Sharpeville, um distrito a 50 quilômetros de
Johanesburgo, o massacre de Sharpeville, onde 69 pessoas morreram e 180 ficaram feridas, quando
a polícia atirou contra os manifestantes, que protestavam pacificamente contra as leis
segregacionistas do apartheid, como a lei de passe, que obrigava a todos os africanos(negros) portar
uma caderneta com os seus dados e as áreas onde eles poderiam circular. Informações retiradas do
site: https://www.marxismo.org.br/content/57-anos-desde-o-massacre-de-sharpeville/
170 Pondoland - Território conhecido como Mpondoland incorporou as áreas de Biana, Libode,
Nqqeleni, Port St. John´s, Tabankulu e Umsikaba. Em 1861, parte do território de Mpondoland foi
cedida a Província do Cabo, para o reassentamento de parte da população de Griquas. Informações
no site: https://www.sahistory.org.za/place/pondoland.
171 KUPER, 1964, p. 160.
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qualquer sociedade plural, as situações de contato são vistas através de diferentes lentes
culturais e recebem interpretações contraditórias. Este ponto é crucial para entendermos os
comportamentos coloniais.¨172 Em batalhas entre diferentes paises, as amarguras, mesmo de
experiências pessoais, diminuem quando o período de ocupação termina, porém na situação
colonial a ocupação é continua e a amargura se intensifica com o passar do tempo. A autora
Hilda Kuper, nos traz que, a comemoração dos feriados públicos dos brancos perpetuam as
derrotas dos não brancos, da mesma maneira, os monumentos de um grupo

(como o

Voortrekkers Memorial na República da África do Sul) podem relembrar o ódio sentido pelos
opositores. ¨O nacionalismo africâner produziu uma historiografia caracterizada pela
anglofobia e negrofobia, ambas diferenciadas uma da outra, e que exaltavam as virtudes dos
seus volk173 líderes, as atrocidades dos ingleses, e a selvageria dos africanos.¨174
Uma das frases mais comuns entre os colonos era ¨Nativos são crianças. Eles estão
sempre rindo e felizes.¨175 Descrevendo os nativos como crianças, mostrava-se que os colonos
eram os adultos, com o direito de agir como mentores e aplicar punições corretivas sobre os
africanos. Ao comparar alegria com infância, eles estavam isentos da obrigação de criar as
condições de vida no mesmo nível dos brancos. Moradia, comida, bem estar social e educação
sempre são controlados racialmente, e isso é entendido, segundo Kuper, entre a maioria de
que ´o nativo mimado é aquele que se torna o agitador.`176 Há muitas frases favoritas entre os
colonos, que diziam: `Eles são realmente selvagens.`, `Eles não tem inibições.`, `Eles podem
imitar, mas não pensam por si mesmos.`, `Eles tem cérebros diferentes dos
brancos.`(traduções nossas)177 Estes estereótipos tentam reforçar a superioridade dos brancos.
Alguns brancos justificavam seu comportamento através de referências distorcidas na bíblia e
outros através da interpretação errônea das teorias evolucionistas. Porém, Kuper diz que as
172 KUPER, 1964, p. 160.
173 Volk significa povo.
174 Leonard Thompson, `Afrikaner Nationalist Historiography and the Policy of Apartheid`, In: The
Journal of African History (Cambridge), III, I, 1962, p. 125. Apud KUPER, 1964, p. 161.
175 No original: ¨Natives are children. They are always laughing and happy.¨ (tradução nossa)
KUPER, 1964, p. 161
176 Ibidem, p. 161.
177 No original: `They`re savages really.` `They have no inhibitions.` `They can imitate, but can´t think
for themselves.` `They have different brains from whites.` KUPER, 1964, p. 161.
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histórias sobre o bom selvagem, que em alguns segundos se torna o primitivo, que só sabe
agir com crueldade, trazem uma moral, subjazem um julgamento e trazem a tensão ligada a
necessidade de manter as duas ¨raças¨ separadas, com a minoria branca dominante protegida
em sua superioridade.178
De acordo com Balandier, ¨a situação criada na África do Sul pela minoria europeia,
impõe segregação territorial, através do Native Lands Act de 1913179 e segregação social
legalizada pelo Colour Bar Act de 1926¨180 que restringe aos trabalhadores negros às tarefas
de trabalho manual e ainda reduz os africanos (negros) a uma participação inexpressiva da
renda nacional. Bases raciais foram dadas às organizações econômicas que não cessavam,
incentivando o êxodo rural e provocando a ¨proletarização¨ e ¨destribalização¨. Segundo
Balandier, a situação particular – de alguma maneira caricatural – da África do Sul mostra
como os aspectos econômicos, políticos e raciais estão estreitamente ligados.181
Para S. P. Bunting,182 ao reiterar que ¨somente o regime soviético poderá dar as
nações real igualdade¨183 traz, no mesmo documento que ¨A verdade é que o preconceito por

178 KUPER, 1964, p. 162.
179 Native Lands Act de 1913 restringiu o acesso a terra para os africanos e que influenciou a maior
proletarização da população africana. Voltaremos a falar desta legislação no segundo capítulo.
180 BALANDIER G. A noção de situação colonial. Tradução Nicolás Niyimi Campanário. In: Cadernos
de Campo, Nº 3, 1993, p. 111.
181 Ibidem, p. 112.
182 Sidney Percival Bunting, nasceu em Londres em 1873. Era um intelectual e em 1897 recebeu o
Chancellor´s Prize no Magdalen College em Oxford. Em 1900 se voluntariou para o exército britânico
para lutar na Segunda Guerra Anglo-Bôer (Second Anglo-Boer War). Após a guerra decidiu se
estabelecer em Joanesburgo, onde atuou como advogado. Entrou para a política em 1910 quando se
associou ao Labour Party. Tornou-se um pacifista em em 1914 foi eleito para o Transvaal Provincil
Council. Ele rompeu com o Partido Trabalhista por discordar da participação do partido na Primeira
Guerra Mundial. Bunting ajudou a formar a International Socialist League que era contrária a guerra
e posteriormente se tornou o Communist Party of South Africa-CPSA. Tornou-se editor e publicou
vários panfletos políticos. Bunting apoiou a Revolução Russa em 1917 e promoveu os princípios
comunistas durante toda a sua vida. Viajou para Moscou para participar do congresso da
Internacional Comunista. Na sua volta tornou-se o secretário do CPSA e foi eleito, em 1924, o
presidente do CPSA. Bunting acreditava firmemente no potencial dos sindicatos negros e o progresso
feito pelo Industrial and Commercial Workers Union provou que suas idéis não eram irreais. Para ver
mais, consultar: https://www.sahistory.org.za/people/sidney-percival-bunting
183 No original: ¨Only a soviet regime can give the nations real equality.¨ Document 8 – S. P. Bunting
,
The
¨Colonial¨
Labour
Front,
23
Octorber
1922.
Disponível
em:
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si é amplamente baseado em áreas econômicas; é o resultado da competição no mercado de
trabalho e é no mercado de trabalho que o preconceito é sentido mais profundamente.¨184
Estas colocações sobre o preconceito e clivagens raciais nas relações de trabalho é endossado
por Edward Roux, que afirma ¨Tão fácil quanto a África do Sul branca sucede em ignorar os
nativos como seres humanos, o mesmo se reflete também no movimento do trabalhismo
branco.¨185 A divisão racial se fez sentir em todos os segmentos da sociedade sul africana,
porém no universo laboral a hierarquia estabelecida pela clivagem racial ficou aparente em
todos os setores, porém é nos sindicatos que observamos como as funções foram definidas
para trabalhadores brancos e trabalhadores africanos, bem como os coloureds, indianos e
chineses e como a legislação foi estabelecendo o lugar que cada um poderia ou seria impedido
de ocupar.

http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
184 No original: The truth is that the prejudice itself is largely based on economic grounds: it is the
result of the competition in the labour market, and is most acute where such competition is most
keenly felt. .¨ Document 8 – S. P. Bunting, The ¨Colonial¨ Labour Front, 23 Octorber 1922. Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
185 No Original: The ease with wich white South Africa succeeds in ignoring the native as human
beings is reflected also in the white labour movement. Document 25 – E. R. Roux, The New Slogan
and the Revolutionary Movement among White Workers in South Africa, presented at th Sixth. .
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
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2 O MUNDO DO TRABALHO NA ÁFRICA DO SUL

¨O povo que faz o trabalho de um país no final o herda¨186

O predomínio das ações governamentais, com o estabelecimento de legislação,
visando a formação de um contingente de trabalhadores para a indústria que surgia e exigia
muita mão de obra, era sentida em todos os setores da indústria sul africana. A preponderância
de tradições trabalhistas inglesas aparecem na base das formações sindicais, posteriormente
sendo questionadas e transformadas pelos movimentos sindicais multirraciais. O
estabelecimento desse contingente de trabalhadores na África do Sul, está ligada ao processo
de industrialização que se intensificou no início do século XX. Segundo Visser187 a
descoberta de diamantes em 1867188 e ouro em 1886189, transformou a economia do país,
baseada até meados do século XIX, na agricultura de subsistência, para a economia capitalista
de mineração. Com o avanço da industrialização, era necessário uma grande quantidade de
trabalhadores que fornecessem mão de obra barata e sem especialização. Para isso, esforços
diversos foram mobilizados pelo governo, bem como pela indústria, que visava manter e
aumentar seus lucros através da exploração da mão de obra, tanto especializada, que era

186 No original: ¨The people who do the work of a country eventually inherit it¨ Document 7 – White
South Africa. Two Voices.¨ The International, 27 January 1922.
Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
187 VISSER, Wessel P. Urbanization and Afrikaner Class Formation – The Mine Workers` Union and the
search for a cultural identity. In: SALM, Steven J., FALOLA, Toyin African Urban Spaces – In Historical
Perspective. Rochester: University of Rochester Press. 2005. p. 133.
188 A descoberta de diamantes em 1867 foi em Kimberley,que é a capital do Cabo Setentrional. O Rio
Orange passa nas proximidades da cidade. Hoje permanece em Kimberley a maior cratera feita pela
mão humana (The Big Hole), devido a exaustiva mineração, feita na segunda metade do século XIX. A
mina de diamantes de Kimberley foi fechada, para extração diamantífera, em 1914.
189 Ouro foi encontrado em Witwatersrand em 1886 sendo que, Witwatersrand significa ¨pedra da
água branca¨ em africâner, região que localiza-se próximo a Johanesburgo. A cidade de
Johanesburgo surgiu após a descoberta e início da exploração das minas de ouro da região e hoje
inclui as regiões de West Rand, East Rand e Soweto. A moeda sul-africana foi nomeada de Rand em
homenagem à região. Os trabalhadores migrantes de Moçambique e das Rodésias, quando se
referiam a região das minas de ouro, mencionavam a região como a região do Rand.
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composta principalmente por imigrantes europeus, como não especializada, que era formada
pelos africanos, coloureds, indianos e brancos pobres.

2.1 ENTRE COLONIALISMO E SEGREGAÇÃO - SURGE A MÃO DE OBRA?

¨O Império Britânico não simboliza a assimilação dos povos em um tipo único, não
simboliza a padronização, mas o desenvolvimento mais pleno e livre dos povos segundo suas
próprias linhas específicas¨.190 Este discurso feito por Jan Christiaan Smuts,191 nas suas
palestras em memória de Rhodes, apresentadas na Universidade de Oxford em 1929, trazem
como a política colonial britânica atuava e mantinha a crença de que as diferentes ¨raças¨ não
podiam nem deviam tentar se ¨converter¨ a ¨cultura¨ dos poderes coloniais.192 Para o
desenvolvimento em ¨suas próprias linhas específicas¨ a ¨segregação institucional¨ e em
consequência, a ¨segregação territorial¨ seria necessária.193

190 Jan Christian Smuts, Africa and Some World Problems, including the Rhodes Memorial Lectures
Delivered in Michaelman Term, 1929, Oxford, Clarendon Press, 1929, pp. 76-78. Citado em:
MAMDANI, Mahmood, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late
Colonialism, Londres, James Curry, 1996, p. 5.
191 Jan Christiaan Smuts nasceu em Rieebeck West na Colônia do Cabo, em 1870. Estudou direito na
Christ´s College de Cambridge, onde teve brilhante desempenho. Com 28 anos tornou-se procurador
público e assessor do Conselho Executivo da ZAR (Zuid-Afrikaansche Republiek) sob a presidência de
Paul Krieger. Durante a segunda Guerra Anglo-Boer ele foi um importante estrategista militar,
planejando e executando extensas fases de guerrilha e tornou-se general das Forças Republicanas.
Atendeu a Conferência de Paz de Vereeniging em 1902 como representante legal do governo do
Transvaal. Após a assinatura do acordo de paz, Smuts e Louis Botha o Het Volk Party. Foi ministro da
educação e secretário colonial no governo de Botha no Transvaal. Em 1908 num confronto dos
indianos, liderados por Gandhi, Smuts encontrou Gandhi (na prisão) e assinaram o acordo GandhiSmuts-compromise que aceitava que o registro dos indianos seria voluntária. Na visão de Smuts, com
relação aos africanos (negros) ele acreditava que era dever dos brancos de lidar com justiça com os
africanos e trazê-los para a civilzação. Após a morte de Louis Botha, em 1919, ele tornou-se primeiro
ministro da União da África do Sul. Em 1921 ele fundiu o Union Party e o South African Party e
aumentou seu poder político. Para ver mais, consultar: https://www.sahistory.org.za/people/generaljan-christiaan-smuts
192 FRY, 2003, p. 283.
193 Ibidem, p 283.
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O Comitê Executivo da Internacional Comunista ao enviar carta ao Partido
Comunista da África do Sul, escreve: ¨Eventos recentes na África do Sul mostram que este
pais, que assume o direito formal de um Domínio Britânico, mas que na realidade é uma semi
colônia, entrou num período de profunda crise..¨194 Podemos observar que apesar da formação
da União da África do Sul, em 1910, como um Estado independente, a política praticada na
África do Sul continuou mantendo muitas permanências do colonialismo inglês,
principalmente nas relações com os africanos e a população não branca. O discurso de Smuts
ainda traz:

Primeiro, olhamos para o africano como essencialmente inferior ou subumano, como
desprovido de alma, como capaz, unicamente, de ser escravo...Depois, mudamos
para o outro extremo. O africano tornou-se homem e irmão. A religião e a política
uniram-se para formar esta nova política africana. Os princípios da Revolução
Francesa, que emancipou a Europa, aplicaram-se à África: a liberdade, a igualdade e
a fraternidade poderiam transformar os africanos primitivos em bons europeus. O
sistema político dos nativos foi impiedosamente destruído para incorporá-los como
iguais ao sistema branco. O africano era bom na medida em que era um possível
europeu; sua cultura política e social era ruim, bárbara e só merecia ser esmagada
por inteiro [...] suas instituições foram duramente proibidas e destruídas. O princípio
de direitos equitativos aplicou-se de forma mais crua e, embora tenha dado aos
nativos uma semelhança de igualdade com os brancos, que de pouco lhes servia,
195
destruiu a base do sistema africano, que era o seu maior bem.

A carta do Comitê Executivo da Internacional Comunista procura reforçar como a
política ¨imperialista¨ continuava sendo aplicada na África do Sul e como estava afetando a
vida dos trabalhadores africanos e também dos brancos pobres:

194 No original: Recent events in South Africa show that this country, wich has the forma right of a
British Dominion, but which in reality is a semi-colony, has entered in a period of deep crisis…¨
Document 38 - ¨How to Build a Revolutionary Mass Party in South Africa: A letter from the Executive
Committee of the Communist International,¨ Umsebenzi, 12 December 1930. Disponíevl em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
195 Jan Christian Smuts, Africa and Some World Problems, including the Rhodes Memorial Lectures
Delivered in Michaelman Term, 1929, Oxford, Clarendon Press, 1929, pp. 76-78. Citado em:
MAMDANI, 1996, p. 5.
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A classe governante europeia, representada pelo governo de Hertzog, 196 que depende
do partido nacionalista (o escravo – donos do partido são os fazendeiros Boêrs) e
pelo Partido Sul Africano, que representa os interesses do imperialismo britânico,
primeiramente os industriais, particularmente os industriais da mineração, em seus
esforços de encontrar um caminho para sair do impasse no qual a economia do país
se estabeleceu; começou um ataque feroz aos trabalhadores nativos e aos setores
mais pobres dos trabalhadores brancos. O ataque encontrou expressão nos esforços
197
de pressionar a queda das condições de vida dos trabalhadores em geral...

As ¨massas nativas¨, ainda segundo a carta do mesmo comité, ¨gemendo sob o jugo
da opressão crescente e o perigo de suas condições insustentáveis tornarem-se ainda pior,
estão na luta contra os escravocratas europeus. Tudo isto é visto no aumento das greves que
assumem rapidamente um caráter político.¨198

196 James Barry Munnik Hertzog nasceu em Wellington, Província do Cabo em 1866, descendente de
imigrantes alemães. Formou-se na Universidade de Stellenbosch e estudou na Holanda, França e
Alemanha. Ao voltar para a África do Sul em 1893 trabalhou como repórter da Alta Corte do
Transvaal e posteriormente tornou-se juiz da Alta Corte do Orange Free State. Quando a guerra
Anglo-Boer começou em 1899, ele deixou seu posto de juiz e se alistou para lutar. Louis Botha ao
formar o seu gabinete convidou Hertzog, porém Hertzog tinha ideias políticas diferentes. Ele tinha
pressa em libertar a África do Sul dos ¨estrangeiros perseguidores de fortuna¨, queria que os ingleses
e africâners se desevolvessem em linhas separadas e insistia em segregar os africanos. Admirador das
ideias puritanas severas de John Milton e leitor de Frederic the Great de Carlyle, ele seguiu em
direção aos seus objetivos. Em 1914 o Partido Nacionalista tomou forma e se associou a maioria do
Partido Trabalhista que falava inglês, após os distúrbios no Rand em 1922. A aliança foi vitoriosa nas
eleições de 1924 e Hertzog tornou-se o pirmeiro ministro nacionalista africâner. Dois anos mais tarde
Hertzog estava em Londres pressionando a conferência imperial para clarificar o estatus da África do
Sul como membro do Commonwealth britânico. O Statute of Westminster (1931) reconheceu a
independência da África do Sul e deu à África do Sul uma nova bandeira e coroou a luta de Hertzog
para remover a humilhação de Vereeniging. Hertzog introduziu a legislação para isolar e silenciar os
dissidentes e removeu o direito de voto dos africanos na região do Cabo e aprovou as leis de
barreiras de cor na indústria. Para ver mais, consultar: https://biography.yourdictionary.com/jamesbarry-munnik-hertzog
197 No original: The European ruling class, represented by the Hertzog Government, wich depends
on the nationalist party (the slave – owner Party of the Boer farmers) and by the South African Party,
wich represents the interest`s of British imperialism, - primarly the industrialists and particularly
mining industrialists, in its efforts to find a way out of the impasse into wich the economy of the
country has landed, has commenced a fierce attack on the native toilers and the poorer sections of
the white workers… Document 38 - ¨How to Build a Revolutionary Mass Party in South Africa: A letter
from the Executive Committee of the Communist International,¨ Umsebenzi, 12 December 1930.
Disponíevl em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
198 No original: The Native masses, groaning under the yoke of ever-increasing opression and the
danger of their already unbearable conditions becoming worse, are in their struggle passing to
71

O governo britânico destruiu as bases do sistema extrativista colonial de produção
que existiam no Transvaal e criou, segundo Legassick199, em toda África do Sul, as condições
para assegurar suficientes trabalhadores africanos a custos baixos, para as fazendas e as
minas. Ele indica que ¨o Estado era responsável em estimular ou iniciar certos tipos de
processos e era responsável por guiar ou inibir outros.¨200 Neste contexto da ação estatal
outras formas de atividades econômicas capitalistas foram estimuladas, como a construção de
ferrovias, comércio, indústrias secundárias e agricultura. Para Meillassoux201, ¨durante o
período colonial a mão de obra foi desalojada do campo mediante o recrutamento forçado,
mais do que pela expropriação.¨202 A vantagem para os empresários da colônia, segundo
Meillassoux, é que o recrutamento obrigatório repassava para a administração colonial, o
custo quase total da mão de obra e com isso, os empresários, recebiam uma subvenção
disfarçada, conforme a política imperialista do momento. Após o desaparecimento do trabalho
forçado nas colônias, foi necessário, para obter a mesma mão de obra, oferecer um salário
mínimo sucetível de atrair o setor de emprego capitalista. Meillassoux reforça ainda, que o
custo da mobilização da força de trabalho passou a correr por conta das empresas. Invés de
gastar com pagamentos administrativos e policiais, as empresas passaram a gastar com
salários um pouco mais elevados.203
Para Mamdani, a Comissão dos Nativos de Natal, já em 1846 determinou uma
maneira pouco custosa, porém eficiente, de se fazer o controle dos nativos. As recomendações
eram duas: juntar os nativos em localidades separadas e administrar suas atividades cotidianas

acounter-offensive agains the European slave-owners. This is seen in the increase in the number of
strikes, wich rapidly assume a political character. Document 38 - ¨How to Build a Revolutionary Mass
Party in South Africa: A letter from the Executive Committee of the Communist International,¨
Umsebenzi, 12 December 1930. Disponíevl em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
199 LEGASSICK, Martin. British hegemony and the origins of segregation in South Africa, 1901-14. In:
BEINART, Willian, DUBOW, Saul. Segregation and Apartheid in twentieth century South Africa.
London: Routledge, 1995.
200 Ibidem, p. 46.
201 MEILLASSOUX, C. Os paradoxos da Exploração Colonial. In: Mulheres, Celeiros & Capital. Lisboa:
Ed. Afrontamento, 1987. p. 149-159.
202 Ibidem, p. 132.
203 Ibidem, p. 132.
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sob um ¨sistema de justiça¨ que ¨deveria ajustar-se tanto a sua própria lei como ser compatível
dentro dos princípios da nossa justiça¨.204 Desta forma, estava criado o suporte básico do
controle do nativo, estabelecendo os fundamentos da segregação. Sob esta legislação mais de
cem mil nativos foram trasladados para as reservas nativas, também chamadas de Bantustões
ou reservas tribais, criadas sob as regras da Comissão de Nativos de Natal em 1860. Em 1890,
Cecil Rhodes, tornou-se primeiro ministro da Colônia do Cabo (Cape Colony) e escreveu e
estabeleceu, em 1894 o Glen Grey Act que estipulava que ¨migrantes¨ das reservas
providenciariam mão de obra, com o objetivo de estabelecer um fluxo constante de
trabalhadores para os proprietários

brancos de terras e minas. Este ato estabeleceu os

fundamentos para a segregação e leis discriminatórias que se seguiriam nos próximos anos.
Estabeleceu ainda uma taxa de trabalho (labour tax) de 10 Schillings para cada trabalhador
masculino das reservas, o que forçava a população buscar trabalho assalariado para pagar este
imposto, mantendo sua família nas ¨reservas¨.205
Harold Wolpe206 argumenta que o Native Land Act 27 de 1913, promulgado após a
ascenção do South African Party (SAP)207, definiu certas áreas como reservas africanas e
estabeleceu ainda que nenhum africano (nativo) poderia comprar, alugar ou ocupar terras fora
das reservas. Por outro lado, proibiu os brancos de adquirirem ou ocuparem terras dentro das
reservas. O propósito deste ato foi interpretado como a forma de garantir a segregação
territorial das raças. Este mesmo ato estabeleceu que nenhum habitante das reservas poderia
viajar para fora das reservas sem portar um passe. Porém, mais tarde o Native Land Act 27 foi
também interpretado como uma tentativa de remediar a falta de mão de obra africana nas
204 MAMDANI, 1998, p. 70.
205 Mais informações em: https://www.britannica.com/topic/Glen-Grey-Act
206 WOLPE, Harold. Capitalism and cheap labour power in South Africa: From segregation to
apartheid. In: BEINART, Willian, DUBOW, Saul. Segregation and Apartheid in twentieth century
South Africa. London: Routledge, 1995. p. 71.
207 South African Party (SAP) formado em novembro de 1911, após o estabelecimento da União da
África do Sul em 1910, por vários aliados à Louis Botha e Jan Smuts. O SAP governou a África do Sul
de 1911 a 1924 e formou as bases do apartheid. Sob o governo de Botha (primeiro ministro de 1910 a
1919) e de Jan Smuts (primeiro ministro de 1919 a 1924) foi estabelecida a completa segregação
racial, através do Native Land Act de 1913 que separou 90% da terra para os colonos brancos e o
Native Affairs Act de 1920 que estabeleceu um sistema nacional de ¨reservas nativas¨ para a
população africana negra e e o sistema de governo com a supervisão dos brancos. Para mais
informações consultar: https://www.sahistory.org.za/organisations/south-african-party-sap
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fazendas dos fazendeiros brancos, bem como nas minas de ouro do Rand. Outra interpretação,
reitera Wolpe, foi de que se evitasse, com essa lei, que os africanos, utilizando capital
comunitário ou privado, comprassem terra de proprietários europeus, terras que tivessem sido
compradas ou conquistadas pelos fazendeiros brancos. Com a implantação desta legislação,
tanto os fazendeiros brancos como os proprietários das minas, esperavam que a população das
¨reservas nativas¨ não conseguissem se manter e pagar os impostos e os obrigassem a buscar
trabalho fora dos Bantustões. Estes processos tiravam a autonomia das populações africanas
submetendo-as as regras dos fazendeiros e mineiros capitalistas e subjugando-os através da
legislação da administração governamental. Smuts, ainda em seu discurso em memória de
Cecil Rhodes208 se manifestava a favor da ¨segregação territorial¨ e concluiu que:

A situação na África do Sul é, portanto, uma lição para todas as comunidades
britânicas mais jovens ao norte, no sentido de evitar o máximo possível a separação
do nativo das suas raízes tribais e de impor, desde o início, o sistema de segregação,
209
com sua conservação das instituições nativas separadas.

Com estas conclusões Smuts declarou-se de acordo com a mão de obra migrante, ao
invés da transferência permanente dos africanos ao meio urbano. Esta seria uma forma de
conciliar os ideais de segregação institucional e territorial com a demanda da mão de obra de
uma economia em expansão. O Communist Party of South Africa ao estabelecer suas teorias
do que seria uma República Nativa Independente discute sobre as questões de terra e coloca:

A população europeia que é somente 25% da população total da União da África do
Sul, da qual mais da metade mora nas cidades e não tem conexões com a agricultura
são proprietários de 92% das terras e a população nativa que compoem 75% da
população, da qual a maioria está engajada com a agricultura, possui somente 8% do
total das terras do país [...] Através da promulgação do Native Land Act de 1913, o
governo colonial proibiu os camponeses nativos de alugar terras dos brancos para
trabalhar a terra com lucros (dinheiro) ou divisão de produção. Os camponeses
nativos tinham que deixar suas terras ou permanecer nas propriedades como
arrendatários, onde, segundo esta lei, tinham que trabalhar 90 dias (sem receber) e
posteriormente de acordo com o Native Service Contract Act de 1933, o período de
trabalho passou para 180 dias ao ano, para permanecer nas fazendas. Uma parte

208 MAMDANI, 1996, p. 5.
209 SMUTS, citado em FRY, 2003, p. 284.
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considerável dos arrendatários nativos foram convertidos em simples servos
210
trabalhando metade do ano para o proprietário das terras.

Documentos aqui analisados relatam que o Natives Land Act de 1913 foi a razão de
opressão e privação da população africana. Segregados nas reservas, que ocupavam
aproximadamente 10% do território nacional, onde havia superpopulação e esgotamento dos
solos, sem espaço para criarem o gado necessário para sua subsistência, viam-se obrigados a
aceitar o trabalho sob contratos nas fazendas e nas minas. Na carta do Comitê Executivo da
Internacional Comunista, podemos avaliar a preocupação com a ¨crise agrária¨ e o
crescimento da população nas reservas:

O crescimento contínuo da população nativa em um território assustadoramente
congestionado, onde eles vivem, nas assim chamadas ¨reservas¨. A piora simultânea
das condições da massa de trabalhadores nativos agrícolas nos distritos europeus, e o
contínuo declínio nos preços dos produtos agrícolas, enquanto o preço da terra esta
altamente inflacionada, são as causas do crescimento e acirramento da crise
211
agrária.

210 No original: The European population which is only 25% of the entire population of the Union of
South Africa, more than half of whom live in the towns and have no connections with agriculture
whatsoever, own 92% of the land and the Native population composing 75% of the population, the
majority of whom are engajed in agricukture, own only 8% of the land.[…] But the promulgation of
the Native Land Act by the Colonial government in 1913, prohibited the Native peasants from renting
land from the white farmers for money or for a share in their crops. These peasants either had to
leave the farms or remain upon the farm as labour tenants who, according to this law, had to work on
the farms not less than 90 days a year and now, according to the Native Service Contract Act of 1933,
the labour tenants have to work not less than 180 days a year on the farms. Thus a considerable part
of the Native tenants were converted into ordinary serfs working half the year for the land
owner…Document 76 – Communist Party of South Africa, What is the Native Independent Republic?
(1934).
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
211 No original: The continuous increase in the native population in an already frightfully congested
territory, in which they live, the so-called reserves, the simultaneous worsening of the conditions of
the mass of the native land workers in the European districts, and the continuous decline in prices for
agricultural products while the price of land is greatly inflated, are the causes of the growth and
sharpening of the agrarian crisis. Document 38 - ¨How to Build a Revolutionary Mass Party in South
Africa: A letter from the Executive Committee of the Communist International,¨ Umsebenzi, 12
December 1930. Disponíevl em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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O mesmo documento enumera a política repressiva de terras, de Hertzog, como a
causadora do empobrecimento da população, considerando a transformação dos arrendatários
e meeiros em servos e causando a ruína dos agricultores brancos, que, segundo a visão do
comitê, vão engrossar as fileiras dos desempregados nas cidades acirrando o ¨problema dos
brancos pobres¨.

Políticas repressivas de terras de Hertzog. Esta situação induziu a parasítica classe
dos proprietários de terras, auxiliada pelo governo colonial, em acelerar o processo
de transformação do presente sistema feudal de utilização das terras; representado
pelo sistema de posseiros e arrendatários de terras e também de meeiros, pelas
fazendas de produção extensivas empregando a atual mão de obra submetida. As
emendas ao Land Act de 1913, contém nas propostas das Leis Nativas, a intenção de
resultar no campesinato nativo sendo reduzido de uma posição de semi servidão para
uma posição pior que a escravidão. Os arrendatários e meeiros serão convertidos em
¨servos¨, obrigados a trabalhar 180 dias por ano pelo direito de viver na terra. Isto
possibilitará os (grandes) proprietários de terras a desenvolver as fazendas de
produção intensiva de larga escala. Simultaneamente, com a piora da situação das
massas nativas, os agricultores brancos pobres e especialmente pequenos
proprietários, que estão sendo expropriados e compelidos a emigrar para as cidades,
aumentarão as taxas crescentes dos desempregados, que estão competindo com os
212
nativos miseravelmente pagos, e isto piora o problema dos brancos pobres.

Além do problema da perda da terra dos pequenos proprietários e meeiros, vemos
nesta carta a inquietação que as questões de terra trouxeram para a população em geral,
mencionando a possibilidade destes pequenos proprietários, desalojados de suas terras irem
para as cidades para competir com os ¨nativos miseravelmente pagos¨ e piorar ainda mais o
212 No original: Hertzog´s Repressive Land Policy. The situation has induced the parasitic landowning class, assisted by the colonial government, to accelerate the process of transformation of the
present feudal-like system of land utilization represented by the squatters´system – labour tenantry
and share-cropping , into large-scale intensive farming employing actual serf labour. The
amendements to the Land Act of 1913, contained in the proposed Native Bills, will, if passed, result
in the native peasantry being reduced from the position of a semi-serf to a position worse than
slavery; the share croppers and labour tenants will be converted into ¨servants¨, obliged to work 180
days a year for the right to live on the land. This would enable the landowners to develop large-scale
intensive farming. Simultaneously, with the worsening of the situation of the native masses, the poor
white farmers and specially ¨byowners¨ are being expropriated and compelled to migrate to the
cities to swell the growing ranks of the unemployed, who are competing with the miserably paid
native workers, an this sharpens the ¨poor white problem¨. Document 38 - ¨How to Build a
Revolutionary Mass Party in South Africa: A letter from the Executive Committee of the Communist
International,¨
Umsebenzi,
12
December
1930.
Disponíevl
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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¨poor white problem¨ ou seja, o problema dos brancos pobres. O Communist Party em seu
relatório de 1934, escreve que:

O imperialismo ao conquistar a África do Sul, destruiu várias formas pré capitalistas
de existência, especialmente a vida tribal das populações bantas. O imperialismo
adaptou algumas velhas formas de vida as suas próprias exigências. [...] as novas
formas de exploração e opressão, o imperialismo, construiu na África do Sul as
reservas, o sistema de compounds e as Barreiras de Cor e privaram passo a passo, os
não europeus dos poucos direitos que os africanos tinham antes do advento do
imperialismo moderno na África do Sul. O imperialismo criou realmente o único
sistema de opressão racial que manteve a maioria dos trabalhadores subjugados;
criou a legislação segregacionista e o sistema racialmente discriminatório, como um
213
componente essencial em todo mecanismo de exploração na África do Sul .

