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Guilherme Mussane – Vamos começar pela Janet, em casa, como é que era a família 

de nascimento da Janet - seus pais, irmãos? 

Janet Mondlane – Dois pais, sempre. O meu pai [Raymond] era um engenheiro 

mecânico, trabalhava nos telefones, numa fábrica de máquinas para satélite etc.; a 

minha mãe [Winifred Mae Bullart] trabalhava dentro de casa, no início. E nós... para 

trabalhar conosco, os filhos, a minha irmã mais velha [Winifred Delores Johnson], e 

depois eu, quatro anos depois. E depois o meu irmão [Charles Luter Johnson], sete anos 

depois de mim. Crescemos e vivemos as nossas vidas quase numa pequena aldeia, perto 

de Chicago, nos Estados Unidos, no Estado de Illinois, chamava-se, ainda se chama 

Downers Grove. Downers Grove na altura era ainda pequenina, e como eu nasci no fim 

da recessão, depressão americana, posso dizer, passamos muito mal na família, mas 

felizmente o meu pai tinha sempre trabalho na fábrica, mas era necessário, junto com o 

pai dele, construir uma pequena casa na área rural. Por isso, quando eu nasci, vivi 

sempre naquela casa rural, na zona rural e fiquei lá até sete anos de idade, e quando 

mudamos para a pequena Vila de Downers Grove, comecei o segundo grau de 

educação, e vivi lá sempre: eu com os meus irmãos, era uma vida muito estável, muito 

calma, sem problemas. As guerras estavam lá, mas pessoalmente não me tocou porque 

era muito jovem, a segunda guerra mundial... Quando tinha 16 anos de idade mudamos 
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para outra cidade, outro estado, Indianápolis, Indiana. E quando mudei a escola 

secundária as nossas vidas econômicas melhorou bastante, e acabei a minha escola 

secundária lá, em Indianápolis. 

 

G. M. – E depois vai fazer o Bacharelato em Sociologia da Arte,... alguém lhe 

influenciou dentro da família – papa, mamã -, algum membro da família lhe influenciou 

para optar pela Sociologia da Arte? 

J. M. – Well. Sociologia, era Sociologia. Não comecei aí. Comecei na Medicina. A 

dinâmica de tudo isso foi porque quando tinha 17 anos de idade ainda, na escola 

secundária, eu encontrei-me com Eduardo Mondlane. Era um campo de estudantes 

religiosos e era grande influencia da minha vida. Eduardo tinha chegado nos Estados 

Unidos para estudar na Oberlin College [em Ohio], no ramo de sociologia. Mas eu 

comecei a minha educação na universidade com medicina, química, física e todas essas 

coisas porque de fato era influência do meu pai. Mas depois eu vi que não gostava de 

nada de química, não gostei nada das ciências naturais, gostei da biologia, e sob a 

influência de Eduardo mudei para sociologia. Estudei durante dois anos na primeira 

universidade, que era Miami University, em Ohio, depois mudei para Northwestern 

onde me encontrei com o Eduardo. Por isso mudei para sociologia, em vez de medicina.  

 

G.M. – Como estudante de sociologia, quais são as lembranças de professores, de livros 

que tenha gostado, que tenham lhe influenciado muito nessa altura? 

J. M. – A segunda universidade, onde fiz o meu terceiro e quatro ano de estudos era 

Northwestern University [NU], em Illinois. A essa universidade tenho de agradecer 

muito porque deu fundamentação básica da sociologia, mesmo quando fui para Boston 

University para fazer o diploma em Ma, mestrado em sociologia. Uma grande parte do 

meu trabalho foi facilitado pela Northwest University. Professores grandes com quem 

eu estudei eram Melville Herskovits, antropólogo famoso, Wendell Bell, “the futurist”, 

ainda está vivo, Raymond Bakke, ainda está vivo, Wirth, que era de estatística, quer 

dizer, era uma base muito científica... e trabalhávamos muito. Foi no Nortwestern que 

decidi que nunca faria doutoramento porque o Eduardo estava a fazer doutoramento 

naquela altura, ajudei o Eduardo, e vi que era uma punição horrível... Então foi daí que 

decidi que ia até ao mestrado e parar. Foi isso que fiz. Mas no mestrado eu fiz todos os 
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meus estudos no Programa de Estudos Africanos. Então, já virei para africano... eu tinha 

uma bolsa da Northwestern University e é aí que realmente mergulhei nos Estudos 

Africanos.  

 

G. M. – Que autores africanos havia no seu tempo de universidade... para Estudos 

Africanos. Qual era a base bibliográfica que vocês usavam sobre África, eram 

pesquisadores, como é que eram? 

J. M. – Tendo lembrar que naquela altura era muito mais europeus, americanos que 

estudavam África, não os próprios africanos que estudavam África. Era muito raro, teve 

alguns professores americanos negros, como Sir Drake..., mas sobre África em si, 

africanos, era muito pouco. Então, os meus professores em Boston eram Bill Brown, 

que era chefe do programa, Daniel McCall e um japonês, que era uma perda de tempo. 

Estudou um povo chamado Talensi, não me lembro o nome dele, mas de fato quando 

entrei naquela sala fechei a minha mente. Eu acho uma perca de tempo dedicar tanto 

tempo um grupo étnico assim, só assim... não, não gosto. Por isso esqueci tudo sobre os 

Talensi. Era preciso escrever documentos... 

