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Neste livro você vai encontrar dicas e informações para planejar
sua primeira viagem para a África do Sul. Compartilho todas as
minhas experiências e dou sugestões de roteiros e lugares para
curtir uma viagem bacana e sem gastar muito por um dos países
mais fascinantes que eu já conheci.
Nas próximas 145 páginas falarei sobre documentos obrigatórios,
como trocar moeda e qual opção levar (dólar x real x rand), onde
fazer safari e como se preparar para um, como percorrer a Rota do
Jardim (Garden Route), como subir a pé a Table Mountain, o que
fazer em Joanesburgo e muito mais!
“Eu aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas sim
triunfar sobre ele. Um homem corajoso não é aquele que não
sente medo, mas aquele que supera o medo.”
Nelson Mandela
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Conhecendo a autora

Olá, meu nome é Lidiane Costa. Nasci e cresci em Minas Gerais,
tenho 33 anos e sou advogada de formação. Desde os 14 anos de
idade sonho em viajar o mundo. Fiz meu 1º intercâmbio em 2007
e não parei de viajar.
São 12 anos de estrada e 37 países visitados (América, Ásia,
África e Europa), tendo morado em 4 deles. Em 2016, criei o Blog
Partiu Viajar para ajudar e inspirar mais pessoas a viajar.
Em 2017 me especializei em planejamento de viagens e desde
então tenho ajudado muitas pessoas a viajar e viver novas
experiências. Em 2018, infeliz com meu trabalho “normal” decidi
pedir demissão e fazer do Blog minha profissão.
Esse ano passei quase 1 mês na África do Sul, além de ter
conhecido um pedacinho da Zâmbia, do Zimbábue e da
Botsuana. Espero que meu livro te ajude no planejamento da
sua viagem e que você volte de lá como eu voltei, apaixonado
pelo país!
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Capítulo 1 - África do
Sul

A África do Sul é, carinhosamente, conhecida como Nação
Arco-Íris. O país está localizado no continente africano e faz
divisa com a Namíbia, Moçambique, Botsuana, Zimbábue,
Suazilândia e Lesoto.
Conhecida pelos longos dias de sol e pelo clima agradável
que dura o ano inteiro, a terra de Nelson Mandela está
sempre pronta para receber turistas! Desde que conquistou
a democracia, o país é marcado pela diversidade, seja ela de
origem, raça, língua, cultura, culinária ou paisagens. Porém,
como nem tudo são flores, ainda existe preconceito e
discriminação por lá.
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1.1 História
Durante os anos de 1948 a 1994 a África do Sul viveu sob um
regime de segregação racial, o Apartheid. Nos últimos 100
anos este foi o acontecimento histórico mais importante do
país.
Após 1950 todos os cidadãos foram classificados como:
nativos, brancos ou coloridos (aquele que não era nem
nativo, nem branco). Depois ainda surgiu uma quarta
classificação,

“asian”,

que

era

para

os

asiáticos.

A

classificação racial era a base de todas as leis do regime do
Apartheid.
A população branca, que era minoria, tinha inúmeros
privilégios

e

a

população

negra

sofria

enorme

discriminação. Os coloridos eram considerados superiores
aos nativos. Para você ter uma pequena noção do que
aconteceu naquela época, era normal ter banheiro separado
para negros e brancos, era normal ter banco de praça
exclusivo para brancos.
Nelson Mandela foi o ícone mais importante na luta contra o
Apartheid. Ele juntou-se ao Congresso Nacional Africano e
participou ativamente da luta pela liberdade dos povos nãobrancos.
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No ano de 1962, após voltar de uma viagem que fez para
realizar um treinamento militar foi preso por deixar o país
ilegalmente e por incitamento. Em 1963 foi acusado de
conspiração e sabotagem. Em 1964 foi sentenciado à prisão
perpétua.
Ele passou 27 anos na prisão, sendo que 18 deles foram na
Robben Island, que fica a uma hora de barco da Cidade do
Cabo e que atualmente é um museu. Durante o tempo em que
esteve preso, Mandela continuou lutando contra o regime.
Em 11 de fevereiro de 1990, a campanha do Congresso
Nacional Africano e a pressão internacional fizeram com que
ele fosse finalmente libertado da prisão. No ano de 1993,
ganhou um Prêmio Nobel da Paz.
Em 1994 ocorreram as primeiras eleições democráticas na
África do Sul e Mandela tornou-se o primeiro presidente
negro do país. Ele comandou o fim do regime de Apartheid e
a transição para um governo livre da segregação racial. Em
2013, faleceu, aos 95 anos.
Você sabia que Mandela tinha vários nomes?
Nelson foi o nome dado a ele no 1º dia de aula, mas seu nome
de nascimento é Rolihlahla, que significa aquele que
atrapalha a ordem estabelecida. Mandela era o nome do avô
dele e se tornou o sobrenome da família por causa das regras
da tribo. Madiba era o nome popular do clã que ele fazia
parte e como ele era carinhosamente chamado.
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1.2 Idioma
O país possui 11 línguas oficiais, quais sejam: inglês, africâner,
zulu, xhosa, sesoto, tswana, sepedi, venda, tsonga, suázi,
ndebele do sul.
O inglês é ensinado na escola, fazendo parte das matérias que
são obrigatórias. As placas e todas as informações oficiais
estão escritas em inglês.
É comum ouvir a população se comunicando em outras
línguas.

Entre

a

população

branca

é

comum

o

africâner/afrikaans, que parece bastante com o holandês.
Um fato curioso é que o país possui três capitais: Cidade do
Cabo (Legislativa), Pretória (Executiva) e Bloemfontein (
Judiciária).
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