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EDUARDO MONDLANE DESC EVE 
o A MBIENTE SOCIAL DA SU-A " INFANCIA 

, ~!{"h'UV\, 1'1 ! '.f..! c{) I (r: i{ 6 

de comer 0 pouco que hovlo em 
coso nesse dio, sot muilo tarde poro 
aeseola. ."," • 

Quondo 16 cheguei, meus omigos 
i6 16 est('lvam. Meus omigos j6 se 
preparovom para ir buscor 6guo 00 

por;o, que ficava 0 pou,o mols ou 
menos tres qui/ometros do esco/a . 
Deram-me umo Iota (gogogo) (14) e 
16 fomos. Era 0 primeira vez no mi
nho vido que io buscar og uo 0 um 

ficovo -ca~a oos novates». A coisa 
era no verdode rusgo. Nos dios do 
«rusgo» os pa stores sofriom grbn
demfinte. Ero usuo/mente nas qlil~
tos-fe iros, nesse d ia noo hoYia es
colo, mos desde que os olunos (1e
gassem no esc% 0 p rofessor os drv;
dio' em grupos de pouco mois ou 
menos dtJos dezenos codo. Quorldo 
no dio a nterior sa lomos do eseolo 
ninguem susp eitovo que no dio se
guinre iriamos a co~o de no~os 
olunos ( .. .). 

weno», 0 interprete tronsmitio. "Por- ~~~~®~~~~~~~~ 
que nao vieste no escolo sem Que 
e u monde meus policios?» dizio 0 

professor. .Porque 0 seu poi nOo 
deixo vo vir no esco/o?» 01.1 «Quem ~ 
seu poi?» .. . Digo-Ihe que e chomo
do pelo "professor» oqui omonhO 
cedo. liSe ele noo oporecer tero de 
ir responder no Admin istro<;oo!. e 

~::;t!!~~ po<;o como umo mu/he r. Senti-me 

Ao comemorarem-se qulnze 
anos sobre a morte de Eduardo 
Mondlane, vitima de um assassina
to terrorista em Dar-es-Salaam en
quanto Presidente do FRElIMO , as
peetos do sua vida e do sua per
sonalidade sCio evocados nCio 50 no 
n055a informa~Cio mas tambem no 
imprensa estrangeira_ 

A coincldencia do estada entre 
nos do intelectual africane" natu
ral de Angola e hole radicado em 
Cabo Verde , Mario de Andrade, 
com 0 DIG Na ciona l dosHerois,,3 de 
Fevereiro , contrlbuiu para que 
fOSle divulgado um pauco mais da 
personalidade Intelectual do pri-

meh'o en're os fler611 m04jilambl. 
1:0n05: Eduardo Mondlane_ 

S60 palavTas de Mario de An
drade, em entrevista publicada 0 

semana pass ada pelo Diorio de 
M~ambique. e a proposlto do mo
vimento de reafricaniza~ao dos es
tudant&$ das antlgas col6nlas par
tuguesas na Europa, nos an05 SO: 

- Mondlone .. ele noo era um 
inteleetuol do nosso lipo. Africono 
16 el'3 era Nco pa:;sou pelos 65eo
las osslmiiacionistCls porluguesos 
Mondlane ',iveu menos essa neces
sidode de reofriconixoC;ao. A,on
tseau hlslorkomente Mondlone es
lava predeSfinodo para dirigir. 

A IU5tezo destas polovras • 
confirmada por alto cartas de 
MondlCiine que 0 Investlgador por· 
fugues IUdio Rocha publlcou com 
coment6rios no revisto portugue.~a 
"Hlst6ri-q)}. 

As carta! reportam-se ell InfOncio 
de Eduardo Mandlane, mas foram 
escrltas auando ele tinha 26 an05. 
Estavv. nessa altura e m Lousana , no 
Sul~, para on de tinha Ida ,e!;Om
por-s\) de um e sgotamento, antes 
de rem mar as seus e studos. 

Au escr~"er e~~Qs cartas, Mon. 
diane correspondia a um pedido de 
um dos seus professores da Mis
slio Sul~ . que Ihe pedlu impres
soes da sua infenda escritas pela 
sua mao. 

s ao eSlas cartas que reproduzi
mos, cons..rvondo a ordenomento 
e as titulo. que lbe foram dado$ na 
edl~60 da revlsta «HistOria II de Fe
vereiro dest. ana. 