 

G. M. – Mas essa era a parte da antropologia... 

J. M. – Era a parte antropológica.  

 

G. M. – E o Eduardo estava a fazer antropologia... 

J. M. – Era uma mistura de antropologia, psicologia e sociologia. Mas o Eduardo não 

estava em Boston. O que ... sobre Eduardo... eu fui para Boston para marcar tempo 

porque o Eduardo foi selecionado para ir para o Belgian Congo [Congo Belga] fazer um 

estudo. Mas, no entanto, naquele verão de 56 casamos e foi anulada a pesquisa dele, por 

causa de problemas de missionários, a igreja, etc. - não gostavam dessa coisa de preto 

casar com branca. Tivemos muitos problemas. Por isso, só depois é que ele mudou para 

Boston e depois começou a trabalhar nas Nações Unidas.  

 

G. M. – Em 1963 vai para Dar-es-Salaam e vira diretora do Instituto Moçambicano 

onde vai trabalhar na área de educação. Como é que surge a idéia do instituto?  
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J. M. – Essa idéia surge da história de Moçambique, de fato, porque os portugueses 

junto com a igreja católica decidiram que africano não deveriam subir de nível 

educacional, só pode ir até quarta-classe e era para educar o negro para trabalhos 

manuais. Isso está escrito, não é? Não é fantasia dos políticos. 

 

G. M. – O Cardeal [Cerejeira] dizia: “É preciso ensinar o negro não para fazê-lo 

‘doutor’, mas para compreender a grandeza da nação portuguesa que o protege...” 1 

J. M. – “... Através do trabalho manual”. Era muito difícil. O sistema de educação... 

Eduardo fez parte da Igreja Presbiteriana e foi através da Igreja Presbiteriana, dos suíços 

que conseguiu subir, mas a maior parte dos seus compatriotas ficaram atrás, não é? Por 

isso há muito tempo decidimos que uma parte do movimento de libertação, uma grande 

parte do movimento de libertação daria ênfase a educação. Por isso quando de fato a 

luta armada, ou melhor dizendo, a Frente de Libertação [de Moçambique - FRELIMO] 

foi estabelecida uma das primeiras coisas que entrou nas nossas cabeças foi estabelecer 

uma escola para os refugiados moçambicanos que estavam lá. Quer dizer, para facilitar 

a primeira classe, a escola primária, que eram quatro anos mais um, e depois transferir 

para outra escola perto de nós, [o Centro Internacional de Educação de Kurasini], 

apoiada pelos americanos para terminar a escola secundária, em inglês. Por isso a nossa 

tarefa era... completar a escola primária, ensinar inglês para entrar nessa outra escola. 

Foi assim que começamos. Construímos edifícios, que agora é o Instituto Internacional 

na Tanzânia. Era uma tarefa muito grande: selecionar estudantes – muitos entraram não 

é? –, selecionar outros para estudar fora, aqueles que de uma maneira ou outra, 

normalmente nos países vizinhos. Rodésia, Malawi, ou mesmo na Tanzânia, 

moçambicanos para estudar fora do país, ou seja, era para apoiar educação em geral.  

 

G. M. – Janet, você estava lá no Instituto Moçambicano, o Eduardo e você vão vir dos 

Estados Unidos, mas outra parte da Frelimo vinha da Europa. Que tipo de formação - 

sobretudo Marcelino que vinha de Paris -, que tipo de programas vocês tinham lá?  

                                                
1 “[Tentamos atingir a população nativa em extensão e profundidade para os ensinar a ler, escrever e contar] não para 
[os fazer ‘doutores’. Educá-los e instruí-los de modo a fazer deles prisioneiros da terra e protegê-los da atração das 
cidades, o caminho que os missionários católicos escolherem com devoção e coragem, o caminho do bom senso e da 
segurança política e social para a província... As escolas são necessárias, sim, mas escolas onde ensinemos ao nativo 
o caminho da dignidade humana e a grandeza da nação [...] que o protege...” (II AL: 372) [Cardeal Cerejeira em 
1960]. 
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J. M. – Seguimos em geral o programa de Moçambique. Mas mudamos o currículo. 

Quer dizer, entra o programa de Moçambique e o programa daquela escola americana. 

Foi por isso que deixamos os livros de Portugal, utilizados em Moçambique, e 

escrevemos os nossos próprios livros. Os Marcelinos, os Chissanos, Rebelo, Ganhão, 

Martins juntamo-nos e escrevemos livros para o Instituto Moçambicano, para a escola 

primária. Era uma mistura das coisas, mas o alvo era a escola vizinha onde estudantes 

poderiam integrar-se e continuar seus estudos. You know, o Eduardo, muito antes da luta 

armada, dois ou três anos antes escreveu um documento sobre a necessidade de 

universidade africana: criar e educar administradores. Pessoas para preencher as fileiras 

dos administradores dos distritos etc. 

 

G. M. - Formar uma classe de dirigentes competentes... 

J. M. – Não quer dizer classe. Não é bom dizer classe, e sim formar dirigentes. Formar 

pessoas capazes de compreender o povo com quem estava lidar e equipar com os 

instrumentos para governar. 

 

G. M. - Está a dizer que sai da medicina para a sociologia por influência do Eduardo. 

Fundam a escola para formar estudantes que depois entrariam na escola americana para 

darem continuidade aos estudos. Lembra-se de alguns estudantes que tenham passado lá 

e que hoje em dia atingiram o objetivo traçado no instituto? 

J. M. – Muito pouco. Lembro-me mais dos professores que dos estudantes, que eram 

Daniel [Saul] Mbanze, Jorge Rebelo, Joaquim Chissano, Helder [Fernando Brígido] 

Martins, Fernando Ganhão. Estudantes, muito pouco. A minha filha Nyeleti é que se 

lembra bem dos estudantes porque ela estudou com muitos desses estudantes em 

Bagamoyo porque houve dificuldades na escola da cidade, o Instituto Moçambicano, 

então fechamos aquela escola como escola secundária e transferimos para Bagamoyo, e 

esses mesmos alunos foram para Bagamoyo e a minha filha Nyeleti estudou lá com 

esses estudantes. Eu conheço alguns desses estudantes através da minha filha, mas para 

dizer a verdade não me lembro muitos desses estudantes.  