Ao trazermos este documento, pretendemos demonstrar que a discussão sobre a
segregação e as questões de raça, presentes já no final do século XIX atravessaram toda
primeira metade do século XX, sempre enfatizando a subjugação dos trabalhadores e da
população ¨não europeia¨. Estas políticas de subjugação e controle, posteriormente serão
refinadas e continuarão fazendo parte das pautas governamentais,

culminando na

implementação das políticas do apartheid.
Ao enviar uma resposta, por carta, o The Spark,214 que era o jornal do Partido dos
Trabalhadores da África do Sul, informa a M.S. Njisane215 sobre a delimitação, feita pelo
213 No original: Imperialism in conquering South Africa, destroyed many pre capitalist forms of
existence, especialy the tribal life of the Bantu peoples. Imperialism adapted some of the old forms of
life to its own requirements. […] new forms of exploitation and oppression. Imperialism built up in
South Africa the system of RESERVES, the COMPOUND system, the COLOUR BAR; and step by step
deprived the non-Europeans of what little rights they had before the advent of modern imperialism
into South Africa. Imperialism CREATED, really, the unique system of raceóppression which holds the
majority of the toilers by the throat; and has built up the colour bar, segregation and race
discrimination system as an essential component in the whole mechanism of exploitation in South
Africa. (grifos constants no document original). Documento 75 – A. Mon (M. N. Averbach). ¨The
Historical basis for the Programme of the Fourth International Organisation of South Africa¨,
Workers´1944. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-allison-drew
214 Document 73 - Letter from The Spark to M. S. Njisane. Flagstaff. 15 de setembro de 1938.
Disponível em: : http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-allison-drew
215 M S Nsijane era um líder ¨tribal¨ da Nkozo Location, que localiza-se no Cabo Oriental, capital
Porth Elizabeth.
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governo, do número de cabeças de gado na Reserva Nativa de Transkei. A argumentação é de
que a reserva está com superpopulação e terras insuficientes para alimentar toda população da
reserva. E questiona, se o governo está realmente preocupado com a miséria da população
banta nas reservas? Argumenta ainda que ¨as reservas são para o governo nada a mais do que
reservatórios de trabalho barato para as minas e fazendas, e a miséria nas reservas é
fomentada para este fim.¨216 Argumenta-se também na mesma carta, que o governo não dá
terra suficiente aos nativos para arar e criar o seu gado e ainda adiciona pressão adicional
criando as taxas de moradia (Poll-taxes), para forçar os nativos para fora das reservas, para
trabalhar nas minas e fazendas, por qualquer valor.
Claude Meillassoux reitera, no texto A manutenção dos Jazigos de mão-de-obra,217
¨que as reservas onde se confinam as populações africanas, não são apenas reservas de terras,
mas sobretudo, reservas de mão de obra, que foram trunfos da política econômica dos países
africanos racistas.¨218 Sob o pretexto de preservar as condições de vida ¨tribal¨, as autoridades,
através de leis adequadas, criaram a propriedade privada da terra e a constituição de relações
de produção capitalista. Cada família recebe, conforme o número de integrantes da família,
uma parcela de terra para a sua subsistência.219 Parcelas estas submetidas a muitas restrições:
são inalienáveis, para evitar a sua eventual concentração nas mãos de uma classe de
proprietários fundiários africanos nativos; não permitiam empregar, nessas terras das reservas,
trabalhadores assalariados e nem praticar culturas de rendimento. Além disso, a circulação
monetária nas reservas foi reduzida ao mínimo, evitando assim uma concentração de capital
que modificasse as relações de produção e evitando desta forma, a manutenção da força de
trabalho em atividades remuneradas no interior das reservas. A filosofia desta política, cita
Meillassoux, é claramente formulada por Lord Hailey, um teórico da colonização britânica,
que em 1938, menciona:

216 Citação feita na mesma carta do: The Spark to M. S. Njisane. Flagstaff. 15 de setembro de 1938.
Disponível em: : http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-allison-drew
217 MEILLASSOUX, Claude. A manutenção dos jazigos de mão-de-obra. In: Mulheres, Celeiros &
Capital. Lisboa: Ed. Afrontamento, 1987. p. 191-194.
218 Ibidem, p. 192.
219 One man, one plot = um homem um pedaço (de terra). MEILLASSOUX, 1987, p. 192
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As reservas são utilizadas como `amortecedores` no sentido em que satisfazem as
necessidades dos desempregados, dos doentes, dos velhos, sem qualquer encargo
para o Estado. (...) Não há outra alternativa para isto a não ser uma mão de obra
permanente, instalada nas cidades em torno das minas e das fábricas e
completamente separada da terra; uma mão de obra deste tipo teria necessidade de
salários mais elevados, de alojamentos adequados, de escolas, de distrações e de
220
segurança social.

Estes princípios, segundo Claude Meillassoux, são aplicados quase literalmente pelos
governos racistas; e mencionando o extrato de um relatório da Comissão dos Salários
Indígenas da Rodésia:

É claramente vantajoso para as minas que os trabalhadores indígenas sejam
encorajados a voltar aos seus lares no fim do seu período normal de serviço. A
perpetuação do sistema graças ao qual as minas podem obter trabalho não
qualificado a uma taxa inferior à que é geralmente paga na indústria depende disso ,
porque de outro modo desapareceriam os meios subsidiários de subsistência e o
221
trabalhador tenderia a tornar-se num residente permanente do Witwatersrand.

Para Meillassoux a primícia é evidente; ¨é necessário preservar por meios legais e
repressivos um lugar em que a força de trabalho possa reproduzir-se por si própria, mas ao
nível estrito da subsistência.¨222 Desta forma a reprodução da mão de obra se estrutura nas
reservas, enquanto os trabalhadores são atraídos para fora das reservas para obter os salários
necessários para se manter dentro das reservas. Assim contitui-se, entre as minas e reservas
nativas, um vai e vem constante de milhares de trabalhadores contratados, por períodos de
um ano e meio a dois anos.
Além de suas próprias reservas, a União da África do Sul dispunha também do
trabalho das populações, das colônias vizinhas, como de Moçambique e das Rodésias. Para
Patrick Harries,223 em 1911 e 1913 as secas em Moçambique, resultaram em fome, e a
população voltou a depender dos salários das minas de ouro do Rand. A instabilidade
220 MEILLASSOUX, 1987, p. 192-193.
221 Extracto de um relatório da Comissão dos Salários Indígenas nas Minas da Rodésia, citado por
Shapera, 1974: 204) apud MEILLASSOUX, 1987. p. 193.
222 Ibidem, p. 193.
223 HARRIES, P. Work, Culture and Identity: Migrant Labourers in Mozambique and South Africa
1860-1910. London: James Currey, 1994. p. 167.
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ecológica continuou no século XX, mas a expansão do colonialismo português sujeitou a
população do sul de Moçambique a uma outra praga, os próprios colonizadores
portugueses,224 que expoliaram e subjugaram a população moçambicana, sujeitando os seus
trabalhadores ao sistema de trabalho migratório, através de acordos com os administradores
das minas e do governo do Transvaal.
Após a constituição da União da África do Sul, para a efetivação da política de
controle do nativo e controle da força de trabalho, três Departamentos de Assuntos Nativos
(Departments of Native Affairs) foram unificados em um único Departamento de Assuntos
Nativos da União (Union Native Affairs Department). Segundo Saul Dubow225, a unificação
foi somente no nome, havendo diferenças nos elementos constitutivos e variações nos
estatutos que cada NAD(Native Affair Department) seguia. No Transkei um chefe magistrado
administrava o Departamento de Assuntos Nativos, no Ciskei eram os magistrados da justiça
que o administravam e no Transvaal todos os magistrados, do Departamento de Assuntos
Nativos, eram controlados pelo departamento de justiça. O Departamento de Assuntos
Nativos indicava os sub comissários nas áreas predominantemente africanas. Dubow
menciona também que, operando paralelamente com a administração distrital do
Departamento de Assuntos Nativos, havia o Sub Departamento de Trabalho Nativo (Native
Labour Sub Department) que regulava o suprimento de trabalhadores para as minas desde
1907.226 O setor de trabalho nativo (Native Labour Section), era responsável pela supervisão e
controle dos trabalhadores africanos nas indústrias, a administração das leis de passes, e
responsável ainda por aplicar a legislação em pequenas infrações, visitar e controlar os

224 Desde a Conquista do Reino de Gaza (1894-1895) por Portugal e a consequente implantação da
administração colonial portuguesa, criando o Xibàlu (trabalho forçado), o imposto da palhota e
fazendo a monetarização da economia, forçou-se os trabalhadores moçambicanos a buscar salários
nas minas do Trasvaal e assim proporcionar-lhes condições de arcar com tantas obrigações e impostos
que surgiam, mantendo sempre suas famílias nas comunidades locais do sul de Moçambique. Para
ver mais, consultar: HARRIES, P. Work, Culture and Identity: Migrant Labourers in Mozambique and
South Africa 1860-1910. London: James Currey, 1994. p. 167-175.
225 DUBOW, Saul. Racial Segregation and the Origins of Apartheid in South Africa 1919-36. New
York: St. Martin`s Press, Inc, 1989. p. 77.
226 Ibidem, p. 78.
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compounds227 e `sobretudo cuidar do bem estar e interesses` dos africanos nas áreas
industriais.228
Meillassoux afirma que ¨os meios de gestão utilizados pelo Estado capitalista,
compreendendo os aparelhos de coerção, de repressão e de corrupção, fazem parte do arsenal
econômico do capitalismo.¨229 Para os empresários coloniais sul africanos, fazendeiros e
donos de minas, consistia em uma grande vantagem, colocarem a cargo da administração
colonial, o custo quase integral da formação e manutenção da mão de obra. Ainda segundo
Meillassoux, o desenvolvimento do trabalho assalariado, não suprimiu os encargos de
repressão indispensáveis à exploração do trabalho, encargos que o Estado capitalista assume
sempre e por toda parte, tanto internamente, como nos países colonizados. Esses recursos,
utilizados pelo Estado, representam uma partilha oportuna dos custos e das tarefas entre os
empresários privados e o Estado capitalista, garantindo assim a criação das estruturas
apropriadas à exploração do trabalho e à realização do lucro.230O cumprimento dos contratos
de períodos fixos, não traziam aos donos das minas e fazendeiros o comprometimento com a
reprodução da força de trabalho e a sua manutenção. As exposições feitas pelo Partido
Comunista, em 1934, delibera sobre o grande poder econômico das indústriais e fazendas da
África do Sul, e como esta grande riqueza foi conseguida através da exploração da mão de
obra barata proporcionada pelos trabalhadores nativos:

Ao lado das fazendas os imperialistas na África do Sul tem vários milhares de
fábricas, moinhos e a grande indústria mineira. Aqui, como também nas fazendas,
eles precisam do trabalho nativo. Todos sabemos que os proprietários europeus das

227 Compounds eram os alojamentos, exclusivamente masculinos que tinham um muro onde os
dormitórios estavam alinhados de um lado e parcialmente nos outros dois lados. A construção era em
ferro ondulado e madeira e as paredes internas em tijolos. De um lado da quadra ficavam as lojas de
carnes, pães e as cozinhas. Do lado oposto ficavam os banheiros. No final da quadra ficava o
escritório, lojas de roupas, o depósito, sala de recreação e hospital.No centro da quadra haviam
grandes tanques para lavar as roupas e para os banhos. A água era água de rio. O Compound West
End da Diamantes De Beers, acomodava 3.000 homens. Os compounds foram criados, inicialmente,
como única forma de evitar o roubo de diamantes. HARRIES, 1994, p. 67.
228 DUBOW, 1989, p.78
229 MEILLASSOUX, C. Os paradoxos da Exploração Colonial. In: Mulheres, Celeiros & Capital. Lisboa:
Ed. Afrontamento, 1987. p. 150.
230 Ibidem, p. 150-151.
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minas na África do Sul conseguem maiores lucros do que em qualquer outro país no
mundo. [...] Isto é somente porque os imperialistas não pagam aos nativos o que eles
merecem receber por seu trabalho, porque os salários dos trabalhadores nativos são
muito mais baixos do que os salários dos trabalhadores brancos nos paises
capitalistas da Europa, sem mencionar os salários da parte privilegiada dos
trabalhadores europeus na União da África do Sul. É somente o trabalho dos nativos
e nada mais que é o recurso dos grandes lucros recebidos pelos capitalistas europeus
na União da África do Sul. Os imperialistas Anglo-Boêr fizeram e continuam a
fazer, tudo para compelir os nativos a trabalhar para eles por um pagamento
231
miserável.

O declínio da capacidade de sustentar todos os seus habitantes, as reservas se
tornaram grande preocupação para muitos observadores. O discurso hegemônico da
segregação tinha na supremacia branca seus maiores interesses entre as classes dominantes.
Para os fazendeiros e donos das minas a segregação representava abundante mão de obra
barata, trazendo a certeza à estes capitalistas, que o sistema de mão de obra migrante
permaneceria intacto. Para os trabalhadores brancos a segregação representava a garantia de
proteção de melhores salários no mercado de trabalho. Para alguns africanos, segundo
Dubow, ¨a linguagem de segregação era a promessa de mais terra (para os nativos) e
potencialmente a confiança para o desenvolvimento das áreas rurais e a restauração da
autoridade tradicional.¨232 ¨A ambivalência das classes dominadas, com respeito a segregação,
era fundada em fragilidades econômicas e políticas mais do que na aceitação do seu estatus de
sujeitados.¨233 Portanto vemos que a segregação foi uma política que teve diversos defensores
e muitos oponentes, atingindo os sentimentos e vidas de praticamente toda a população da
231 No original: Besides farms the imperialists in South Africa have several thousand factories, mills
and a big minig industry. Here, just as on the farms, they need Native labour. Everyone knows that the
European mine owners in South Africa get bigger profits than in any other country in the world. [,,,]
This is only because the imperialists do not pay the Natives that they ought to get for their labour,
because the wagesof the Native workers are much lower than those of the mine workers in the
capitalists countries of the Europe, not to mention the wages of the privileged part of the European
workers in the Union of South Africa. It is only the labour of the Natives and nothing else that is the
source of the big profits received by the European capitalists in the Union of South Africa. The AngloBoêr imperialists have done, and continue to do, everything to compel the Natives to work for them
for a miserable pay. Document 76 – Communist Party of South Africa, What is the Native
Independent Republic? (1934). Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
232 DUBOW, Saul. Racial Segregation and th Origins of Apartheid in South Africa 1919-36. New York:
St. Martin`s Press, Inc, 1989. p. 9.
233 Ibidem, p. 18.
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África do Sul, criando hierarquias que influenciavam e segmentavam todos os estratos da vida
social sul africana.

2.2 INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO

- TRABALHO, CONTROLE E

RELAÇÕES SOCIAIS

¨Como nós nos tornamos trabalhadores, como nós fomos conduzidos para fora de
nossas terras para os mercados industriais, como fomos privados da vida familiar, da
propriedade, da cultura.¨234 Estas eram constatações que os trabalhadores sul africanos
faziam, segundo o líder político Sidney P. Bunting, após estes trabalhadores assistirem as
primeiras aulas sobre o capitalismo e suas caracterísitcas. Bunting, no mesmo documento,
segue dizendo, que os trabalhadores sul africanos podiam e deviam ser considerados
verdadeiros proletários, como os trabalhadores assim reconhecidos em qualquer país:

Eu digo, estes são proletários de verdade, como os seus típicos proletários europeus,
como quaisquer outros no mundo, eles são cruelmente explorados, até os ossos, o
relacionamento entre senhor e servo, empregador e empregado, explorador e
235
explorado é tão clara e clássica quanto poderia ser.

Os indícios de Bunting reforçam que na África do Sul, os camponeses são
continuamente conduzidos para suprir a mão de obra nas fazendas e minas e outras grandes
indústrias. Para Bunting o imperialismo ¨engorda¨ nas colônias, onde ele tem mais poder que

234 No original: ¨how we have become workers, how we have been driven off the lan, onto the
industrial markets, how we are deprived of family live, of property, of culture.¨ Document 23 – S. P.
Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July 1923. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
235 No original: I say these are as real proletarians as your typical European proletarians, as any in the
world, they are as nakedly exploited, down to the bone; the relationship of master and servant,
employer and employed, exploiter and exploited is as clear and classical as it could be. Document 23
– S. P. Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July 1923. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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nunca, porque o imperialismo tem nas colônias a manutenção de seus lucros altíssimos, como
campos para seus investimentos, lugares de refúgio de seu capital, que não pode encontrar
lucro suficiente em sua terra natal. Assim precisa-se encontrar a equação importante de que ¨é
o trabalho que provê estes lucros¨.236 O político S. P. Bunting ainda declara ¨Em nosso país a
indústria do ouro é um grande desenvolvimento capitalista de primeira classe. [...] Não é o
caso de uma ´indústria retrógrada´, de jeito nenhum, ela é altamente desenvolvida.¨237
As descobertas minerais na região do Transvaal, no final do século XIX,
transformaram esta região distante, na região central da economia sul africana. A formação da
União da África do Sul unificou o território, porém não modificou a estrutura racial 238
estabelecida desde os primórdios da colonização holandesa. O controle da economia, da
política e da administração, sempre foi dominada pela população branca. 239 Após o
estabelecimento da União da África do Sul, a discriminação legal contra os coloureds240 e
africanos aumentou nas províncias do norte estendendo-se até a Província do Cabo, na forma
de regulamentação e ações administrativas que dificultaram a competição entre os brancos e
coloureds e também entre os brancos e os africanos, nos serviços públicos e também na
indústria privada. Sessenta nove por cento da população da União da África do Sul, segundo o

236 BUNTING, 1928 em Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July 1923. Disponível
em: Document 23 http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
237 No original: In our country the gold industry is a very first class capitalist development. […] It is
not a case of ¨backward industry¨ in any way. It is highly developed. Para ver mais consultar:
Document 23 – S. P. Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July 1923.
Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
238 A maioria dos colonos que se estabeleceram na Península do Cabo, vinham das classes baixas e
menos abastadas da sociedade holandesa e germânica, pois o serviço na Companhia das Índias
Orientais era perigoso e mal pago. Essas diferenças estavam enraizadas em seus históricos europeus e
piorados na situação colonial, onde a iniciativa pessoal e habilidades práticas eram mais valorizadas
do que suas origens sociais. Esta era a experiência dos Huguenotes. A Companhia dispersou os
Huguenotes entre os outros colonos, e logo durante a primeira geração na Península do Cabo, eles
preferiam falar holandês ao francês. Mais informações em: THOMPSON, Leonard Monteath. The
History of South Africa. 3rd Edition. New Haven and London: Yale University Press. 2001. p. 35-36.
239 THOMPSON, 2001, p. 115.
240 Os coloureds são a população mestiça, que habita principalmente a região do Cabo e são
descendentes de pastores Khoikhoi e asiáticos e formam uma das quatro categorias raciais da África
do Sul, que são os brancos, coloureds, bantos e asiáticos. THOMPSON, 2001, p. 65.
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censo de 1936, eram africanos (negros) e tinham diferentes histórias, experiências e
interesses. Nas reservas nativas e territórios ingleses e portugueses, os africanos continuavam
a viver em comunidades ou vilarejos e continuavam a respeitar a autoridade política de
chefes e líderes locais. ¨No entanto, magistrados brancos, comerciantes, missionários e
agentes recrutadores acabaram provocando transformações em sua cultura e suas relações
sociais e econômicas.¨241 O trabalho migratório tornou-se a característica central da economia
política da região.
Nas reservas nativas, a autoridade principal no distrito era o magistrado branco, mas
com pouca força e possibilidade de ação. Ele dependia da cooperação dos chefes, que
continuavam a resolver as disputas entre os africanos e a controlar a distribuição de terras
dentro das reservas. Porém os chefes, por outro lado, toleravam a cobrança de taxas, por parte
da administração colonial e recebiam um pequeno salário. Os chefes ficavam entre a
responsabilidade legal do Estado e ao mesmo tempo, dependentes do suporte da
comunidade.242 Segundo Mamdani, na época da segregação, os chefes e líderes das diferentes
zonas tribais, bem como das reservas,

foram administrados pelo NAD (Natives Affairs

Department). Seu mandato cobria todos os aspectos da vida social nas reservas, desde a
designação de terras, passando pela regulação da movimentação e deslocamento e a
administração da justiça. Controlava ainda os assuntos domésticos, as casas e a realocação e
reconstituição de comunidades inteiras. Por lei, os poderes do chefe supremo podiam ser
transferidos a qualquer funcionário indicado pelo departamento. Na prática, o chefe supremo
das reservas era o departamento (NAD). Ao contrário, de acordo com Mamdani, para os
africanos que viviam nas cidades, se estabeleceu uma forma descentralizada de administração,
mediante municipalidades separadas umas das outras. Nas zonas urbanas o NAD era
simplesmente mais uma de várias autoridades e não a dominante. Mamdani reitera que, do
ponto de vista do nativo, a segregação e posteriormente o apartheid, combinava um
despotismo descentralizado (governo indireto) nas reservas rurais, com um despotismo
centralizado (governo direto) nas zonas urbanas.243 O Partido Comunista da África do Sul ao

241 THOMPSON, 2001, p. 171.
242 Ibidem, p. 172.
243 MAMDANI, 1996, p. 111-113.
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propagar o que seria a República Nativa Independente indicou que os chefes tribais seriam
¨exploradores dos nativos¨ e aliados do imperialismo britânico:

Os chefes não são só exploradores por eles mesmos, mas eles ajudam os
imperialistas a explorar e reprimir o povo nativo. Uma parte considerável deles,
agora é aliado direto e agente do imperialismo. O imperialismo tem mantido a
organização tribal dos nativos e o poder dos chefes, adaptando-os aos interesses da
exploração do país e a opressão dos nativos. [...] A maioria dos chefes atuais foram
indicados pelo governo colonial entre pessoas que são inteiramente leais ao
imperialismo, que o serve verdadeira e confiantemente. O chefe cobra as taxas e o
aluguel, ajuda a recrutar trabalhadores, encaminha os nativos para trabalhar nas
assim chamadas obras públicas, espia os membros da sua tribo e denuncia para a
polícia todos os que demonstram de uma forma ou outra, que estão descontentes
com as regras imperialistas. Utilizando a sua autoridade e as velhas tradições de
submissão a ele, ele (o chefe) mantém os nativos afastados de qualquer luta contra a
roubalheira imperialista e as ações arbitrárias. O imperialismo não poderia se manter
sem recorrer aos chefes tribais, sem a assistência ativa deles, e muitos chefes, não
244
poderiam explorar seu povo desta maneira se o imperialismo não o apoiasse.

Como Mamdani indica, o magistrado branco controlava, mas era auxiliado pelos
chefes tradicionais, que estavam em contato constante com a população nas reservas e
recebiam um pequeno salário, pelo seu trabalho de controle da população nativa. Em
Moçambique, segundo Covane, quando os trabalhadores retornavam do Transvaal, após
cumprirem seu contrato nas minas de ouro, pagavam 10 Schellings ao régulo, para demonstrar
que o régulo era um ser superior, que pertencia a um nível alto, a uma família distinta e que
ele representava um poder mais antigo. Esta política não oficial de pagar, voluntariamente, os
244 No original: The chiefs are not only exploiters themselves, but they also help the imperialists to
exploit and suppress the Native people. A considerable part of them are now direct allies and agents
of imperialism. Imperialism has maintained the tribal organisation of the Natives and the power of
the chiefs, adapting it to the interests of the exploitation of the country and of the oppression of the
Natives. […] The majority of the present chiefs have been appointed by the colonial government from
among people who are interely loyal to imperialism, who serve it faithfully and truly. The chief
collects the taxes and the rent, helps to recruit workers, drives the Natives to work on the so-called
public works, spies upon the members of his tribe and denounces to the police all those who in one
way or another show their discontent with imperialist rule. By making use of his authority and the old
traditions of submission to him, he keeps back the Native from any struggle against imperialist
robbery and arbitrary actions. Imperialism could not maintain itself without relying upon the tribal
chiefs, without active assistance from them and the very chiefs themselves could not exploit their
people in such a way if imperialism were not behind them. Document 76 – Communist Party of South
Africa,
What
is
the
Native
Independent
Republic?
(1934).
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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régulos e chefes e lhes doar uma grande quantidade de presentes, ¨era uma estratégia
camponesa para se estar bem com a autoridade. Estas práticas eram vistas no contexto da
reciprocidade racional.¨245 Quem não cumprisse com estas regras informais, eram geralmente
os primeiros alvos, quando houvesse necessidade de mão de obra não paga, para os serviços e
obras públicas ou para outras obrigações coloniais desagradáveis.

Os administradores portugueses especulavam que os chefes e os régulos reportavam
um número inferior dos homens no território sob sua jurisdição , para que pagassem
menos imposto. Como era no interesse dos chefes não reportar os mineiros
regressados, uma vez que deles esperavam receber algo, quer fosse um presente,
quer fosse dinheiro. Isto era equivalente ao sistema de impostos e estava fora do
controle das autoridades portuguesas. Assim, tanto os trabalhadores como os seus
chefes ajustavam as imposições coloniais, de formas que, lhes fossem mutuamente
246
vantajosas.

Outra forma de presença da administração colonial inglesa era através dos
missionários, que alcançavam todas as comunidades nas reservas nativas e administravam as
únicas instituições onde os africanos pudessem adquirir ¨os conhecimentos necessários para
uma participação efetiva na economia industrializada.¨247 Em 1928, quarenta oito
organizações missionárias atuavam na União da África do Sul, empregando 1.700
missionários brancos, professores, médicos e enfermeiros e mais de 30.000 clérigos, pastores
e professores africanos. Foram nestas missões que os fundadores do ANC (African National
Congress) foram educados. Pixley ka Isaka Seme, Alfred Mangena, Richard Msimang e
George Montsioa estudaram em missões cristãs e formaram-se em direito na Inglaterra. Estes
líderes foram educados nas melhores escolas ocidentais e faziam parte, segundo Thompson,
da população da classe média africana. Estes representantes ajudaram a realizar a promessa
inerente à tradição colonial do Cabo, primeiro conquistando a total igualdade com os brancos
das classes médias, que eles representavam, e posteriormente estendendo estes benefícios para
as massas do seu povo.248

245 COVANE, L. A. O trabalho migratório e a agricultura do sul de Moçambique (1920-1992).
Maputo: PROMEDIA, 2001. p. 99.
246 Ibidem, p. 99.
247 THOMPSON, Leonard, 2001, p. 172.
248 Ibidem, p. 174-175.
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O impacto da educação missionária e a industrialização no início do século XX, pode
ser vista nesta imagem, que demonstra que a família atravessava, no início do século XX, três
mundos distintos: o tradicional, o transitório e o moderno. Aqui vemos trabalhadores mineiros
visitando sua família, em sua comunidade de origem. Podemos constatar a influência destes
mundos em seu modo de vestir, com as armas e adornos que cada um deles porta.

FIGURA 4: FOTO DE FAMÍLIA DE TRABALHADORES
GILIOMEE, Hermann, MBENGA, Bernard. New History of South Africa. Cape Town: Tafelberg
Publishers. 2007. p. 204.
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Terence Ranger ao falar da invenção das tradições na África Colonial, se refere a
penetração dos colonizadores em terras africanas, afirmando que:

os colonizadores tiveram que definir-se como os senhores naturais e incontestáveis
de uma grande população africana. Os colonizadores basearam-se nas tradições
inventadas europeias, tanto para definir como para justificar sua posição, e também
para fornecer modelos de subserviência nos quais foi às vezes possível incluir os
africanos. Na África, portanto, todo o aparelho composto pelas tradições escolares,
profissionais e regimentais veio a exercer um papel de comando e controle muito
249
maior do que na própria Europa.

Na África, segundo Ranger, os agricultores brancos não se consideravam
camponeses, mas sim, parte de uma aristocracia rural, que não trabalhava a terra com as
próprias mãos, mas definia o papel de servos e senhores, ¨numa sociedade hierárquica
claramente definida, na qual os europeus comandavam e os africanos eram comandados.¨250
Ranger, nos traz também que os trabalhadores brancos das minas de ouro da África do Sul
basearam-se nos rituais inventados do sindicalismo de ofício europeu, porém em parte porque
¨estes eram rituais de exclusividade, podendo ser usados para evitar que os africanos fossem
definidos como operários.¨251 Como eram poucas as semelhanças entre os sistemas político,
social e jurídico da África e da Grã-Bretanha, os administradores ingleses puseram-se a
inventar tradições africanas para os africanos. O respeito que os administradores coloniais
ingleses tinham pelas tradições em sua terra natal, fazia-os encarar favoravelmente aquilo que
julgavam ser tradicional na África. Começaram a codificar e a promulgar essas tradições,
transformando dessa maneira costumes africanos flexíveis em rígidas prescrições.252
A estrutura econômica da África do Sul mudou entre 1870 a 1900, transformando a
economia do país da agricultura de subsistência para a economia capitalista de mineração.
249 RANGER, Terence. A Invenção da Tradição na África Colonial. In: A Invenção das Tradições. Org.:
HOBSBAWN, Eric, RANGER, Terence. Trad. Celina Cardim Cavalcante. 5 ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra.
2012. p. 271.
250 RANGER, 2012, p. 283.
251 Ibidem, p. 272.
252 Ibidem, p. 272.
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Para Wessel P. Visser253 essa mudança econômica determinou a história moderna dos
africâners nas cidades mineiras como Joanesburgo. O estabelecimento dos africâners em
Joanesburgo foi o resultado dessa mudança estrutural que a mineração provocou, que trouxe a
gradual industrialização e subsequente urbanização. Entre 1904 e 1936 a população africâner
quintuplicou nas áreas urbanas.254 Vários fatores contribuiram para esta migração em grande
escala – a qual Van Jaarsveld se refere como o último Great Trek255 rural africâner256 –
particularmente para as minas de ouro de Witwatersrand, com Joanesburgo como ponto
central de atração dessa migração. Os fatores para esta migração foram vários, porém
mencionamos parte deles, como, as condições rurais agrícolas que tornaram-se desfavoráveis.
Novas terras para ocupação tornaram-se escassas, não havendo condições de migrações para
regiões desabitadas. Por isso uma classe de africâners brancos pobres 257 surgiram e tentavam
subsistir, trabalhando em pequenas parcelas improdutivas de terra ou trabalhando de
arrendatários e meeiros em propriedades de terras maiores. Estes meeiros tornaram-se vítimas
de uma crescente comercialização da agricultura e a reestruturação capitalista da produção

253 VISSER, W. P. Urbanization and Afrikaner Class Formation – The Mine Workers` Union and the
search for a cultural identity. In: SALM, S. J., FALOLA,T. African Urban Spaces – In Historical
Perspective. Rochester. University of Rochester Press. 2005. p. 131-163.
254 Sarel Pauw, Die Beroepsarbeid van die Afrikaner in die Stad (Stellenbobosch: Pro Ecclesia
Drukkery Edms. Bpk., 1946), 126. Apud VISSER, 2005, p. 134.
255 O Great Trek - The Afrikaner Great Trek, segundo Thompson, aconteceu entre 1836-1854. A lei
50th Ordinance de 1828 e o British Parliamentary Act de 1833 privaram os africâners do seu controle
sobre questões de trabalho.Os africâners perderam partes das propriedades nas guerras de fronteiras
com a população Xhosa. Acima de tudo o governo inglês, influenciado por evangélicos, estava
alterando suas práticas a crenças com relação as suposições raciais. Com a insatisfação dos africâners,
os habitantes dos distritos a leste do Cabo se espalharam para o interior, para além do Rio Orange e
do Rio Tugela. Vários grupos organizados saíram com seu gado, carroças, escravos e pertences
pessoais para fora da Colônia do Cabo. Em 1840, em torno de seis mil africâners, entre homens,
mulheres e crianças, haviam migrado para o interior. Para ver mais, consultar: THOMPSON, Leonard,
2001, p. 87-93.
256 Van Jaarsveld, Die Afrikaners se Grrot Trek, 137, 167. Apud VISSER, 2005, p. 134.
257 De acordo com Lis Lange, o termo ¨brancos pobres¨ refere-se a trabalhadores sem
especialização, normalmente descendentes de africâners, que eram especialmente expostos a
períodos prolongados de desemprego e/ou não conseguiam encontrar emprego devido a divisão
racial do mercado de trabalho que caracterizava a África do Sul na virada do século XX. Lis Lange,
White, Poor and Angry: White Working Class Families in Johannesburgh (Aldershot: Ashgate, 2003),
72. Ver também: Robert Morrel, ed., White But Poor: Essays on the History of Poor Whites in Southern
Africa, 1880-1940 (Pretoria: Unisa, 1992), 1-2. Apud VISSER, 2005, p. 156.
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agrícola. Além disso, a prática de subdividir e fragmentar as terras, de um agricultor falecido
entre seus herdeiros, transformava grandes fazendas em pequenas e antieconômicas unidades
agrícolas de subsistência. Os proprietários dessas pequenas unidades de terras eram incapazes
de gerar e acumular capital suficiente, através dos seus próprios esforços, para obter terra
adicional para uma produção agrícola rentável. Eles preferiam vender sua terra e mudar para
as cidades na procura de um futuro econômico melhor.258 Com seu legado colonial que por
gerações associou todo trabalho manual aos escravos e negros, muitos sem terra brancos eram
incapazes de superar os seus preconceitos contra o trabalho manual

e tornavam-se

dependentes de parentes mais abastados ou mudavam-se para as cidades.
Outros fatores de empobrecimento da população africâner, citados por Visser foram,
a epidemia de peste do gado de 1896-1897, quando milhões de cabeças de gado morreram,
devastando os meios de subsistência dos pecuaristas africâners. Além da peste do gado, secas
e pragas (gafanhotos), as guerras Anglo-Boêr de 1899-1902 causaram devastação nas
fazendas e casas africâners. A depressão econômica do pós guerra de 1904-1909 e a grande
depressão de 1929-1933, implementaram o empobrecimento da população rural

e

estimularam a emigração para as cidades e a busca por melhores oportunidades econômicas
nas minas de ouro. Em 1931, a maioria dos 300.000 brancos classificados como ¨muito
pobres¨ pelo Boletim da Comissão Carnegie do Problema de Brancos Pobres na África do
Sul259 eram de população que falava africâner. O estilo de vida agrário, o desdém por trabalho
manual e a falta de preparo educacional, bem como a falta de indústrias no meio rural, não
proporcionavam a oportunidade de obter especialidades industriais e faziam com que os
africâners possuíssem somente conhecimentos agrícolas. Por isso, os africâners em
Joanesburgo não podiam competir com os Uitlanders260 por empregos especializados e se
encontravam em grande desvantagem profissional. Consequentemente, a maioria desses
africâners estavam incapacitados de manter empregos fixos e lentamente se tornaram um
novo e branco lumpenproletariat261. Como a produção industrial nas minas requeria um

258 VISSER, 2005, p. 134.
259 No Original: Report of the Carnegie Comission on Poor White Problem in South Africa.
260 Os Uitlandres eram os imigrantes europeus, sendo a maioria de trabalhadores especializados.
261 Lumpenproletariat que em todas as grandes cidades constitui uma massa rigorosamente distinta
do proletariado industrial , um centro de recrutamento de ladrões e criminosos de toda espécie que
vivem da escória da sociedade, gente sem ocupação definida, vagabundos, gens sans feu et sans
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grande número de trabalhadores especializados, os mesmos eram, segundo Visser,
importados da Europa.262 Impossibilitados de possuírem

ou de terem livre acesso a

propriedade dos meios de produção do ouro, os africâners foram compelidos a subsistir
vendendo sua força de trabalho em troca de salários, aos proprietários destas indústrias
auríferas. Desse modo a proletarização dos africâners, recém urbanizados, levou ao processo
da formação de classe e o surgimento da classe trabalhadora assalariada africâner. A maioria
dos trabalhadores brancos, especializados e não especializados, viviam em acomodações da
classe trabalhadora, próximos da área de produção de Joanesburgo. Nestes subúrbios da
classe trabalhadora muitos elementos do final do século XIX, da cultura da classe
trabalhadora britânica e tradições de trabalho foram produzidas, reproduzidas e acentuadas, as
quais também contribuiram para fomentar um senso de consciência de classe entre os
trabalhadores africâners.263
Para Charles van Onselen,264 a descoberta de ouro em 1886, trouxe para alguns
africâners um limitado campo de oportunidades, que os permitiu a se envolverem diretamente
no subsequente desenvolvimento da indústria mineira. Destes africâners, vários eram
fazendeiros que venderam suas terras e aplicaram este capital em ações nas novas aventuras
mineiras. Outros, mais numerosos e com menor sucesso, tentaram negociar um terreno mais
difícil entre o estatus de `escavadores`265 de um lado e de outro como acionistas das indústrias
mineiras. Porém para a grande maioria dos africâners, a descoberta de ouro, trouxe mais
oportunidades indiretas. O crescimento da região de Witwatersrand como um mercado
produtor, trouxe a agricultura capitalista para o interior, que fortaleceu a posição de muitos

aveu(gente sem pátria e sem lar), variando segundo o grau de cultura da nação a que pertencem, não
negando nunca o seu caráter de lazzaroni(Lumpenproletariat da Itália); capazes, na idade juvenil em
que o Governo provisório os recrutava, uma idade totalmente influenciável, dos maiores heroísmos e
dos sacrifícios mais exaltados como do banditismo mais repugnante e da corrupção mais abjeta. Para
ver mais consultar: Karl Marx As lutas de classes em França de 1848 a 1850 I – A derrota de Junho de
1848
De
Fevereiro
a
Junho
de
1848.
p.
13/23
Disponível
em:
https://www.marxists.org/portugues/marx/1850/11/lutas_class/index.html
262 VISSER, 2005, p. 135-136.
263 Ver Lange, White, Poor and Angry, 10-32, 113. Apud VISSER, 2005, p. 136.
264 VAN ONSELEN, Charles, New Babylon, New Nineveh – Everiday Life on the Witwatersrand 18861914. Jeppestown: Jonathan Ball Publishers (PTY) Ltd. 2001.
265 Escavadores = diggers
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fazendeiros africâners, porém trouxe a pobreza extrema para os pequenos arrendatários e
meeiros. Estes pequenos agricultores encontraram uma saída nos arredores de Joanesburgo e
se estabeleceram como oleiros, transportadores e motoristas de táxi (cab drivers). Apesar de
sua situação econômica vulnerável, os membros destes grupos de africâners foram
suficientemente bem sucedidos na venda de seus produtos e serviços e mativeram suas
ocupações na primeira década do século XX. Somente após a instalação dos bondes elétricos
e das aberturas de indústrias de construção (olarias), que houve um maior desemprego e que
se acirrou e piorou a situação dos brancos pobres. Van Onselen reforça que a importância dos
anos 1896-1897 como um período de proletarização dos africâners não está fundamentado
somente na crescente emigração dos pequenos agricultores e arrendatários para as cidades,
mas também, porque marca o ponto em que vários setores da economia urbana começaram a
colapsar em função do desenvolvimento de vários empreendimentos capitalistas estrangeiros.
Em Witwatersrand houve tanto um caminho urbano como rural para o acesso da classe
trabalhadora africâner.266 Estes primeiros africâners que migraram para as cidades resistiram
vigorosamente a proletarização, mas no final, segundo van Onselen, as demandas de uma
economia capitalista em expansão, assegurou o fracasso econômico dos oleiros, motoristas e
transportadores autônomos.
O político Sidney P Bunting ao referir-se aos trabalhadores africanos nativos enfatiza
que toda subjugação e preconceito devem ser abolidos, pois apesar de não possuirem
conhecimentos especializados, eles produzem os lucros e tem o futuro em suas mãos:

Temos que abolir esta forma sútil de preconceito de cor, ou ´barreira de cor`. Rude,
retrógrado, analfabeto, degradado, mesmo bárbaro, você pode chamá-los assim se
quiser; a maioria deles não sabem ler e escrever; mas eles trabalham, eles produzem
lucros, e eles se organizam e querem lutar. Eles são a grande maioria, eles tem o
futuro em suas mãos, e eles irão governar, não somente nos países coloniais, mas no
267
mundo todo.