A FAMiLIA 
Pore eome~ar folorel de meus ir

moOs. Como ;6 Ihe tenho dito, meu 
poi tinna Ires mulheres e a mlnha 
moe era a terceiro e meis no\lO, Do 
primeira mu/her, meu poi teve 

I " 

cinco filhos, sendo trlis meninos e 
dois ropozes. Do segundo forom 
somente trlis meninas e do minho 
moe forom seis fi/hos (dois morre
rom em crion<;os), sendo Ires meni
nos e dois rapozes. Entre n6s, fi
Ihos do mesmo po i soo irma os te 
nham e les a mesmo ma e 01.1 noo. 
De modo' que me n60 ho-cie consi
deror errodo' se e u utllizor 0 termo 
irmoo pora quolquer deles. 

Como fil hos do chefe (chefe re
ge nte) e notl.l ral que se consideras
sem princip es. Umo eoiso certo so
bre ele e que noD trabo lhovam 
muito em pequenos. Entre nos, 
quolquer troboJho pesodo em coso 

do chefe, como a eonstru~oo de pd
Ihotas , pesco, culturo dos compes, 
etc ., e gero/mente feito pelo gente 
do terro . De modo que meus 
/rmaos, se trnhom de canstruir po · 
Ihotos. fizeram-no com a a/uda de 
outro gente, fazendo e/es pr6prios 
multo pouto. 

o moi~ novo de nOs morreu em 
pequenmo e fieomo!) quolro. Tres 
de nos ernm j6 homens quando iW 

nosci. Gero/mente folondo rodos 
e/es tinhom um espirito vinSlahvo 
Zongovam-se murto foci/mente. Urn 
dos meus cunhados diz-me que umo 
vez um dos meus irmoos er1con
trou 0 mel.) (vnhado (quando ninda 
ropazes) oposcentond O~ suos co
bros iUnlomenle com oulros cole
gas, e 0 forc;ou a lovor-Ihe as per
nes. 

A.S FESTAS RITUAlS DA FAMiLIA 
Festas de ffTmhombo. (8) . Nos fes

ros em que tomei porte noo posso 
dizer quanta genre havio porque ha 
muitos an os e tombem houve tonto 
qente que e quose impossivel rentor 
sober. fodos os Mondlones sao for
~odos a presencior lois festos, Todos 
os relotivos deles podem tomar 
parte nos festos. 

o presidente des festos e a mois 
velho Oli a mols velho que oindo vi
ver nesse tempo e tambem d eve ser 
multo perto do fommo dos chefes . 0 
"ncJngop (9) vem somente para ser 
consultodo se quo/quer coisa aeon
tecere para presiai,.. 6 purificoc;Oo 
do g ente. Em gerol, as festos entre 
nos eome!;Om de monhO cedo. Os 
tont(!s do tombor 01.1 tambores acor-
dom-nos aos portie/pantes que de· 
presso se vestem e se voo reunir no 
lugar do festa, As velhas, sOo elas 
que cantom 0 monotone mas multo 
espiritual canto 01.1 hino. H6 muitos 
cantos q~e sao especialmente feitos 

paro estos festas, mas os mois im
portontes e mois conhecidos soo 
do is e sao os seguintes: 
Congrega<;oo! 
Congrega<;oo dos Dzovos . 
Congrego<;oo dos Combonlmses! 
Hove mos de nos re unir rio dio 
De socrifkios . 

Nao e correcto 0 tradu~ao porque 
noD encontro palovros exoctos . Este 
coro e contodo no come~o das foes
tos . E especiolmente poro chamor 
gente, como os polavras bem 0 

ind icom. 
Todo 0 /etro sem musica (do se 

Qundo corD citado): 
Khombonyan i tekon i moblhori hi

yokoyo 

Hoitl hoi I! hOii! hoii! hoii/ hoP! 
Hoi i! hoiil hOil! 

Este coro e coni d o pela mullrdoo 
quando os festQs ocabom e a g ente 
5e disperso . Os velhos dizem que 
era contodo d urante a retirodo de
pols de umo vit6rio n gue rra. 