 

G.M. – E, depois da independência vem para cá e trabalha como Diretora no Ministério 

da Saúde. Porque é que foi para a Saúde? 
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J. M. – Well. Essa é a decisão da estruturação da Frelimo, não é? Que a Direção 

Nacional da Ação Social deve ficar no Ministério da Saúde. Hoje tem um Ministério 

próprio. Infelizmente não foi feito assim logo no princípio, porque as pessoas do 

Ministério da Saúde, seja o Ministro, sejam os outros Diretores não tinham interesse 

nenhuma na ação social. Era uma coisa que era deixada de lado, embora muito 

importante. Era necessário... a minha tarefa lá era reestruturar todo o setor da criança 

pequenina antes de ir para a escola, idosos, pessoas inaptas, etc. Qualquer criança, antes 

de entrar para a escola oficial. Isso eu fiz junto com os meus trabalhadores, mas não 

gostei de trabalhar dentro do Ministério da Saúde. Nós não merecíamos respeito. Era 

muito difícil. Foi por isso que eu saí de lá, e caí doente. Tive um colapso nervoso depois 

de dois ou três anos trabalhando lá. Depois fui trabalhar como diretora de cooperação 

internacional... era muito diferente. Gostei muito porque durante o período da luta 

armada tive muitas ligações com os países de fora porque era preciso fazer angariação 

dos fundos, ter muito apoio para as zonas libertadas, etc. por isso ganhei muito 

conhecimento do mundo exterior. Então, eu fiquei lá trabalhando com... era muito... era 

no princípio da cooperação internacional. Em primeiro lugar tivemos muitos daquelas 

chamados cooperantes, estrangeiros que vinham cá para trabalhar em vários ramos. Era 

um departamento da nossa direção que velava sobre as casas,... qualquer coisa com 

esses chamados cooperantes. E depois trabalhamos com ONGs, com governos, 

negociávamos contratos, angariávamos apoios financeiros para Moçambique. Era uma 

coisa muito interessante. Gostei.  

 

G. M. – Vai para outra coisa e muito diferente. A Companhia Industrial da Matola, 

como é que foi parar na Companhia Industrial da Matola?  

J. M. – Porque casei com alguém que a Frelimo não gostou. Daí eu deixei o meu 

trabalho no governo, deixei a minha casa, e fui colocada na Companhia da Indústria. 

Era um tipo de punição, não é? Punição revolucionária. O partido não gostou. Diziam: 

“Janet Mondlane, viúva de Eduardo Mondlane, não pode casar.” Eu disse: “Nem 

pensar. Se eu quero casar, vou me casar, sim.” E depois o presidente Chissano disse, 

muito depois disso, porque já sou divorciada, disse: “Janet sempre andava com tambor 

diferente.” Casei-me, trabalhei lá, aí era muito interessante porque eu era diretora 

administrativa de cinco fábricas. Fizemos bolachas, massas espaguetes, ainda hoje estão 
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a fazer. E era preciso entrar na dinâmica dos trabalhadores. Outra coisa muito diferente. 

Era preciso ter muita coragem porque às vezes faziam greve e era preciso... era muito 

diferente. Mas, por outro lado, trabalhar no sistema burocrático era tratado com todas 

essas coisas de... Aprendi muita coisa: como pesar uma balança,.... eu sempre penso 

nisso. Era muito interessante. Aprendi muito sobre a atitude do trabalhador 

moçambicano.  

 

G. M. – E depois começa a trabalhar na documentação daquilo que é a história e a vida 

de Eduardo... 

J. M. – Depois eu finalmente deixei, não me lembro como deixei, eu decidi sair de lá, 

era tempo de começar a trabalhar com a história de Eduardo Mondlane. Então, consegui 

ter dinheiro, bolsas da Gulbenkian e da Ford Foundation. E fui para Oxford. Fiz 

pesquisa lá, e depois fui para Califórnia, tem muita documentação sobre Eduardo 

porque teve um professor da Universidade de Dar-es-salaam que tinha colecionado 

todas aquelas coisas, documentos... Eu facilitei esse professor para escrever bibliografia 

de Mondlane, mas nunca fez, já morreu. No que fez..., mas falei muito com ele, era 

grande amigo nosso em Dar-es-salaam, Herbert Shore, chama-se Herbert Shore.  E tem 

arquivos de Herbert Shore em Oberling College onde Eduardo estudou. Lá tem muitos 

artigos sobre Mondlane. Fui para Lisboa (Portugal). Fui falar com Mário Soares e 

Adriano Moreira para ter sabor de Portugal. Fiquei lá durante dois ou três meses e 

depois voltei para cá.  

 

G. M. – O Moreira conhecia Mondlane? 

J. M. – Claro. Nós éramos amigos. Mesmo em Nova York, quando Eduardo Mondlane 

trabalhava nas Nações Unidas, eram realmente amigos. O Adriano Moreira era uma 

grande pessoa que sabia como manobrar a ditadura de Portugal. Era muito interessante 

esse senhor, e ainda é... espero convidar Adriano Moréia para cá, para o 20 de junho, 

vamos fazer um Simpósio sobre Eduardo Mondlane, e espero que ele possa estar aqui.  