266 VAN ONSELEN, 2001, p. 364-365.
267 No original: We must abolish this subtle form of colour prejudice, or ¨colour bar¨. Uncouth,
backward, illiterate, degraded, even barbaric you can call them if you like; they cannot ride or write,
mos of them; but they work, they produce profit, and they organize and will fight. They are the great
majority, they have the future in their hands, and they are going to rule not only in the colonial
countries, but in the world. Document 23 – S. P. Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern
Congress, 23 July 1923. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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Na formação da mão de obra sul africana não falamos em formação de uma classe
trabalhadora, pois muitos destes trabalhadores do início do século XX, foram sujeitados e não
puderam buscar trabalho livremente, pois só podiam sair das reservas com um contrato de
trabalho assinado e portando um passe. Bernhard Magubane diz que ¨o processo de
proletarização na África do Sul, após a abolição da escravidão, foi largamente determinado
pelo fato de que o país estava na órbita da Inglaterra e abaixo de sua poderosa influência no
seu desenvolvimento socio econômico.¨268 Esta influência foi sentida através da preocupação
dos administradores coloniais em criarem uma ¨reserva de mão de obra¨ a qual, os fazendeiros
e industriais, pudessem dispôr quando precisassem e dispensar quando não fosse necessária.
Terence Ranger afirma que havia várias tradições de subordinação à disposição na África.
Uma delas era a tradição da hierarquia da casa grande:

Uma parte da auto imagem dos europeus na África consistia no direito de ter criados
negros – no auge da crise de mão de obra das minas sul-africanas, havia mais negros
269
trabalhando em Joanesburgo como empregados domésticos do que nas minas.

Na África colonial, reforça Ranger, não havia tendência à fraternidade. Para a
maioria dos europeus, a imagem preferida da sua relação com os africanos, era a imagem do
senhor paternal e do servo fiel. Esta tendência foi largamente transferida para o âmbito
industrial. Em toda África do Sul, os empregados africanos não se definiam como operários,
mas sim como trabalhadores, que eram controlados e disciplinados pela Lei das Relações
entre Senhores e Servos.270 Para Terence Ranger, as tradições inventadas a moda europeia,
ofereceram aos africanos vários pontos de entrada no mundo colonial, embora na maioria dos
casos tenha sido uma entrada na situação subordinada, em relação a um superior europeu.
268 MAGUBANE, Bernard. Imperialism and the Making of the South African Working Class.
Contemporary Marxism. Nº 6. Proletarianization and Class Struggle in Africa. Published by Social
Justice / Global Options. Spring 1983. p. 19-56. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/29765723.
Acessado em: 14-12-2015. p. 23.
269 VAN ONSELEN, Charles, The Witches of Suburbs: Domestic Service on the Witwatersrand, 18901914. In: New Babylon, New Nineveh – Everiday Life on the Witwatersrand 1886-1914. Jeppestown:
Jonathan Ball Publishers (PTY) Ltd. 2001. p. 205-252.
270 RANGER, 2012, p. 286.
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Incluídas nestas neotradições, impingidas aos africanos, estavam as tradições e exigências do
cumprimento de horários e da disciplina do trabalho, exigindo uma profissionalização nos
moldes europeus, apesar de rudimentar, para os trabalhadores africanos.

2.3 TRABALHADORES E A ORIGEM DOS PRIMEIROS SINDICATOS

Na África do Sul a presença dos comunistas brancos possibilitou o crescimento do
Partido Comunista predominantemente nativo. Não é um exagero dizer que o
movimento trabalhista nativo deve em grande parte a sua existência aos esforços dos
comunistas brancos. Mesmo Kadalie, o líder do I.C.U. (Industrial and Commercial
Workers Union) aprendeu as suas primeiras lições de socialismo dos camaradas
271
brancos da Filial de Cape Town do C.P. (Communist Party).

Ao expôr sua tese no Sexto Congresso do Comintern em Moscou, sobre as ações e
ascendências dos políticos comunistas brancos, sobre o movimento trabalhista nativo, E. R.
Roux relata também as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores africanos e as propostas
do Partido Comunista para eliminar a dominação imperialista inglesa e a consequente
implantação de ¨uma República Nativa Sul Africana.¨ No seu ponto de vista, Roux credita
toda exploração dos trabalhadores africanos ao sistema imperialista inglês e escreve ¨Os
nativos são explorados comercialmente e também pela taxação. Jamais uma classe de
fazendeiros nativos começará a se desenvolver e um pequeno, porém crescente número de
produtores independentes, tem sua terra roubada e são reduzidos a condição de
desapropriados dependendentes de salários ou arrendatários pobres.¨272 Roux ainda considera:

271 No original: In South Africa the presence of white communists has made possible the growth of a
predominantly native Communist Party. It is not a exaggeration to say that the native labour
movement owes its existence very largely to the efforts of white communists. Even Kadalie, the
leader of the I.C.U. learnt his first lessons in socialism from the white comrades of the Cape Town
Branch of the C.P. Document 24 – E. R. Roux, Thesis on South Africa, presented at the Sixth Comintern
Congress, 28 July 1928. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
272 No original: The natives are exploited commercially and also by taxation. Nevertheless a class of
native landlords begins to develop and a small but increasing number of formely independent
producers are robbed of their land and reduced to the condition of propertyless wage earners or poor
tenants. Document 24 – E. R. Roux, Thesis on South Africa, presented at the Sixth Comintern
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Os imperialistas acham necessário treinar uma classe de artesãos nativos
especializados – maquinistas, pedreiros, etc. Eles também precisam de nativos
treinados para postos subalternos no serviço civil – carteiros, caixeiros, etc. Uma
parcela de instrução é para tanto dada aos nativos [...] Mas o completo domínio do
mercado do país pelos grandes monopólios imperialistas e o fato de que os
governantes tem completo controle sobre a população analfabeta e tecnicamente
retrógrada, resulta que o crescimento de um movimento nacionalista se torna um
273
processo muito lento.

Com as colocações de E. R. Roux, parece acertado concordar que houve parcelas de
influências nos partidos políticos e sindicatos da África do Sul, das teorias e configurações
que o mundo do trabalho na Inglaterra, bem como na Europa e Rússia vinham tomando desde
a segunda metade do século XIX. Portanto, ao reportarmos a gênese do conceito de classe,
voltamo-nos para dois autores e obras que trouxeram estes conceitos durante o século XIX na
Europa. Sem a intenção de uma discussão aprofundada, vamos elencar algumas categorias
sobre as quais Karl Marx e Edward Palmer Thompson se debruçaram. Marx escreve sobre as
lutas de classe na França de 1848 a 1850:

Uma classe em que se concentram os interesses revolucionários da sociedade
encontra imediatamente na sua própria situação, mal se ergue, o conteúdo e o
material da sua atividade revolucionária: bater inimigos, lançar mão de medidas
ditadas pela necessidade da luta; as consequências dos seus próprios atos empurramna para diante.[...] O desenvolvimento do proletariado industrial está, em geral,
condicionado pelo desenvolvimento da burguesia industrial. Só sob a dominação
desta, ganha a larga existência nacional capaz de elevar a sua revolução a uma
revolução nacional; só então cria ele próprio, os meios de produção modernos que se
tornam noutros tantos meios da sua libertação revolucionária. A dominação daquela
arranca então as raízes materiais da sociedade feudal e aplana o terreno no qual, e só
aí, é possível uma revolução burguesa. [...] A burguesia industrial só pode dominar

Congress, 28 July 1928. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
273 No original: The imperialists find it necessary to train a class of skilled native artisans – train
drivers, masons, etc. They also require trained natives for lower posts in the civil service – postmen
clerks, etc A certain amount of education is therefore given to natives […] But the complete
domination of the entire trade of the country by the big imperialist trusts and the fact that the rulers
have complete controle from the beginning over a technically backward and illiterate people
necessarily renders the growth of a native nationalist movement a very slow process. Document 24 –
E. R. Roux, Thesis on South Africa, presented at the Sixth Comintern Congress, 28 July 1928.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
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onde a indústria moderna dá as relações de propriedade a forma que lhe
corresponde. A indústria só pode alcançar este poder onde conquistou o mercado
mundial, pois as fronteiras nacionais são insuficientes para o seu desenvolvimento .
274

Neste período, final da primeira metade do século XIX, enquanto na França se
elaborava uma Constituição Republicana, onde registrava-se solenemente ¨o facto da
república¨, o ¨facto do sufrágio universal¨ e ainda o ¨facto de uma única e soberana
Assembléia Nacional¨ em vez de duas Câmaras Constitucionais com atribuições limitadas,
Marx relata que:

...as relações de classe recém formadas se consolidavam e as frações em luta da
classe dominante se refugiavam num compromisso que lhes permitia continuar a luta
entre si e, ao mesmo tempo, excluir dela a massa extenuada do povo. Esta
Constituição, pelo contrário, não sancionava nenhuma revolução social, sancionava
275
a vitória momentânea da velha sociedade sobre a revolução .

Na introdução que Friedrich Engels faz à edição de 1895, ele escreve ¨Na apreciação
de acontecimentos e de séries de acontecimentos da história do dia a dia nunca estaremos em
condições de recuar até as últimas causas econômicas.¨276 E diz ainda:

...até na Inglaterra, seguir o curso da indústria e do comércio no mercado mundial e
as mudanças que dia após dia são introduzidas nos métodos de produção [...] A clara
visão de conjunto sobre a história econômica de um dado período nunca lhe é
simultânea, só posteriormente se conquista (a clara visão de conjunto), após
277
realizados a recolha e o exame do material...

274 Karl Marx – As Lutas de Classes em França de 1848 a 1850. I – A derrota de Junho de 1848 de
fevereiro
a
junho
de
1848,
p.
8/23
Disponível
em:
https://www.marxists.org/portugues/marx/1850/11/lutas_class/index.html
275 Karl Marx – As Lutas de Classes em França de 1848 a 1850. II – O 13 de junho de 1849 de junho
de
1848
a
13
de
junho
de
1849.
p.
6/26.
Disponível
em:
https://www.marxists.org/portugues/marx/1850/11/lutas_class/index.html
276 Introdução de Friedrich Engels à edição de 1895. p. 1/19.
https://www.marxists.org/portugues/marx/1850/11/lutas_class/index.html

Disponível

em:

277 Ibidem, p. 1/19.
97

Edward Palmer Thompson278 ao escrever sobre classe e formação da classe operária
na Inglaterra diz ¨É certo que o uso moderno de classe surge no marco da sociedade industrial
capitalista do século XIX.¨279 E relata também:

A classe é definida pelos homens ao viver a sua própria história [...] Segundo uma
tradição sociológica muito popular, classe pode ser reduzida a uma autêntica medida
quantitativa: determinado número de seres nesta ou noutra relação, com os meios de
produção, ou, em termos mais correntes, determinado número de assalariados,
trabalhadores de colarinho branco, etc. Classe é aquela que as pessoas acreditam
280
pertencer.

Para Thompson, classe em seu uso heurístico, é inseparável da noção de luta de
classes, que é um conceito prévio e muito mais universal. As classes não existem como
entidades separadas, que olham ao redor, encontram uma classe inimiga e começam a lutar.
Pelo contrário, as pessoas se encontram em uma sociedade estruturada em modelos
determinados (crucialmente, porém não exclusivamente, em relações de produção), são
explorados (ou tem a necessidade de manter o poder sobre os explorados), identificam pontos
de interesse antagônicos, começam a lutar por estas questões e no processo de luta se
descobrem como classe, e reconhecem este descobrimento como consciência de classe. A
classe e a consciência de classe são sempre as últimas, não as primeiras, fases do processo
real histórico.281 Entendemos, portanto, que as classes se constituem num processo que
envolvem múltiplos fatores e não são uma formação pré estabelecida ou espontânea, mas se
estabelecem no viver e conviver diário.
De acordo com Edward Palmer Thompson, não há exames de determinantes
objetivos [...] que podem oferecer uma classe ou consciência de classe em uma equação
simples. As classes acontecem ao viver dos homens e mulheres em suas relações de produção
278 THOMPSON, Edward P., Tradición, Revuelta y Consciencia de Clase. Trad.: Eva Rodriguez. 2ª ed.
Barcelona. Editorial Critica. 1984.
279 No original: Es cierto que el uso moderno de clase surge del marco de la sociedad industrial
capitalista del siglo XIX. (tradução nossa). THOMPSON, Edward P., Tradición, Revuelta y Consciencia
de Clase. Trad.: Eva Rodriguez. 2ª ed. Barcelona. Editorial Critica. 1984. p. 36
280 THOMPSON, Edward P., 1984, p. 34-35
281 Ibidem, p. 37.
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e ao experimentar suas situações determinantes, dentro ¨do conjunto de suas relações sociais¨,
com uma cultura e expectativas herdadas, e ao modelar estas experiências em formas
culturais. De modo que, ao final, nenhum modelo pode nos proporcionar o que deve ser a
¨verdadeira¨ formação de classe em uma determinada ¨etapa¨ do processo. Nenhuma
formação de classe, propriamente dita da história é mais verdadeira ou mais real que outra; e
classe se define a si mesma em seu efetivo acontecer. As classes, em seu acontecer dentro das
sociedades industriais capitalistas do século XIX, e ao deixar sua marca na categoria
heurística de classe, não podem reclamar universalidade. As classes, nesse sentido, não são
mais que casos especiais das formações históricas que surgem da luta de classes.282
Ao relatar sobre a exploração de ouro, que se iniciava, em Witwatersrand, no final do
século XIX, Patrick Harries, escreve sobre as relações das classes trabalhadoras neste
ambiente mineiro:
Os trabalhadores especializados e supervisores, que eram os sindicalistas naturais e
líderes da classe trabalhadora, ficavam separados dos outros trabalhadores nos
compounds através das separações de raças. Durante a década de 1890, os donos das
minas não tinham condições de ¨atacar¨ os altos salários dos trabalhadores brancos,
principalmente, por um lado, porque mineiros qualificados eram poucos e tinham
que ser trazidos da Europa para o Witwatersrand, por outro lado, por causa da
solidariedade de classe dos trabalhadores experientes. A maioria dos mineiros
europeus estavam imbuídos de grande orgulho dos seus conhecimentos e
experiências de trabalho, aperfeiçoados durante gerações de ¨conflitos com o
capital¨. Como proletários, seu relacionamento com os empregadores era
essencialmente diferente daquele dos trabalhadores migrantes, que poderiam
retornar a sua comunidade de origem. [...] Os trabalhadores migrantes tinham
alguma proteção da insegurança causada por ciclos de prosperidade, recessão e
depressão, que perseguiam as vidas dos mineiros. Em contraste, os proletários e suas
famílias tinham toda a sua sobrevivência dependente dos seus conhecimentos na
283
mineração.

A população africana, segundo Beinart e Bundy, após a conquista dos brancos, estava
preocupada com sua situação econômica imediata, não importando se morasse nas reservas,
nas fazendas dos brancos, nas cidades ou se fossem trabalhadores migrantes, vivendo entre as
reservas e áreas da população branca. Suas reivindicações eram específicas e com poucas
exceções, continuavam ligados aos valores tradicionais africanos. Não importando a situação,
eles continuavam firmemente vinculados as suas relações de parentesco. Empobrecidos e

282 THOMPSON, Edward P., 1984, p. 38-39.
283 HARRIES, 1994, p. 126-127.
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incapacitados, continuavam recebendo apoio e acomodação dos parentes. As mulheres
africanas eram especialmente resilientes nas responsabilidades que lhes eram confiadas.284
Ao nos referirmos sobre questões da classe trabalhadora inglesa no mundo do
trabalho sul-africano, não podemos deixar de salientar que estamos num contexto colonial
anglófono, onde aparece o caráter de sociedade dominada que é característica de toda
¨situação colonial¨285 e o que é significativo em várias áreas onde atuou a administração
colonial. ¨A colonização agiu pelo jogo de três forças difíceis de separar: a ação econômica, a
administrativa e a missionária.¨286 Balandier nos lembra que a história da sociedade
colonizada realizou-se em função de uma presença estrangeira287 e de acordo com Hilda
Kuper ¨as sociedades coloniais na África foram criadas com a presença de estrangeiros que se
inseriram em sociedades existentes e neste processo criaram uma nova sociedade, a qual é
diferente da sociedade tradicional africana e da ocidental europeia.288 Georges Balandier
menciona L. Joubert, que relembra ¨a discrepância que existia, a partir da adoção de fórmulas
de responsabilidade civilizatória, entre a teoria e os fatos, a ruptura entre esses dois domínios,
era simplesmente a hipocrisia que justificava através de princípios humanitários, uma
exploração pura e simples.289
Portanto ao observarmos o processo de industrialização sul africano, vemos uma
ênfase nas características de dominação colonial, onde os privilégios do trabalho
especializado e bem remunerado ficou para a população branca e estrangeira e o trabalho
insalubre e mal pago para a população africana nativa. Ao analisarmos a publicação ¨White

284 Beinart and Bundy, Hidden Struggles, p. 35 apud THOMPSON, Leonard, 2001, p. 173-174.
285 BALANDIER, Georges. A noção de situação colonial. Tradução Nicolás Niyimi Campanário. In:
Cadernos de Campo, Nº 3, 1993, p.128.
286 Ibidem, p. 110.
287 Ibidem, p. 108.
288 KUPER, 1964, p. 152.
289 L. Joubert, Le Fait Colonial et ses Prolongements, In: Le Monde no Crétien, 15, 1950. p. 265. Apud
BALANDIER, 1963, p.109.
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South Africa¨ do jornal ¨The International¨290 do ISL (International Socialist League) que
publicou em 27 de janeiro de 1922:

A agricultura sofrerá com a diminuição da demanda por produção devido a
substituição dos trabalhadores brancos pelos coloureds. O trabalho dos kaffirs nas
fazendas se tornará impagável....Finalmente, ele repudia com indignação a sugestão
que o sindicato dos mineiros (Miners Union) seria 85% composto por africâners e
que teria inclinações socialistas: e o Sr. Hendrikz 291 adicionou uma nota dizendo que
seu sindicato está ¨especialmente organizado para evitar problemas com os nativos¨.
Isto é o que significa ¨África do Sul branca¨ na interpretação do campeão dos
fazendeiros,[...] significa ¨a terra para os grandes fazendeiros¨292, trabalho negro,
barato e servil para fazer as terras produzirem e trabalho nas minas como um
293
consolo para os deserdados que perderam suas terras.

Para Saul Dubow, a primeira exposição da segregação é encontrada no relatório de
1903-1905 da SANAC (South African Native Affairs Comission), onde se descrevia que os
africanos deveriam ser separados em reservas especialmente demarcadas. Esta teoria foi
implementada, posteriormente através do Land Act nº 27 de 1913. O relatório da SANAC é
descrito como a ¨legitimação¨ ideológica, associada com a criação do Estado da África do Sul,

290 The International, em 1922, era o órgão de imprensa do ISL (International Socialist League) que
posteriormente formou o CPSA (Communist Party of South Africa) .
291 Hendrikz era o secretário geral do Mines Worker´s Union (Sindicato dos Trabalhadores Mineiros)
em 1922. Mais informações no documento: Document 7 - White South Africa. ¨Two Voices.¨ The
International,
27
January
1922.
Documento
disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
292 The land for the landlords ou seja, a terra para os grandes proprietários de terras/senhorios.
293 No original: Agriculture will suffer with the diminished demand for produce in proportion to the
replacement of white by coloured and ¨kaffir labour on the farms will become unpayable expensive¨.
Finally, he indignantly repudiates the suggestion that the Miners Union, 85 per cent, Afrikander has
socialistic leanings and Mr. Hendrikz adds a note that his Union is ¨specially organised to resist native
trouble¨ This, then, is what ¨White South Africa¨ means in the mouth of its farmer champion […]It
means the land for the landlords, CHEAP AND SERVILE BLACK LABOUR to work it, and jobs on the
mines as an outlet for the disinherited byowner. Document 7 - White South Africa. ¨Two Voices.¨ The
International,
27
January
1922.
Documento
disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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após a era das guerras Boêr.294 Esta teoria incorpora as relações entre a ocupação da terra e
direitos e deveres políticos; entre território e cidadania.295 A questão da terra estava atrelada
diretamente ao direito ao voto. Desde 1852, na região do Cabo com o estabelecimento da
Constituição do Cabo (Cape Constitution) o direito ao voto estava ligado a propriedade da
terra. O controle da terra foi utilizado como uma ferramenta para limitar a participação
política dos africanos. Por outro lado foi um projeto, que vinha sendo desenvolvido desde a
instituição do Glen Grey Act (1894) e estudado por várias comissões, como a comissão de
1903, a de 1906 e 1909, na tentativa de encontrar uma forma de estabelecer o controle da terra
e a segregação dos africanos. Posteriormente o estabelecimento do Land Act nº 27 em 1913
pôs em prática estes projetos de controle da terra, segregação da população africana e tornouse um projeto bem sucedido de agricultura.
A segregação como uma política pragmática, que preservaria a supremacia branca
enquanto facilitava o desenvolvimento dos africanos em ¨linhas separadas¨.296 Segundo
Dubow, os primeiros teóricos da segregação297, estavam conscientes com os problemas sociais
relacionados com o surgimento da classe trabalhadora industrial298 na Inglaterra; e o processo
pelo qual gradualmente o assunto sobre a classe trabalhadora industrial teve voz nos meios
políticos. As informações sobre as experiências coloniais britânicas e experimentos anteriores
em legislação indireta e administração, chegaram ao conhecimento destes teóricos. ¨A história

294 As guerras Anglo-Boêr aconteceram entre 1889 e 1902, contra as repúblicas independentes dos
africâners, consistiu em uma tática de terra arrasada e de internamento civil em massa nos campos
de concentração, que resultou na morte de 28.000 africâners e 14.000 africanos. Estas guerras
ofereceram munição para um movimento popular nacionalista africâner. VAN DER WALT, Lucien.
Negro e Vermelho - Anarquismo, Sindicalismo Revolucionário e Pessoas de Cor na África Meridional
nas Décadas de 1880 a 1920. Trad: Fabiane Popinigis e Neusa Popinigis. São Paulo. Faísca. 2014. p.
19-20. Para mais informações, consultar: THOMPSON, Leonard Monteath. The History of South
Africa. 3rd Edition. New Haven and London: Yale University Press. 2001. p.87-109.
295 DUBOW, Saul. Racial Segregation and th Origins of Apartheid in South Africa 1919-36. New York:
St. Martin`s Press, Inc, 1989. p. 5-6.
296 Ibidem, p. 7.
297 Os primeiros teóricos da segregação, nas duas primeiras décadas do século XX, segundo Dubow
(1989) , eram os anglófonos Howard Pim, Maurice Evans, Charles Templeman Loram e Edgar Brookes.
Com exceção de Evans, que faleceu em 1920, todos os outros tiveram uma participação importante
no estabelecimento de ideias liberais após a Primeira Guerra Mundial, na África do Sul. DUBOW,
1989. p. 5-7.
298 Ibidem, p. 7.
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da legislação Jim Crow nos Estados Unidos e as ideias de Booker T. Washington os
convenceram que ¨diferenciação social¨ era um estado natural do homem.¨299 Para estes
primeiros teóricos da segregação, os africanos foram constituídos idealmente para uma
existência rural onde pudessem ter uma produção agrícola auto suficiente, enquanto estariam
protegidos do severo e estranho mundo da industrialização. Esta era uma ideologia
modernizante, segundo estes teóricos, que visava diminuir a intensidade dos conflitos sociais
que a industrialização inevitavelmente traria. Havia o temor de que o meio industrial
trouxesse a ¨degeneração¨ tanto da raça negra como da raça branca.300
Nas décadas de 1880 e 1890, reforça Terence Ranger, muitos brancos vindos da
Europa, Canadá e Austrália estavam chegando na África do Sul para trabalhar nas minas. Por
outro lado, grande número de africanos estavam entrando na rede migratória de mão de obra.
As tradições inventadas europeias, proletárias ou artesanais, não iriam facilitar a definição do
lugar ocupado na hierarquia proletária, pelos trabalhadores africanos e muito menos
classificá-los como artesãos ou trabalhadores. Ranger enfatiza que, pelo contrário, os rituais
restaurados e inventados do sindicalismo artesanal foram utilizados para impedir os africanos
de participarem deste mundo proletário trazido da Inglaterra e adaptado na África Austral. Os
rituais de solidariedade trabalhista evidenciavam estatus de elite e estavam reservados aos
trabalhadores brancos. Como observou John X. Merriman, primeiro ministro da Colônia do
Cabo, em 1908, ¨os operários brancos, que na Europa eram considerados membros das classes
baixas, ficaram ´maravilhados ao ver que aqui se encontravam numa posição aristocrática´
devido a sua cor de pele.¨301
Ao tratar de sindicalismo, E. R. Roux no documento ¨Black and White Trade
Unionism in South Africa¨ em

julho de 1928 nos traz informações relevantes sobre a

formação dos sindicatos na África do Sul:

Até há poucos anos não havia sindicalismo nativo na África do Sul. Os primeiros
sindicatos no país eram formados por trabalhadores brancos especializados. A
maioria dos seus membros eram imigrantes britânicos e alguns sindicatos, como o
Amalgamated Engeneering Union, eram simplesmente filiais sul africanas de

299 DUBOW, 1989, p. 7.
300 Ibidem, p. 7.
301 RANGER, op. cit., p. 273-274. (grifo do autor).
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organizações que tinham a sua matriz na Inglaterra. Os associados dos sindicatos
brancos eram e ainda são a maioria, de língua inglesa. Durante e desde as guerras
(Anglo-Boêr) houve um aumento do número de trabalhadores de língua holandesa
nos sindicatos, como resultado do impulso de migração para as cidades, dos brancos
302
sem terras, vindos do interior do país.

A maioria dos profissionais mineiros especializados, segundo Vessel P. Wisser,
vinham da Grã Bretanha. Por isso a predominância das caracterísiticas britânicas desses
mineiros, com seus hábitos trabalhistas e as tradições britânicas de sindicalismo que eles
acabaram estabelecendo no Witwatersrand. Em 1902 a Associação dos Mineiros do Transvaal
(TMA – Transvaal Miners´ Association) estabeleu-se em Joanesburgo. A maioria de seus
membros eram descendentes britânicos, especialmente da região de Cornwall, Durham e
Northumberland.303 Após a greve dos mineiros de 1913 o TMA foi renomeado para South
African Mine Workers´ Union (Sindicato Sul Africano dos Trabalhadores Mineiros) também
conhecido como Mine Workers Union (MWU) ou seja, Sindicato dos Trabalhadores
Mineiros.304
Roux enfatiza, ainda no mesmo escrito ¨Black and White Trade Unionism in South
Africa¨ que os africâners demoraram para se sindicalizar e mesmo nos sindicatos onde a
preponderância fosse de ¨holandeses¨ a maioria das lideranças que comandavam estes
sindicatos, era inglesa: ¨Os africâners, no entanto, foram lentos em tomar parte do
sindicalismo e mesmo em sindicatos nos quais os associados fossem preponderantemente
302 No original: Until recent years there was no native trade unionism in South Africa. The first trade
unions in the country were white union of skilled workers. Most of their members were immigrants
from Britainand some of the unions, like the Amalgamated Engineering Union, were simply South
African branches of organizations which had their headquarters in Britain. The membership of the
white unions was and still is very largely English speaking. During and since the war there has been an
increase in the number of Dutch-speaking (Afrikaans) workers in the unions, as a result of the drift
into the towns of large numbers of landless whites from the country districts. Document 15 –
E.R.Roux, Black and White Trade Unionism in South Africa, 28 July, 1928. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
303 A região de Cornwall, Durham e Northumberland é uma região mineira da Inglaterra. Entre 1815
até a Primeira Guerra Mundial, entre 250.000 a 500.000 pessoas emigraram dessa região para outras
regiões da Inglaterra como para outros destinos. Informações encontradas em:
https://www.thenorthernecho.co.uk/news/16122210.The_Cornish_in_County_Durham__how_19th_
Century_mining_migration_shaped_the_region/ consultado em 30 de setembro de 2018.
304 VISSER, 2005, p. 138.
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¨holandeses¨, como o Sindicato dos Mineiros Brancos, a maioria dos organizadores, oficiais e
membros ativos eram britânicos.¨305 Para demonstrar a solidariedade que os trabalhadores
brancos e os seus sindicatos tinham com os trabalhadores e sindicatos ingleses, E. R. Roux
escreveu no documento apresentado no Sexto Congresso do Comintern em 1928:

Para demonstrar que os trabalhadores brancos na África do Sul podem mostrar
considerável solidariedade com movimentos proletários no exterior, eu quero
chamar a atenção pela ajuda dada pelos trabalhadores brancos para os mineiros
britânicos das minas de carvão. Quando a greve geral estourou na Grã Bretanha,
havia muito entusiasmo em Joanesburgo. Um grande evento público chamado pelo
T.U.C. (Trade Union Council) passou as resoluções para apoiar os trabalhadores
britânicos e grandes somas de dinheiro foram doadas. Durante a greve do carvão, os
sindicatos brancos continuaram a enviar dinheiro para a Inglaterra. Uma simples
coleta nas ruas de Joanesburgo, para as esposas e filhos dos mineiros britânicos
arrecadou mais de £ 300,00. O comitê local que organizou esta coleta consistia em
representantes do SALP (South African Labour Party) e do CP (Communist Party) e
os sindicatos brancos. A maioria dos coletores eram membros do ¨Mulheres
Auxiliares¨ do Partido Trabalhista e demonstravam grande entusiasmo. Se
trabalhadores, mundo à fora, tivessem apoiado financeiramente os mineiros
britânicos na mesma extensão que os trabalhadores brancos de Joanesburgo o
306
fizeram, o resultado da greve teria sido bem diferente.

