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1º Bloco:  Origens familiares e formação acadêmica; a relação com Eduardo 
Mondlane; o interesse pelos estudos africanos; artigos; personagens marcantes e 
livros de influência.	
	
2º Bloco: A criação do Instituto Moçambicano em Dar-es-Salaam; o 
envolvimento com o programa educacional da Frente Moçambicana de 
Libertação (Frelimo); a relação com Betty King e Abdul Virani.	
	
3º Bloco: Atuação profissional após a independência – Parte I; a função de 
diretora do Ministério da Saúde; divergências políticas e a realocação à 
Companhia Industrial da Matola (CIM); o período de trabalho na Cruz Vermelha 
de Moçambique.	
	
4º Bloco: Atuação profissional após a independência – Parte II; a ética de 
trabalho na Cruz Vermelha; a guerra civil e o povo moçambicano; O meu 
coração está nas mãos de um negro, a biografia escrita sobre sua vida; o cargo 
de diretora executiva no Conselho Nacional de Combate ao Sida (CNCS).	
	
5º Bloco: A biografia, o legado e as publicações de Eduardo Mondlane; o projeto 
de documentação da história de vida do falecido marido através de cartas; a 
criação da Fundação Eduardo Mondlane, em 1996; obras assinadas por 
Mondlane; a dificuldade do processo de reflexão de sua vida com Eduardo antes 
de seu assassinato.	
	
6º Bloco: Conflitos ideológicos e  ascendências  políticas;  conflitos  desde  com  
a família americana e até com a Frelimo; influências do pensamento de Eduardo 
Mondlane para sua contribuição à uma política moçambicana bilateral, de 
Terceiro Mundo.	
	
7º Bloco: O problema da educação em Moçambique; diferenças entre o ensino de 
sua infância nos EUA e a realidade da educação moçambicana, antes e depois da 
independência; dificuldades apresentadas em relação à manutenção da língua 
portuguesa como a oficial do país.	