 

G. M. - O que é que há em termos da obra, do pensamento de Mondlane no prelo, ou em 

livro aqui em Moçambique. O que é que a Janet foi buscar nesses lugares todos? O que 

é que a Janet está trabalhando, o que é que há? 
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J. M. – Muito pouco, muito pouco. Nos meados da década 80 não havia nada. A matéria 

que procurei era matéria básica: cartas, artigos, revistas, livros, etc., ou informação 

sobre Moçambique ou política de Moçambique naquela altura para utilizar como 

contexto das coisas que eu pensei escrever mais tarde e que estou a fazer agora. Mas 

muito pouco. Posso dizer que aqui - de certeza vou esquecer certas pessoas -, Tereza 

Cruz e Silva, que trabalhava muito sobre Mondlane... Alexandrino José que trabalhava 

junto com Tereza, tem algumas coisas originais no Arquivo cá com Antonio Sopa, mas 

não há muita coisa escrita sobre Mondlane  

e nós aqui temos um problema – é difícil dizer isso -, com pessoas que estudam no 

Brasil, mas aqui na África somos isolados por causa da língua. Estamos aqui em 

Moçambique, com a língua portuguesa, está lá Angola do outro lado, mas todo o resto 

fala inglês. E eu estou com grande inveja de todas as organizações que ficam na África 

do Sul, ficavam no Zimbabwe – agora está com problemas. Por exemplo a Zâmbia, 

Malawi, Tanzânia teve muitas coisas a acontecer, mas aqui, não. Nós estamos... em 

primeiro lugar vai escrever na língua portuguesa, depois tende procurar tradução, e é 

caro. Eu estou a enfrentar esse problema com os meus livros, mas é o contrário... das 

duas direções, do português para inglês e de inglês para o português. É cara fazer essas 

coisas e as pessoas que podem ajudar, desenvolvimento bem educados não vêem para 

cá... Precisamos muito mais intercambio entre Brasil, que é muito mais desenvolvido, e 

Moçambique, e Angola e não precisamos muito mais intercambio. Mesmo assim, 

vamos ficar enganados para outro mundo, que domina o mundo intelectual.  

 

G. M. – Quer dizer, o português está a ser um problema... 

J. M. – Is a handicap... logo no princípio houve um debate se Moçambique continuava 

com a língua portuguesa ou mudava para o inglês. Claro! Todos os líderes foram 

educados em Portugal, ou Moçambique. Qual debate? Decidiram continuar com o 

português, na cultura portuguesa. O.K. Muito bem. Eu fui educada numa outra cultura. 

Tenho outra ótica, mas ainda estou com muita inveja sobre... que nós não podemos 

entrar suficientemente na vida intelectual de todo o mundo. É como chineses. Os 

chineses fazem tanta coisa, por exemplo, neste momento está a fazer um grande 

trabalho sobre malária. O que se passa com isso? É preciso traduzir do chinês para 

outras línguas para entrar nessas revistas acadêmicas, etc. É difícil. Num dia os chineses 
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vão dominar aqui, Portugal, mas aqueles que falam a língua portuguesa não vão 

dominar. Temos que nos conformar.  

 

G. M. – E de 86 a 92 trabalha na Cruz Vermelha de Moçambique... 

J. M. You know,... na Cruz Vermelha... eu penso que... não oficialmente antes da 

independência. Em todo o caso nós não tivemos. Foi o então primeiro ministro que 

pediu que eu formasse enfermeiros em Moçambique. Não era fácil porque houve muitos 

problemas de liderança, esse problema da Cruz Vermelha porque algumas pessoas 

pensavam que estavam num lugar que dava tirar dinheiro para o bolso. Segundo - o 

grande problema -, era a altura de guerra aqui. A formação da Cruz Vermelha se dá em 

plena guerra com Renamo e era preciso estudar muito bem como tratar com esse 

problema. Trabalhávamos juntos com a Federação Internacional da Cruz Vermelha, 

Crescente Vermelho, e era preciso criar essa organização. Perdemos muitos quadros 

nesta guerra, porque era tarefa da Cruz Vermelha assistir no combate. Era muito difícil. 

Eu assisti Conferências lá fora e às vezes a Renamo [Resistência Nacional de 

Moçambique] estava a assistir essas Conferências, questionavam se eu, como membro 

da Frelimo, seria capaz de, de fato, defender, assistir... mas eu disse: “sim. é possível, é 

muito possível”. E eu penso que nós conseguimos manter a nossa neutralidade, quando 

fosse necessário, e perdemos muitos quadros. Eu tenho muito orgulho sobre essa fase da 

minha vida, e sobre todos os quadros que trabalharam na Cruz Vermelha, e essa tradição 

continua. Até hoje a Cruz Vermelha é muito forte. É uma boa organização cá, estou 

muito feliz.  

 

G. M. – Quais são os marcos fundamentais, para além desses dois beligerantes que você 

encontrou lá... quais são os outros marcos que você teve na Cruz Vermelha. Acho que 

foi uma instituição muito importante naquele período... 

J. M. - Era para estruturar, organizar liderança, essa idéia de “temos uma organização e 

podemos roubar todo o dinheiro na bolsa.” Mas eu não gostei da guerra. Aprendi a não 

gostar de guerra, ninguém gosta de guerra, não é? Às vezes é muito teórica, mas a 

guerra não é. Há tanto sofrimento, tanto... para quê? No fim, quase sempre a guerra 

acaba onde iniciou. Por isso fui muito marcada por isso. Realmente, quando era muito 

jovem eu era pacifista. Depois, com a luta armada, justiça... mudei. Às vezes a guerra é 
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necessária, mas guerras, tipo guerra civil, é uma doa piores, por isso fiquei muito 

marcada. O amor e respeito para com o povo moçambicano cresceram muito. Por 

exemplo, aqui, na minha casa, tenho guarda, homem que trabalha dentro de casa que é 

da província da Zambézia, estava no meio de guerra. Muitos familiares dele morreram, 

mas ele ficou muito forte a favor da Frelimo e conseguiu sobreviver. Sobreviveu e tenho 

muito respeito pelas pessoas que sobrevivem esse trauma. Uma das coisas que a Cruz 

Vermelha era necessária fazer era a reintegração das pessoas - não vou dizer somente 

Renamo, pode ser Frelimo, Renamo, ou outras pessoas que estavam se aproveitando da 

situação. Aquelas que massacraram nas aldeias, que roubaram. Era preciso reintegrar 

essas pessoas nessas mesmas aldeias. Como é possível? Muito difícil, mas a maneira 

que o povo moçambicano aceitou , reintegrou aquelas pessoas nas suas próprias aldeias 

é honra para o espírito do ser humano, e isso testemunhei e, de fato, era maravilhoso.  