Eo coro do vitOrio . 
A primeiro Imho e c ntodo por 

UmO pessoo e (3 rnultidoo 0 acom·, 
panha no "Hojl hoil" ( 10) 

A ENTRADA NA ESCOLA RUDI
M ENTAR 

No orta de que se seguem ex
tractos, Mondlone relota a suo ex· 
pen'~nclo no escalo rUdimentor -
;6 rlnho frequentodo uma o:scolo de 
misseo, onde durante um ano reve 
o prjmeiro contaclo com os letras 
mas openas na /Ingua - enos 
delxa um predoso documento do 
que.'>ignificava em termos de opres
sao, de corrup~oo e de incopac i· 
dade, esse simulacra de asco/os 
para as .. indlge10s" Fai desso esco
(a que fugiu, '100 porque quisesse 
deixor de oprender, mas exocto
mente pelo controrio, Desso fugo 
nosceu 0 contocto com 0 esco/o do 
Missao 51.11<;0, com os resultados de 
que i6 se fa/ou. Escreve Mondlone. 

Durante 0 tempo do minho Intro· 
du<;ao 00 professor qua e que ,foda 
a solo se encontrova silenciosc. To
dos os o/hos se lin ham lornoda poro 
mim 0 professor me entregou oos 
cuidodos do seu oiudonre'e, como 
Ihe tive~em dl'o que era do foml/ia 
Mondkme, instruiu-o que me 'ra
loss.e t om mois conduro do que 005 

outi05. /sto oorendl dos meus cole-
90S de closs~ olguns diOs depois, 
quondo tiveram de sofTer um cos
"go que eu '100 sofri. 

Recome<;oram QS li~oes e com 
elas 0 barulho dos "o/fabetlstos'j 
(11).0 o/udante depois de tel" des
cOberto que eu podia ler 0 a)fobato, 
foi-me por no lugar dos que Come
~ovom 0 ler .dei/ural; de principron
les". ( . . .) 

Enquonlo 110m os ollvl um turnullo 
no {undo do c/osse. e, 00 olh r vi c 
o/udonte botendo nos olunos do suo 
closse com umo vore longe . Porece 
que ele tinho visto alguns , deles 
b,;ncondo entre si e , nco querendc 
se mo<;ar por investigor nos pou,os 
o lunos, tomou a suo vora e C'orn~U 
com tados os olvnos do classe, 
usondo todo 0 suo fo rr;a; enquonto 
o lguns deles lentavom esconder
·se debaixo dos longos mesoS que 
serviam pe corteiros . 

Os dias aue se seQuiram oeste 
nO"o forom 'flem moi~ nem menos 
Imoorlontes. 0 professor era como 
u~ administrodor no escol0 (12) . 
Sempre que querio fa/o r oas aluf10s 
exprimio·se em portugvih e 0 seu 
interprete /ronsmitio as suos po lo · 
vros aos primeiroo em chongono. 
A RUSGA 

Meus amigos me tin/1am f%do 
do que eles chamavom tlrusgo. qlJe 
posto em linguag.m simples signi-

Fomos in5tru /tlos que f6ssemos 
opanhor os posto re~ que flOO tlves
sem gado bovina e rapozes que noo 
querjom vir 6 esco/o. ( ... ) Ropa;r.es 
que freq uentam escolas de -evon
ge /istos» deviom se r lombem opo
nhedos (13). Quo/quer rapoz que 
temosse resistir devlo ser severa
mente eostigodo botendo-a por 
meio de l,fintswlko" (rpmos de cft-
bustos delicodos e verdes) ( .. ) . 

NOo me le mbro do nUmero. de 
novotos' que traziomos nesse dia, 
mas erom muitos , Chegomos ILIm 
poueo depols do chegado de um 
dos grupos; e eu soube disto par
que, 00. oproximarmo-nos do c,ps S'(J 

do escol , Olivi gritos de um ropaz 
que estova sendo botido. Quo~do 
perguntei porque eram botldos, pis
serom-me que erom os " fugiti~os. 
que sofriom 0 seu costigo. Ao jen
tnirmos com os 'lOSS os noYatos en· 
cantr6mos todos os membros do 
grvpo que nos ontecedeu i6 se"to
dos e seus novotos em pe 0. um 
canto do solo do escolo , 0 profe$sor 
estovo sentodo 0 umo cadeira (ser
vrfldo de iuiz) enquonto 0 seu 0;1.1-
dante tinha no suo moo dlf(?ita u 710 

palmal6rio. 0 ropaz que ocobaru de 
«receber feiloes quentas nos moos
eslo\lO enxugondo os seus o/hos 
com as mongas cur/os do suo 
camiso em tropos enquonto tentavo 
sopror nos moos, 

No momento 0 professor cant;, 
nuavo com as suos perguntas 00$ 

novotos: .,Seu nome. - .V,to ro 

ou/ros desto noturezo. 