305 No original: The Afrikaner, howewer, has been slow in taken up trade unionism and even in
unions in which the rank and file is preponderantly Dutch, such as the White miners´ union, the
majority of organizers, officials and active members are British. . Document 15 – E.R.Roux, Black and
White
Trade
Unionism
in
South
Africa,
28
July,
1928.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
306 No original: In order to demonstrate that white workers in South Africa may show considerable
solidarity with proletarian movements abroad, I wish to draw attention to the aid given by the white
workers to the British coalminers. When the General Strike broke out in Britain there was much
enthusiasm in Johannesburg. A large public meeting called by the T.U.C. passed resolutions of support
for the British workers and large sums of money were donated. During the coal lockout the white
unions continued to forward money to Britain. A single street collection in Johannesburg for the
British miners´ wives and children produced over £ 300. The local committee that organised this
collection consisted of the SALP, the CP and the white trade unions. Most of the collectors were
members of the ¨Women´s Auxiliary¨ of the Labour Party and they displayed great enthusiasm. If
workers throughout the world had supported the British miners financially to the extent that the
white workers in Johannesburg did, the result of the lockout might have been very different.
Document 25 – E. R. Roux, The New Slogan and The Revolutionary Movement among White Workers
in South Africa, presented at the Sixt. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/southafricas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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Com este relato sobre a coleta de fundos para apoio as famílias e aos próprios
mineiros britânicos, o político comunista E. R. Roux, nos traz um panorama das ligações
existentes entre os sindicatos brancos sul africanos e os sindicatos da Inglaterra, neste período
da primeira metade do século XX. Além destas colocações podemos mencionar o sindicalista
escocês Keir Hardie, que esteve na África do Sul em 1907, para defender a inclusão dos
coloureds nos sindicatos brancos sul africanos, bem como defender também o acesso às
mesmas condições de salários e de trabalho dos brancos, para os coloureds. Nesta passagem
pela África do Sul Hardie declara ¨Minha sugestão é de que os sindicatos fossem abertos para
os homens coloureds, e que, eles pudessem exigir os mesmos pagamentos que os brancos,
uma coisa que eles estão ansiosos em fazer e assim a sua competição como trabalhadores de
salários baixos terá fim.¨307
Visser relata que ¨o aumento da presença dos trabalhadores africâners nas minas,
começou a diluir o caráter original britânico na indústria mineira sul africana e
inevitavelmente trouxe os africâners em contato e competição com os trabalhadores ingleses e
da sua bem desenvolvida tradição de sindicalismo e organização trabalhista.¨ 308 De acordo
com Charles van Onselen, ¨o mineiro britânico não era amigo particular dos desempregados
africâners, que procuravam por oportunidades de emprego nas minas, pois estes poderiam se
tornar uma ameaça para a segurança de emprego dos mineiros britânicos.¨309 O fluxo dos
africâners para a indústria da mineração foi acelerada pelo Mines and Works Act de 1911, que,
segundo Visser, criou a barreira de cor no trabalho (job color bar) reservando certas posições
de trabalho especializadas e semi especializadas para os brancos. Porém inicialmente, os
mineiros africâners se mantiveram afastados do trabalho organizado e não se envolveram com
nenhuma liderança sindical. Alguns africâners participaram da greve dos mineiros de 1913 e
da greve geral de 1914, exigindo melhores condições de trabalho e melhores salários.
Consequentemente, alguns destes africâners, participantes das greves, foram presos devido ao
307 No original: My suggestion was that the Unions should be thrown open to the coloured men, and
that, as they would claim the same pay as the whites, a thing they were anxious to do, their
competition as cheap workers would end. Document 1 – Keir Hardie, ¨Stoned in South Africa¨, 1907.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
308 VISSER, 2005, p. 138.
309 VAN ONSELEN, Charles, New Babylon, New Nineveh – Everiday Life on the Witwatersrand 18861914. Jeppestown: Jonathan Ball Publishers (PTY) Ltd. 2001. p. 142.
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envolvimento deles nestas greves. Estas ações são indicativos de um crescimento gradual de
uma consciência de classe operária africâner.310
Lucien van der Walt reforça que, os trabalhadores brancos, dos quais muitos eram
descendentes de imigrantes ingleses, estabeleceram os primeiros sindicatos a partir da década
de 1880. Além da Cidade do Cabo, onde os sindicatos aceitavam os trabalhadores de cor, 311 os
sindicatos eram restritos aos brancos. Os primeiros sindicatos multirraciais, surgiram apenas
na década de 1910.312 A maioria da classe trabalhadora sul-africana, até 1930, de acordo com
Van der Walt, era composta de africanos subjugados e pobres. Grande parte trabalhava em
fazendas, nas minas, nas docas e ainda no setor público e na indústria de manufatura. Na
maioria dos setores predominavam os trabalhadores por contrato, e muitos eram provenientes
das colônias vizinhas, como Moçambique e as duas Rodésias313. As grandes divisões na
classe trabalhadora, evidenciava-se no setor de mineração. Os brancos que ali trabalhavam,
em geral, eram trabalhadores urbanos, que moravam com suas famílias na área das minas e
tinham alguns direitos básicos assegurados e dominavam as tarefas especializadas e de
supervisão. Ao contrário, os trabalhadores mineiros africanos (negros), mantinham suas
famílias nas zonas rurais, trabalhavam por contratos com períodos pré-fixados, eram alojados
nos compounds e não tinham os direitos básicos de ir e vir, de educação e moradia garantidos.
Lucien van der Walt, nos traz que todas as pessoas de cor (africanos, coloureds e asiáticos)
enfrentavam uma incessante discriminação oficial e corporativa, que incluía recursos
precários de instrução e outros serviços, salários desiguais para o mesmo trabalho, restrição à
circulação interna para os africanos (as `leis de passe`) e restrições sobre a propriedade da
terra.314
Nas décadas de 1920 a 1940, o colonialismo e segregação foram reforçados por
posições racistas, que prevaleceram na África e também em partes da Ásia e Caribe, bem

310 VISSER, 2005, p. 137-138.
311 Lucien van der Walt, ao se referir a pessoas de cor, refere-se aos coloureds, indianos e africanos.
312 VAN DER WALT, Lucien. Negro e Vermelho - Anarquismo, Sindicalismo Revolucionário e Pessoas
de Cor na África Meridional nas Décadas de 1880 a 1920. Trad: Fabiane Popinigis e Neusa Popinigis.
São Paulo. Faísca. 2014. p. 17.
313 Rodésia do Sul e Rodésia do Norte, hoje correspondem a Zâmbia e o Zimbábue.
314 VAN DER WALT, 2014, p. 16.
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como nos Estados Unidos, onde ideias racistas também se espalharam. Na África do Sul,
teorias de supremacia branca estavam envolvidas em querelas internas, porém a população
branca dominava cada setor da economia capitalista e esta dominação era feita através do uso
de mão de obra barata, fornecida pela população negra. As categorias de raça e classe
concidiam dentro do universo colonial e com poucas exceções, a população negra, mesmo
capacitada, estava subordinada a população branca. Os africanos faziam o trabalho manual
nas residências dos brancos e nas minas, nos campos aráveis e nas fábricas. Pouca terra nas
reservas, aumento da população e aumento dos impostos e taxas, empobrecia as famílias nas
reservas africanas. Para sobreviver, a maioria das famílias nas reservas, enviava os homens
para trabalhar, por meses a fio, nas fazendas ou minas dos proprietários brancos. 315 Nas
cidades, uns poucos socialistas europeus tentavam moldar trabalhadores negros e brancos em
uma única consciência de classe trabalhadora. Porém a indústria mineira manteve a divisão
entre brancos bem pagos, que tinham acesso ao poder político, e os negros mal pagos que não
tinham acesso político e nem acesso a educação316. Essa realidade emergiu nas minas em
Kimberley e Joanesburgo, no final do século XIX, mas foi aplicado também pelas indústrias
manufatureiras. Em 1946, o ganho anual de um branco, na África do Sul era dez vezes maior
que de um africano, seis vezes maior que de um asiático e cinco vezes maior que de um
coloured.317
A queda nos preços do ouro em 1921, relata Adam Tolcher, fez com que os
proprietários das minas reconhecessem, que para continuar com seus lucros na extração do
ouro, o caminho mais eficiente seria empregar trabalhadores africanos com salários muito
baixos no lugar dos trabalhadores brancos, que exigiam salários mais altos. A Câmara de
Minas do Transvaal, composta por um grupo de donos de minas, anunciou que o Status Quo
Agreement318 precisava ser revisto, permitindo um aumento na contratação de africanos no
315 THOMPSON, Leonard, 2001, p. 155
316 Ibidem, p. 155-156.
317 Adam and Giliomee, Ethnic Power, 173. Apud THOMPSON, Leonard, 2001, p. 156.
318 O Status Quo Agreement fazia parte da legislação de leis de barreira de cor trabalhistas (job
colour bars). Leis que protegiam as posições de trabalho especializadas para os brancos e que
garantiam melhores salários e uma posição privilegiada na estrutura social sul africana. TOLCHER,
Adam, How does the 1922 Rand Rebellion Reveal the Relative Importance of Race and Class in South
Africa? In: University of Sussex Undergraduate History Journal. Nº 1/2011. Brighton. University of
Sussex. 2011. p. 2-3.
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lugar dos trabalhadores brancos. A Câmara argumentou que, enquanto o salário dos
trabalhadores brancos estava aumentando, a sua produtividade estava caindo, acusando os
sindicatos brancos de ¨sustentar brancos improdutivos na indústria¨ através do Acordo Status
Quo.319 Para o proprietário capitalista (de minas ou fazendas) o interesse era manter e
contratar o máximo de trabalhadores africanos, pois eles seriam sempre mais rentáveis,
devido aos seus salários várias vezes mais baixo que o salário dos trabalhadores brancos.
O estabelecimento da legislação trabalhista restritiva para os trabalhadores africanos
negros, segundo Tolcher, começou em 1893, quando o Volksraad320 adotou a regulamentação
estabelecendo que explosões subterrâneas só poderiam ser feitas por trabalhadores brancos
especializados321. Posteriormente vários ¨job colour bars¨322 foram estabelecidos, reservando
as funções especializadas e de supervisão, exclusivamente para os brancos, como o The
Workmen´s Compensation Act de 1907, que negava benefícios aos trabalhadores asiáticos e
coloureds na Colônia do Transvaal. Um trabalhador, segundo este decreto, era definido como
uma pessoa branca.323 Entre estas medidas de discriminação racial, ¨que asseguravam
interesses de classe e resolviam problemas de classe¨324 estavam o sistema de contratos, o
sistema de passes, o sistema de compounds e o sistema de minimização dos salários. A classe
trabalhadora branca (the white working class) estava numa posição social de ¨grande
insegurança¨ e tentava se proteger desta insegurança. Hermann Giliomee nos lembra que ¨Os
trabalhadores africâners eram contrários a competição com os africanos (negros), não tanto
porque eles eram negros, mas porque eles ofereciam o seu trabalho por uma taxa mais baixa

319 TOLCHER, Adam, p. 2-3.
320 Volksraad é o nome do Parlamento da África do Sul.
321 TOLCHER, 2011, p. 3.
322 Job colour bars são as leis que estabeleciam funções exclusivas para brancos. Colour bar significa
lei da barreira de cor.
323 The Workmen´s Compensation Act Nº 36 of 1907 denied benefits to asiatics and coloured people
in the Transvaal Colony. A workman was defined as a white person. GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid
Legislation in South Africa. http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_20102.pdf
324 TOLCHER, 2011, p. 4.
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ue os brancos podiam suportar socialmente.¨325 Portanto, segundo Tolcher, as ações dos
trabalhadores brancos não foram em função de racismo, mas sim, para proteger o sistema de
classes. Se os africanos estivessem bem treinados e preparados, poderiam competir com os
brancos na hierarquia da classe trabalhadora, substituindo os trabalhadores brancos nos seus
empregos bem pagos e ameaçando assim, a sua qualidade de vida.
Segundo Patrick Harries, com a ajuda dos governos coloniais de Moçambique e do
Transvaal, os proprietários das minas de ouro tiverem sucesso em baixar os salários dos
trabalhadores africanos em 23 por cento, do custo total em 1896 e de 16 por cento em 1911.
Em termos reais, os salários dos trabalhadores negros mantiveram-se mais baixos que em
1896; e realmente estavam valendo menos da metade, principalmene devido a inflação
desenfreada durante a primeira guerra mundial. ¨Neste período os mineiros africanos (negros)
tinham ganhos inferiores do que a geração de mineiros dos seus pais.¨326 A Câmara de Minas
do Transvaal compensou a diminuição dos salários com o aumento de trabalhadores vindos de
Moçambique. As qualidades dos mineiros de Moçambique são referidas pela Câmara de
Minas, como:

Os nativos da Costa Leste nos pagam (compensam) melhor em vários aspectos, do
que qualquer nativo da África do Sul, ou, ainda, qualquer classe de trabalhadores
coloureds [...] Ele (moçambicano) vem de mais longe e nos dá mais problemas para
contratá-lo, mas quando o conseguimos ele fica mais tempo, e depois que ele
aprendeu o seu trabalho, ele sempre volta de novo, após ter ido para a sua
comunidade. A maior vantagem de empregar o nativo da costa leste é que você não
tem dificuldade com ele no subsolo, comparado com nativos vindos de outros
327
lugares.

O administrador F. Perry da WNLA328, em 1904, reforçou as qualidades dos
moçambicanos, enfatizando que eles representavam, em termos de eficiência, quatro quintos
325 Hermann Giliomee. `The Growth of Afrikaner Identity `. In: Willian Beinart and Saul Dubow, (eds)
Segregation and Apartheid in Twentieth Century South Africa. (London: Routledge, 1995), p. 194.
Apud TOLCHER, Adam, 2011, p. 4.
326 HARRIES, 1994, p. 192.
327 Ibidem, 192.
328 WNLA - Witwatersrand Native Labour Association Limited e era a agência recrutadora official de
trabalhadores moçambicanos para as minas do Transvaal.
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de todo trabalho nativo. Eram considerados os melhores perfuradores e eram os que iam para
as maiores profundidades das minas. Devido a crença dos donos das minas na importância do
trabalho moçambicano para as minas de Witwatersrand, que eles atribuiram aos trabalhadores
da costa leste qualidades ¨raciais¨ como honestidade, lealdade, confiabilidade e disciplina.329
O estereótipo de ¨trabalharem duro¨ foi reforçado pelos próprios moçambicanos para
conseguirem mais valor e visibilidade no mercado de trabalho mineiro sul africano.
As clivagens raciais se manifestavam no universo laboral onde as condições de
trabalho e a composição racial continuavam a ser questões fundamentais e que
movimentavam tanto os trabalhadores, a administração governamental e os donos das minas.
Enquanto o governo intervinha com legislação a favor da população branca, os africanos
continuavam sendo a maior e mais barata força de trabalho, trazendo pressão e competição
para os trabalhadores brancos, que tentavam proteger suas posições sociais e melhores
salários, no antagonismo com os africanos. Os proprietários das minas tornaram estas relações
ainda mais complexas, pois no intuito de obter o máximo de lucros, pressionaram o Estado a
buscar soluções para justificar a maior utilização da mão de obra africana em detrimento dos
europeus e trabalhadores brancos. Esta pressão dos donos das minas criaram tensões entre os
trabalhadores, tensão que era sucedida, ora pelas questões de raça e ora pelas questões de
classe. Os sindicatos e partidos políticos, como o Partido Comunista da África do Sul,
atuaram neste contexto, trazendo novas configurações e participações no universo multirracial
do trabalho na África do Sul.

329 HARRIES, 1994, p. 192-193.
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3 SINDICATOS MULTIRRACIAIS - ONDE RAÇA E CLASSE SE ENCONTRAM

Na África tropical o capital monopolista entra em contato com pessoas vivendo
abaixo de condições tribais. Comunismo tribal primitivo de um lado, sindicatos
altamente monopolistas de outro! Há poucas chances de se desenvolver uma classe
média nativa nestas condições. A indústria nativa só é autorizada para satisfazer as
necessidades dos administradores brancos. As chances de acumulação de capital nas
330
mãos dos nativos são muito limitadas.

As organizações populares como sindicatos, associações e partidos políticos sempre
tiveram poder e força política para influenciar os meios sociais onde atuaram. A maior parte
das organizações trabalhistas estão atreladas a industrialização e a urbanização. Herman
Giliomee se refere aos medos culturais e psicosociais dos africâners, recém proletarizados,
argumentando que ¨o deslocamento trazido pela rápida urbanização instilou um profundo
senso de insegurança.¨331 De acordo com Visser, a década de 1920 foi o período inicial de
aceleração da urbanização na África do Sul. Visser ao citar Van Jaarsveld, menciona que ¨os
africâners nasceram no campo mas migraram em direção as cidades, transformando-se de
população rural, que se constituía de agricultores, para a população urbana.¨332 A urbanização
dos africâners, foi portanto, para Visser, um pré requisito social fundamental para a
emergência de uma classe trabalhadora africâner.333

330 No original: In tropical Africa monopolist capital comes into contact with people living under
tribal conditions. Primitive tribal communism on the one hand, highly monopolist syndicates on the
other! There is little chance for a class of native middlemen to develop under these conditions. Native
industry is only allowed at the pleasure of the white rulers. The chances of the accumulation of
capital in native hands are very limited. Document 24 – E. R. Roux, Thesis on South Africa, presented
at
the
Sixth
Comintern
Congress,
28
July
1928.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
331 Heribert Adam and Hermann Giliomee, Ethnic Power Mobilized: Can South Africa Change? (New
Haven , CT : Yale University Press, 1979), 110-11. Apud VISSER, W. P. Urbanization and Afrikaner Class
Formation – The Mine Workers` Union and the search for a cultural identity. In: SALM, S. J., FALOLA,T.
African Urban Spaces – In Historical Perspective. Rochester. University of Rochester Press. 2005. p.
132-133.
332 Van Jaarsveld, Stedelike Geskiedenes, 15-16. Apud VISSER, 2005, p. 132.
333 VISSER, 2005, p. 132.
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Ao apresentar suas declarações no Sexto Comintern em julho de 1928, Sidney
Percival Bunting, ao falar sobre os trabalhadores africanos nativos, da África do Sul, afirmou:

...Mas na África, em qualquer parte, a grande maioria é explorada, justamente os que
são, a rigor, chamados de classe trabalhadora.[...] Na África do Sul, a maior parte do
¨campesinato¨ é continuamente movido para suprir (a necessidade) de trabalhadores
para as minas e outras grandes indústrias ou para as fazendas. Estes trabalhadores
são campesinos em parte do tempo e trabalhadores na outra parte do tempo, sendo
assim a classe trabalhadora realmente está muito dispersa mas é também de longe a
334
seção mais PODEROSA da população nativa, quando ela parte para a ação.

Em seu argumento anterior, apresentado no mesmo documento, Bunting afirmava
que nenhuma nação pode ignorar o ¨proletariado negro¨ e que a luta deste proletariado se faz
através de greves. Bunting afirma também que as greves na indústria são a maior força dos
trabalhadores sul africanos:

...mas como visto o valor dos trabalhadores africanos como proletários, me coloco
de acordo com o camarada Ford, que negligenciar o valor do proletariado negro é
um grandecíssimo erro. A força da luta, apesar de tudo, das massas coloniais, para
qualquer objetivo, consiste largamente na sua classe trabalhadora, particularmente
num país como o nosso, onde um movimento nativo, proletário ou nacionalista, para
este objetivo, não tem chance de ser um movimento armado, tem que depender das
suas armas industriais, as greves e lutas políticas[...] É no campo das greves
industriais onde a maior militância é mostrada e o maior poder exercido na África do
335
Sul, como na Índia também.

334 No original: But in Africa, at any rate, far more of them are exploited than just those who would
be strictly called working class. […] In South Africa again, our large ¨peasantry¨ is continuously drawn
upon to supply workers for the mines and other large industries or for the farms. Those workers are
peasantry part of the time and workers part of the time so that the working class is really very
widespread, and it isalso by far the STRONGEST section of the native population when it comes to
action. Document 23 – S. P. Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July
1928. (grifo do autor) Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
335 No original: ...but as regards the proletarian value of the African workers I agree with Comrade
Ford that to neglect the value of the Negro proletariat is a very great mistake. 5. The fighting strength
after all of the colonial masses, for any objective, consists very largely, in their workin class,
particularly in a country like ours where a native movement, proletarian or nationalist for that matter,
has no chance for the present of being an armed movement, it must depend on its industrial
weapons, on strikes and on political struggles[…] It is in the field of industrial strikes that the greatest
militance is shown and the greatest power exercised in South Africa as in India too. Document 23 – S.
P. Bunting, Statement presented at the Sixt Comintern Congress, 23 July 1928. Disponível em:
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Várias questões de segmentação e hierarquias estão presentes nesta discussão sobre
os trabalhadores sul africanos e os sindicatos multirraciais, que procuramos apresentar nesta
pesquisa.

Como afirma Giliomee ¨somente nos locais de trabalho há o encontro entre

trabalhadores brancos e negros, em relações estritamente pré definidas e hierárquicas.¨336
Estas estratificações das posições de trabalho eram verificadas em todos os setores da
indústria, do comércio e agricultura e como E. R. Roux escreve ¨Com a mesma facilidade que
a África do Sul branca ignora os nativos como seres humanos o mesmo sucede e é refletido no
movimento trabalhista branco.¨337 Trabalhadores brancos na África do Sul, segundo Lucien
van der Walt, desenvolveram o Trabalhismo Branco na década de 1920, que combinava
demandas sociais democráticas com uma plataforma de barreiras de cor trabalhistas (job
colour bars). O Trabalhismo Branco pregava a segregação e a deportação dos asiáticos.
Enquanto estas tendências se imbricavam nas tradições existentes nos sindicatos sul africanos,
podia-se demonstrar também uma influência das políticas do Partido Trabalhista Australiano,
que combinava o socialismo parlamentar de apoio ao trabalho com o compromisso da
supremacia branca.338 Foi neste contexto social de segmentação racial e de segregação que
surgiram os sindicatos multirraciais e estes vão atuar junto aos trabalhadores africanos,
coloureds e indianos, questionando as estruturas governamentais estabelecidas bem como as
condições de trabalho instituídas para os trabalhadores de cor.

http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
336 GILIOMEE, Hermann, MBENGA, Bernard. New History of South Africa. Cape Town: Tafelberg
Publishers. 2007. p. 199.
337 No original: The ease with wich white South Africa succeds in ignoring the natives as human
beings is reflected also in the white labour movement. Document 25 – E. R. Roux, The New Slogan
and the Revolutionary Movement among White Workers in South Africa, presented at th Sixth.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
338 VAN DER WALT, Lucien. The First Globalisation and Transnational Labour Activism in Southern
Africa: White Labourism, the IWW and the ICU, 1904-1934. In: African Studies. 66, 2-3,Taylor &
Francis Group Ltd. University of Witwatersrand. August-December 2007. p. 228.
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3.1 O SURGIMENTO DO SINDICALISMO NUM AMBIENTE RACIALIZADO

¨A política colonial é filha da política industrial, a política colonial é uma
manifestação internacional das leis eternas da concorrência...¨339
O contexto colonial subjaz praticamente toda discussão sobre as relações
econômicas, sociais e de trabalho na África do Sul, na primeira metade do século XX. No
projeto do Partido Trabalhista (Workers Party) de 1935, podemos ler:

Se, como é possível supor, a revolução começar primeiro na Grã Bretanha, o menor
suporte que a burguesia britânica encontrar nas colônias e domínios, incluindo uma
possessão tão importante como a África do Sul, mais rápido será a sua queda ¨em
casa¨. A luta para a expulsão do imperialismo britânico, suas ferramentas e agentes,
entra desta forma como parte indispensável do programa do partido proletário da
340
África do Sul.

A legislação e programas de governo implementadas pela administração colonial
afetou diretamente toda população com a legislação restritiva para a população de cor e a
manutenção dos privilégios dos trabalhos especializados e bem pagos para a população
branca, que perdurou pelas primeiras décadas do século XX e se acirrou na segunda metade
do mesmo século. Hannah Arendt ao escrever o texto Raça e Burocracia afirma que:

Dois novos mecanismos de organização política e de domínio dos povos
estrangeiros foram descobertos durante as primeiras décadas do imperialismo. Um
foi a raça como princípio da estrutura política; o outro a burocracia como princípio
de domínio no exterior. Sem a raça para substituir a nação, a corrida para a África e

339 P. Leroy-Beaulieau, De la colonisation chez les peuples modernes, 1874, 1ª ed. J. Ferry, prefácio a
Le Tonkin et la Mère-Patrie, 1890, apud BALANDIER, 1993, p. 110.
340 No original: If, as it is possible to assume, the revolution will start first in Great Britain, the less
support the British bourgeoise will find in the Colonies and Dominions, including so important a
possession as South Africa, the quicker will be their defeat at home. The struggle for the expulsion of
British Imperialism, his tools and agents, thus enters as an indispensable part of the programme of
the South African proletarian party. Document 51 – Leon Trotsky, Remarks on the Draft Theses of the
Worker´s
Party
of
South
Africa,
20
April
1935.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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a febre dos investimentos poderiam ter-se reduzido [...] à desnorteada ¨dança da
341
morte e do comércio¨ das corridas do ouro.

Para Arendt, foi a burocracia a base organizacional do grande jogo da expansão, onde
cada região era considerada um degrau para envolvimentos futuros, e cada povo era um
instrumento para futuras conquistas. As descobertas de diamantes e ouro, teriam tido
consequências insignificantes, se não tivessem servido de agente catalisador para as forças
imperialistas. É notável a alegação dos imperialistas, segundo Arendt, de terem encontrado
numa corrida em busca da matéria prima mais supérflua da terra a solução permanente para o
problema da superfluidade. A pretensão dos imperialistas de haverem descoberto a salvação
permanente

para uma sociedade decadente e uma organização política antiquada,

acrescentava-se outra suposição: a da perene estabilidade gerada pelo ouro e sua
independência de todos os outros fatores funcionais. É significativo que uma sociedade, antes
de romper com todos os valores tradicionais absolutos, começasse a buscar um valor absoluto,
já que tudo é funcional e mutável por definição. Essa ilusão do valor absoluto fez com que a
produção do ouro, desde os tempos antigos, fosse a atividade de aventureiros, jogadores e
criminosos, de elementos alheios a sociedade normal e sadia.342 A novidade na corrida do
ouro sul africana, de acordo com Hannah Arendt, era que os aventureiros não eram de todo
alheios à sociedade civilizada, mas, pelo contrário, constituíam o seu subproduto, um resíduo
inevitável do sistema capitalista. Eram representantes de uma economia que originava e
produzia constantemente homens e capital supérfluos. Os homens supérfluos, ¨os boêmios dos
quatro continentes¨ que acorreram para a África do Sul, ainda tinham muito em comum com
os antigos aventureiros. A diferença não estava na sua moralidade ou imoralidade, mas no fato
de que se, uniam-se, a esse bando de homens ¨de todas as nações e de todas as cores¨ não era
por escolha própria, não se haviam retirado voluntariamente da sociedade, ¨mas sim tinham
sido cuspidos por ela¨, eram suas vítimas sem função e sem uso.343

341 ARENDT, Hannah. Raça e burocracia. In: Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 8ª
reimpressão. São Paulo. Editora Schwarcz. 2018. p. 267-313. Título original: The origins of totalitarianism.
p. 267.
342 Ibidem, p. 268 – 272.
343 Ibidem, p. 272.
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Essa corrida do ouro não se processava ao acaso, através da riqueza supérflua
acumulada e com o auxílio de financistas, principalmente judeus, a corrida era organizada,
financiada e ligada a economia europeia. Desde o início, os mercadores judeus, quase uma
centena, agiram como intermediários entre o capital europeu investido e as indústrias de
mineração de ouro e diamantes.344 Enquanto de um lado, funcionários africanos declaravam
que ¨nenhuma consideração ética, tal como os Direitos do Homem, poderá se opor¨ ao
domínio do homem branco, do outro lado, o jogo imperialista britânico se estabelecia.345
As relações racializadas eram visíveis em todas as áreas da vida na África do Sul.
Quase em toda África, segundo Terence Ranger, os agricultores brancos viam-se não como
camponeses, mas como uma verdadeira aristocracia rural.346 Ranger menciona o estudo de
Elaine Katz sobre o sindicalismo branco na África do Sul. Katz mostra como os mineiros
reivindicavam o status profissional. Esse sindicato, dominado por mineiros britânicos e
australianos era ¨organizado com base numa filiação exclusiva, restrita a mineiros
subterrâneos brancos, que tivessem um certificado de trabalho com explosivos¨.347 De acordo
com Ranger, os líderes sindicais incitavam os associados, muitas vezes acomodados, a
desfilarem atrás do estandarte da profissão e de um carro alegórico no Dia do Trabalho –
rituais de solidariedade trabalhista que naquele contexto evidenciavam posição de elite. 348 A
invenção das tradições na África foram usadas para construir uma sociedade hierárquica
claramente definida,349 na qual os europeus comandavam e os africanos eram comandados,
porém num contexto de orgulho e lealdade. O movimento sindical sul africano, para Edward
Webster e Sakhela Buhlungu, emergiu como um movimento militante e progressivo
simultaneamente, melhorando os salários e as condições de trabalho de seus membros.350

344 ARENDT, 2018, p. 284.
345 Ibidem, p. 312-313.
346 RANGER, 2012, p. 274.
347 KATZ, 1976 apud RANGER, 2012, p. 273.
348 RANGER, 2012, p. 273-274.
349 Ibidem, p. 283.
350 WEBSTER, E, BUHLUNGU, S Between Marginalisation & Revitalisation? The State of Trade
Unionism in South Africa. In: Review of African Political Economy. Nº 100:39-56. ROAPE Publications
Ltd., 2004. p. 39.
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Alguns sindicatos brancos admitiam membros nativos e coloureds, porém apenas na
Província do Cabo. O político comunista E. R. Roux nos traz uma configuração parcial destes
sindicatos:

Alguns poucos sindicatos brancos admitiam associados nativos e coloureds, mas
somente na Província do Cabo. Alguns sindicatos nacionais, como o Typographical
Union (Sindicato das Tipografias), tinham alguns membros não europeus em suas
filiais na região do Cabo, mas os coloureds não eram aceitos nos sindicatos de
tipografias do Transvaal e do Estado Livre de Orange (Orange Free State). Uma
posição similar, acontece com o Building Workers`Industrial Union (Sindicato dos
Construtores Indústriais). Em geral, mesmo no distrito do Cabo, o número de não
europeus nos sindicatos ¨brancos¨ é muito pequeno, as vezes somente um punhado.
A exceção eram os sindicatos de mobiliário e alguns ramos dos sindicatos da
351
construção civil, onde a maioria de seus associados eram coloureds.

A ênfase de Roux sobre a representação, ou melhor, a não representação, dos
africanos nos sindicatos, permanece na continuação do mesmo documento:

No Transvaal o único sindicato branco que possui membros não europeus é o
Furniture Workers Union.[...] Este contém aproximadamente 25 associados
coloureds. Nativos (aborígenes), no entanto, não são admitidos, apesar de ter um
bom número deles empregados no setor. Alguns dos sindicatos brancos estão
afiliados ao South African Trade Union Congress, que possui o seu escritório central
em Joanesburgo, alguns estão afiliados ao Cape Federation, e a maioria não está
afiliada. Existe um acordo trabalhista entre a Cape Federation e a TUC (Trade
Union Council). O número total de sindicalizados brancos no país soma 80.000.
352
Destes o TUC aceita, não mais, do que 20.000.

351 No original: A few of the White unions admit native and coloured members, but only in the Cape
Province. Some national unions, such as the Typographical Union, have a few non-Europeans in their
Cape branches but no coloured members are allowed in the Transvaal and Orange Free State
branches of the same union. A similar position exists in the Building Workers`Industrial Unions. In
general even in the Cape the number of non-Europeans in ¨White¨ unions is very small; often a mere
handful. Exceptions are the Cape furniture workers union, which has a majority of coloured members
and some branches of the building workers. Document 15 – E.R.Roux, Black and White Trade
Unionism in South Africa, 28 July, 1928. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/southafricas-radical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
352 No original: In the Transvaal the only White union wich had non-European members is the
Furnture Workers Union.[…] This contains about 25 persons of coloured members. Natives
(aboriginals) howewer, are not admitted, though there are a number employed in the trade. Some of
the White unions are affiliated to the South African Trade Union Congress, with headquarters in
Johannesburg, some are afilliated to the Cape Federation the majority are unafilliated. A working
agreement exists between the Cape Federation and the TUC (Trade Union Council). The total number
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O trabalhismo branco teve um papel central nas questões laborais, na África do Sul
nas décadas de 1910 e 1920. Alguns imigrantes australianos, como Peter Whiteside promoveu
o projeto do trabalhismo branco sul africano. Whiteside, nascido na Austrália, era maquinista
e profundo defensor do sindicalismo. Chegou ao Transvaal em 1890, onde se tornou um ativo
membro do South African Engine Driver´s and Firemen´s Association. Esta associação
garantiu o primeiro estatuto de barreira de cor trabalhista, em 1896. Peter Whiteside também
ajudou a formar o primeiro conselho trabalhista em Witwatersrand e posteriormente envolveuse na criação do partido trabalhista branco, sob uma plataforma segregacionista, que teve seu
princípio estabelecido com a Liga Política Trabalhista em 1905. Esta Liga foi uma entre as
muitas iniciativas similares, que culminaram na formação do South African Labour Party, em
outubro de 1909. As políticas de trabalhismo branco praticadas pelo South African Labour
Party, foram seguidas pela maioria dos sindicatos de Natal e de Witwatersrand, bem como
uma parte dos sindicatos da região do Cabo (Cape Unions). A plataforma do Partido
Trabalhista da África do Sul advogava segregação residencial para as pessoas de cor, a
repatriação dos indianos e reservas de mercado trabalhista (para os brancos), além de
reformas municipais no sistema de saúde baseadas num modelo socialista parecido com o
modelo reiterado pelo British Labour Party. 353 Os trabalhadores brancos lutaram em grandes
batalhas contra os empregadores e o estado nas décadas de 1910 e 1920, em torno de
mudanças de salários e a substituição de seus postos de trabalho por trabalhadores africanos.
Nestas lutas o trabalhismo branco jogou um papel central.354 As mais conhecidas, são as
várias lutas que culminaram na Rand Revolt de 1922, que foi uma greve geral centrada na
resistência pela substituição dos trabalhadores mineiros brancos pelos trabalhadores mineiros
africanos. Esta greve se espalhou e se tornou uma violenta revolta em todo Witwatersrand e
que foi suprimida com lei marcial.355

of White trade unionists in the country is about 80.000. Of these the TUC claims not more then
20.000. Document 15 – E.R.Roux, Black and White Trade Unionism in South Africa, 28 July, 1928.
Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
353 VAN DER WALT, 2007, p. 228.
354 Ibidem, p. 229.
355 Ibidem, p. 229.
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Para a população africana havia poucas possibilidades de buscar trabalho livremente,
como o Partido Comunista nos traz no documento de 1934:

De forma à compelir o nativo a trabalhar por salários miseráveis nas fazendas
brancas da vizinhança, os imperialistas o acorrentaram ao seu lugar através da lei de
passes, privaram-no de procurar trabalho livremente e desta forma fizeram-no
trabalhar nas fazendas da vizinhança por algumas moedas. Não tendo condições de
sustentar a sua família e de pagar as taxas, e estando envolvido em dívidas com os
comerciantes europeus e agiotas, o camponês nativo irá de boa vontade trabalhar
pelo salário. Ao sair da vizinhança de sua reserva, imediatamente é preso pelo
primeiro policial que ele encontra. Junto com a inúmera quantidade de passes, ele
não tem como apresentar um recibo de que pagou as suas taxas. Enquanto ele quer ir
trabalhar, ele é obrigado a esperar sentado na reserva, enquanto o agente de alguma
companhia recrutadora chega e o recruta para trabalhar nas minas ou nas fazendas e
plantações de proprietários europeus. Somente assinando um contrato, não como um
trabalhador livre, mas como um servo, impedido de todas as oportunidades de
escolher o seu trabalho, ele, junto com os outros, pode deixar a reserva e ir trabalhar
356
sob todas as condições que lhe foram propostas.