 

G. M. – E depois dá outro salto. De 93 a 2008 vai para o Niassa, em Cuamba.  

J. M. – Olha. Comprei com o meu marido uma serração. Em todo esse tempo estou a 

fazer essa coisa de Eduardo Mondlane, não é? Escrever... ver os documentos porque o 

problema desse trabalho tem oito mil páginas originais mais cartas, e tenho que reduzir 

e decidir o que entra e o que não entra... Mas, anyway, fui para o Niassa... aí foi uma 

experiência muito interessante porque na altura Niassa era uma província muito 

subdesenvolvida, e fizemos nosso trabalho lá, mas aquela serração não era grande e 

finalmente saímos de lá, mas gostei viver lá... Em Cuamba, cozinha fora, outro tipo de 

pessoas. Quer dizer, os do Niassa são pessoas diferentes, não é? Eram pessoas 

perseguidas para os business. Todas as pessoas que faziam business de escravos no 

interior passavam lá para Zanzibar. Então, isso mudou a cultura deles. Faziam e 

desfaziam tudo em 10 minutos. Casas, comidas e tudo era muito interessante. E como 

meio antropóloga eu estudei essas pessoas como elas fizeram, mas sempre um povo 

bom. Moçambique é sensacional. Somos boas pessoas. A única coisa que temos que 

aprender é trabalhar. Nós não temos a grande cultura do trabalho em Moçambique. É 

um problema. Mas boas pessoas somos. Aprendi isso em todo o Moçambique.  

 

G. M. – E no processo de trabalho da documentação da vida de Eduardo Mondlane vai 

fundar, em 96, a Fundação Eduardo Mondlane... 
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J. M. – Temos essa Fundação, começamos muito grande, com muitos planos, mas 

depois vimos que não dava. Então, ficamos muito focados no legado de Mondlane. Saiu 

desse trabalho o projeto de desenvolvimento de um Museu aberto em Nwadjahane, [no 

distrito de Mandlakaze, província de Gaza]. Nwadjahane é a aldeia de Eduardo 

Mondlane, onde ele nasceu. Estamos a construir... a nossa casa está lá. Está lá a aldeia, 

Nuadjahand, como estava quando Eduardo nasceu. E tem muitas pessoas que visitam e 

estamos a tentar educar o povo moçambicano como muitos estrangeiros, tivemos 

parlamentares, muitas coisas vão para lá. É a nossa maneira de espelhar, de educar sobre 

o legado Eduardo Mondlane. É um grande projeto. Se tiver tempo para ir para lá deve ir 

para lá. No dia 3 de fevereiro deste ano, tivemos 43 mil pessoas assistindo palestras, 

comícios etc., comeram todos lá, 43 mil pessoas. Era uma coisa incrível e cada um sai 

com uma noção de Eduardo Mondlane. Agora vai para aquela aldeia uma extensão da 

Universidade Eduardo Mondlane para ter computadores e todas aquelas coisas, as 

pessoas podem ir lá, ver todo o material de Mondlane, todas aquelas coisas todas, e 

vamos ter uma subestação da universidade lá. É uma coisa que está a crescer e tudo 

sobre o legado de Eduardo Mondlane, tudo sobre a Fundação Eduardo Mondlane.  

 

G. M. – Além de The Struggle for Mozambique [Lutar por Moçambique, 1969], que é a 

obra mais famosa, e Chitlango [ou o “filho do chefe”], quais são as outras obras do 

Eduardo...? 

J. M. – São palestras, são coisas escritas e publicadas em livros. É isso que estou a 

colecionar e organizar para referência. O que estou a fazer agora? Estou a fazer essas 

cartas editadas de Eduardo Mondlane para o mundo, mas a maior parte das cartas são de 

Eduardo Mondlane. O primeiro volume já foi publicado e incluído neste livro. É um 

drama, ninguém tem conhecimento dele. É contra alcoolismo. Eduardo escreveu quando 

era estudante lá na União da África do Sul. Muito antes de ir para Portugal estudar, em 

49. Foi escrito em 47. É sobre alcoolismo. Publiquei, juntei neste livro, mas no futuro 

não vou fazer isso. Só vou fazer referências, talvez a fundação vai publicar essas coisas 

num volume porque estão espalhados. Eduardo escreveu coisas publicados no livro 

Africa in the Modern World e em outros livros tem parcelas, tem coisas sobre Eduardo 

Mondlane, é preciso juntar essas coisas, mas o foco do meu trabalho é para por lá para 

as pessoas que estão a fazer research, matéria prima, é preciso ter matéria prima... que 
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tipo de pessoa era Eduardo Mondlane? Quais eram as interpretações dele etc., é isso que 

estou a fazer agora. É muito duro porque tenho que rever toda a minha vida com 

Mondlane e não é muito fácil, sobretudo quando estamos a reproduzir essas cartas eu 

sempre sei o que vai seguir. Por exemplo, neste momento estou a escrever uma história 

de 1956. O Eduardo está na Universidade de Northwestern... e eu em Boston. Estou no 

mês de setembro... ler essas cartas, editar as cartas, mas eu sei. Os protagonistas daquela 

altura não sabiam, mas eu sei que um mês depois vamos casar. Mas eu sei sempre o 

futuro. É difícil quando se conhece o futuro dessas pessoas, desses atores, e tenho de 

esconder o que se passa a seguir no volume 3, mas o pior é quando chega o volume 4, 

eu sei que vai morrer em fevereiro de 69. Este eu sei precisamente os passos, mas no 

volume 2 só posso revelar estes etc., é muito duro.  