PRIS/ONEIROS AGUARDANDO 0 
RESGATE 

Muitos dos rapozes que forom 
oponhados noquele d lo forom seve
ramen te costigodQS pelo polmot6-
ria. Alguns deles flcoram prisionei
ros por umo semono ou em cust6dio 
6 eSper(l dos pois deles. Coitados 
viuvas. a/gumcfs dos maes, eram 
omedrontodas pe to palmot6rio . Os 
pais que eram um poueo coraiosos 
vinhom e mesmo que Possem a 
Administro<;oo 0 ad mltlis trodor, que 
era mois razoavel que 0 professor, 
Ihes noo botio, mas somente dizie 
que se a crion~o ndo e ra pastor 
trflho de vIr 0 eseo/a. 

o dio seguinte foi de muito in te
resse pora mim Quis ',er , omo 
havio de falar (0 professor) a mo;tos 
dos pais (Que no reolidod e erom 
moes, porque pais noo fi cayom e m 
coso por terem ido pora 0 Rond e 
oufros rax6es que 0 sr. prof. bem 
sobe). Logo 00 ch egormos a eseo/e 
encontr6mos muitos mulheres. Umos 
trozlom golinhos, Oulros .cuonas de 
beb/dasH enquonto muito poucos 
troziom dinheiro . 0 coso deles fo i 
trotodo em privodo. A nenhum 
oluno ero permitido sober como 
multos dos prisioneiroo erom liber· 
todos. Coitodos dosque noo tiverom 
ninguem . pero os vir IIberter nesse 
dlo. 0 professor deu-/hes trobo/ho 
durante todo 0 monho em que estO
vomos nos aulas. Noo sei 0 que su
cedeu de tarde, mas no manhe se
guin'e nao estovom . 

a professor doquela escolo tinho 
o costume de escolher'um grupo d e _foe-sImi leo de umados cortas aqui reproduzidos 

ropoze.'> poro fitois histono~ e , tal
vez, m"" proibido de vir a e5colo 
(coiso que eu nOo sonhavo em dei
xar, mesmo com mil diabos), Fui 
pore: coso com um coro(oo pesodo, 
pensondo ,nos dificu ldodes que 
afron/ova . 

TEMPO CRUEL PARA 0 ESTOMAGO' 

o ono ere mui/o diflcll no que diz 
respeita 0 comido. Setembro, 01.111.1-
bro, Novembw sOo, em getel 
mes~s de dlficuldodes por falter de 
v1veres no nosso terro . Noque/e5 
tempos a genIe esto aindo troba · 
Ihondo os compos 0 milho, amen
dOlm e ( ,.) eslao oinda ml.lito ver
des ou em flor. 11, motldioquelra e e 
botoleiro estao alnda a lufor contra 
c secura do tnverno poSsodo. E 
tempo do belezo natural os/entivo
mente opresenlado pelo verdura de 
tudo e m que a vista se pauso. Mos e 
um tempo cruel poro () eSl6mogo, 
a ue poo se rega lo com 0 belezo 
no tural se ndo receber 0 seu impos, 
to diorio . 

o iovem Eduardo Chivombo ~ondlane. 0 segundo" esguerda. com os seus componhelros de esco/a 

Fale i a mmho mOe sobre 0 ordem 
do professor e declerel que eu 
deseiavo obedecer as ordens do 
professor porque querio continuo r a 
Qprender Q IInguo portug ueso, Elo 
me d fsse ql.le noc linhc meias de 
me sustenlar durante esso semono, 
porque como i6 tinho d iro noo hovia 
node nos celeiros com aue me sus
tentor . Mas como eu de;eio5se COr!

tinuor nel esco /o, ",,10 fentou orronjor 
a /g umos mandiocas verdes e 
atondo-as num peqlJeno molho 
deu·mos. Tomei a minho manto e (} 
mmho irmO promeleu vir no dio se
guinte com olgume comido. Depois 

domingo, lsde Abril de 1984 

muito envergonhodo. Como e u 
fosse 0 mais pequeno de todos eles 
noo encheram 0 meu «gog090». 