Uma das características dos passes, segundo Charles van Onselen, era a função de
controle sobre os africanos e do registro do ¨caráter¨ do trabalhador negro. Quando, por uma
razão ou outra o contrato de trabalho chegava ao final, o empregador indicava o ¨caráter¨ do
empregado num local apropriado do passe. Este assesso do branco sobre a performance do
negro era importante para todos os trabalhadores africanos, mas era de especial importância
para os trabalhadores domésticos (houseboys) que estavam em busca, não de um trabalho
barato e sem especialização, mas de um emprego semi especializado, com melhor salário, na

356 No original: In order to compel The Native to work for miserable wages on the neighbouring
white farm, the imperialists have chained him to his place by means of the pass system, have
deprived him of the opportunity of freely looking for work and in that way have made him work on
the neighbouring farms for a few pence. Not having the possibility to feed his family and to pay the
taxes, being enmeshed in debts to the European merchants and money lenders, the Native peasant
would willingly go to work for wages. Immediately he steps out of the boundaries of his reserve, he is
arrested by the first policeman whom he meets. For, together with the innumerable quantity of his
passes, he cannot show a receipt that he has paid his taxes. While wishing to go to work he is
compelledto sit in the reserve until the agent of some recruiting company arrives and recruits him to
work in the mines on on the European farms and plantations. Only by signing a contract, not as a free
worker but as a serf, deprived of all opportunities of choosing his work, he, toghetter with the others,
can leave the reserve and go to work on any conditions proposed to him. Document 76 – Communist
Party of South Africa, What is the Native Independent Republic? (1934) Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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intimidade de um lar europeu. Não há dúvida que alguns empregadores davam aos seus ex
serviçais referências excelentes e adequadas, porém, uma grande maioria, deliberadamente
danificavam os passes dos seus houseboys adicionando comentários maliciosos e cheios de
despeito. Estas anotações maldosas, tinham o efeito de humilhar e de reduzir os salários
subsequentes destes trabalhadores e inclusive por em risco as possibilidades de novos
empregos.357
Os chefes tradicionais e líderes, com sua perda relativa de autonomia e poder, se
adaptaram aos seus papéis ambíguos no estado de administração branca. Uma pequena e
relativamente ¨bem educada elite¨358 africana, monopolizava os empregos com salários fixos,
como professores universitários, pastores das igrejas missionárias, intérpretes oficiais. Estes
profissionais tendiam a se ver como os modernizadores da sociedade africana. Havia ainda,
várias pessoas que tinham uma educação básica, mas não conseguiam manter empregos
assalariados. Estes eram alienados da sociedade tradicional e excluídos da modernização desta
sociedade. Alguns se juntaram as igrejas independentes e passaram a seguir uma ideologia
Africanista359, com elementos modernos bem como tradicionais.360 Nas reservas, os africanos
utilizavam várias estratégias para manter a estabilidade da sua situação, conservando o direito
as terras, a propriedade do gado e outros recursos, como também sua habilidade de influenciar
os processos políticos locais. Antes de 1939, estas eram as principais expressões políticas para
a maioria da população africana. Embora eles obtivessem pouco alcance e sucesso e as suas
ligações com movimentos nacionais fossem esporádicos, eles mostravam a vitalidade da
política local e o seu firme desejo de manter o controle sobre suas próprias vidas. Porém, de
acordo com Mamdani, a Stallard Comission em 1922 temendo a ¨miscigenação¨ e a tendência
da maioria de pobres e desempregados brancos e negros de viverem ¨grudados¨ em locações
esquálidas e favelas, determinou a política nativa urbana, onde dizia ¨Os nativos somente
357 VAN ONSELEN, 1982, p. 246.
358 THOMPSON, Leonard, 2001, p. 174.
359 Ideologia Africanista ou Pan-africanismo, a primeira vista, deixa implícito uma relação estreita
com o continente africano, cabe ressaltar, primeiro, que essa ideologia tem sua origem nos países de
colonização inglesa. Segundo, é que a ideologia Panafricana pode ser entendida ou abordada sob
duas perspectivas. Uma, quanto ao projeto de libertação e outra quanto ao projeto de integração.
Um dos pais do Pan Africanismo foi Willian Edward Benghard Dubois (1868-1963). Para ver mais,
consultar: https://www.revistas.usp.br/sankofa/article/download/88952/91815
360 THOMPSON, Leonard, 2001, p. 174.
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deverão ser autorizados a entrar em áreas urbanas, que são essencialmente a criação do
homem branco, quando ele está querendo entrar para atender as necessidades do homem
branco, e deverá portanto partir quando cessar esta necessidade.¨ 361 E ainda, para aqueles que
tinham o privilégio de entrar em áreas urbanas, a comissão recomendava uma completa
segregação municipal, no topo da segregação efetiva nos locais de trabalho e na indústria.
Esta segregação da população africana foi instituída pela legislação através do The Native
(Urban Areas) Act nº 21 de 1923, que dividiu a África do Sul em áreas ¨prescritas¨ , que erma
as áreas urbanas e ¨não prescritas¨, que eram as áreas rurais. Desta forma controlavam
estritamente os movimentos de homens negros entre os dois (o urbano e o rural). Cada
autoridade local era responsável pelos negros da sua área e conselheiros nativos foram
estabelecidos para regular a entrada de trabalhadores negros e para ordenar a remoção de
negros ¨excedentes¨. Excedentes eram considerados os homens desempregados. Como
resultado as cidades tornaram-se exclusivamente ¨brancas¨. Os únicos negros autorizados a
viver na cidade eram os trabalhadores domésticos. Esta lei foi substituída pela Native (Urban
Areas) Consolidation Act Nº 25 de 1945 e revogada pela the Abolition of Influx Control Act
Nº 68 de 1986.362
Para Nzula,363 os trabalhadores negros na África são os mais oprimidos e explorados
da classe trabalhadora internacional, pois são objeto da exploração capitalista e pré capitalista,
através de acordos unilaterais, contratos de trabalho e outras formas dissimuladas de
escravidão. Como regra, os trabalhadores negros fazem os trabalhos mais pesados e são os
361 No original: ¨The Native should only be allowed to enter urban areas, which are essentially the
white men creation, when he is willing to enter and to minister to the needs of the white man, and
should depart therefore when he ceases so to minister.¨ Quoted in Deborah Posel,The Making of
Apartheid, 1948-1961: Conflict and Compromise (Oxford: ClarendonPress, 1991), p. 40. Apud
MAMDANI, 1996, p. 93.
362 No original: The Native (Urban Areas) Act Nº 21 of 1923 divided South Africa into ¨prescribed¨
(urban) and ¨non-prescribed¨ (rural) areas, and strictly controlled the movement of black males
between the two. Each local authority was made responsible for the blacks in its area and Native
Advisory Boards were set up to regulate the influx of black workers and to order the removal of
¨suplus¨blacks (i.e. these not in employement). As a result towns became almost exclusively white.
Theonly blacks allowed to live in town were domestic workers. The act was superseded by the Native
(Urban Areas) Consolidation Act Nº 25 of 1945 and repealed by the Abolytion of Influx Control Act Nº
68 de 1986. Disponível em: GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa. In:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf.
363 NZULA, A. T., POTEKHIN, I. I., ZUSMANOVICH, A. Z. Forced Labour in Colonial Africa. Translated
by: Hugh Jenkins. Ed. Robin Cohen. London. Zed Press. 1979.
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mais mal pagos, em comparação com os outros trabalhadores. Chauvinismo branco e
pogroms364 organizados e financiados pela burguesia, contribuem para a deterioração nas
condições de vida do proletariado negro.365
Três organizações políticas surgiram, em escala nacional, na África do Sul, para
melhorar a situação da população sujeitada: uma organização era dos coloureds, a African
Political Organization (APO) que foi fundada em 1902; uma organização indiana, a South
African Indian Congress (SAIC) fundada em 1923; e o South African Native National
Congress (SANNC), fundado em 1912 e conhecido mais tarde como African National
Congress (ANC). De acordo com Leonard Thompson, os líderes destas três organizações
multirraciais, eram pessoas de classe média, com orientação ocidental e eram o resultado,
segundo Thompson, da ¨melhor educação¨ fornecida nas escolas missionárias. Eles tinham a
intenção de realizar as promessas inerentes a tradição colonial do Cabo, primeiro obtendo
total igualdade com os brancos, para a classe média que eles representavam, e mais tarde
estender os benefícios adquiridos, para as massas do seu povo. O precedente que eles tinham
em mente era de ampliar passo a passo a franquia parlamentar a todas as classes no Reino
Unido. Sendo líderes de organizações multirraciais, eles tentaram, através de argumentos
racionais e pressão dentro do sistema da constituição, persuadir o eleitorado branco em
reverter a corrente discriminatória que dominava as políticas sul africanas.366
Após 1939, o ANC (African National Congress) se manteve sob o controle de
advogados, clérigos e jornalistas, que tentaram conseguir o ¨apoio branco¨ para atender as
reinvindicações dos africanos. Leonard Thompson reitera que, na maioria das vezes os
364 Pogroms Palavra russa que significa ¨causar estragos, destruir violentamente¨. Os pogroms eram
ataques maciços e organizados contra comunidades inteiras, que destruiam casas, lojas e templos
religiososos. Historicamente, o termo é usado para denominar atos coletivos de violência,
espontânea ou premeditada, contra judeus, tendo como pretextos ressentimentos econômicos,
sociais, políticos e religiosos. A palavra foi empregada pela primeira vez em 1821, após um violento
surto antissemita na cidade de Odessa. Os ataques aconteceram em decorrência da morte do
patriarca Grego Ortodoxo Gregório 5º, em Istanbul. O religioso foi morto por turcos otomanos, mas
rapidamente espalhou-se a história de que teriam sido os judeus os que arremessaram o corpo ao
mar. O termo passou a ser mais conhecido após as ondas de violência contra comunidades judaícas
no Império Russo (que também incluiam rregiões atuais da Ucrânia e da Polônia) entre 1881 e 1884,
quando mais de 200 ataques foram realizados. Informações retiradas do site:
www.conib.org.br/glossario/Pogrom
365 NZULA, POTEKHIN, ZUSMANOVICH, 1979, p. 117.
366 THOMPSON, Leonard, 2001, p. 174.
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africanos aderiam de ¨forma cautelosa e com objetivos modestos¨, pressionando missionários
que simpatizavam com a causa dos africanos, bem como jornalistas e políticos, protestando a
cada estabelecimento de legislação discriminatória como o Natives Land Act de 1913 e o
Natives Act de 1936, que removeu o direito ao voto para os africanos na província do Cabo.
Em 1914 o ANC enviou uma delegação à Inglaterra e em 1919 para Versailles, para tentar
influenciar os pacificadores internacionais para agirem pela causa dos africanos. Porém, não
obtiveram êxito nestas empreitadas.367
Segundo Lucien van der Walt, ¨o anarquismo e o sindicalismo revolucionário
surgiram na área que se tornou a África do Sul, desde o final do século XIX, e tiveram
impacto no país e na área da África Meridional adjacente, no século XX.¨ 368 As tradições de
anarquismo e sindicalismo revolucionário, desenvolveram-se nesta região da África
Meridional em um movimento multirracial e anticapitalista, em oposição à dominante
opressão as pessoas de cor. Para van der Walt, os primeiros sindicalistas, os anarquistas e os
revolucionários, que se estabeleceram entre as pessoas de cor, na África do Sul, foram os que
desenvolveram um enfoque internacionalista e de classe bem delineado, em relação a questão
nacional sul africana. ¨A questão nacional consistia nas profundas divisões raciais e nacionais
e na opressão da maioria africana e das minorias indiana e de cor.¨369
E. R. Roux ao escrever sobre sindicalismo negro e branco na África do Sul, relatou
que a organização nativa the Industrial and Commercial Workers´ Union (I.C.U.) possuía
somente algumas características de um sindicato e que ele a considerava como uma
¨organização política desajustada e negligente¨ com associados individuais organizados em
várias áreas territoriais:

A organização nativa, o Sindicato dos Trabalhadores Industriais e Comerciais
somente possui algumas características de um sindicato. Em realidade é uma
organização política solta com associados individuais organizados em seções
territoriais. A maioria dos seus lemas são políticos, apesar de terem exigido em todos
os lugares, aumento de salários para os trabalhadores nativos. Porém, ele falhou em

367 THOMPSON, Leonard, 2001, p.175.
368 VAN DER WALT, Lucien. Negro e Vermelho: anarquismo, sindicalismo revolucionário e pessoas de
cor na África Meridional nas décadas de 1880-1920. Trad: Fabiane Popinigis e Neusa Popinigis.
Revista Mundos do Trabalho. Vol. 2, n. 4, agosto-dezembro de 2010. p. 174.
369 Ibidem, p. 175.
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se departamentalizar e organizar categorias específicas de trabalhadores. O resultado
foi a sua falência como sindicato, embora (antes da completa corrupção da sua
liderança) tenha reunido grandes massas de trabalhadores nativos e camponeses,
num protesto geral contra a opressão econômica, política e social insuportável. Antes
do final de 1926, o Partido Comunista tinha considerável influência na executiva do
I.C.U. [...] Esta influência foi usada para tentar garantir a implantação de uma
poliítica militante maior e especialmente o desenvolvimento de uma atividade
370
sindicalista real.

Ao mesmo tempo que Roux considerava que o I.C.U. tinha ¨somente algumas
características de um verdadeiro sindicato¨, ele afirmava também que o I.C.U. conseguira
¨reunir grandes massas de trabalhadores¨ em torno dos objetivos de melhorias salariais, mais
participação política e social para a população africana nativa. Lucien van der Walt vai de
encontro com as afirmativas de Roux, quando Roux declara que o Partido Comunista tinha
considerável influência nos círculos da adminstração executiva do I.C.U:

Havia supostamente, um agrupamento protobolchevista, o ¨núcleo comunista¨ dos
¨verdadeiros comunistas¨ que, ainda em meados da década de 1920, estavam ¨cada
vez mais próximos da posição de Lênin¨, lançando mais tarde, o CPSA (Communist
Party of South Africa). Esses ¨verdadeiros comunistas¨ são favoravelmente
contrastados com o resto da esquerda – na qual o anarquismo e o sindicalismo
revolucionário são caracterizados como uma minoria, particularmente, perniciosa –
cuja postura é retratada como característica de uma ¨ultraesquerda¨ de uma
ineficiência sectária e de um dogmatismo abstrato. Em termos da questão nacional, a
minoria protobolchevista, germen da ¨verdadeira vanguarda¨ é declarada como tendo
desenvolvido, somente ela, uma atitude, mais estritamente, de ¨classe trabalhadora¨
em relação aos negros. O resto, na melhor das hipóteses, teria falhado, ignorando o
¨significado revolucionário¨ de direitos iguais, ¨deiberadamente¨ evitando a questão

370 No original: The native organisation, the Industrial and Commercial Workers´ Union (I.C.U.) only
possesses some of the characteristics of a trade union. In reality it is a loose political organisation
with a individual membership organized in territorial branches. Most of its slogans are political ones,
though it has also demanded all-roud increases in wages for native workers. It has so far failed to
departmentalize itself and to organise particular categories of workers. The result has been its failure
as a trade union, though (before the complete corruption of its leadership) it rallied large masses of
native workers and peasants in a general protest against unbearable economic, social and political
oppression. Up to the end of 1926, the Communist Party had considerable influence in the executive
of the I.C.U.[…] This influence was used to try to secure the carrying out of a more militant policy and
especially the development of real trade union activity. Document 15 – E.R.Roux, Black and White
Trade
Unionism
in
South
Africa,
28
July,
1928.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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de cor e, na pior das hipóteses, adotando uma plataforma de segregação racial e de
371
intolerância.

Entretanto, de acordo com van der Walt, mesmo a ¨obra socialista pioneira¨ dos
protobolchevistas falhou e em última análise, segundo a escola comunista, apenas com a
orientação da Internacional Comunista (Comitern), no final da década de 1920, o CPSA
(Communist Party of South Africa), finalmente voltou-se para a questão nacional de forma
adequada, adotando o nacionalismo africano. Apenas então, supostamente, a esquerda
estabeleceu raízes entre as pessoas de cor, isto é, apenas através do nacionalismo, um quadro
socialista negro poderia ser desenvolvido.372 O Partido Comunista, segundo E. R. Roux,
desistiu das suas tentativas de persuadir o I.C.U. de se reorganizar numa base sindicalista, em
vez disso o próprio Partido Comunista estabeleceu a organização de vários sindicatos nativos.

Consideráveis sucessos foram alcançados nesta direção. Os sindicatos a seguir
existem agora em Witwatersrand (por número de associados em junho de 1928 entre
parênteses): Native Laundry Workers` Union (600), Clothing Workers´ Union (323),
Bakery Workers´ Union (120), Native Transport Workers` Union (75), Mattress and
Furniture Workers´ Union (60). Estes sindicatos estão unidos na Federation of
Native Trade Union. Devemos entender que estas organizações ainda estão em um
estágio muito jovem e de crescimento. No entanto, um número de greves tem sido
conduzidas. A mais importante destas, do meu ponto de vista foi a greve nas oficinas
373
de alfaiataria de Germiston, perto de Joanesburgo, em maio 1928.

371 VAN DER WALT, Lucien. Negro e Vermelho: anarquismo, sindicalismo revolucionário e pessoas de
cor na África Meridional nas décadas de 1880-1920. Trad: Fabiane Popinigis e Neusa Popinigis.
Revista Mundos do Trabalho. Vol. 2, n. 4, agosto-dezembro de 2010. p. 176-177.
372 Ibidem, p. 177.
373 No original: The Communist Party has given up his attempt to persuade the I.C.U. to reorganize
itself on a trade union basis. Instead the CP itself has set about the organization of native trade
unions. Already considerable successes have been achieved in this direction. The following unions are
now in existence on the Witwatersrand (membership in June 1928 in brackets): Native Laundry
Workers` Union (600), Clothing Workers´ Union (323), Bakery Workers´ Union (120), Native Transport
Workers` Union (75), Mattress and Furniture Workers´ Union (60). These unions are united in the
Federation of Native Trade Unions. It must be understood that these organizations are still in a very
young and growing stage. Already a number of strikes have been conducted. The most important of
these from one point of view was the strike in tailoring workshops at Germiston, near Johannesburg,
in May 1928. Document 15 – E.R.Roux, Black and White Trade Unionism in South Africa, 28 July, 1928.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
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Os anarquistas e os sindicalistas revolucionários, segundo van der Walt, opunham-se
consistemente ao Trabalhismo Branco. Além de desconfiar do seu foco sobre as eleições e as
reformas, e também do seu apoio para o sindicalismo regional de ofícios, os sindicalistas e os
anarquistas revolucionários, colocavam-se explicitamente contra o impulso segregacionista,
dos partidários da Trabalhismo Branco. Os apoiadores do Trabalhismo Branco, dos quais a
maioria era de trabalhadores brancos, reiterava reformas de ¨bem estar¨ e reserva de trabalho
somente para os brancos. Também apoiavam a segregação racial e a expatriação dos asiáticos.
Para Lucien van der Walt ¨O Trabalhismo Branco era também a plataforma explícita do
sindicato apoiado pelo Partido Trabalhista da África do Sul (SA Labour Party) lançado em
1910.¨374Em lugar do sindicalismo exclusivo, os sindicalistas revolucionários, eram a favor de
uma unidade da classe trabalhadora que atravessasse as fronteiras da linha de cor. Ao invés de
unir brancos contra negros, eles defendiam unir os trabalhadores, sem distinção de raça,
contra a classe dominante. Eles desenvolveram uma crescente crítica radical contra a
discriminação racial e contra o preconceito, rejeitando doutrinas, como, por exemplo, o
Trabalhismo Branco e o racismo científico.375
O surgimento dos sindicatos, tanto de influência europeia como os multirracias, com
tendências marxistas e os sindicatos multirracias sul africanos, trouxeram um panorama de
lutas, greves, perdas e conquistas que estão presentes no final do século XIX, como também
durante boa parte do século XX, e tiveram ascendência sobre as relações de trabalho e ainda
moldaram as questões que determinaram as políticas administrativas governamentais e a vida
dos trabalhadores durante várias décadas, influenciando trabalhadores e gerando movimentos
sindicais em toda África Austral.

374 VAN DER WALT, 2014, p. 17.
375 VAN DER WALT, 2010, p. 179.
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3.2 OS SINDICATOS RADICAIS E O MEIO DE ATUAÇÃO

¨Em toda revolução, para se ter sucesso, a classe trabalhadora deve líderar sozinha
esta revolução.¨376 O mesmo documento do Lenin Club também traz: ¨A emancipação da
classe trabalhadora e a liberação das raças oprimidas estão inter ligadas e só podem ser
alcançadas jogando fora o jugo e as correntes do capitalismo e imperialismo.¨ 377 Os
partidários do Lenin Club, que formaram em 1935 o Workers Party (Partido dos
Trabalhadores) da África do Sul, seção de Cape Town, argumentam também que somente os
trabalhadores podem liderar a verdadeira luta contra o capitalismo e o imperialismo, e que
esta mensagem precisa ser levada para as massas nativas. A tese formulada pelo Lenin Club
traz no seu discurso a grande tarefa que seria organizar os trabalhadores nativos:

A classe trabalhadora esta dividida entre negros e brancos. O nível de educação
política e consciência de classe é muito baixo. Os sindicatos, que abraçam somente
os trabalhadores mais especializados nas cidades (e atualmente, para a maior parte,
somente os trabalhadores brancos) é naturalmente fraca. Os seus líderes e aparatos
estão nas mãos de uma burocracia reacionária e chauvinista branca. A sua política é
a da aristocracia do trabalho branca, que aceita as migalhas da exploração capitalista
e imperialista e isto se divide, indiretamente, na brutal exploração dos trabalhadores
não especializados e desorganizados. Os trabalhadores agrícolas nativos e o
campesinato nativo, escravizado, rebaixado, atrasado, é só potencialmente uma
grande reserva revolucionária, que até o momento não foi permeada, e numa grande
extensão não foi nem tocada, pela propaganda revolucionária, ideias revolucionárias
e pela perspectiva revolucionária. Os nativos mais bem educados são vítimas fáceis
da influência religiosa dos missionários ou pelos pequenos burgueses do National
Congress. Uma tarefa muito árdua e difícil confronta o partido revolucionário. Um
trabalho duro, persistente e sistematico é necessário. Uma tarefa gigantesca para
educar brancos e negros, espalhando a propaganda, perto e longe, organizando os
desorganizados nas cidades e no interior, dando uma liderança revolucionária para
os sindicatos, direcionando e ganhando a confiança dos trabalhadores e camponeses.

376 No original: In every revolution, if it is to succeed, the working-class alone must be the leader.
Document 48 – Lenin Club, Draft Thesis: The Native Question. (Majority) (1934). Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
377 No original: The emancipation of the working class and the liberation of the oppressed races are
closely bound together and can be achieved only throwing off the yoke and chains of Capitalism and
Imperialism. Document 48 – Lenin Club, Draft Thesis: The Native Question. (Majority) (1934).
Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew
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Aquele que não estiver amedrontado com esta tremenda tarefa deve vir para o novo
378
partido revolucionário.

Esta realidade trazida pelo Lenin Club já se fazia presente em 1895, ao inicar-se a
exploração das minas de ouro em grandes profundidades. Somente as companhias com vasto
capital internacional tinham recursos para explorar o ouro nestas condições. Para tornar as
minas ainda mais rentáveis, os Randlords379 precisaram encontrar uma maneira para cortar
custos, e o fizeram através da criação de uma mão de obra mal paga, para poder
contrabalançar com os altos custos do maquinário e dos trabalhadores especializados. Os
trabalhadores especializados, vinham a maioria da Inglaterra e da Áustralia. ¨Estes trouxeram
a experiência de um sindicalismo militante e podiam – e fizeram – a exigência de salários

378 No original: The working-class is divided into black and white. The level of political education and
class-consciousness is very low. The Trade Unions, which embrace only the more skilled workers in
the towns (and actually, for the most part, only the white workers) are naturally weak. Their
leadership and apparatus are in the hands of a reactionary, white-chauvinist bureaucracy. Their policy
is that of the white labour aristocracy, which accepts the crumbs from the Capitalist and Imperialist
exploitation and thus indirectly shares in the brutal oppression and exploitation of the unskilled and
unorganised workers. The Native agricultural workers and the Native peasantry, enslaved,
downtrodden, backward, are only potentially a great revolutionary reservoir, which so far has not
been permeated, has to a great extent not even been touched, by revolutionary propaganda,
revolutionary ideas, revolutionary outlook. The more educated Natives are easy victims to the
religious influence of the missionaries or the petty-bourgeois National Congress. A very hard and
difficult task confronts the revolutionary party. Hard, sleady, systematic spade work is necessary. A
gigantic task of educating white and black, of spreading propaganda near and far, of organising the
unorganised in town and country, of giving a revolutionary lead to the Trade Unions, of guiding and
winning the confidence of the workers and peasants. Whoever is not afraid of this tremendous task
must come to the new revolutionary party. Document 48 – Lenin Club, Draft Thesis: The Native
Question. (Majority) (1934). Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
379 Os Randlords eram os grandes proprietários das minas de ouro da região do Rand e que faziam a
exploração das minas de grande profundidade. Entre estes estavam Alfred Beit, Julius Wernher, Percy
Fitspatrick, Ernest Oppenheimer, que se tornou o maior magnata do século e tam um grande
filantropo e que se tornou famoso nos musicais de Londres. Entre os magnatas do ouro encontrava-se
também Cecil Rhodes, que formou a Goldfields South Africa e também foi primeiro ministro da
Colônia do Cabo. Para ver mais consultar: GILIOMEE, Hermann, MBENGA, Bernard. New History of
South Africa. Cape Town: Tafelberg Publishers. 2007. p. 200-203. Ver também: VAN ONSELEN,
Charles, New Babylon, New Nineveh – Everiday Life on the Witwatersrand 1886-1914. Jeppestown:
Jonathan Ball Publishers (PTY) Ltd. 2001. p. 27-47.
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relativamente altos.¨380 Harold Wolpe, através de outro enfoque, nos traz a participação do
Estado nesta produção da mão de obra e no sistema de opressão entre brancos e negros:

A estrutura básica da sociedade sul africana é vista no relacionamento entre um
grupo branco dominante e um grupo dominado negro. É de fundamental importância
realçar que nesta perspectiva o Estado na África do Sul vem como o instrumento de
opressão de brancos e negros, mas como elemento neutro nas relações entre as
classes. Em nenhum meio se diminui a concepção de que o Estado é o instrumento
de dominação branca, no entanto, podemos também realçar que o Estado sul
africano é também um instrumento de dominação de classe em uma forma específica
de sociedade capitalista. [...] Desde o estabelecimento da União da África do Sul em
1910 (para não voltar mais no tempo), o Estado tem sido utilizado em todos os
tempos para assegurar e desenvolver o modo capitalista de produção. Visto deste
ponto da ideologia e política racista, o Estado não aparece somente como o meio de
segregação e discriminação racial geral, mas o que ele realmente é, o meio para a
381
reprodução de um modo particular de produção.

O Estado sul africano, segundo Dubow, agiu diretamente através das leis, de agências
especiais e por meio de empresas estatais para fomentar o desenvolvimento capitalista, como
o subsídio das fazendas dos colonos brancos, a indústria têxtil e a exploração mineral.
Também criou o aparato de repressão (polícia, exército, prisões e côrtes judiciais) que foram
usadas de duas formas. A primeira, para coagir os trabalhadores, tanto brancos como negros,
ajudando e dando suporte aos empregadores. Alguns exemplos podem ser vistos nas greves de
1914 (white miners-workers strike), na greve geral dos trabalhadores brancos de 1922 (Rand
Revolt) e posteriormente na greve dos trabalhadores mineiros africanos (African mine-workers
strike) de 1946 e ainda na greve dos trabalhadores de Ovambo (Ovambo workers`strike) de
1972. A segunda forma, foi criando e reforçando a legislação para garantir o desenvolvimento
e perpetuação do capitalismo. As leis como o Native Lands Act de 1913 (que já discutimos
anteriormente), the Industrial and Conciliation Act de 1924 (que discutiremos a seguir),
foram, entre tantas outras, leis criadas para sustentar e manter o sistema capitalista de
produção e de ordenar e regular as relações racistas entre os grupos raciais como ¨uma

380 GILIOMEE, Hermann, MBENGA, Bernard. New History of South Africa. Cape Town: Tafelberg
Publishers. 2007. p. 200.
381 WOLPE, Harold. Capitalism and cheap labour power in South Africa: From segregation to
apartheid (1972). In: Economy and Society, 1:4, 425-456, DOI: 10.1080/03085147200000023 p. 429.
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expressão da ideologia racista¨382 e que vão dar o aparato para o funcionamento da sociedade
sul africana.
Após a greve de 1921, de trabalhadores brancos, sendo a maioria das minas de
carvão e de ouro, tendo como motivo a redução dos salários e a substituição por trabalhadores
africanos,383 as retóricas sobre uma ¨white South Africa¨ tomavam corpo e o jornal The
International, órgão de comunicação da Liga Socialista Internacional (ISL – International
Socialist League) publicou:

¨África do Sul branca¨ ou a ¨manutenção das leis de barreira de cor¨ tem sido aceito
pelos trabalhadores brancos como o primeiro motivo desta greve, só para ¨tornar o
mundo livre para a democracia¨ foi aceito pelas massas na última guerra capitalista –
e somente agora, anos depois, descobriu-se que era um argumento fraudulento.
Entrementes, reconhecer que ¨África do Sul branca¨ forneceu motivação e o mote
nesta greve, mesmo no ponto de uma ¨situação revolucionária¨, deixou-nos ver que o
problema é realmente só etnográfico, ou se não podemos achar aqui a ameaça que
perpassa todos os conflitos na sociedade moderna, a ameaça da inexorável luta de
384
classes que é necessária por um sistema capitalista de produção.

A discussão aqui trazida pelo The International, ainda enfatiza que a contenda dos
trabalhadores brancos não é com os nativos, mas sim com os homens, donos das indústrias
que querem substituir os trabalhadores brancos pelos trabalhadores africanos, pagando
salários de fome.385 Bernard Magubane escreve que a maioria dos estudos sobre os
382 WOLPE, 1972, p. 430-431.
383 Para ver mais, consultar: https://www.sahistory.org.za/dated-event/rand-revolt-breaks-out
384 No original: "White South Africa," or "the maintenance of the colour bar," has thus been
accepted by the white workers as the prime "motif in this strike, just as "making the world free for
democracy" was accepted by the masses in the late capitalist war- only now, years after, to be found
out as a piece of humbug. Meanwhile, recognising that "white South Africa" supplies the steam and
the ginger in this strike, even to the point of a "revolutionary situation," let us see whether the
trouble is really just ethnographical, or whether we cannot find here too the thread that runs through
all conflicts in modern society, the thread of the inexorable class struggle necessitated by a capitalist
system of production. Document 7 - White South Africa. ¨Two Voices.¨ The International, 27 January
1922. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
385 Document 7 - White South Africa. ¨Two Voices.¨ The International, 27 January 1922. Disponível
em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
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trabalhadores brancos, com relação em particular, as suas atitudes em função do trabalho
negro, tem tratado estas atitudes como produto de emoções irracionais e primordiais. Embora
haja um componente irracional nas atitudes raciais dos trabalhadores brancos, as ações destes
trabalhadores, com relação aos seus companheiros negros, não tem sido devido ao ódio
primordial. Em sua totalidade, segundo Magubane, eles tem sido nutridos e manipulados
deliberada e cuidadosamente pela classe governamental, que baseou as suas políticas em
estratégias cuidadosamente pensadas com a intenção de assegurar a presença e
explorabilidade de uma grande força de trabalho, principalmente nas minas e fazendas, onde
os salários podiam ser controlados a níveis de subsistência. As mudanças na indústria aurífera,
que aumentavam ou diminuiam a necessidade de mão de obra barata, tem sido as principais
determinantes das políticas raciais de trabalho.386
O monopólio de capital, de acordo com Magubane, desde o momento em que se
envolveu na exploração das minas de ouro, utilizou a estratégia de dividir trabalhadores
negros e brancos, para melhor controlar os dois. Usaram sem hesitação os trabalhadores
negros para solapar as posições dos trabalhadores brancos e de lembrá-los da sua posição
precária. Esta discriminação racial, sustentada pelo governo e empregadores:

encorajou a demonologia emergente do trabalho branco, que tendia a culpar, pelos
seus problemas, não o sistema ou o ¨capital branco¨, mas os trabalhadores negros,
que eram vítimas do capital branco, do trabalho branco e do sistema. Pagando os
trabalhadores brancos na moeda do racismo, que lhes deu a falsa sensação de auto
estima, e reservando para os brancos, quando as condições econômicas permitiam e
a paz social ditava, santuários brancos privilegiados. O capital branco cimentou o
trabalho branco dentro de um sistema e canalizou o ódio do sistema em hostilidade e
387
violência contra bodes expiatórios negros.

Ao apresentar seu novo tema sobre o movimento revolucionário entre trabalhadores
brancos, E. R. Roux menciona que os mesmos trabalhadores brancos que se solidarizaram
com os mineiros de sindicatos ingleses durante uma greve geral na Inglaterra, enviando

386 MAGUBANE, 1983, p. 34.
387 Bennet Jr., 1975: 238 apud MAGUBANE, 1983, p. 34.
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inclusive donativos para as famílias destes trabalhadores, agora ¨estes mesmos trabalhadores
sul africanos demonstram sentimentos racistas contra os nativos.¨388 E Roux ainda advoga:

O Partido Comunista da África do Sul acredita que é possível atuar nesta tradição
revolucionária de várias maneiras para assegurar a união entre trabalhadores brancos
e nativos. Nossa tática de aproximar os trabalhadores brancos tem sido de apelar a
eles COMO TRABALHADORES, para referir a luta deles contra a classe
capitalista. Enfatizar a necessidade de união com os trabalhadores nativos na luta de
classe, apelar a eles como sindicalistas, de não ¨desistir¨ de seus colegas nativos e
389
assim em diante de acordo com as demandas da situação.