 

G. M. – Voltando a essa... vocês casam em 56. Vocês tinham uma amiga, a Betty King. 

J. M. – A Betty King era trabalhadora da... A Fundação Ford? Não me lembro onde ela 

trabalhava, não me lembro, uma coisa ligada com África. E quando precisava um 

administrador ou secretária, o Eduardo foi buscar Betty King para trabalhar no Instituto 

Moçambicano. Mas ela saiu do Instituto antes da morte do Eduardo porque pediu um 

aumento salarial, mas não era possível dar. Então ela saiu e começou a fazer outros 

trabalhos, mas eficiente. A chave do Instituto Moçambicano era um indiano tanzaniano 

chamado Abdul Virani, contabilista. É através do trabalho dele que tivemos sucesso de 

ter dinheiro de fora porque os governos nórdicos não apoiavam instituições cuja 

contabilidade não era boa, não é? Então tenho de agradecer esse senhor Virani.  

 

G. M. – Está vivo ainda? 

J. M. – Isso não posso dizer. Naqueles problemas em Zanzibar com. , quando estavam a 

perseguir os indianos, ele saiu para Canadá... porque ele era desse... de Agha Khan. 

Então, Agha Khan pegou passagens de todas as pessoas em Tanzânia, deslocaram-se e 

foram para Vancouver, no Canadá. Eu não sei se ele está vivo.  

 

G. M. – Nunca mais teve contato com ele? 

J. M. – Nunca mais. Eu lamento muito. É uma das coisas que eu lamento.  
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G. M. - Esse indivíduo trabalhou com o Eduardo? 

J. M. – Não. Trabalhou comigo no Instituto Moçambicano. Conhecia o Eduardo muito 

bem, claro, mas trabalhou diretamente comigo.  

 

G. M. - E mais tarde vai ser também diretora executiva do Instituto Nacional de 

Combate ao Sida.  

J. M. – Oi ia... Essa é outra vida. Mais uma vez um Primeiro Ministro pediu que eu 

estabelecesse esse Conselho Nacional, não existia, o Sida causava muitos problemas cá, 

e eu fiz isso. Fiz isso por quantos anos? 3 anos. 

 

G. M. - Quer dizer, trabalhou de 2000 a 2003. 

J. M. – Isso. Foi um trabalho muito duro porque era para entrar nas organizações 

internacionais que lidavam com Sida. Finalmente era Global Found. Era Sida, 

tuberculose e malária... e trabalhei junto com o Ministério da Saúde. Fizemos uma boa 

organização, mas muito difícil de trabalhar. O nosso trabalho era juntar organizações 

que, em Moçambique, para trabalharem juntas. Organizações não gostam de trabalhar 

juntas. Cada um quer o seu dinheiro, a sua parte, etc., é muito difícil. Não é por causa de 

Sida, não é por causa de Moçambique, é mentalidade do ser humano. É a mesma coisa 

em todo o mundo. Mas estava eu lá, aprendi muito sobre o Sida, mas foi o último 

trabalho que fiz e fiquei cansada. Fiquei cansada e eu pedi o Primeiro Ministro: “deixa-

me sair”. Já tinha quase... passei a hora da reforma, não é? A idade da reforma. E eu não 

via nenhuma possibilidade nenhuma possibilidade de sair daquela instituição. Num dia 

desses fui para o Conselho de Ministros e disse: “Desculpa, esse é o último relatório que 

vou dar e vou sair...” Estava cansada. “Todo esse trabalho, toda essa vida, deixa os 

jovens continuarem. Então, eles ficaram surpresos, mas eu não via outra maneira de sair 

daquele conselho. Então, reformei-me. Eu reformei-me sozinha. E deram... a partir daí 

só fico com o trabalho sobre Mondlane. É tarde, mas eu só faço isso agora. É um 

trabalho muito difícil. Fico cheia de stress.  

 

G. M. – Está a trabalhar com uma equipe, está a trabalhar sozinha, está a trabalhar com 

o seu filho, a sua filha...? 
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J. M. – Well. Sou eu que tenho de organizar tudo. Esse material é cru, escrito a mão, 

oito mil páginas. Então, a primeira coisa a fazer é transcrever esse material e pôr no 

computador. Esse material mando para os Estados Unidos. Há uma empresa lá que faz 

esse tipo de transcrição. Depois, quando a matéria original está em inglês, tenho de ter 

alguém para traduzir para o português. Tenho aqui Judith Baloi, e a Paul Gaster, Bento 

Sitoi... é uma equipa. O Bento Sitoi, da Universidade, é um famoso tradutor. Ele faz 

traduções de Changane para português, depois eu traduzo do português, e outra pessoa 

traduz do português para o inglês e vice versa. Quer dizer, há um grupo de tradutores 

com quem eu trabalho, grupo esse apoiado pelo governo, pela Ford Foundation, pelo 

setor cultural dos Estados Unidos. Quer dizer, eu sou chefa coordenadora. Depois, o 

ultimamente o grande trabalho que foi feito foi traduzir o primeiro volume em inglês. 

Esse já está é feito. Agora tenho de publicar, tem uma empresa que quer fazer isso, e 

neste momento estou a trabalhar no segundo volume que implica... como todo o 

material, quase todo o material está em inglês, tenho de ter alguém para traduzir para o 

português porque é a língua desse país. Quer dizer, eu é que estou na coordenação, mas 

o meu trabalho principal é ver no computador aquelas cartas e tirar grandes partes. Por 

exemplo, coisas que fala mais de amor, não é? Tem de tirar, é muito privado, tiro. 

