
 

 
Nelson Mandela (1 91 8- 201 3),  o grito da liberdade! 

 

Pagou com muitos anos de cativeiro a sua oposição à discriminação da população negra da 
África do Sul. Nos piores momentos, jamais desanimou. Soube esperar e olhar para a 
frente com confiança e otimismo, apesar da pressão e dos medos que defrontou. E, 

sobretudo, soube ser reconciliador enquanto presidente dos sul-africanos, de 1994 a 
1999. 

 
 

 

Nelson Rolihlahla Mandela nasce a 18 de julho de 1918 numa diminuta aldeia 

do distrito de Umtata, capital do Transkei, na província do Cabo, no sudeste da 

África do Sul. Cresce nesta região de colinas suaves e vales férteis, entre os 

montes Drakensberg e as águas do oceano Índico. 

Difunde-se, durante muito tempo, a ideia de que ele descende de reis, mas 

na realidade estes rumores são um mito. O seu pai foi chefe da aldeia e 

conselheiro dos governadores da tribo Xhosa, um povo orgulhoso que dá grande 

importância às leis, à educação e ao acolhimento dos estrangeiros. Mandela faz 

os primeiros estudos numa escola cristã metodista. Depois frequenta a 

Universidade de Fort Hare, o único centro de estudos superiores que, naquela 



época, acolhe estudantes não brancos, a 250 quilómetros da sua casa. Cursa 

Direito. Mas em 1940 é expulso de Fort Hare por participar numa greve 

estudantil.  

 

No ano seguinte, vai para Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. 

Apresenta-se no escritório da empresa Crown Mines. Quer trabalhar nas minas 

de ouro, minas que nada têm de dourado, pois a terra árida, sem árvores, é 

esventrada, os ruídos das perfuradoras são estridentes e trovejam os estoiros 

dos cartuchos de dinamite. Consegue trabalho como vigilante, e assim paga os 

estudos. 

Durante este período, filia-se no Congresso Nacional Africano (ANC, sigla 

em inglês), um movimento nacionalista fundado em 1912 e dirigido por Albert 

Luthuli — chefe zulu, professor e líder religioso —, que foi Nobel da Paz em 1960 

(foi o primeiro africano distinguido com este prémio). 

Em 1952, Nelson Mandela inscreve-se na Ordem de Advogados de 

Joanesburgo. Ele e Oliver Tambo são os primeiros advogados negros sul-

-africanos.  

 

Desde 1948, sucedem-se as greves, os atentados e as manifestações contra 

o regime de apartheid que governava o país com a força das armas e das leis 

racistas. Os negros são obrigados a viver marginalizados, num Estado que separa 

as pessoas por classes sociais conforme a cor da pele. São imensas as vítimas de 

maus-tratos e, também, as mortes. Os movimentos nacionalistas negros são 

ilegalizados.  

Mandela tem de se esconder. É o homem mais procurado pela polícia. 

Consegue escapar, recorrendo a todo o tipo de disfarces, até à manhã de 5 de 

Agosto de 1962. É preso numa estrada secundária a 30 quilómetros de 

Pietermaritzburg, e condenado a sete anos de prisão. Dois anos depois levam-no 

de novo a tribunal e, desta vez, a sentença é prisão perpétua. Mandam-no para a 

cadeia de alta segurança em Robben Island. Na porta da sua cela põem uma placa 



com a inscrição «N. Mandela 466/64». Indica que é o preso 466, admitido na ilha 

em 1964. Mandela tem então 46 anos. 

 

A notícia da condenação de Mandela chega a todo o mundo. Ele é 

considerado prisioneiro político. E numerosas organizações reclamam, desde logo, 

a sua libertação imediata. Milhões de estudantes por toda a Terra lançam um 

grito unânime: «Mandela Livre!» 

Este grito só é ouvido pelo presidente Frederik Willem de Klerk, a 11 de 

fevereiro de 1990, que manda libertar Mandela e põe fim a 27 anos de cativeiro. 

Neste dia começa a delinear-se uma nova África do Sul. Frederik de Klerk, o 

último presidente branco desta nação, acaba com o apartheid. Brancos e negros 

já podem estar juntos nos parques, jardins, transportes e restaurantes; viver nas 

mesmas aldeias e cidades; frequentar as mesmas escolas, universidades, 

empresas e igrejas. 

Frederik de Klerk e Nelson Mandela recebem ambos o Prémio Nobel da Paz 

em 1993. Finalmente, a 27 de abril de 1994, Mandela é eleito presidente da 

África do Sul. Compromete-se a libertar o povo das cadeias que ainda o 

aprisionam: a miséria e o ódio. No ano seguinte cria a Comissão para a Verdade e 

Reconciliação, com o propósito de promover a unidade e reconciliação nacionais, 

num espírito de entendimento. E pede ao arcebispo anglicano Desmond Tutu, 

Nobel da Paz em 1984, que a presida. 

Em 1999, Nelson Mandela retira-se da política e passa a dedicar-se à 

defesa dos Direitos Humanos, o que lhe vale em novembro de 2006 o prémio 

Embaixador de Consciência, atribuído pela Amnistia Internacional. 

Morre em 2013, após doença prolongada, mas ficará para sempre como um 

dos maiores símbolos da Humanidade: pela sua profunda sabedoria, pela sua 

vontade de reconciliação, por nos ter ensinado, pela paz, o valor da luta por um 

Ideal de Justiça e Paz! 

 
Leo Salvador 

Revista Audácia 
 Outubro de 2008 

(adaptação) 