Podemos perceber uma multiplicidades de interesses neste universo laboral sul
africano, onde os trabalhadores brancos especializados encontravam-se numa posição mais
privilegiada com relação aos trabalhadores africanos, porém era uma estrutura frágil e que
podia ser ameaçada a qualquer momento pela possibilidade de substituição pelo trabalhador
africano. De acordo com Adam Tolcher, as leis de barreiras de cor também influenciaram o
acesso dos negros a treinamentos e educação, mas diferente da América no mesmo período,
isto não foi devido ao racismo mas pela proteção do sistema de classes. Se ¨bem educados¨ e
treinados os negros poderiam ascender além dos brancos na hierarquia de classes, o que
poderia desalojar os brancos de seus empregos bem pagos, e ameaçar sua alta qualidade de
vida. Os proprietários das minas almejaram reduzir seus custos e maximizar seus lucros, desta
forma os trabalhadores negros serviam a este propósito e os proprietários das minas os
exploraram para este fim.390

388 No original: …the same these workers exhibit racial feeling against the natives. Document 25 – E.
R. Roux, The New Slogan and the Revolutionary Movement among White Workers in South Africa,
presented at th Sixth. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
389 No original: The South African Communist Party believes that it is possible to play upon this
revolutionary tradition in many ways in order to secure unity between white and native workers. Our
tactic in approaching the white workers has been to appeal to them AS WORKERS, to refer to their
struggle against the capitalist class, to stress the need for unity with the native workers in the class
struggle, to appeal to them as trade unionists not to scab on their native fellow workers, and so on
and so forth according to the particular demands of the situation. Document 25 – E. R. Roux, The
New Slogan and the Revolutionary Movement among White Workers in South Africa, presented at th
Sixth. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-traditiondocumentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
390 TOLCHER, 2011, p. 3.
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A luta nacional para os nativos, segundo E. R. Roux, vem em primeiro lugar, pois a
exploração colonial na África do Sul é vista na opressão dos nativos pelos europeus, através
da legislação das barreiras de cor, como declara Roux:

A luta nacional dos nativos vem em primeiro lugar porque, como o C.I. (Communist
Party) demonstrou, a África do Sul é um país onde a exploração é principalmente do
tipo colonial. Esta luta nacional é uma luta política contra o Estado da África do Sul
da forma que está organizado atualmente. É hoje muito largamente ilegal, como é
visto claramente no Ato de Administração Nativa, que autoriza o governo de colocar
na prisão qualquer pessoa que chama a atenção em público para o fato de que os
nativos como homens negros são explorados e oprimidos pelos europeus como
brancos. Para apontar para a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, parece
para mim, criar um sentimento de hostilidade entre capital e trabalho, e apontar para
a opressão dos nativos pelas leis de barreira de cor, parece criar a mesma hostilidade.
Como eu penso, qualquer pessoa razoável admitirá, que o sentimento de hostilidade
para com os brancos, é um mero subterfúgio para dizer que é somente em sua
capacidade de capitalistas que ignoramos o homem branco e que não atacamos os
brancos por serem brancos. A resposta é que quando reunimos os nativos para se
rebelar contra a discriminação racial nós atacamos todos os brancos, que apoiam e
praticam a nociva discriminação racial aos nativos (i.e. a grande maioria dos brancos
sul africanos), e o fato que há ¨100.000 brancos pobres¨ é na minha opinião uma
questão que não vem ao caso. Eu sei que alguém aqui protestará e dirá: ¨Há! Assim
você quer ignorar os brancos pobres¨. Eu respondo, que não quero ignorar os
brancos pobres, ou qualquer outra setor dos brancos para este fim, mas eu não vejo
como diferenças de classes entre os brancos altera o fato da opressão racial aos
391
nativos.

391 No original: The national struggle of the natives comes first in order because, as the C I. has
pointed out. S. Africa is a country in which exploitation is predominantly of colonial type. This
national struggle is a political struggle against the S.A. state as at present organized. It is to-day very
largely illegal,as is seen clearly in the Native Administration Act, which enables the Government to
put in prison anyone who draws attention in public to the fact that the natives as black men are
exploited and oppressed by the Europeans as whites. To point to the exploitation of the workers by
the capitalists seems to me to create a feeling of hostility between Capital and Labour; and to point to
the oppression of the natives by the colour bar leads equally, as I think any reasonably person will
admit, to a feeling of hostility to the whites. It is a mere subterfuge to say that it is only in his capacity
of capitalist that we lack the white man and that we do not attack the whites as such. The reply is
that when we rally the natives to rebel against racial discrimination we do attack all whites who
support or practice racial discrimination harmful to the natives (i.e., the vast majority ofwhite South
African); and the fact that there are "100,000 poor whites" is in my opinion quite beside the point. I
know someone is likely to protest here and say "Ha! so you do want to ignore the poorwhites" I reply
that I do not wish to ignore the poor whites, or any other section of the whites for that matter, but l
do not see how the existence of class differences among the whites alters the fact of the racial
oppression of the natives. Document 28 – Letter from E. R. Roux to the Central Executive Communist
Party
of
South
Africa,
25
September
1928.
Disponivel
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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A hostilidade entre brancos e negros permeava as relações sociais na África do Sul, e
Roux argumentou nesta carta, que não é uma questão de hostilidade gratuíta contra os brancos
e menos ainda contra os brancos pobres, mas sim uma recusa em aceitar as posições que a
classe dominante branca reservava para os africanos, especialmente no mercado de trabalho.
No mesmo documento ele traz a questão dos sindicatos reformistas, que na opinião dele,
podem extinguir o avanço revolucionário conseguido até o momento, por isso ele defende o
surgimento dos ¨sindicatos vermelhos¨ que irão lutar pela defesa dos interesses dos
trabalhadores como o aumento salarial imediato para os trabalhadores nativos:

Há desta forma toda a possibilidade de um justo movimento reformista de sindicatos
como o I.C.U. (Industrial and Commercial Workers´ Union) que pretende em seu
surgimento, assegurar benefícios para alguns de seus membros. Na base do prestígio
e posição que ganharam líderes do tipo de Kadalie que irão proceder a extinção de
qualquer avanço revolucionário dos trabalhadores nativos. Por isso é tão importante
que os sindicatos ¨vermelhos¨ agora crescentes, deverão substituir as organizações
reformistas. Aumentos imediatos de salário são assegurados pela ação militante que
encorajarão os trabalhadores nativos de fazerem mais esforços e combinar demandas
392
politicas com as industriais.

A argumentação de Roux indica que a ação sindical está associada com a questão
política nacional envolvendo o movimento agrário, mas que ¨alguns camaradas acreditam que
é no movimento industrial dos trabalhadores nativos urbanos onde

o maior nível de

emancipação racial será alcançado.¨393 Durante a década de 1920 o SANNC (South African

392 No original: There is thus every possibility ofeven a reformist trade union movement, such as the
I.C.U. aims at becoming, securing real benefits for some of its members. On the basis of the prestige
and position thus gained, leaders of the Kadalie type will then proceed to stifle any further
revolutionary advance of the native workers. This is why it is so important that the Red unions now
growing up should supersede the reformist organisation. Immediate rises in wages if secured by
militant action will encourage the native workers to make further efforts and to combine political
demands with industrial ones. Document 28 – Letter from E. R. Roux to the Central Executive
Communist
Party
of South
Africa,
25
September
1928.
Disponivel em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
393 No original: Some comrades believe that the industrial movement of the native urban workers
will provide the main lever whereby the racial emancipation of the natives will be
achieved. Document 28 – Letter from E. R. Roux to the Central Executive Communist Party of South
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Native National Congress), que alterou o nome em 1923, para ANC (African National
Congress) não alcançou grandes mudanças nas vidas dos africanos negros. Com ¨poucos
recursos e mal organizado¨, segundo Giliomee e Mbenga, o ANC foi ofuscado pela
organização mais dinâmica do Industrial and Commercial Workers´ Union(I.C.U.).
Estabelecido em 1920, por Clements Kadalie394, o I.C.U. surgiu como um sindicato para
trabalhadores africanos e coloureds das docas, em Cape Town, porém rapidamente se
desenvolveu em um sindicato mais geral, incluindo entre seus associados trabalhadores
especializados e não especializados, da indústria e do setor agrícola. Diferente do SANNC, o
I.C.U. não fazia petições oficiais as autoridades, porém adotou uma aproximação mais
militante, na intenção de conseguir melhores condições de trabalho e salários. O crescimento
foi rápido e várias filiais foram abertas e o número de associados, durante a década de 1920,
chegou a 150.000 trabalhadores. O I.C.U. não estava restrito as cidades e teve grande impacto
na formação de uma consciência dos trabalhadores negros em algumas cidades do interior e
nas fazendas. O I.C.U. era percebido em todas as partes como a organização que estava ao
lado dos negros contra as injustiças. Eu vejo você (I see You) foi muitas vezes o caminho pelo
qual o nome do I.C.U. foi interpretado. De acordo com um oficial branco, as letras I.C.U.
signifcavam ¨Eu vejo você quando você não está protegendo os Bantos¨ (I see You when You
do not protect the Bantu).395
Na imagem abaixo vemos a marca do Industrial and Commercial Workers Union,
que segundo Shula Marks, ¨numa situação de crise, num tempo em que a maioria dos
africanos não tinha aceitado a nova ideologia dos brancos¨ 396 o I.C.U. surgiu como uma
promessa de recuperação das terras e de melhoria das condições de vida. A luta contra a
pobreza e exploração dos africanos atraiu milhares de africanos para se associarem ao I.C.U.

Africa, 25 September 1928. Disponivel em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
394 Clements Kadalie nasceu na Nyassalandia (hoje Malawi). Os negros o consideravam seu
libertador. Era um eloquente e persuasivo ¨showman¨ com grande inclinação para o drama e em seus
discursos corria para cima e para baixo, construindo um climax sacudindo seu chapéu, casaco até sua
gravata, assim demonstrando como se despir das crenças da civilização ocidental e reassentar seu
lugar com a população comum. Para ver mais consultar: GILIOMEE & MBENGA, 2007, p. 248.
395 GILIOMEE & MBENGA, 2007, p. 248 - 249.
396 MARKS, 1995, p. 104.
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FIGURA 5: LOGO E MARCA DO I.C.U
https://www.sahistory.org.za/organisations/industrial-and-commercial-workers-union-icu

Os organizadores do I.C.U. eram líderes africanos, que tiveram alguns anos de
educação nas escolas missionárias, mas não conseguiram alcançar as expectativas da
mobilidade social que eles haviam sonhado em seu tempo de escola:

Eles se espelhavam nos líderes do ANC como ¨good boys¨ que estavam ligados aos
compromissos dos liberais brancos. Emprestando ideias das igrejas independentes,
do Marxismo e do movimento de retorno à África (back-to-Africa movement) de
Marcus Garvey,397 eles conseguiram galvanizar a audiência rural com forte retórica,
incluindo promessas de retomada de terras e liberação nacional. No Transkei havia
ecos de crenças milenares, como a que seguiu a matança do gado em 1857 398: ¨Ama

397 Marcus Mosiah Garvey, jamaicano, nascido em 1887, foi um comunicador, empresário e ativista
jamaicano. Considerado o maior ativista do movimento nacionalista negro. Foi o idealizador do
movimento ¨Back-to-Africa¨ sem nunca ter pisado em solo africano; foi o inspirador para que as
potências coloniais desocupassem a África. A maioria dos políticos sul africanos da década de 1920
foram influenciados Marcus Mosiah Garvey, como os líderes do . Para ver mais consultar:
https://www.sahistory.org.za/article/garveyism-early-1900s-philosophy
398 A matança do gado na região do Transkei, segundo Ngwabi Bhebe, foi uma ação dos povos xhosa
e tembu, quando em março de 1856, uma jovem chamada Nongqause, que estava aparentemente
sob a tutela religiosa de Mhlakaza, um dos conselheiros de Sarili, profetizou que, se o povo matasse
todo o seu rebanho, destruísse as reservas de grãos e não plantasse lavoura alguma naquele ano,
aconteceria um tornado que varreria os opressores ingleses e os jogaria no mar. Além disso, os heróis
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Melika ayeza¨ (que significa: os Afro Americanos estão chegando) e estariam vindo
com navios e aviões para libertar a África do Sul e destruir todos os brancos e
negros que não acreditassem. Incidentes ocorreram do leste do Cabo ao norte do
Transvaal. Africanos se recusaram a trabalhar, desertaram, roubaram estoques de
comida e destruiram propriedades. Fazendeiros brancos e o governo agiram
implacavelmente para suprimir o ICU assediando os organizadores e evitando os
399
¨fabricantes de problemas¨.

As lideranças do ICU proclamaram grandes feitos, porém falharam em realizar
programas reais de ação. Tornaram-se corruptos e briguentos e perderam o contato com as
massas populares. Kadalie destinou um salário de trinta pounds por mês, para si mesmo, que
significava sessenta vezes mais do que ganhava um trabalhador agrícola sul africano. Alguns
africanos passaram a ver Kadalie como ¨uma grande fraude¨.400 Em carta escrita por Clements
Kadalie para E. R. Roux, em 10 de outubro de 1928, ele declara:

... o I.C.U. está fazendo progressos memoráveis sob a liderança do Camarada
Ballinger [...} Estamos estabelecendo Salários Mínimos em várias partes do país,
encontrando Organizações de Fazendeiros. Resistência em mente, não é um
sindicato de ¨Good Boy¨ que está fazendo este tipo de trabalho, mas o I.C.U.
original....Nós também estamos lutando contra as leis de passe: Eu fui preso após
um grande discurso que fiz em Pretória, denunciando o sistema (de passes), porém
ganhei nas côrtes, O seu Partido não fez nada nesta direção, exceto fazer o usual
401
barulho infrutífero.

nacionais ressucitariam e trariam imensos rebanhos, enormes quantidade de grão e até mesmo
produtos fabricados pelo homem branco. Os xhosa e os tembu assim o fizeram. Na data prevista nada
aconteceu. Muitos morreram de fome, em 1857, nas duas margens do Rio Kei. Um grande número de
xhosa migraram para a colônia do Cabo na busca de um emprego entre os brancos, porque não
tinham outro meio de sobrevivência. BHEBE, N., Os britâncos, os bôeres e os africanos na África do
Sul 1850-1880. In: AJAYL, J. F. A. (Edit.) História Geral da África, África do século XIX à década 1880,
UNESCO, 2010, p. 180.
399 Bradford, Taste of freedom I apud THOMPSON, Leonard, p. 176.
400 Bradford, Taste of freedom, 173. Apud THOMPSON, Leonard, p. 176. Thompson recomenda ver
também: Beinart and Bundy, Hidden struggles, que colocam menos ênfase na traição (aos
trabalhadores) por parte dos líderes do ICU.
401 No original: ...the I.C.U. is making remarkable progress under the leadership of Comrade
Ballinger […] We are estabilishing Minimun Wages in various parts of the country; meeting Farmers´
Organisation. Bear in mind, not a ¨Good Boy¨ Union is doing this kind of work , but the original I.C.U.
… We are fighting the Pass Laws too; I was arrested after a big speech I made at Pretoria in
denounciation of the system, but I won in Courts. Your Party does nothing in this direction, except
making usual fruitless noise. Encontrado em: Document 16 – Letter from Clements Kadalie to E. R.
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As declarações de Kadalie, nesta carta, confrontavam com as acusações feitas por E.
R. Roux, Sidney Bunting e de todo Partido Comunista sobre o mau uso feito por Kadalie, do
dinheiro do Industrial and Commercial Workers´ Union. Na sequência, na mesma carta
Kadalie afirma que ¨Roux e seus camaradas precisam provar estas acusações frente a côrte.¨ e
diz também ¨sobre as finanças do ICU o seu partido somente obteve informações de La
Guma, Khaile e Gomas. Kadalie afirma, nenhum deles pode falar nada de errado contra mim
sobre este assunto.¨402
A abrangência do ICU em áreas rurais foi ressaltada por Wickins, que escreveu que o
The Times publicou em outubro de 1927, ¨milhares de Zulus estão se unindo. O ticket
vermelho de promessa está em todo lugar¨.403 E isto estava ligado aos trabalhadores
assalariados e trabalhadores agrícolas arrendatários onde a propaganda do ICU tinha mais
alcance. A reação dos agricultores de Natal foi imediata. Segundo Shula Marks 404, em um
congresso especial em 1927, foi discutida a política para expulsar os membros do ICU das
fazendas. Em agosto, foi resolvido tomar medidas especiais, se possível na forma de uma
Associação de Vigilância das Fazendas (Farmers Vigilance Association), ¨para a proteção dos
fazendeiros

contra ações insensatas dos sindicatos

e dos grupos comunistas.¨405 O

ressentimento dos brancos explodiu em violência em várias cidades; e em 1929 e 1930 várias
prisões foram feitas tanto nas áreas rurais como urbanas de Durban. Sem coincidências, no
ano de 1930, o Partido Comunista teve o seu maior apoio na demonstração contra a lei de

Roux, 10 October 1928. Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
402 No original: Of the finances of the ICU your Party only got its information from La Guma, Khaile
and Gomas. None of them can say anything ill against me in that connection. Document 16 – Letter
from Clements Kadalie
to E. R. Roux, 10 October 1928. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
403 10 October 1927. Cited in Wickins, 270. Apud MARKS, Shula, Natal The Zulu Royal Family and the
Ideology of Segregation. In: BEINART, W., DUBOW, S. Segregation and Apartheid in twentieth
century South Africa. London. Routledge, 1995. p. 103.
404
MARKS, Shula, Natal The Zulu Royal Family and the Ideology of Segregation. In: BEINART, W.,
DUBOW, S. Segregation and Apartheid in twentieth century South Africa. London. Routledge, 1995.
p. 91-117.
405 Ibidem, p. 104
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passes, na cidade de Durban.406 Os distúrbios urbanos e rurais, de acordo com Shula Marks, se
devem aos reflexos da ¨simples realidade¨, que foi o empobrecimento da população africana
nas áreas rurais e sua proletarização.407
Os primeiros sindicalistas que estabeleceram raízes entre as pessoas de cor, na África
do Sul, de acordo com Lucien van der Walt, foram os anarquistas e sindicalistas
revolucionários.408 Portanto, o ICU foi um dos sindicatos que atuou como movimento da
classe trabalhadora multirracial. Os sindicatos revolucionários compostos por pessoas de cor,
foram vários, entre eles: o Sindicato Industrial dos Trabalhadores do Vestuário (Clothing
Workers Industrial Union), o Sindicato dos Cocheiros (Horse Drivers´ Union), o Sindicato
Industrial dos Trabalhadores em Doces e Geléias (Sweet and Jam Workers Industrial Union) e
o mais importante, o Trabalhadores Industriais da África (IWA – Industrial Workers of
Africa).409
O Industrial Workers of Africa (IWA) em maio de 1918, no seu encontro semanal,
onde Rueben Cetiwe, um militante africano declarou: ¨Nós estamos aqui para a organização,
assim o que é urgente para todos os seus companheiros trabalhadores é se organizar, então
poderemos ver o que podemos fazer para abolir o sistema capitalista. Nós estamos aqui para a
salvação dos trabalhadores. Nós estamos aqui para organizar e lutar pelos nossos direitos e
benefícios.¨410 Este sindicato multirracial revolucionário atuou de 1917 a 1921 e tinha suas
bases no movimento sindical IWW – Industrial Workers of the World. O seu lema principal
era ¨Lute pela África, que você merece¨ (Fight for Africa, wich You deserve). O sindicato IWA

406 Para ver mais consultar: MARKS, Shula, Natal The Zulu Royal Family and the Ideology of
Segregation. In: BEINART, W., DUBOW, S. Segregation and Apartheid in twentieth century South
Africa. London. Routledge, 1995. p. 104 e consultar ainda: E. Roux, Time Longer than Rope
(Wisconsin, 1964), 248; e também: J. Simons and R. Alexander, Colour and Class in South Africa
(Harmondsworth, 1969).
407 MARKS, 1995, p. 104.
408 VAN DER WALT, 2014, p. 11.
409 Ibidem, p. 12.
410 No original: "We are here for Organisation, so that as soon as all of your fellow workers are
organised, then we can see what we can do to abolish the Capitalist system. We are here for the
salvation of the workers. We are here to organise and to fight for our rights and benefits." The
Industrial Workers of Africa, 1917-1921 by Bikisha Media Collective. Disponível em:
https://www.sahistory.org.za/archive/industrial-workers-africa-1917-1921-bikisha-media-collective
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formado em 17 de setembro de 1917 e organizado por um comitê totalmente africano, foi o
primeiro sindicato formado para trabalhadores africanos na África do Sul. A influência inicial
deste sindicato foi sob aproximadamente 200 membros e segundo Talbot Willians, da APO
(African People Organisation) que esta era ¨a organização de trabalho negro, sob a qual toda
indústria mineira e comércio está ancorada.¨411
O autor Lucien van der Walt, intitula estes movimentos como anarquistas e
sindicalistas revolucionários, que tiveram impacto sobre o grupo nacionalista de cor, a
Organização Política Africana (APO – African Political Organisation) e sobre o grupo
nacionalista africano, o Congresso Nacionalista Nativo da África do Sul (SANNC – South
African Native Nationalist Congress) que, mais tarde se tornou o Congresso Nacional
Africano (ANC – African National Congress). Além disso, os sindicalistas revolucionários
exerciam influência sobre o Sindicato Industrial dos Trabalhadores da Construção (BWIU –
Building Workers Industrial Union) que era constituído principalmente por brancos; e ainda
sobre a Federação do Trabalho do Cabo (Cape Federation of Labour), formado por brancos e
pessoas de cor. Influenciavam também uma seção dos movimentos dos ¨comitês de obras¨ nas
minas.412As pessoas de cor, que integravam o grupo de anarquistas e sindicalistas
revolucionários, segundo van der Walt, eram entre elas: Fred Cetiwe, Johnny Gomas,
Hamilton Kraai, R. K. Moodley, Bernard L. E Sigamoney e T. W. Thibedi e também os
radicais brancos, como W. H. ¨Bill¨ Andrews, A. Z. Berman, S. P. Bunting, Andrew Dunbar,
Henry Glasse, Wilfred Harrison e H. B. ¨Barney¨ Levinson.413 Ao relatar a influência do
anarquismo e sindicalismo revolucionário, van der Walt diz:

As ideias sindicalistas revolucionárias e anarquistas marcaram presença, a partir da
década de 1880 e se tornaram influentes após a virada do século, alcançando o ápice
na década de 1910. O trabalhadores Industriais do Mundo (Industrial Workers of the
World – IWW ou ¨Wobblies¨) grupo que se formou nos Estados Unidos em 1905, foi
uma influência fundamental. O bolchevismo levou muitos anos para se estabelecer
localmente. A Revolução Russa de 1917 foi vista na África do Sul, a princípio, como

411 No original: "the organisation of black labour, upon which the whole commercial and mining
industry rests today." The Industrial Workers of Africa, 1917-1921 by Bikisha Media Collective.
Disponível em: https://www.sahistory.org.za/archive/industrial-workers-africa-1917-1921-bikishamedia-collective
412 VAN DER WALT, 2014, p. 12.
413 Ibidem, p. 11.
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uma justificação do sindicalismo revolucionário e a vitória da ¨democracia
industrial¨, com os sovietes, simplesmente, como a ¨forma russa de Sindicato
Industrial¨. Na verdade, poucos chegaram perto da posição de Lênin, mesmo por
volta de 1920. A fundação do CPSA (Communist Party of South Africa),
reconhecido pelo Comintern, mostrou uma mudança definida, inegável, em direção
ao marxismo-leninismo. Porém, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário
continuaram a exercer uma importante influência na década de 1920. Fora do
partido, esses movimentos teriam um impacto, através do Conselho de Ação das
minas e, especialmente, através do eclético e regionalmente ativo Sindicato dos
Trabalhadores Industriais e Comerciais da África (ICU – Industrial and Commercial
414
Workers Union of Africa).

O maior processo social que aconteceu na primeira metade do século XX, na África
do Sul, foi a massiva realocação dos africanos, expelidos das reservas empobrecidas e das
fazendas dos agricultores brancos, devido a gradual mecanização rural. Estes trabalhadores
foram atraídos para as cidades, pelas possibilidades de emprego nas pequenas indústrias e na
prestação de serviços. ¨Forças políticas e econômicas estavam interagindo, o que manteve os
africanos fora das cidades, exceto os trabalhadores migrantes com domicílio nas reservas
nativas.¨415 O governo tentou parar a crescente imigração para as cidades, mas falhou. Como
nem o governo, nem as autoridades urbanas e nem mesmo a indústria providenciou moradia
para esta grande população, os africanos foram ¨montando¨ suas habitações com o material
que encontrassem, principalmente nas periferias de Joanesburgo. Mesmo o governo colonial,
não conseguiu conter as invasões e na segunda metade da década de 1940, entre sessenta e
noventa mil africanos se estabeleceram em campos de invasão, sendo a maioria na região
posteriormente denominada Soweto.416 A precariedade das moradias e o aumento constante do
custo de vida fez com que os africanos formassem sindicatos e organizassem numerosos
boicotes e greves, principalmente contra o Industrial Conciliation Act que excluía os africanos

414 VAN DER WALT, 2014, p. 14-15.
415 Discussion in Native Laws Comission, 1948, 4-I4. Apud THOMPSON. Leonard, 2001, p. 178.
416 SOWETO é um povoamento ou township estabelecida em 1930 quando o governo branco
separou os brancos dos negros, através do Urban Areas Act de 1923, e os negros foram removidos de
Joanesburgo para uma área além da periferia branca por um cordon sanitaire ou também chamado
de sanitary corridor, que podia ser uma linha férrea, um rio, uma rodovia ou uma área industrial.
Soweto (South West Town) tornou-se a maior cidade negra na África do Sul. Em 1976 a sua
população tornou-se uma das forças de trabalho de Joanesburgo. Para ver mais consultar:
https://www.sahistory.org.za/places/soweto
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greves. Mesmo assim, os moradores de Alexandra, uma township417 na região nordeste de
Joanesburgo, boicotou repetidamente e com sucesso, as empresas de ônibus quando estas
tentavam aumentar as tarifas.418

3.3 DISCURSOS E AÇÕES DOS SINDICATOS RADICAIS

¨Lute pela África, que você merece¨419

As origens do apartheid, segundo Adam Tolcher, estariam imbricadas nas relações
trabalhistas que se desenhavam já na década de 1920, e estariam relacionadas ao panorama
que engendrou a Greve do Rand de 1922420. Essa greve foi um levante armado de mineiros
brancos, a maioria pobres, descendentes de africâners que haviam perdido suas terras e
tentavam se adaptar

a industrialização do país. A greve aconteceu na

região de

Witwatersrand na África do Sul, em março de 1922, comandada pelo recém formado Partido
Comunista da África do Sul (CPSA) contra a contratação de trabalhadores africanos (negros)
e mestiços. Depois de uma queda mundial do preço do ouro em 1919, as empresas
mineradoras tentaram reduzir os seus custos, diminuindo a contratação de trabalhadores
brancos, que exigiam salários mais altos, substituindo-os por trabalhadores africanos, com
salários menores. O primeiro ministro Jan Smuts sufocou a rebelião com 20.000 soldados,
artilharia e tanques. Os líderes da rebelião, Percy Fisher e Harry Sendiff foram mortos durante
417 Township Alexandra é uma das mais antigas Townships na região de Johanesburgo. As Townships
foram criadas durante o período de segregação racial e do apartheid. São áreas criadas para a
alocação da população africana e em alguns casos, população removida de outras partes das cidades,
pois a população africana não podia residir em áreas ocupadas pelos brancos. As Townships são
localizadas na periferia e na maioria dos casos, são invasões de terrenos, sem serviços de energia,
água e esgoto. As cabanas são construídas com pedaços de madeira, sacos, chapas de zinco.
THOMPSON, 2001, p. 178
418 Ibidem, p. 179.
419 ¨Fight for Africa, wich You deserve¨ Mote do Industrial Workers of Africa entre 1917 e 1921. The
Industrial Workers of Africa, 1917-1921 by Bikisha Media Collective. Disponível em:
https://www.sahistory.org.za/archive/industrial-workers-africa-1917-1921-bikisha-media-collective
420 TOLCHER, 2011, p. 1.
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a repressão à greve. O Partido Comunista da África do Sul liderava a greve com o lema:
¨Trabalhadores do Mundo uni-vos e lutai por uma África do Sul branca¨.421 Neste período,
reitera Tolcher, classe significava mais que raça para os trabalhadores da África do Sul.422
Entretanto, as questões raciais certamente eram importantes, os mineiros brancos lutaram pela
continuação da legislação das barreiras de cor (colour bar), para garantir a proteção das suas
finanças e também o seu status de classe. A preocupação era com suas garantias de salários
melhores e segurança em manter sua situação social e estrutura de classe.423
Ao formularem sua tese sobre movimentos nativos e sindicalismo, os associados ao
Lenin Club424 discutiram várias questões, entre elas:

O problema dos nativos é o mais importante para nós, não somente porque os
nativos compreendem mais de quatro quintos de toda população [...] mas porque eles
formam o elemento produtor inteiro na agricultura e mineração, e estão aumentando
o seu valor em toda indústria urbana. Isto se aplica a toda seção explorada da
população em todo país. O que é característico e peculiar a respeito do problema
nativo é de que ele atravessa, reflete e expressa todos os problemas, conflitos,
antagonismos e contradições da estrutura sócio econômica da África do Sul,
nutrindo e espalhando suas sombras sobre cada problema social. Está incluída a
peculariedade do desenvolvimento do capitalismo na África do Sul, de um lado, no
lado da classe governante encontramos o mais moderno e perfeito sistema de
opressão e exploração, a mais alta forma de concentração do monopólio capitalista e
do outro lado encontramos os nativos – a esmagadora maioria dos explorados, cujo
estágio de desenvolvimento é o menor imaginável. Vivendo a maioria na terra, o
425
nativo não é somente pré capitalista mas também pré feudal em seu atraso.

421 Informações encontradas no site: https://www.sahistory.org.za/article/rand-rebellion-1922
422 TOLCHER, 2011, p. 1.
423 Ibidem, p. 2-6.
424 O Lenin Club era formado por trotskistas, que discutiam vários assuntos relacionados ao Partido
Comunista e questões de trabalho relacionados ao Partido Trabalhista. Para ver mais consultar:
https://www.sahistory.org.za/archive/labour-party-and-socialism
425 No original: The Native problem is the most important to us, not only because the Natives
comprised more than four-fifths of the whole population, […] even because they form almost the
entire producing element in agriculture and mining, and are steadily increasing their value in all town
industry. That applies to every exploited section of the population in every country.What is
characteristic and peculiar about the Native problem is that it crosses, reflects and expresses all the
problems, conflicts, antagonism and contradictions of the socio-economic structure of South Africa,
nourishing and casting its shadow over every social problem. Herein is the peculiarity of the
development of Capitalism in South Africa, that one side, on the side of the ruling class we find the
most modern and perfected system of oppression and exploitation, the highest form of concentrated
monopoly-capitalism, and on the other side we find the Native - the overwhelming majority of the
exploited, whose stage of development is the lowest imaginable.Living for the most part on the land,
the Native is not only pre-capitalistic but even pre-feudal in his backwardness. Document 49 – Lenin
Club,
Draft
Thesis:
Introduction
(Minority)
(1934).
Disponível
em:
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A mesma tese continua argumentando que ¨os territórios nativos não formam um
desenvolvido mercado interno na África do Sul. A função principal deles na economia do país
em geral e na indústria mineira em particular, é servir como um reservatório confiável de mão
de obra extremamente barato.¨426 E nesta teoria complementam dizendo que ¨Toda força
política foi usada de modo a garantir o funcionamento regular deste sistema.¨427
Este sistema de provisão de mão de obra para as fazendas e minas foi fomentado de
várias maneiras e uma delas foi pela legislação instituída pelo governo. O Industrial
Conciliation Act Nº 11 de 1924, foi estabelecido para a reserva de mercado para trabalhadores
brancos. Esta lei excluía os africanos (negros) de se associarem a sindicatos registrados e
proíbia o registro de sindicatos negros. Esta lei foi revogada pelo Industrial Conciliation Act
Nº 36 de 1937, porém em 1956 o The Industrial Conciliation Act Nº 28 foi implantado com as
mesmas restrições da lei de 1924 e somente em 1995, com The Labour Relations Act Nº 66
todas estas restrições foram abolidas. Outra lei de reserva de mercado foi o The Mines and
Works Amendment Act Nº 25 de 1926, que colocou os trabalhadores coloureds numa posição
privilegiada junto com os trabalhadores brancos. Esta emenda favorecia os coloureds que
falassem africâner, porém continuava segregando os africanos. Além disso, a seção chave
desta lei ditava que o ministro, antes de anunciar regulamentações para a emissão de
certificados de competência (incluindo o certificado para manuseio de explosivos nas minas,
que por décadas eram entregues somente para mineiros brancos), deveriam ser ouvidos os

http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew

426 No original: The Native territories do not form a developing internal market in South Africa.Their
main function in the economy of the country in general and of the mining industry in particular is to
serve as a reliable reservoir of extremely cheap labour. Document 49 – Lenin Club, Draft Thesis:
Introduction (Minority) (1934). Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew

427 No original: All political force is used in order to ensure the smooth functioning of this system.
Document 49 – Lenin Club, Draft Thesis: Introduction (Minority) (1934). Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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proprietários das minas e as organizações, cujos membros mantinham a maioria destes
certificados, ou seja, os sindicatos brancos, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores Mineiros
(Mine Workers´ Union). A lei seria aplicada através da formação de um comitê de
conselheiros, que determinariam quem podia ou não receber os certificados de competência,
desde que as restrições contidas na lei, fossem respeitadas. Esta lei foi revisada em 1956,
porém só foi abolida em 1987.428
A ferocidade do governo com relação as restrições para a população africana era vista
em todas as áreas, na segregação social, segregação territorial e no trabalho. Entre os mineiros
africanos, os compounds eram, rotineiramente segregados por etnias e também, havia um grau
de dominação de trabalho étnico. A existência de conflitos violentos não era incomum nas
minas. Existiam as ¨locações¨ ou municípios para as pessoas de cor, embora muitos, incluindo
uma grande parte dos 40.000 africanos urbanos em Joanesburgo, por volta de 1909, vivessem
em favelas multirraciais ao lado dos brancos pobres.429 As favelas e townships também eram
atormentadas pela violência inter racial no final da década de 1910 e início da década de
1920. Entretanto, havia também pontos de convergência entre as diferentes camadas de
trabalhadores: problemas estarrecedores de saúde nas minas, alto custo de vida e escassez de
moradia. Havia também momentos ocasionais de unidade entre os trabalhadores multirraciais.
Nestas brechas de unidade que os anarquistas e os sindicalistas revolucionários procuravam
atuar.
Neste contexto surgiu uma tradição socialista libertária local. O imigrante inglês
Glasse, nascido na Índia, anarquista e ativista pioneiro, integrante do Grupo da Liberdade de
Peter Kropotkin. Glasse chegou a Colônia do Cabo em 1881. Morando na cidade costeira de
Port Elizabeth, traduziu diversos escritos de Kropotkin para o inglês e atuou como
distribuidor local de material da Imprensa da Liberdade. Glasse organizou um Clube
Socialista em Port Elizabeth, na virada do século, que foi uma das primeiras iniciativas de
esquerda na África do Sul. Preparando o caminho para militantes posteriores, segundo van der
Walt, Glasse enfatizou em uma carta para Kropotkin, a opressão que sofriam os africanos.
Descreveu como eram alojados em guetos, segregados nos trens, ludibriados nos pagamentos,
sujeitos a toque de recolher e sempre ¨roubados e maltratados¨ na ¨terra que outrora lhes
428
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Ralph.
Apartheid
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http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf.
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429 HARRIES, 1994, p. 199.
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pertencera – a própria terra natal¨. Glasse estava convencido de que justiça, para as massas
africanas, exigia ativa solidariedade da classe trabahadora. ¨Pois, dizia Glasse, um trabalhador
branco na África do Sul ter a pretensão de travar a sua batalha com sucesso,
independentemente dos escravos de cor remunerados – a vasta maioria – é, a meu ver,
simplesmente idiotice.¨430 Ao escrever para John Gomas, referente a indústria da alfaiataria
(Tailors Industry) e o sistema de pagamento ¨por peça¨ C.F. Glasse diz:

A respeito do propósito do seu sindicato de abolir ¨trabalho por peça¨, eu concordo,
de coração, com o mesmo. Em todos os tempos ¨trabalho por peça¨ foi um sistema
insatisfatório, como tendência de trabalhar muito por pouco dinheiro. As tarifas pelo
¨trabalho por peça¨, também, nunca são estáveis. Assim, tão logo o empregador acha
que o empregado está ganhando mais do que ele deveria ganhar no sistema de
tempo, ele prontamente reduz a tarifa do ¨trabalho por peça¨. Esta tem sido a minha
experiência. No Transvaal, várias tentativas tem sido feitas para abolir o sistema de
¨trabalho por peça¨, mas sem sucesso. Após um longo estudo da questão eu cheguei
a conclusão de que a indústria da alfaiataria na África do Sul não chegou a ter a
influência modernizante do capitalismo. Ela ainda mantém características do sistema
artesanal conhecido na Idade Media, particularmente com respeito a relação entre
empregador e empregado, que é largamente uma relação pessoal e parece
431
corresponder ao tipo social das guildas e jornaleiros.