Coisas que fala das pessoas do passado dele de uma maneira muito mal, tiro. Coisas há 

muito, muito... muitas coisas que tem de sair, mas eu guardo. Se alguém quer saber, eu 

guardo os originais. É claro que todos os originais ficam comigo. É um trabalho muito 

difícil, e depois é preciso, por exemplo, neste momento... é muito complicado, é melhor 

não entrar nisso, mas é muito trabalho.  

 

G. M. – Há um livro publicado sobre si “A minha vida está nas mãos de um preto”, 

mais ou menos esse é o título..  

J. M. – Olha, “O meu coração está nas mãos de um negro”. Que título... é horrível. 

 

G. M. – Qual é o teor desse livro: O que é que a Janet diz nesse livro? 

J. M. – É sobre a minha vida. Foi escrito por uma dinamarquesa, [a Nadja Manghezi]. 

Ela fez muitas entrevistas. O problema desse livro é que recusou tirar qualquer coisa de 

material original que ela tinha. Mesmo coisas... ela recusou de tirar isso. E não tive 

controle sobre isso. Mas, de fato, a minha vida está neste livro. Agora, os meus filhos 
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querem que eu escreva sobre mim. Isso não vou fazer, não tenho tempo. Tenho um alvo 

na minha vida, que é escrever sobre as cartas de Eduardo a serviço da história. É para 

mostrar que tipo de pessoa era, quais são os pensamentos, quais foram os trajetos ainda 

vivo, etc... Essa é a única coisa que quero fazer. Esse livro vai ficar lá... na história... 

Aquele título não gostei, mas ninguém consultou a mim. Ela fez entrevistas e foi 

escrever. 

 

G. M. – Recentemente vi uma entrevista sua, há um trabalho feito na Rádio Televisão 

Portuguesa [RTP], onde fazem uma história dos movimentos de libertação da África: 

MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola], FRELIMO, PAIGC [Partido 

Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde], MSTP [Movimento de Libertação 

de São Tomé e Príncipe], onde a Janet fala das diferenças de pensamento dentro da 

Frelimo entre pessoas, no vosso caso que vieram dos Estados Unidos e do pessoal que 

veio da Europa, e sobretudo de Paris. Alguém terá tido algum peso no seu percurso 

intelectual dentro do movimento?  

J. M. – Para dizer a verdade não me lembro nada dessa entrevista.  

 

G. M. – Saiu a duas ou três semanas atrás... 

J. M. – Eu fiz uma entrevista com a RTP e falei sobre Portugal... Mas a sua pergunta 

qual é? 

 

G. M. – Essa proveniência, fora da direção da Frelimo vinha de Paris e vocês vinham 

dos Estados Unidos. Para quem olha de fora o grupo de Paris tem muita influência do 

Leste, um pensamento do Leste, pró-Soviético... Estou a falar do Aquino, Marcelino, 

falo do Mário Andrade, toda aquela gente e vocês vêm do outro lado do Atlântico, dos 

Estados Unidos. Isso terá tido algum peso, no vosso pensamento, sobretudo na forma 

como organizaram o Instituto Moçambicano? Na vossa atividade intelectual dentro do 

movimento terá tido um peso? Isso criou alguma clivagem, ou foi pacífico? 

J. M. – Não. Está relacionado com a minha personalidade. Quer falar de mim, ou sobre 

o meu marido?  

 

G. M. – Sobre si... 
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J. M. – O.K. Tem de compreender a minha proveniência. Cresci numa família sem 

vínculo político. Houve um vazio. Eu apenas descobri muito mais tarde que os meus 

pais eram republicanos, eram conservados. O primeiro choque veio quando descobri 

que de fato não gostavam de negros. Que estavam prontos para dar caridade, mas 

integrar-se, ter uma vida com eles, nem pensar. Foi o primeiro choque em minha vida. 

Naquela altura o Eduardo já estava em minha vida. I think... Eduardo começou a 

escrever em mim porque estava vazia. A política de Eduardo começou a entrar aqui. 

Agora... a questão de Albert Schweitzer e outras pessoas, depois comecei a ler coisas 

provenientes de sociólogos do Leste, que era mais de história, não é? Quer dizer, abriu 

muito a minha visão. Eu era a estudante fiel de Eduardo. O Eduardo era 14 anos mais 

velho que eu. Muita experiência na vida, e um homem que amava muito o ser humano, 

cada um... Essa foi a grandeza o Eduardo. Eu tentei ser como Eduardo, copiei o Eduardo 

porque para mim ele era o Cristo. Quando chegou a Frelimo e com todas essas pessoas 

vindas da Europa, de orientação comunista, socialista, etc. Eu vi que Eduardo era capaz 

de trabalhar com todos. Então, também trabalhei com todos. Associamos com todo 

mundo porque a Frelimo ganhou suas armas, comida para o exército – todas essas 

coisas -, da Europa do Leste. A minha responsabilidade era de educação, serviços 

sociais nas zonas libertadas... esse tipo de coisa. Por isso eu... o Leste europeu estava 

envolvida nisso, então envolvi o Oeste, sobretudo os países nórdicos e depois, um 

pouco mais tarde, a Alemanha, grupos de apoio da França, grupos de apoio da 

Inglaterra, grandes grupos de apoio. E era necessário juntar isso tudo. Então, trabalhei 

com o Leste, Oeste e respeitei muito os sistemas do Leste, mandei a minha filha para a 

União Soviética, para estudar balet, mandei o meu filho para terminar o ensino 

secundário, e, finalmente, mandei a minha filha, pequenininha, para a escola da Frelimo. 

