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As autobiografias de Eduardo Mondlane e de Nelson Mandela são discursos do Eu ao espelho repartido da 

diáspora contestatária moderna, textos marcados por uma estética de resistência, produzida na luta contra 

o etnocentrismo colonial. Pela razão apontada, serão convocados a dialogar entre si, e em contraponto com 

a Literatura de Escravos, até Frederick Douglass, bem como com a linha de líderes políticos que ele inicia, e 

se estende até Martin Luther King. Propõe-se como linha temática de investigação a observação do Nome 

Humano Individual nas narrativas em apreço, por este se configurar um elemento de diagnose social, 

cultural e política, susceptível de ilustrar e problematizar situações de centro e de periferia, partindo do 

pressuposto que deter um lugar devidamente localizado na margem não é estar na marginalidade. 

Nesta afinidade discursiva bebe o fundamento de conferir visibilidade aos diálogos descobertos entre as 

duas zonas literárias, a africana e a afro-americana, argumento que justifica a escolha das autobiografias de 

Eduardo Mondlane e de Nelson Mandela, ambos líderes políticos, paradigmáticos da linha afro-americana, 

em cujas escritas o Eu é plural e eminentemente ideológico, representantes reconhecidos pelos seus povos, 

que neles acreditaram como gestores fidedignos de um projecto comum, um projecto nacional de 

transformação social, cultural e política. O Eu afro-americano, subjugado e libertado pelo estado 

euro-americano, insiste falar da periferia para o centro, onde se fizeram ouvir os líderes políticos que 

afirmaram falar em seu nome. O Eu colectivo de Mondlane e de Mandela efectivaram um percurso dos seus 

centros étnicos, Changane e Xhosa, em direcção a outros centros intelectuais e políticos, sob domínio, ou 

vigilância, dos respectivos estados coloniais. As três situações ilocutórias de Eu mostram recusar o estatuto 

de minoria étnica colonizada, apesar da situação de exílio interno, persistindo na luta pela sua diferenciação 

nacional, ou integração condigna na nação, contra a prepotência dos aparelhos coloniais. Os grupos 

humanos aqui implicados partem de situações periféricas dissemelhantes, convergindo, não obstante, no 

repúdio que fazem do lugar marginal a que foram remetidos 
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