Na mesma carta C. F. Glass escreve também que acredita que o sistema de ¨trabalho
por peça¨ e sistema de sub contratos ainda vai persistir por vários anos vindouros, pois ele crê
que ¨é impossível impor condições modernas de capitalismo em uma indústria que é uma

430 VAN DER WALT, 2010, p. 181-182.

431 No original: Concerning the proposal of your Union to abolish piecework, I heartily concur in the
same. At all times piecework is an unsatisfactory system, as it tends towards intensified sweat.
Piecework rates are, also, never stable. So soon as an employer finds an employee earning more than
he would earn on the time system he promptly reduces the piecework rate. This has been my
experience. In the Transvaal, several attempts have been made to secure the abolition of piecework,
but without success. After a long study of the question I have come to the conclusion that the
bespoke tailoring industry in South Africa has not come under the modernising influence of
capitalism. It still retains most of the characteristics of the handicraft system known to the middle
ages, particularly in respect of the relation between employer and employee, which is largely a
personal one and seems to correspond to the social types of guildmaster and journeyman. Document
14 – Letter from C. F. Glass to John Gomas, 7 June 1927. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
147

relíquia dos tempos medievais. Quando a indústria crescer mais ela se ajustará
automaticamente as condições dos dias atuais.¨432
Ao entrar em greve o African Metal Trades Union pede o apoio do Partido dos
Trabalhadores (Workers Party) para a ¨amarga luta¨ que os aguarda:

...um dos maiores empregadores no mercado de metais rejeitou com desprezo as
nossas demandas pelo reconhecimento do nosso sindicato e a melhora de nossas
condições, e nos forçaram a tomar ações grevistas contra eles para protegermos
nossos direitos mais elementares. Por isso pedimos a vocês camaradas, de estarem
conosco em nossa luta, de nos dar toda ajuda, moral e financeira que vocês puderem.
A menos que os empregadores concordarem de chegar a um acordo conosco dentro
433
das próximas 48 horas, a greve é inevitável.

A carta diz ainda ¨uma eleição secreta foi feita, que nos mostrou que nossos
membros estão unanimamente decididos em adotar a única arma calculada para ganhar
concessões dos patrões, a saber, esta arma é a arma da greve.¨434 As greves foram armas

432 No original: Hence it seems to me that the piecework and sub-contracting system will persist for
many years to come, for it is impossible to impose modern capitalist conditions on an industry which
is but a relic of medieval times. When the Industry grows larger it will automatically adjust itself to
present-day conditions. Document 14 – Letter from C. F. Glass to John Gomas, 7 June 1927.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew

433 No original: one of the largest employers in the metal trades have contemptuously rejected our
demands for the recognition of our Union and the amelioration of our conditions, and they force us
to take strike action against them to protect our elementary rights. We ask you, therefore,
Comrades, to stand by us in our struggle, to give us every aid, moral and financial that you can.
Unless the employers agree to arrive at an agreement with us within the next 48 hours a strike is
inevitable. Document 67 – Letter from the African Metal Trades Union, Johannesburg, to the
Workers´Party
of
South
Africa.
21
February
1937.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew

434 No original: A secret ballot has already been taken which has shown that our members are
unanimously decided to adopt the only weapon calculated to gain concessions from the bosses,
namely the strike weapon. Document 67 – Letter from the African Metal Trades Union,
Johannesburg, to the Workers´Party of South Africa. 21 February 1937. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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poderosas e que agitaram a África do Sul nos ¨anos tempestuosos de 1913 e 1914¨435 Em maio
de 1913 uma greve geral começou em Witwatersrand que ¨sacudiu o país como nada havia
feito desde a Guerra Boer¨436. Iniciada por mineiros brancos, ela se espalhou rapidamente
pelas indústrias. Imediatamente fugiu do controle dos sindicatos envolvidos, the Transvaal
Federation of Trade Unions e o sindicato independente National Union of Railway and
Harbour Servants. No ¨sábado negro¨, 5 de julho, tropas imperiais atiraram e mataram 25
pessoas. Motins e lutas armadas mantiveram os grevistas no controle de grande parte de
Joanesburgo. As multidões eram formadas por desempregados, brancos pobres e mesmo
alguns coloureds. Na sequência uma série de greves de mineiros africanos, duraram três dias e
envolveram 9.000 trabalhadores. Em outubro de 1913, campanhas esporádicas de resistência
passiva dos indianos tomou outro rumo, com uma greve geral entre os indianos de Natal nas
minas de carvão, fazendas canavieiras, moinhos e estradas de ferro. A greve centrou seus
protestos contra a taxa anual de £ 3,00 de imposto sobre os ex trabalhadores indianos por
contrato. Para Bunting, ¨a greve geral de 1913 foi a primeira ação da classe trabalhadora
revolucionária na África do Sul, a qual ainda não acabou.¨437
O ISL (International Socialist League) que surgiu em setembro 1915,

se

estabeleceu como o maior grupo político de esquerda antes do CPSA (Communist Party of
South Africa). O jornal The International, que era a publicação do ISL, se manteve, segundo
Van der Walt, o mais impressionante dos periódicos antes das publicações do CPSA. Porém
era somente parte da distribuição em larga escala do ISL, que distribuia outras publicações,
tratados e livros, tanto nacionais como importados. O ISL foi formado num período
auspicioso – um pouco antes de acontecer uma grande onda de lutas de classe, que
começaram em 1917. Houveram 199 greves oficiais registradas entre 1906 e 1920, sendo que
68 aconteceram entre 1916 e 1920 com 175.664 trabalhadores em greve até 1922. Os
associados dos sindicatos aumentaram de 9.178 em 1914 para 40.000 em 1917 e em 1920
eram mais de 135.000. Em 1920, The International publicou um artigo sobre a ¨A Grande
Greve do Rand¨ onde escreveu:

435 The stormy years, 1913-1914 VAN DER WALT, 2010, p. 65.
436 Boydell, ¨My Luck was In¨, 66. Apud VAN DER WALT, 2010, p. 65.
437 Quoted in Roux, S. P. Bunting, 66 Apud VAN DER WALT, 2010, p. 69.
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Desde a nossa ultima emissão o Rand assistiu o espetáculo sem precedentes de uma
greve de 40.000 mineiros nativos. Obrigados a permanecerem nos compounds (os
nativos) e sob o sistema de contratos, o público em geral pôde ver muito pouco da
greve, pois os nativos, permaneceram reunidos nos quarteirões dos compounds e não
tiveram permissão para sair. Praticamente o único meio de informação é o ¨The
Star¨, que é notoriamente o jornal da Câmara das Minas. Por uma semana publicou
listas das minas onde os nativos se recusaram a trabalhar. Estas listas não são as
mesmas todos os dias. Hoje os nativos da mina E.R.P.M. estão ausentes, amanhã
eles retornam e outras minas são afetadas, mantendo a média total de
aproximadamente 40.000 grevistas. Durante a semana o dobro deste número de
trabalhadores nativos se recusaram a trabalhar. Polícia e militares foram
pulverizados pelo Reef, mas houve muito pouco que eles pudessem fazer, pois os
trabalhadores nativos aprenderam com perfeição, a lição da completa
438
passividade.

Na mesma publicação o The International diz que as ¨exigências dos nativos foram
vagas, A greve é indubitavelmente uma revolta de massas instintiva contra toda a sua
condição e nível de existência sub humano.¨439 E continua a dizer que

desnecessário dizer, nós vemos este movimento como um exemplo esplêndido do
poder da solidariedade industrial, do poder da grande indústria para esmagar a
psicologia tribal. O aviso dado aos nativos por nós em nossa primeira mensagem
dada para eles há dois anos era: Uni-vos como trabalhadores, uni-vos! Esqueçam as
440
coisas que os dividem...

438 No original: Since our last issue the Rand has witnessed the unprecedented spectacle of a strike
of 40,000 mine natives. Owing to the compound and indenture system, the general public have seen
very little of the strike, as the natives, herded in their compound quarters, are not allowed abroad.
Practically the only source of information is "The Star," which is notoriously the Chamber of Mines
paper. For a week it has given lists of mines whose natives refuse to work. The lists are not the same
every day. To-day the E.R.P.M. natives are out, to-morrow they return and other mines are affected,
keeping the average total about 40,000. During the week double this number of native workers must
have refused work. Police and military have poured on to the Reef, but there has been very little for
them to do, as the native workers have learnt the lesson of absolute passivity to perfection. –
Document 4 - ¨The Great Native Strike¨, The International¨, 27 February 1920. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew

439 No original: The demands of the natives have been vague. The strike is undoubtedly an
instinctive mass revolt against their whole status and pig level of existence. Document 4 - ¨The Great
Native
Strike¨,
The
International¨,
27
February
1920.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
440 No original: Needless to say, we view the movement as a splendid example of the power of
industrial solidarity, of the power of large industry to smash up tribal psychology. The advice given to
the natives by us in our first message to them two years ago was: There is only one way of
deliverance for you Bantu workers. Unite as workers, unite! Forget the things that divide you…
Document 4 - ¨The Great Native Strike¨, The International¨, 27 February 1920. Disponível em:
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Como um número crescente de pessoas foi atraido para as cidades, em busca de
trabalho, as relações sociais no campo foram transformadas e comunidades inteiras foram
destruídas.

O sistema de trabalho barato e a ideologia racista, segundo Shula Marks,

acompanharam a industrialização sul africana e exarcebaram as tensões. Em 1920, estas
forças produziram uma resposta turbulenta e ao mesmo tempo radical dos camponeses e
trabalhadores migrantes de Natal. No entanto a província testemunhou pouco das sublevações
do pós primeira guerra mundial. As manifestações no Rand, na segunda metade da década de
1920 foram uma mudança marcante, quando o Industrial and Commercial Workers´ Union,
primeiro organizado em Durban, pelo populista Allison Wessels George Champion, espalhouse ¨dramaticamente¨ pelos campos de Natal. A expansão das plantações de vime e a criação
de ovelhas nas terras centrais de Natal, levou a expulsão de dezenas de milhares de
arrendatários e a crescente exploração de muitos outros. Ao mesmo tempo, a pequena
burguesia cristã africana estava experimentando intensas dificuldades econômicas e a
discriminação racial praticada no surgimento e ascensão do Partido Nacional Trabalhista
(Labour National Party) em 1924 e a introdução de ¨políticas civilizadas de trabalho¨. Estas
pressões atravessaram todas as classes, radicalizando a pequena burguesia africana e trazendo
a coalisão de uma liderança de classe média cristã e ¨educada¨ com os recém despossuídos
de terra, que foram atraídos para os símbolos da consciência étnica Zulu. No campo, a
militância de massas, de acordo com Shula Marks, foi expressada através de paralizações do
trabalho, a exigência de melhores salários e ¨insolência e insubordinação¨ generalizadas,
baseadas nas quais fazendeiros brancos ¨furiosos¨ queimaram os escritórios do I.C.U. e
pediram a intervenção do estado contra o movimento que ameaçava a estabilidade rural. Em
Durban, o I.C.U. organizou boicotes a cerveja que resultou num ataque de uma ¨turba branca¨
ao quartel general do I.C.U. em 1929. No ano seguinte, enquanto uma demonstração
organizada pelo Communist Party no Dingaan´s Day acontecia, os manifestantes foram
atacados a tiros pela polícia, matando o líder do I.C.U. Johannes Nkosi. Cinco anos de ação
militante pelos africanos teve poucas vitórias num senso imediato e viu-se estabelecer

http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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medidas draconianas de segurança, com o Native Administration Act de 1927441 e o Riotus
Assemblies (Amendment) Act de 1930.442 A morte de Nkosi e o banimento de Champion levou
a uma calmaria à política urbana das décadas de 1930 e 1940.443
O Industrial and Commercial Workers´ Union foi percebido como uma organização
que estava ao lado dos negros contra as injustiças. Inicialmente influenciado pelo Garveysmo
e o movimento back-to-Africa do líder negro nacionalista Marcus Garvey. As mudanças do
I.C.U. ao longo do tempo, fez com que o ICU perdesse vários dos seus membros que eram
cristãos seguidores do Garveysmo. Havia um grande número de associados do I.C.U. que
viviam no campo, na região de Natal, Orange Free State e no Transvaal. Um grande número
de Swazis na área de Nelspruit seguiam seus chefes e estavam associados ao ICU. Entre
1927-1928 o ICU proclamava que tinha 150.000 associados, a maioria eram africanos e havia
também uma boa quantidade de coloureds entre seus associados. Na sua agenda anual da
Conferência de 1923, o ICU convocava seus membros para discutirem 24 itens, entre estes
itens constavam:

1. Tarifa mínima ou standard de salários para todos os trabalhadores africanos por
todo sul. Condições para os trabalhadores das estradas de ferro também serão
consideradas. 7. Movimento ¨One Big Union¨ para os trabalhadores africanos,
incluindo especializados e não especializados, por toda África do Sul. 8. Fundo de
propaganda para o movimento ¨ One Big Union¨. 14. Considerações dos
444
Trabalhadores Agrícolas.

441 The Native Administration Act autorizava o ministro, sempre que ele julgava de interesse público,
sem nenhum aviso prévio para nenhuma das pessoas concernentes, ordenar qualquer tribo, porção,
ou pessoa negra individual, mudar de um lugar para outro dentro da União da África do Sul.
Posteriormente a mesma lei proibiu de se fomentar sentimentos de hostilidade entre brancos e
negros. Para ver mais, consultar: GLUCKSMANN, Ralph. Apartheid Legislation in South Africa. In:
http://www.smixx.de/ra/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf.
442 Riotus Assemblies (Amendment) Act de 1930 instituía a proibição da publicação de qualquer
documento que incitasse a hostilidade entre negros e brancos. https://www.sahistory.org.za/datedevent/riotous-assemblies-and-suppression-communism-amendment-act-no-15-commences-itcontains-b
443 MARKS, Shula. Patriotism, Patriarchy and Purity: Natal and the Politics of Zulu Ethnic
Consciousness. In: VAIL, Leroy, The creation of tribalism in Southern Africa. London: Ed. James
Currey, 1989. p. 219.

444 No original: 1. Minimum or Standard rate of wages for all the African Workers throughout South.
Conditions of the Railways workers also to be considered.. 7. "One Big Union" movement for the
African workers, embracing skilled and unskilled, throughout South Africa. 8. Propaganda Fund for
One Big Union movement.14. Consideration of Agricultural Labourers. – Document 11 – Industrial
and Commercial Workers`Union of Africa, Annual Conference Agenda, St. Phillips School. Chapel
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Muitas acusações pesavam contra o ICU, como E.R.Roux escreveu, dizendo que o
ICU não praticava o verdadeiro sindicalismo. Roux ao escrever para W.G. Ballinger disse
que ele admitia que haviam ¨tremendas dificuldades para construir um sindicato nativo, e eu
sei, que você tem despendido um tempo terrível para por a casa do ICU em ordem. Minha
própria ideia é começar com um programa menos ambicioso, construindo um sindicato por
um tempo e ver se funciona como um sindicato.¨445 Após a renúncia de Kadalie em 1929 e a
expulsão de Champion, o I.C.U. se desintegrou em 1930, porém ocupou um espaço
importante na história do trabalho negro, fazendo os africanos mais conscientes da exploração
a qual estavam expostos.
Ainda em 1930, Sidney P. Bunting convocou todos os sindicatos para uma grande
manifestação contra a lei de passes (Pass Law) que obrigava a todo trabalhador africano
(negro) a carregar um passe e apresentá-lo a qualquer autoridade policial que o solicitasse:

A cooperação ativa dos sindicatos é solicitada para a campanha agora organizada
por um comitê conjunto incluindo representantes dos sindicatos, o Industrial and
Commercial Workers` Union independente, uma seção do ANC (African National
Congress) etc., para oposição as leis de passe. Uma conferência da campanha será
organizada no domingo no Inchcape Hall, 26 de outubro próximo e esperamos que
todos os sindicatos mandem representantes e atendam com força. Junto com este
está um folheto com uma campanha para familiarizar os trabalhadores mineiros com
a ideia do sindicalismo e a formação de um grande sindicato dos mineiros, e a sua
ajuda é solicitada para a tarefa de distribuirem estes folhetos nos compounds dos
446
mineiros e em todo lugar onde os mineiros puderem ser alcançados.
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District
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Town,
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1923.
Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew

445 No original: I admit the tremendous difficulties attached to building a Native trade union and I
know you have been having an awful time trying to put the I.C.U. house in order. My own idea is to
start with a less ambitious programme, building up one trade union at a time and seeing that it
functions as a trade union. Document 17 – Letter from E, R, Roux to W.G. Ballinger, 19 March 1929.
Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentaryhistory-volume-one-1907-1950-allison-drew

446 No original: The active cooperation of the Unions is asked for the campaign now being
organized by a Joint Committee including representatives of the Unions, the Independent I.C.U. a
section of the A.N.C. etc., for resistance to the Pass Laws. A Conference on the campaign will be held
at the Inchcape Hall on Sunday, October 26th, next and it is hoped that all the Unions will send
representatives and will attend in force. Coupled with this is a leaflet campaign on the Mines to
familiarise the Mineworkers with the idea of trade unionism and the formation of a great
Mineworkers' Union, and your assistance is also asked the task of getting these leaflets distributed in
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A ¨cooperação ativa¨ que Bunting queria entre os sindicatos também foi posta pela
International Socialist League, como era também pregada pelo Industrial and Commercial
Workers` Union, que era o desenvolvimento, visão e prática de um grande sindicato,
integrado e revolucionário.

¨One Big Union¨ seria a arma combinada para a liberação

nacional e a luta de classes. Para Lucien van der Walt, a desgraça dos sindicatos artesanais
estava na impossibilidade de reconhecer o nascimento de mercados e corporações
gigantescas, contra as quais eles não tinham nenhuma esperança de se manter, especialmente
frente a mecanização e a diluição das especialidades no trabalho. Esta nova era requeria
sindicatos industriais unidos em um grande sindicato que envolvesse todos os trabalhadores.
Preconceito racial era contra os interesses de toda classe trabalhadora – tanto branca, negra,
especializada, não especializada, empregada ou desempregada.447 O Lenin Club na sua tese
sobre questões de sindicalismo reitera:

Abaixo de nenhuma circunstância, no entanto, nós vemos estes sindicatos puramente
nativos como oposição aos sindicatos ou como uma conquista em si mesmos. Eles
são somente um passo em direção a amalgamação de todos os sindicatos, negros e
brancos, em uma organização central de sindicatos de todos os trabalhadores da
448
África do Sul.

O grande sindicato (One Big Union) que unisse todas as solicitações e lutas dos
trabalhadores, independentemente de cor e raça, era o sonho de vários sindicalistas que
queriam juntar as aspirações dos trabalhadores em um sindicato central que lutasse por todos
os trabalhadores. Este grande sindicato, como um instrumento de classe, que estabelecesse

the Mine compounds and wherever else Mineworkers can be reached. Document 18 – Letter from S.
P. Bunting to the South African Federation of Native Trade Unions. 20 September 1930. Disponível
em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-historyvolume-one-1907-1950-allison-drew
447 VAN DER WALT, 2010, p. 70.
448 No original: Under no circumstances, however, do we regard such purely Native Trade Unions as
opposition Trade Unions or as a goal in themselves. They are only a step towards the amalgamation of
all the Trade Unions, black and white, into one central organisation of Trade Unions of all the workers
of South Africa. Document 50 - Lenin Club, Draft Thesis: The Trade Union Question (No division On
this question) (1934). Disponível em: http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radicaltradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew
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melhores condições de salário e de trabalho, porém que fosse também um instrumento de luta
pela liberação nacional.
Em março de 1936, John Gomas, do Sindicato Industrial dos Têxteis de Kimberley e
membro da Liga Socialista Internacional, escreveu para o Jornal Umsebenzi, colocando sua
posição contra a Lei Native Representation Bill449 do General Hertzog. Entre várias
colocações ele diz:

O fato é claramente demonstrado que temos uma ditadura estabelecida sobre todos
os trabalhadores da África do Sul e particularmente sobre a população nativa. O
único objetivo é a exploração ao máximo dos nativos para a obtenção maior possível
de lucros e para a realização de grandes negócios [...] Este governo de ladrões
imperialistas não está satisfeito em roubar totalmente as nossas terras, sujeitar os
nativos a uma miséria bestial.[...] A aprovação da lei Hertzog tem por objetivo privar
o povo nativo do Cabo do último vestígio mais elementar de direitos democráticos –
o voto – para reprimir qualquer progresso e ¨manter o negro em seu lugar¨. [...] Por
que os governantes brancos tratam a população nativa com este desprezo? E por que
os Nativos não estabelecem uma organização das massas para a luta por melhores
condições de vida e por direitos humanos elementares de liberdade? [...] Dez anos
atrás, quando a legislação Hertzog foi apresentada, o Partido Comunista propôs uma
ação unida com o African National Congress e o I.C.U.- Industrial and Commercial
Workers Union para lutarem contra estas leis restritivas contra os nativos. As
sugestões do Partido Comunista não só foram deixadas de lado pelos líderes do
ANC e I.C.U., como também objetaram energicamente contra o Partido Comunista
nos esforços de ação conjunta nas demandas das necessidades mais essenciais da
população nativa. Não pode-se negar que estas atitudes dos líderes do ANC e do
450
I.C.U. fortaleceram a mão dos opressores.. .

449 A Native Representation Bill privou os africanos do Cabo ao direito de votar. Os africanos, a partir
desta lei, nas quatro províncias sul africanas, só podiam eleger indiretamente quatro senadores
brancos, para representá-los. Antes desta lei os africanos (nativos) do Cabo podiam votar
diretamente
nos
seus
representantes.
Para
mais
informações
ver:
https://www.sahistory.org.za/archive/chapter-3
450 No original: The fact is clearly demonstrated that we have a dictatorship established over all the
toilers of South Africa and particularly over the Native people by this minority whose sole object is to
exploit the toilers for profit- for Big Business.[…] This government of imperialist robbers are not
satisfied that they have robbed the Native people entirely of their land, subjected to a state of
beastial misery, […]The passing of the Hertzog bill has for its object to deprive the Native people of
the Cape of the last vestige of the elementary democratic right - the vote - thus to further stifle
progress and "keep the nigger in his place".[…] Why is it that the white rulers treat the Native people
with the utmost contempt? It is because the Native people do not put up a sufficiently powerful mass
organised struggle for better conditions of living and for all elementary human rights of freedom.[…]
Ten years ago, when the Native Bills of Hertzog were presented to the country the Communist Party
proposed that united action with the African National Congress and the I.C.U. should be established
for the fight against these Native Bills and for the immediate demands of the Native people. The
proposals of the C.P. was not only turned down by the leaders of the A.N.C. and I.C.U. but they
energetically opposed the C.P. in its efforts to bring about unity of action in demand for the most
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John Gomas, que representava o Sindicato dos Alfaiates (Taylors Union) em 1927,
neste artigo do Umsebenzi, de 1936, questiona a lei Native Representation Bill que retirou o
direito dos africanos ao voto direto no parlamento de Cape Town, onde era permitido aos
africanos elegerem diretamente os seus representantes no parlamento. Esta retirada do direito
ao voto, foi também um retrocesso ao direito à cidadania da população africana, que agora se
instituía com esta nova lei. No mesmo documento ainda temos a posição de John Gomas
sobre a questão nacional e da importância da representatividade dos sindicatos:

Como forma de organização os sindicatos são para os trabalhadores a sua arma mais
poderosa e desde que os trabalhadores nativos são a maior e mais mal paga seção da
classe trabalhadora na África do Sul, esta nova organização nacional de massas deve
dar toda assistência aos sindicatos de trabalhadores nativos em formação, que devem
estar afiliados ao movimento de liberação nacional. É também necessário que esta
organização providencie, para o estabelecimento de uma frente unida com os setores
da população branca, que também é explorada pelos capitalistas e landlords (grandes
proprietários de terras). Tal unidade com a ¨parte oprimida¨ da população branca
adicionará força ao nosso movimento para emancipação nacional e criará uma
451
completa garantia de vitória.

A retórica de John Gomas nos leva a ver a abrangência de atuação dos sindicalistas
do período, que além de lutar pelo aumento salarial dos trabalhadores, pela melhoria das
condições de vida e de trabalho de todos os trabalhadores, independente de raça e de cor, eles
essential needs of the Native people. It cannot be denied that this attitude of the A.N.C. and I.C.U.
leaders have strengthened the hand of the oppressors. Document 91 – John Gomas, ¨The Native
Representation Bill is passed: What Must be Done Now?¨ Umsebenzi, 25 April 1936. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
451 No original: As the Trade Union form of organisation for workers is their most powerful weapon
and since the Native workers are the largest and lowest paid section of the working class in S. Africa,
this new national mass organisation must give every assistance to forming Trade Unions of Native
workers, which must be affiliated to the National Liberation Movement. It is also necessary that this
organisation provide for the establishment of a united front with those sections of the white
population which are also exploited by the capitalists and landlords. Such unity with the OPPRESSED
PART of the white population would add additional strength to our movement for national
emancipation and create a fuller guarantee of victory. Document 91 – John Gomas, ¨The Native
Representation Bill is passed: What Must be Done Now?¨ Umsebenzi, 25 April 1936. Disponível em:
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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lutavam também pela emancipação nacional e a libertação do seu país de todos os resquícios
de colonialismo e opressão capitalista. Podemos observar que os sindicatos radicais,
propuseram mudanças na sociedade racializada da África do Sul, buscando direitos sociais
para os trabalhadores em todos os setores da economia e para os trabalhadores de todas as
raças. Questionando as estruturas sociais, os sindicatos enfrentaram a administração
governamental. Manifestações e greves foram constantes neste cenário da primeira metade do
século XX e moldaram o universo do trabalho bem como influenciaram as questões nacionais,
apontando para discussões de liberação nacional e conquistas de direitos para toda população
sul africana.
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CONCLUSÃO

Nossa proposta inicial de entender os discursos e ações dos sindicatos radicais no
mundo do trabalho na África do Sul, mostrou-se um tema muito mais abrangente do que
havíamos suposto na fase de formulação do projeto de pesquisa. Com as análises dos
documentos, pudemos avaliar que as questões de raça eram centrais nesta pesquisa e que
tinham que ser exploradas e enfatizadas. O discurso hegemônico do apartheid de
¨desenvolvimento igual, porém em linhas separadas¨ já vinha sendo implementado desde o
início do século XX e também na segunda metade do século XIX. As políticas violentas de
segregação territorial foram parcialmente estabelecidas por Cecil Rhodes, desde a criação da
primeira reserva nativa em 1853 e a posterior publicação do Glen Grey Act em 1894, que
restringia o acesso dos africanos à terra e os forçavam a ¨aprender a dignidade do trabalho¨.452
¨Aprender a dignidade do trabalho¨ significava se sujeitar e migrar da sua
comunidade ou reserva, para as fazendas e minas de diamantes e ouro, onde o sistema de
passes e compounds aguardava estes trabalhadores com sua política de repressão. Sistema que
não se alterou com o passar das décadas e sua violência se intensificou com leis cada vez mais
restritivas para os africanos, indianos e coloureds. Seus contratos laborais não lhes permitiam
nenhuma liberdade de escolha de outras opções de trabalho. A circulação dos africanos era
controlada através dos passes, e o seu ¨caráter¨ como trabalhador ficava registrado nos passes.
Registros feitos por empregadores nem sempre escrupulosos e que tolhiam seus empregados
de almejar melhores posições de trabalho e de salário, com simples anotações que
desabonassem as atitudes dos seus serviçais.
A força de trabalho era diversa e segmentada, onde a hierarquia era rígida, com
funções de trabalho especializadas que eram destinadas somente para os brancos ¨europeus¨ e
o trabalho mais pesado e insalubre sobrava para os trabalhadores africanos. A legislação
mantinha cada um em seu devido lugar. Legislação que trasladava e transferia populações
inteiras para Bantustões e

Townships, restringindo quase que totalmente o acesso da

população africana à terra. As taxas e impostos também sujeitavam a população ao sistema de
trabalho migratório, uma vez que nas reservas não havia como ganhar dinheiro suficiente para
manter a família e ainda arcar com a taxação imposta pelo Estado. Legislação que
452 GILIOMEE & MBENGA, 2007, p. 187.
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determinava que certificados de competência só podiam ser emitidos para trabalhadores
europeus, bem como proibia ¨os nativos¨ de se associarem aos sindicatos já estabelecidos e de
formarem sindicatos ¨negros¨. Neste meio hostil e racializado o movimento sindical começou
a se estabelecer. Inicialmente nos moldes ingleses, onde somente os trabalhadores brancos
podiam se associar. Os primeiros sindicatos eram praticamente filiais de sindicatos que
operavam nas regiões das minas de carvão na Grâ Bretanha. Em alguns sindicatos da região
do Cabo havia espaço para a adesão de alguns poucos membros africanos e coloureds. O
mesmo não acontecia nas outras províncias de Natal, Orange Free State e no Transvaal.
O Partido Comunista tinha grande atuação e ascendência sobre os sindicalistas e
também atuava nos sindicatos estabelecidos e ainda formavam novos sindicatos. Como
escreve E. R. Roux ¨O Partido Comunista está sendo inundado com solicitações para formar
sindicatos de trabalhadores nativos em numerosas indústrias.¨453 No mesmo documento Roux
instrui as regras, para a atuação de um sindicato, para os líderes do Industrial and Commercial
Workers` Union e ainda afirma que eles (do Partido Comunista) foram responsáveis pela
organização de vários sindicatos, como o Native Laundry Workers´ Union, o Clothing
Workers Union, o Bakery Workers Union, o Native Transport Workers´Union e também o
Mattress and Furniture Workers Union. Esta influência comunista era a pedra angular na
atuação do sindicalismo revolucionário e radical, onde líderes como Glasse, Thibedi, John
Gomas, Fred Cetiwe, Hamilton Kraal, tiveram grande importância na liderança multirracial
dos sindicatos sul africanos.
Os discursos enfatizavam a luta pela melhoria salarial, melhoria das condições de
trabalho e a revogação da lei de passes. Demandas que não ficaram somente nos discursos,
mas também em ações através das múltiplas greves organizadas no período de 1907 à 1936.
Estas greves e manifestações envolveram vários interesses, como a Rand Revolt de 1922,
quando os trabalhadores brancos foram às ruas protestar contra a possível substituição de suas
posições privilegiadas nas indústrias mineiras por trabalhadores africanos. Estes trabalhadores
africanos exigiriam salários bem menores do que os trabalhadores brancos especializados.
453 No original: The Communist Party is being inundated with requests to form trade unions from
the native workers in numerous industries. Disponível em: Document 15 – E.R.Roux, Black and White
Trade Unionism in South Africa, 28 July, 1928. http://www.sahistory.org.za/archive/south-africasradical-tradition-documentary-history-volume-one-1907-1950-allison-drew

159

Porém em 1920 foram os trabalhadores africanos que paralisaram várias minas numa
greve que envolveu mais de 40.000 trabalhadores e, segundo a publicação no The
International454, foi uma greve silenciosa e que não envolveu incidentes graves a serem
notificados. Os líderes do ISL – Industrial Socialist League, acreditavam que as instruções
dadas aos bantos, dois anos antes, haviam tido grande efeito. Instruções que diziam: ¨Uni-vos
como trabalhadores. Uni-vos! Não permitam mais discursos de Basutos, Zulus ou Shanganas.
Vocês todos são trabalhadores! Deixem o trabalho ser o seu objetivo comum.¨ 455 Estes
discursos e ações eram vistas também no Industrial and Commercial Workers´ Union que na
década de 1920 conseguiu influenciar um grande número de trabalhadores, tanto na área
urbana como rural, e afirmavam, que tinham em seus quadros 150.000 associados.
Além da ação direta junto aos trabalhadores, os sindicatos se envolveram na luta
contra a opressão governamental, que significava a luta contra o imperialismo e capitalismo,
que significava, no final das contas, a exploração brutal dos trabalhadores africanos, indianos
e coloureds. Neste sentido, escolas com aulas noturnas foram organizadas e livros, folhetos e
mensagens distribuídas, para trazer os trabalhadores para esta luta de libertação nacional, para
todos os trabalhadores, independente de cor ou raça.