Quer dizer, passei a ser uma pessoa dos dois mundos. Era necessário, não é? Não é 

possível desenvolver um povo assim, só... é preciso... e eu também cresci... fui ensinada 

por Mondlane... “vamos utilizar, ser amigos de todo mundo”.  

 

G. M. – Voltando para o hoje. Com uma formação sociológica, tem experiência em 

trabalhos na educação, trabalhos na ação social, qual é a análise que faz hoje sobre o 

desempenho intelectual da geração de hoje, o que é que acha, sobretudo naquilo que é o 
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pensamento social moçambicano hoje, a nível das ciências sociais? O que é que acha? 

Que diferenças estabelece entre a sua geração com a geração atual?  

J. M. – A minha geração... é preciso lembrar que falando de mim pessoalmente, cresci 

numa cultura diferente. O valor dado à educação, fundamentalmente à educação, era 

diferente. Eu tinha pessoalmente todos os privilégios de educação. O meu pai deu-me 

toda oportunidade para que eu fosse bem educada. Então, a minha história é muito 

diferente em relação à história dos moçambicanos hoje. Se vamos falar sobre 

Moçambique..., o moçambicano não tem privilégios. Os pais dos moçambicanos de hoje 

não tiveram privilégio, a maior parte nem sabe ler e nem escrever. Agora, eu cresci 

numa família em que educação era prioritária. Pode ser que para os moçambicanos de 

hoje a educação figure entre as prioridades, mas não tem fundamentos. É por isso que 

temos crianças nas escolas primárias e secundárias muito subdesenvolvidas no ramo de 

educação. Infelizmente, muitos não conhecem as províncias de Moçambique porque os 

seus professores não sabem também. Muitas das vezes lecionar é uma luta de 

sobrevivência. Sobreviver... educar sim, mas primeiro vamos comer. Essa é a grande 

diferença entre a minha criação e a criação do moçambicano hoje. Agora, os que estão 

na universidade hoje em dia... muitos não são de qualidade que devia ser. Entram na 

universidade sem os fundamentos que deviam ter. É por isso que a universidade está a 

correr para preencher as lacunas que existem na mentalidade do estudante 

moçambicano. Eu penso que hoje em dia é muito difícil ser estudante porque há muitas 

dificuldades. Tem de comer, tem de pensar na família que está noutro sítio, que está 

com muitas dificuldades, não é? Não é fácil ser estudante hoje em dia. As vezes os 

professores não são os melhores. Então, a luta é muito grande. Aqueles que conseguem 

a sua educação dão valor, mas as vezes esse valor não é para o desenvolvimento de 

Moçambique, nem para o seu próprio desenvolvimento... porque posso ganhar cada vez 

mais dinheiro na educação, em vez de pensar nos outros pensam em si só. Mas eu penso 

que essa é uma fase. Não é possível transformar rapidamente uma sociedade dos pobres, 

daqueles que nunca foram para a escola, para aqueles que são confortáveis na sua 

educação. Isso vai levar tempo, mas vamos chegar lá, mas temos de continuar a educar a 

nossa moral. É por isso que estamos muito preocupados em projetar a moral de Eduardo 

Mondlane. Esse é o nosso objetivo.  
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G.M. – E talvez, para terminar, pode citar títulos de alguns livros que já escreveu? 

J. M. – Eu não escrevi livros. Nunca escrevi livros. Só escrevi artigos, etc., mas não sei 

onde estão, e nunca...eu sei que os acadêmicos ficam com aquelas listas grandes de 

artigos, eu não tenho nenhuma e não tenho interesse.  

 

G. M. – Além do Eduardo, quais são os personagens, as personalidades que acha que 

foram importantes no seu percurso?  

J. M. – O meu pai, para começar, certos professores como Wendell Bell, Raymond 

Bakke, William Brown, e depois os meus contatos com o povo de lá. Como eles 

encaram a vida sem nada, são os meus grandes professores. Temos de pensar neles 

sempre. Depois os meus camaradas da luta armada e por último, posso dizer, os meus 

filhos já crescidos, que aprenderam muito e estamos a falar sempre sobre a vida, etc. 

Tenho bom relacionamento com boa parte dos meus filhos, e os netos que são jovens e 

têm outra perspectiva na vida que tenho de acompanhar, não é? Tenho a sorte de ter 

netos que vivem comigo. Tenho uma vida muito rica, no sentido de ganhar muito da 

diversidade das pessoas.  

 

G. M. – Se dissesse assim, de tudo que leu escolhesse três livros, quais escolheria, quais 

afetaram sua vida, livros que acha que são importantes? 

J. M. – Que afetou minha vida? Primeiro a bíblia. Segundo – esses não são daqueles 

livros que normalmente as pessoas citam, aqueles intelectuais, não. Bíblia, depois vem 

um livro que vocês nunca ouviram falar, is called: A man called Pedro (Um homem 

chamado Pedro), [de Barbara Osborne Westphal], que fala de um pastor dos Estados 

Unidos. Um terceiro livro, talvez Chitlango: o filho do chefe.  

 

G. M. – A propósito, aquele livro foi escrito por Mondlane e [André] Clerk?  

J. M. – Sim, pelos dois. Foi Clerk quem escreveu, mas foi o Eduardo que deu todos os 

fundamentos. Só a última parte do livro é que o Clerk imaginou. Não imaginou bem 

porque nunca pensou que ele estabelecesse um movimento de libertação, não é? É uma 

outra história aquele livro, não sei o que e como ficou...  

 

G. M. – O Clark teve muita influência sobre o Eduardo, não é? 
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J. M. – Muito. Era um homem formidável, com espírito grande, um intelectual... era 

advogado, não era um missionário simples. Era advogado, um sucesso humano, respeito 

para o ser humano... Essas coisas todas transferiu para o Eduardo... 

 

 