TEMPO PARA APR ENDER PARA 
TODA A VIDA 

o dio estovo de muito ,a/or. A 
Oeste 0 ceu se encontrovo coberlo 
de nuvens pretos. Logo ontes de 
soirmos do poqo ouvi/TlOS 0 murmu
ror do Irovoodo, longe. muito 
longe . Todos soubemos que 0 <:huva 
estavo iminente! Meus amigos fomo
ram coda um 0 seu «gogogo. e fo
ramose emboro deixondo·me sozr
nho no po<;o 0 lutor com OS quf/os-do 
loto d e oguo. Diminui a aguo ate a 
lata fica r me tode. Correguei-a e os 
seg ui. AMes de chegormos no es
colo 0 chuvo ;0 es/ovo muita perto. 
Corremos mos em voo. Umo tre
mendo trovoada saali no or. FfqIJel 
muito ornedronlodo e fui porar em 
bo ixo de umo arvore . Quando vi 
que os meus omigos continuavom a 
correr, Com ds sues lolos 0 cober,;o, 
resolvi delxor a oryore e os seguir 
correndo . A aguo que se eneonlrave 
na minha Iota comer;ou 0 moYer-sa 
por causo dos meus movimentos e 
muito 6guo caiu delo . A chl.lvo co/a 
cop iosamente . Fiquei completo
mente ma lhado . 

Quando cheguei, 0 quantrdode 
• do 6gl.l0 que linha no ogOgOg01O ern 

muito pouca. Meus om/gos se en
conlravam am filo em frente do 
C;lldonfe do profeSS>Jr que rnspec 
cionova e 6guo. Fui·me ' /untor a 

les. 0 o/udante ficotl muit0 ofen
dido por ver a pouco aguo que ell 
trOlio. Quis bofer-me mas nOo esto
va certo 5e 0 professor 0 vinho cos· 
tigar por tol passo. Decidiu quelxor
-se de mim 00 professor, porque 
nOo es/ova em coso noqlie/o horo 

. A noit inho, 6 volto do proFessor 0 

aiudonte levau me 00 professor e 
opresentou 0 meu coso. 

o professor r"ll1ou comigo e me 
prometel.. costlgor severomenle se 
eu nao obedecesse oS" ordel IS Ne/e 
Disse-me que oli noo ero em 1100-
checohomu. ende eu era respello 
do, mas sim 110 es.olo onde 0 chefe 
ero 0 professor. Tente; expliccrr a 
razeo por que e que trouxe too 
pouco aguo. mas em Yeo. Feliz· 
mente noo me bot:erom. 

Aqui enconlre, umo novo ,,<;00' 
nor;. I?rQ r1ec€'ssari., pensor no l!1inha 
poslt;oQ SOCIal quondo quisesse ('on
ii"Lor 6, met!S esrudos. Hovlo luga
res or:de noo me cons iderovom , 
esso semono deu-rne um bom 
tempo para oprender umo eOiso de 
que me lembro e me hei·de lembrnr 
lodo 0 mlflho vido . Em cesc era -eu" 
e minhos Irmas: no esco/o hovlom 
meus omigos e ' 0 professor. Eu de, 
pendia do coopero~ao com meus 
a m/gas. 

Sera qu,"" este eserito de 1946 noo 
lem q ue ver com os lentotivos de 
un idade d e 19581' Com a concre/i· 
zm;:oq dessa unidode em 1962? Sero 
que esto esco/o onde too pouco 
temoo esteve Ihe ensrnou menos, 
sob~e as diferem.os de classe, a 
opresseo e opere/ho coronia/ do 
que os Universidodes onde larHo 
tempo ondou deaols? Noo feria sido 
esse escolo a 'ensinor-Ihe, 0 ele 
chefe, 0 Que era tr ibo/isma? As res
postos pOrecem nos lodos dadels 
com a moior clorezo, no slmp/icl ' 
dade, no Qus~ncic:! de 6dios', no 
openos cons/otor destos .suas 100 
profundos experiencfos decriont;o . 