454 The International era o jornal do ISL – Industrial Socialist League.
455 No original: Unite as workers, unite! Forget the things that divide you. Let there be no longer
any talk of Basuto, Zulu, or Shangaan. You are all labourers'. Let labour be your common bond.
Disponível em: Document 4 - ¨The Great Native Strike¨, The International¨, 27 February 1920.
http://www.sahistory.org.za/archive/south-africas-radical-tradition-documentary-history-volumeone-1907-1950-allison-drew
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ANEXO I

The Natives Land Act of 1913
Home > Topic > The Natives Land Act of 1913
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Solomon Plaatje was one of the leading figures who vigorously opposed the Natives Land Act
Introduction
The history of White colonial land dispossession did not begin with the passing of the Native
Land Act in 1913, it spans back to the expansion of Dutch colonial settlements in the Cape.
Land and livestock dispossession resulted in wars between the Khoikhoi, San, Xhosa, Zulu,
Sotho and a number of other ethnic groups against the colonial settlers. With increasing
conquest of Africans came the issue of how to deal with African people, which the
government termed the “Native question.” In a nutshell, the term was loosely defined in the
1903 Intercolonial Conference as “embracing the present and future status of all aboriginal
natives of South Africa, and the relation in which they stand towards the European
population.” While the initial part of land dispossession began with annexation and division
of territory, over time proclamations were made and laws were enacted by both the Afrikaners
and the British to dislodge African people from their land while consolidating areas of White
settlement. Thus, by the time the Land Act of 1913 was enacted, South Africa was already
moving in the direction of spatial segregation through land dispossession. One of the key
legislations that laid down the foundation for a spatially divided South Africa was the Glen
Grey Act passed in 1894.
After the end of the South African War, the British and Afrikaners began working on
establishing the Union of South Africa, which was accomplished in 1910. However, black
people were excluded from meaningful political participation in its formation and future. The
British and Afrikaner land owners and industrialists set in motion a process that would
consolidate their wealth while excluding Black people through legislative means.
The Glen Grey Act 1894
The Glen Grey Act was passed in 1894, a year that saw the completion of the annexation of
the Transkei and Pondoland. The district of Glen Grey was located partly in Queenstown and
partly in the Wodehouse divisions of the Cape Colony. It had numerous valleys which were
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suitable for agriculture and grazing livestock. Colonial settlers were only partially successful
in seizing the land for occupation and the district remained largely in the hands of Africans. In
1879 the land was proclaimed as a magisterial district set aside for missionary and railway
use, and as farmland for whites and Africans. White famers resented African ownership of the
land and demanded that it be taken from them. They argued that Africans, the Thembu in
particular, had forfeited their right to the land when they fought against the colonial
government.
Parliamentarians were vexed with the question of African land tenure and labour since the
1880s. In 1892 a Commission was appointed to inquire into the Glen Grey land ownership
among other things. The report concluded that the land belonged to the Thembu people, and
that each family owned 55 and half morgen* of land agricultural purposes and as grazing
pastures.
A morgen is an old South African unit measure of land area equal to about 2.1 acres
The Commission recommended that individual ownership of land that is limited to one family
was desirable. This would force the surplus or excess number of people out to labour and
prevent the influx of new African people into the area.
For instance, Victor Sampson, a farmer and an election candidate for Tembuland sponsored
by Afrikaner Bond complained about the overpopulation of Africans in areas where they
stayed and that African locations took away labour from the White owned farms. He
recommended the restructuring of land ownership as a way of controlling the African
population. This, he explained, would be done by giving every existing head of the family
individual ownership to a surveyed plot of land and selling what remained to the Whites.
The Act was drafted by Cecil John Rhodes and his secretary Milton and it was geared towards
dealing with three main issues: land, labour and the franchise. The ideas of the Act were
rooted in two commissions previously set up by the colonial government- the Cape
Commission on Native Laws (1883) and the Glen Grey Commission (1893). Additionally, the
Act was influenced by the views of various colonial administrators in the Transkeian
Territories and the Afrikaner Bond all formed the basis of the Glen Grey Act. In essence,
Rhodes’ view was that “natives” must be treated differently from the Europeans. He claimed
his intention through the Act was to “give natives interest in the land, allow the superior
minds among them to attend to their local wants, remove the canteens, and give them a
stimulus in labour.”
Cecil John Rhodes called the Glen Grey Act the ‘Bill of Africa’ because he envisaged that it
would be extended to cover not just the Transkeian territories and any district in the Cape
Colony occupied what he called an ‘aboriginal native’, but he ambitiously saw the Act being
extended to other British colonies outside the South Africa.
When the Glen Grey Act was finally passed, it provided for the division of all unalienated
land in the district into locations. The locations were surveyed and divided into portions of
about four morgens for each existing occupier and other claimants which were approved by
the governor. Land could not be mortgaged and the remaining land was to serve as
commonage. Alienation and transfer of land was to be approved by the governor. There was
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to be no subletting or subdivision of the land, the principle of “one man one plot” was to be
applied. Portions of allocated land were to be passed in the family by the law of
primogeniture, (where the firstborn male child inherits the property). Land could be forfeited
if the person granted the land failed to pay the cost of survey or quitrent per year and for
rebellion.
Each location established by the Act was placed under the control of a board of three people
from resident landholders appointed by the governor. The board dealt with issues such as
overstocking of livestock and commonages. The government levied an annual tax of 5
Shillings on every land holder and 10 Shillings on every male adult living in the district
judged by the magistrate to be fit for labour to finance it activities. However, those who
worked outside the district for 3 months or more were exempt from tax for that year. Rhodes
rejected the idea of making more land available to the Africans as a solution to what he
viewed as a problem of an increasing African population. As Edgecombe notes, “The main
purpose of the land provision was to fix the existing population to the land. Any increase
would subsequently have to go out and work.”
Franchise
The Glen Grey Act also implemented provisions to limit the number of Africans who
qualified for the franchise. From 1852 when the Cape Constitution was promulgated and it
provided for colour blind franchise based on ownership and occupation and of property
whether separately or jointly with any land amongst other qualifications. Growing political
awareness among Africans clearly worried the colonial government. When British Kaffaria
(former Ciskei area) was annexed in 1865, the racial balance was tilted in favour of Africans
who came to constitute 55% of the population while Whites had 25% and Coloureds had
20%. Furthermore, there was an increase in the registration of Africans as voters between
1882 and 1886. Whites, particularly the Afrikaners who were viewed with deep suspicion by
Africans, qualifying to vote became concerned as this had political implications for their
candidates. As a measure to curtail this growing African influence, the Parliamentary Voters
Registration Act was passed in 1887. Under the Act land held under communal tenure was
discounted as a qualification to register for the franchise. This disqualified a significant
number of Africans in the Cape Colony as land was held under tribal or communal tenure
particularly in the Transkei and Cape.
However, Whites were not satisfied and continued to push for further reduction of African
qualification in the franchise. J.H Hofmeyer leader Afrikaner Bond complained in 1891 that
the “Act had not done enough to reduce the threat posed by African people to white voters.”
To appease White disgruntlement, the Franchise and Ballot Act was passed in 1892 which
raised the qualification and required among things that the voter be able to sign his name and
provide address of occupation. Rhodes later claimed that Africans were citizens who were
still children and the government protected their land, thus “they had no right to claim a vote
on it.” Thus, the Glen Grey Act came in the heels of previous legislation that had begun to use
land as a tool to limit African political participation. Clause 26 of the Glen Grey Act was thus
aimed at meeting the threat to White voters posed by the policy of extending individual land
tenure. The colonial government hoped that when the Act is passed, land held under
communal or tribal tenure would simply change to individual tenure.
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The Glen Grey Act systematically limited the number of African people who could live on
and own their own land. It also pushed those who were deemed unqualified to acquire land to leave the area and look for work in farms or other forms of employment outside the Glen
Grey District.
The Zululand Land Delimitation Commission and the Lagden Report
In Natal, the Zululand Land Delimitation Commission was appointed in August 1902 to
investigate and make recommendations on demarcations of land between Whites and Africans
in Zululand. The commission submitted its report in October 1904 and recommended that
40% of the best and fertile land be reserved for White occupation as of January 1906.
Africans who had became labour tenants on White farms of were removed to the remaining
areas that had been declared as reserves.
Then in 1903, Lord Milner appointed Sir Godfrey Lagden to chair a commission that would
report on “native affairs” in the four Southern African colonies which were to be incorporated
into the Union of South Africa. The Commission endorsed the ideas of Theophilus Shepstone,
which promoted the creation of the so called “native reserves” for easy administrative rule.
The commission argued that “Natives” had distinct rights to the reserved lands as the
ancestral land held by their forefathers. These tenure rights were presumably administered by
the tribal chief on behalf of the people, and these chiefs were said to have "transferred their
sovereign rights including their powers of administration over communal lands to the Crown
through a process of peaceful annexation.” Thus, the Crown had a duty to
administer “natives” according to traditional ways of governance which were tribally based.
Historian Nigel Worden points out that the “tenure proposals contained in the Lagden Report
marked a departure from Britain’s mission to ‘civilize’ its colonial territories in favour of a
decision to retribilise the African population.”
Amongst other concerns raised by the commission was “the unrestrained squatting of natives
on private farms, whether as tenants or otherwise” which was described as “an evil and
against the best interests of the country.”Thus“it had become necessary to safeguard the
interests of the Europeans to prevent the 'amount of land in Native occupation from being
undesirably extended.’” As Heinz Klug notes, in its report the commission “developed a
vision of a future South African federation based on territorial segregation of black and white
as a permanent mandatory feature of public life.”
Furthermore, the commission demonstrated a paternalistic attitude to Africans by claiming
that this tribal way was one where “the father exercises authority within his family.” The
commission granted White people as those who had the right to “govern the ‘Natives’ as
nation its non age.” Zimmerman and Visser also note that the commission unanimously
concluded that in the interests of the Europeans, the “country should be segregated: land
owned by Africans held in trust for them or subject to customary law was to be kept strictly
separate in ‘white’ South Africa.” Evidently, the Lagden Commission played a pivotal role in
a series of processes that laid down the foundation for the 1913 Native Land Act and spatial
segregation in South Africa.
Other Commissions on Land before the Land Act
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The issue of land and segregation continued to gather pace in the period leading up to
formation of the Union. In 1907 the Cape Colony appointed a Departmental Commission to
investigate land settlement on unreserved land in order to deal with squatting and enforcing
existing laws. Recommendations made by the commission resulted in the formation of
another commission in December 1909 to deal with the problem. But, the 1909 commission’s
work was overtaken by events with the signing of the Union of South Africa in 1910. Its
report recommended that pastoral farming should be discouraged in favour of agricultural
farming.
Between 1906 and 1907 the Natal Native Affairs Commission which was appointed to
investigate the Bambatha Rebellion also looked into the issue of land. In its report the
commission found that “native lands were native lands were overcrowded and inefficiently
occupied.” The commission recommended appointing Location Inspectors who would
promote closersettlements in African areas and encourage them to adopt improved methods of
agriculture. This apparently was to prepare the ‘natives’ for Native Reserves and Locations to
accommodate larger communities.
In the Orange River Colony, a Commission on Natives and Native Affairs was also
established and presented its report in 1909. Coloured people and Africans could not own
property outside the reserves. The commission rejected the idea of creating more reserves as
that would result in people crowding the new reserves sparking a shortage of labour. It further
stated there was no land available for that purpose in the Orange River Colony, and
condemned share cropping while recommending the strict enforcing of the Masters and
Servants Ordinance.
The reports of various commissions and legislations in various provinces before the formation
of the Union all contributed to the shaping of the government’s policy on “natives” and land.
In all provinces African locations or reserves had been demarcated. Despite black people
being able to acquire land in the Cape, Natal and Transvaal the classification of their areas as
reserves followed a pattern of racial segregation.
Towards the Union, the issue of “native” land ownership was hotly debated, especially in
relation to the franchise in the Cape. Black people in the Cape Province had held franchise
rights which were linked to property qualifications. Consequently, any proposed legislation
that sought to limit ownership to property conversely imposed limitations on the exercise of
that franchise right. The major question was whether black people should lose the right to the
franchise or should it be extended to other provinces. In the end it was resolved that the
situation would remain unchanged and the Union would deal with the issue after its
formation.
After the establishment of the Union in 1910, the white minority government did not lose
sight of the land and “native” question. In November 1910 a Select Committee headed by
Henry Burton, the newly appointed Minister of Native Affairs, was appointed and tasked with
investigating the native land settlement in relation to the squatting problem. At the end of its
work the committee produced a preliminary bill which included its conclusions, but these lay
dormant until the Natives Land Bill was introduced in parliament. The committee agreed with
the South African Native Affairs Commission Report which stated that “The time has come
when the lands dedicated and set apart”¦as locations, reserves, or otherwise should be defined
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and delimited and reserved for the Natives by legislative enactment.” (S.C. 3-1910, Report of
the Select Committee on Native Affairs, p.5.)
Evidently, the building blocks of the 1913 Natives Land Act were laid down over a period of
time before the Act itself was passed. As Marleen Fleemer notes, “The 1913 Natives Land
Act was merely the climax to these earlier moves.”
The Natives Land Act (No: 27 of 1913)
One major step taken by the white minority government in addressing the issue of the “Native
question” was passing of the Natives Land Act (No: 27) on 19 June 1913. This act had a
profound effect on the African population across the country. It also laid down the foundation
for other legislation which further entrenched dispossession of African people and segregation
later of Coloured and Indian people.
The Act defined a “native” as “any person, male or female, who is a member of an aboriginal
race or tribe of Africa; and shall further include any company or other body of persons,
corporate or unincorporate, if the persons who have a controlling interest therein are natives.”
Evidently, this affected millions of Africans. The Act’s most catastrophic provision for
Africans was the prohibition from buying or hiring land in 93% of South Africa. In essence,
Africans despite being more in number were confined to ownership of 7% South Africa’s
land. This was increased to 13.5% by the Native and Land Trust Act which was passed in
1936. Section 1, sub section ‘a’ of the 1913 Natives Land Act states, “a native shall not enter
into any agreement or transaction for the purchase, hire, or other acquisition from a person
other than a native, of any such land or of any right thereto, interest therein, or servitude
thereover.” However, Africans were permitted to buy and sell land in reserves or scheduled
areas while Whites were prohibited from owning land in these places as the Act stated:
A person other than a native shall not enter into any agreement or transaction for
the purchase, hire, or other acquisition from a native of any such land or of any
right thereto, interest therein, or servitude there over.
The Act also included anti-squatting provisions to stop share cropping and also defined the
boundaries of reserves which were referred to as scheduled areas. Harvey Feinberg and Andre
Horn state that “scheduled areas encompassed land which Africans had acquired by grant
from the South African Republic of Orange Free State government, previously created
locations or reserves, land owned under the informal and formal trusteeship system which
emerged in the nineteenth century in the Transvaal, and land purchased in the Cape and
Natal.” Loosely defined a squatter was a “native” tenant who paid for his tenancy using
money or sharing part of his produce with the farmer. Consequently, the effect of the Land
Act was “toeliminate black tenants and to replace them in white areas by black servants or
labourers who would no longer be allowed to lease land in white areas.”
Marleen Flemmer points out that the Act was passed to alleviate the problem of poor white
farm labourers who were competing for employment in farms with black labourers, especially
“native” tenant farmers. Pressure to introduce such legislation came more especially from the
Transvaal and the Orange Free State where the aforementioned issue was a problem.
According to Patricia Gratten Dickson, “The Native Land Act was also a measure designed to
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protect whites not only the rich white farmers who were assured of the lion’s share of
available land, but the landless by owners who thereafter assured of work on farms of others,
and the urban poor whites who could no longer be forced to compete with skilled or semi
skilled natives.” Thus, the Act went beyond just dispossessing people of their land, it closed
avenues of livelihood for Africans other than to work for white farmers and industrialists.
It is important to note that the Land Act was passed before a decision was made on which
land was to be allocated or reserved for black people, and which land was to be allocated to
white people. Until this was resolved, the government maintained the status quo by
prohibiting blacks from obtaining land outside the so called “scheduled areas.” Thus, a clause
in the Act to establish a commission which would look into the issue of finding land for black
and whites was an attempt by the government to implement the Act. As a consequence, the
Native Land Commission (NLC) was established.
The Native Land Commission (Beaumont Commission)
The Native Land Commission was proclaimed in August 1913. Sir William Beaumont, a
former administrator in Natal and Supreme Court judge, was appointed as its head. The
commission, which also became known as the Beaumont Commission, began its work on 8
September 1913. The commission was granted two years to accomplish its work and submit a
report which would then be used to demarcate land. It was tasked with investigating the
availability of land and defining boundaries for permanent territorial segregation between
black and white people. The two basic questions were:
1. “What areas within the Union of South Africa should lie set apart as areas with
which Natives shall not be permitted to acquire or hire land or interests in land?”
2. “What areas within the Union of South Africa should be set apart as areas
within which persons other than Natives shall not be permitted to acquire or hire
land or interests in land?”
In simple, the primary purpose of the Commission in answering these questions was to find
land within South Africa and divide it between Black and White people with legal boundaries
to regulate its ownership. Between 1913 and the submission of its report in March 1916, the
Beaumont Commission went around the country outlining boundaries and recommending
which areas were to be allocated to White people and which one were to be allocated to Black
people.
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When the commission filed its findings, it recommended a limited increase in African areas.
However the final decision was left to each province of the Union. All provinces except the
Cape reduced area originally recommended by the committee. However, this was not
implemented until 1936.
During the Commission’s work, racial prejudice which presumed White people’s superiority
over Black people became evident. For instance, the commissioner notes the Europeans who
lived in Kwelera-Maoiplaats were “sadly lacking in much that proves the superiority of the
white over the black.” Subsequently, he recommended the area for Native occupation because
it was a “poor soil with a steep and sour pasturage of so limited extent”¦Only a Kaffir, with his
limited requirements could be expected to exist upon such terms.” He adds that in assessing
the area’s suitability for settlement, he did not consult the “natives” in case they became
“aggressive and annoying to their European neighbors.” (Report of the Land Commissioner,
Vol. 1, Appendix VIII).
The impact of the Land Act
Perhaps the most visible impact of the Act was that it denied Africans access to land which
they owned or had been leasing from White famers. Sol Plaatje wrote, “As a result of the
passing of the Natives Land Act groups of natives are to be seen in the different Provinces
seeking for new land. They have crossed over from the Free State into Natal, from Natal into
the Transvaal, and from the Transvaal into British Bechuanaland” (Native Life in South
Africa, p.99). Evidently, the Act seized the very asset which was central to lives of African
people and rendered them destitute.
The Act also “minimized competition by denying blacks the right to purchase land and the
opportunity to become shareholders on white owned land.” In essence, the Land Act marked
the end of the limited independence which African farmers had on White-owned land. In spite
of the Land Act, sharecropping and labour tenancy continued. This was because of the long
delay in its implementation and because White landlords who wanted to keep sharecroppers
or rent tenants found ways of getting round the law.
Meanwhile African farm workers struggled to hold on to a land of their own, no matter how
small the piece. Thus, the impact of the Land Act to black people was profound. It
dispossessed and locked black people in servitude. As Solomon Plaatjie wrote, ““The section
of the law debarring Natives from hiring land is particularly harsh. It has been explained that
its major portion is intended to reduce Natives to serfs” (Native Life in South Africa, p.100).
African people forced to move to the reserves often could not find enough fertile land to use
for crops
Immediately after the passing of the Land Act, White farmers began issuing notices of
eviction to Black people. R.W. Msimang documented some of these notices in his
book Natives Land Act 1913, Specific Cases of Evictions and Hardships etc. The position of
African farmers was weakened further when the government began to offer low-interest loans
to White farmers. These loans enabled White farmers to make improvements to their farms
and buy agricultural machinery. They could now farm directly on land which had previously
been allocated to sharecroppers. By 1936, nearly half of the African workers in towns had
migrated from White farms.
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African farmers who owned land inside and outside the reserves did not receive any aid from
the government in the form of loans. They therefore found it increasingly difficult to compete
with White farmers who could use improved methods and expand their farms.
Lastly, the Act laid down the foundation for separate development through the development
of Bantustans, or Homelands.
Responses to the Land Act
The Natives Land Act sparked fierce opposition particularly by Black African people. While
the Act was still a Bill in parliament on 21 March 1913,, John L Dube, President of the South
African Native National Congress (SANNC), published an article “Wrong Policy” in the
newspaper ILanga Lase Natal. He criticised the Native Land Bill and stated that it was
intended to keep Africans down, to tell them “Get out, Fotesake (sic), to Go back to your
locations, or else go back to work for your white masters.”
Between 28 February and 26 April 1913 African leaders continued criticism of the Land Bill
in columns of newspapers. However, this changed dramatically after the first reading of the
bill on 25 February. Protest meetings were organised in various parts of the country. On 9
May the first major protest meeting was organised by the SANNC at the Masonic Hall in St.
James, Cape Town. In attendance were John L Dube, Saul Msane, Dr CH Hagger, Miss
Molteno and advocate Alfred Mangena, who spoke at the meeting. He stated that “every
clause in the bill was bad”. At the end of May, Dube addressed another protest meeting near
the race course in Durban.
Also in May 1913 the SANNC sent a deputation to Jacobus WilhelmusSauer to persuade him
to not proceed with the bill which would make Africans squatters and render them homeless.
The deputation received no favourable response. Afterwards, Walter Rubusana wrote to the
Governor General Gladstone asking him to withhold his support for the bill. His response
was that it was not within his constitutional functions to do so.
On 25 July 1913, after the Land Act was passed, the SANNC convened a conference in
Johannesburg and resolved to raise funds that would be used to send a delegation to Britain
which would appeal to the Imperial government against the Act. Officials in the Department
of Native Affairs requested the SANNC not to proceed with their appeal, but the SANNC
resisted these attempts.
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Sol Plaatje travelled around the country on a bicycle collecting information on the impact of the Natives Land Act.
Source: www.archiveshub.ac.uk

Then on 14 February 1914, the SANNC met and chose five members to go to London-- John
L Dube, Dr Walter Rubusana, Saul Msane, Thomas Mapikela and Solomon T Plaatje. The
delegation left for London and upon arrival met missionaries and members of the Aborigines
Protection Society. They later met Lewis Harcourt, the Secretary for the Colonies, and issued
a petition to the king. Harcourt advised them to take their case to Parliament and not to the
Crown. The British government did not intervene and consequently the Land Act was not
reversed.
Solomon T Plaatje published Native Life in South Africa as a protest against the Land Act.
The passing of the Act also ignited a protest march by Mahatma Gandhi. In addition, the African
People’s Organization (APO) also spoke strongly against the Land Act.
Conclusion
As A. J. Christopher notes, “the Native Land Act was officially conceived as a first stage in
drawing a permanent line between Africans and non Africans.” In essence, the Land Act
became a critical edifice in the construction of a racially and spatially divided South Africa.
Subsequent Acts such as the Urban Areas Act (1923), Natives and Land Trust Act (1936) and
the Group Areas Act (1950) reinforced the land dispossession and segregation in South
Africa. The shadow of the Natives Land Act and other legislations that followed are even still
evident in the post Apartheid South Africa. A significant proportion of land remains in the
ownership of white farmers. However, land redistribution through a willing buyer willing
seller policy, and land claims are all attempts to deal with a legacy of systematic
dispossession of land in South Africa.
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The history of four years of the revolutionary multi-racial union in South Africa, the Industrial Workers of Africa, and the labour movement at the time.
"Fight for Africa, which you deserve"
Johannesburg, South Africa. May 1918. A group of African workers, and a handful of white radicals, meet in a small room behind a general store on the
corner of Fox and McLaren streets, as they have done on a weekly basis for over a year. Several new faces are present, so Rueben Cetiwe, a key African
militant, outlines the purpose of the gathering:
"We are here for Organisation, so that as soon as all of your fellow workers are organised, then we can see what we can do to abolish the Capitalist system.
We are here for the salvation of the workers. We are here to organise and to fight for our rights and benefits."
This is a gathering of the Industrial Workers of Africa, a revolutionary syndicalist union that aims to organise the black workers who bear the brunt of capitalist
exploitation in South Africa.
Since the country's industrial revolution began in the wake of diamond and gold discoveries in the 1860s and 1880s, hundreds of thousands of workers from
Australia, America, Europe and southern Africa have been drawn to the mines and surrounding industries that spring up almost overnight.
For the white workers drawn to the mines and cities of the vast new Witwatersrand complex from across the world, it is worth risking endemic silicosis for
unmatched wages for skilled men. For poor white Afrikaners, the mines offer employment as share-cropping and family farming disintegrate in the wake of
war and landlordism.
For Africans, the mines offer the wages needed to pay the tax collectors in the British and Portuguese colonies. These workers enter the cities as a
conquered people, their lands under imperial authority, their chiefs colluding in labour recruitment to the mines. Weighed down with indentures, forbidden to
organise unions, locked in all-male compounds on the mines, or segregated in grim ghettos in the interstices of the towns, their movement controlled by the
internal passport, or "pass law" system that affects every black working man, their families forced to stay in the countryside: these men are the bed rock of
South African capitalism.
By 1913, there are nearly 40,000 white workers, and around 240,000 African workers on the Witwatersrand. And ruling them all: the "Randlords," the
millionaire mine owners, and their allies, the rural landlords.
There is resistance, however. In 1907, the white miners strike, but are driven back to work after scabs are brought in. In 1913, a general strike by white
miners (joined by sections of the African labour force) succeeds in forcing the Randlords to the negotiating table (but not before imperial dragoons gun down
30 workers in downtown Johannesburg outside the Randlord's "Rand Club"). A second general strike in 1914 is suppressed through martial law.
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The African workers also rise. In 1902, as the Anglo-Boer war ends, there is a labour shortage as Africans refuse to come to the mines. There are also a
series of strikes, but these are suppressed. In 1913, African workers on the mines strike in the wake of the white miners' strike - but their strike is put down by
troops.
Then, in mid-1917, a notice appears in Johannesburg, calling a meeting on the 19 July 1917 to "discuss matters of common interest between white and
native workers". It is issued by the International Socialist League, a revolutionary syndicalist organisation influenced by the Industrial Workers of the World
union and formed in 1915 in opposition to the First World War, and the racist and conservative policies of the all-white South African Labour Party and the
craft unions supporting it.
Initially rooted amongst white labour militants, the International Socialist League is orientated from the start towards black workers. The League argues in its
weekly paper, the International, for a "new movement" to found One Big Union that would overcome the "bounds of Craft and race and sex," "recognise no
bounds of craft, no exclusions of colour," and destroy capitalism through a "lockout of the capitalist class."
From 1917 onwards, the International Socialist League begins to organise amongst workers of colour. In March 1917, it founds an Indian Workers Industrial
Union in the port city of Durban; in 1918, it founds a Clothing Workers Industrial Union (later spreading to Johannesburg) and horse drivers' union in the
diamond mining town of Kimberly; in Cape Town, a sister organisation, the Industrial Socialist League, founds the Sweet and Jam Workers Industrial Union
that same year.
The meeting of 19 July 1917 is a success, and forms the basis for weekly study group meetings: led by International Socialists (notably Andrew Dunbar,
founder of the IWW in South Africa in 1910), these meetings discuss capitalism, class struggle and the need for African workers to unionise in order to win
higher wages and remove the pass system.
On the 27 September 1917, the study groups are transformed into a union, the Industrial Workers of Africa, modeled on the IWW and organised by an allAfrican committee. The new general union's demands are simple, uncompromising, summed up in the its slogan: "Sifuna Zonke!" ("We want everything!").
It is the first trade union for African workers ever formed in South Africa. The influence of the new union is widespread, although it numbers under two
hundred people at this point.
After meeting the Industrial Workers, Talbot Williams of the nationalist African Peoples Organisation makes a speech (reissued as a pamphlet complete with
the IWW preamble) calling for "the organisation of black labour, upon which the whole commercial and mining industry rests today."
In May 1918, Industrial Workers like T.W. Thibedi speak at an International Socialist League May Day rally, the first May day directed primarily towards
workers of colour.
Within the main nationalist body on the Witwatersrand, the petty bourgeois-dominated Transvaal Native Congress, key Industrial Worker militants such as
Cetiwe and Hamilton Kraai form part of a left, pro-labour, bloc that helps shift this sleepy organisation to the left in 1918 as an unprecedented wave of strikes
by black and white workers begins to engulf the country.
After a Judge McFie - "a bear on the bench," in the words of the International- jails 152 striking African municipal workers in June 1918, the Transvaal Native
Congress calls a mass rally of African workers in Johannesburg on the 10 June. Industrial Workers present call for a general strike, and an organising
committee of International Socialists, Industrial Workers and Congressmen is established to take the process forward.
A week later the committee reports back: "the capitalists and workers are at war everywhere in every country," so workers should "strike and get what they
should." On the 2 July, there will be general strike by African workers: for a 1 shilling a day pay raise and "for Africa which they deserved."
But weak organisation - and perhaps nerves and inexperience - lead the committee to call off the strike (although several thousand miners do not get the
message and come out anyway).
Government does not forget, though, and arrests and charges seven activists - three from the International Socialists, three from the Industrial Workers, and
two from Congress - for "incitement to public violence." The trial is a forerunner of the Treason Trials of the 1950s: it is the first time white and black activists
are jointly charged for political activities in South Africa.
The case falls through for lack of evidence but Kraai and Cetiwe are among those who lose their jobs as a result of the trial. Both are central to a Native
Congress-sponsored campaign against the pass laws, launched in March 1919.
When the conservatives in Congress call this struggle off in July, the two comrades move to Cape Town to establish an Industrial Workers branch, leaving
Thibedi in charge of the Industrial Workers in Johannesburg. Organising amongst dockworkers, the syndicalist militants helped organise a joint strike by the
Industrial Workers of Africa and two local unions, the Industrial and Commercial Union and the (white) National Union of Railways and Harbour Servants.
Supported by the Industrial Socialist League, the strike by more than 2,000 workers demands better wages and opposes food exports, which many workers
believe is contributing to the country's high post-war inflation rate.
Although the strike does not win, it helps lay a basis for cooperation on the docks, and some years later, the Industrial Workers of Africa, the Industrial and
Commercial Union and several other black unions merge to form the Industrial and Commercial Workers Union, or ICU.
Not a syndicalist union - the ICU is influenced more by nationalist and traditionalist ideologies than anti-capitalism, and is run from above by a parasitic layer
of petty bourgeois officials - the ICU still retains some syndicalist colouring during its dramatic rise and fall in the 1920s. This colouring includes the goal of
One Big Union, and a constitution calling for "workers through their industrial organisations [to] take from the capitalist class the means of production, to be
owned and controlled by the workers for the benefit of all, instead of for the profit of a few."
This must be reckoned part of the legacy of the Industrial Workers of Africa, a revolutionary syndicalist union fighting capitalism and racism in the heart of
capitalist South Africa, at the height of colonialism in Africa.
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In its "glorious period," between the 1880s and 1930s, revolutionary syndicalism was not just an international movement - it was also internationalist and antiracist.

Here is their 1917 manifesto:

LISTEN, WORKERS, LISTEN!
(Manifesto of the Industrial Workers of Africa, issued in Johannesburg, September 1917, in Sesotho
and isiZulu)
Workers of the Bantu race:
Why do you live in slavery? Why are you not free as other men are free? Why are you kicked and spat
upon by your masters? Why must you carry a pass before you can move anywhere? And if you are
found without one, why are you thrown into prison? Why do you toil hard for little money? And again
thrown into prison if you refuse to work? Why do they herd you like cattle into compounds?
WHY? Because you are the toilers of the earth. Because the masters want you to labour for their
profit. Because they pay the Government and Police to keep you as slaves to toil for them. If it were
not for the money they make from your labour, you would not be oppressed.
But mark: you are the mainstay of the country. You do all the work, you are the means of their living.
That is why you are robbed of the fruits of your labour and robbed of your liberty as well.
There is only one way of deliverance for you Bantu workers. Unite as workers. Unite: forget the things
which divide you. Let there be no longer any talk of Basuto, Zulu, or Shangaan. You are all labourers;
let Labour be your common bond.
Wake up! And open your ears. The sun has arisen, the day is breaking, for a long time you were
asleep while the mill of the rich man was grinding and breaking the sweat of your work for nothing.
You are strongly requested to come to the meeting of the workers to fight for your rights.
Come and listen, to the sweet news, and deliver yourself from the bonds and chains of the capitalist.
Unity is strength. The fight is great against the many passes that persecute you and against the low
wages and misery of you existence.
Workers of all lands unite! You have nothing to lose but your chains. You have a world to win.
Source: libcom.org
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During the 1920s, the South African Native National Congress (SANNC) - which changed its name to the African National Congress (ANC) in 1923 - did not
accomplish a great deal to improve the lives of black South Africans. Short of funds and poorly organised, it was overshadowed by the more dynamic
Industrial and Commercial Workers Union (ICU), founded in Cape Town in 1919. Established by Clements Kadalie, who was originally from Nyasaland (now
Malawi), the ICU started out as a trade union for the Black and Coloured dockworkers of Cape Town.
However, the ICU soon developed into a more general organisation, including in its membership skilled as well as unskilled workers from industry and the
agricultural sector. Unlike the SANNC, the ICU did not officially petition the authorities, but adopted a more active approach with a view to obtaining better
working conditions and higher wages for its members. As a result, its membership increased rapidly - mainly because the ICU held out hope for immediate
change within the existing socio-economic system. The trade union movement spread to other urban areas, such as Natal, where it found an effective
provincial secretary in George Champion. Soon ICU branches were opened throughout South Africa, and in 1925 the union moved its headquarters to
Johannesburg.
By this time, however, the ICU was torn by dissension between its modern and radical wings - the latter consisting largely of Communist Party members.
Questions also arose about the misappropriation of funds and the autocratic powers assumed by Kadalie and other ICU officials. In 1926 Kadalie expelled
Communist Party members from ICU membership (official document released by the SACP after the expulsion).

Clements Kadalie

A new membership drive into rural areas of Natal, Transvaal, and the Orange Free State later in the same year met with considerable success, as the ICU
shifted its focus from trade unionism to a more militant nationalism. A number of Swazi chiefs in the Nelspruit area, for example, went so far as to lead
thousands of their followers into becoming members. 'Redemption has come and that is the IC,' rejoiced one chief. The ICU was also widely perceived as the
organisation that stood up for Blacks against injustice. 'I see you' was often the way in which the name was interpreted. According to one white official, the
letters ICU meant, 'I see you when you do not protect the Bantu.'
At its peak from 1927-1928 the ICU claimed more than 150 000 members. The majority of members were Black, but there were a few thousand Coloured
members and some White members. But, the ICU as an organisation largely failed to provide effective activist leadership. It demanded a redistribution of
economic and political power, but had no clear idea of how to achieve it. Too often it equated protest with pressure, and growing membership with increasing
success. There was no consistent strategy. Rural members, isolated and poor, could only participate in local actions. Vague promises of land repossession
and liberation came and went.
The ICU leaders could not mobilize their members for large-scale action. Isolated incidents such as livestock theft, work stoppages and property destruction
were not effective and only succeeded to foment White anger. Considerable energy and money were expended to protect farm labourers, and although some
small victories were registered, they were at the expense of consolidating and organising the workforce in the urban areas where the potential for success
was greater. The ICU failed to promote strike action where it was clearly warranted, and when spontaneous strikes did occur on the Witwatersrand and in
Durban in 1927, the organisation was unable to lend support.
In addition, when the ICU was first formed its principals were influenced by Garveyism, but that had changed over time (read more). Therefore, the ICU lost
many of its supporters who were Christian converts or followers of Black Nationalist leader Marcus Garvey?s back-to-Africa movement.
Consequently, the organisation lost considerable credibility, which, despite its militant rhetoric, it never really recovered from. The leaders had not developed
organically from the working class and although they were by no means affluent, they represented a trade union aristocracy. More fundamental problems
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pertained to the fact that many workers were migrants and therefore not totally committed to the urban and industrial milieu. Compared to today, only a
fraction of the total black population was absorbed in the small industrial workforce.
In due course two factions developed within the ICU. There were those who supported more militant action, and those who advocated moderation. This,
together with financial problems, was largely responsible for the gradual decline of the ICU. After Kadalie resigned in January 1929 and Natal banished
Champion for three years in 1930, the ICU disintegrated and died out in the early 1930s. (article: The decline and fall of the ICU - A case of Self-Destruction?)
Nonetheless, even though the ICU disintegrated, it occupies an important place in the history of Black labour. Not only was it the first black trade union
movement, but it also helped to make blacks more aware of their exploitation. In addition, it cut across traditional loyalties in its attempt to unite black people
as workers.
The decline and disappearance of the ICU did not mark the end of the organised black trade union movement or joint workers' action in industry, and various
black trade unions followed in its wake. A contributory factor was the introduction of a Wage Board, to which organised labour could make representations on
matters concerning wages and working conditions. In the years that followed, strikes and boycotts occurred frequently. One such example was an anti-pass
campaign in Durban in 1930, during which the Durban leader of the Communist Party of South Africa, Johannes Nkosi, was killed in a skirmish with the
police. In the same year there was also a general strike of railway and harbour workers in East London.
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