
Quando Oliver Tambo morreu em 1993 
devido a complicações após um enfarte, 
um Nelson Mandela prestes a tornar-se 
o primeiro presidente negro da África do 
Sul declarou na cerimónia fúnebre: “Aqui 
jaz perante vós o corpo de um homem 
que está ligado a mim por um cordão 
umbilical que não pode ser quebrado.” 

Três anos antes, o homem que, com 
Mandela e Walter Sisulu, fundou a Liga 
Juvenil do Congresso Nacional Africano 
(ANC) em 1943, aterrava em Joanesbur-
go. “Tambo! Tambo!”, entoaram as cen-
tenas de sul-africanos negros que foram 
recebê-lo ao aeroporto Jan Smuts.  

O momento não era para menos: depois 
de 30 anos a gerir o ANC (cuja liderança 
assumiu em 1967) do exílio, Tambo vol-
tava ao país natal e discursava numa con-
ferência do partido, a primeira dentro da 
África do Sul desde a ilegalização do ANC 
pelo regime do apartheid, em 1960. 

Para muitos, sobretudo fora da África 
do Sul, Tambo é uma figura obscura e 
pouco conhecida. Mandela é tido, para 
todos os efeitos, como o pai da luta con-
tra o regime de segregação racial, o pai 
da nação sul-africana que se ergueu con-
tra o racismo da minoria branca. Mas 
sem os irmãos de armas, admitiu várias 
vezes o ícone global, a luta não teria ido 
a lado nenhum. 

Desses irmãos de armas, Tambo foi um 
dos mais presentes na vida de Mandela. 
Foi com Tambo que criou o único escri-
tório de advogados negros numa África 
do Sul segregada por raças. Com ele estu-
dou na Universidade de Fort Hare, no 
Cabo Oriental; ambos foram expulsos 
dela em 1940 por “activismo político”. 

Depois disso, os dois homens levaram 
20 anos até concluírem que a resistência 
pacífica não era suficiente para defender 

os direitos dos negros e combater um 
regime impiedoso para com a sua raça. 

A casa do então presidente do ANC, AB 
Xuma, tornou-se o ponto de encontro dos 
três homens e de outros jovens intelec-
tuais negros que, nos anos 40, planea-
ram a luta contra o regime e a abertura 
do partido a cidadãos comuns. Foi lá que, 
em 1944, Mandela, então com 26 anos, 
Tambo, com 27, e Sisulu, com 32, decidi-
ram fundar a Liga Juvenil, que veio pro-
por uma mudança de táctica no movi-
mento anti-apartheid. 

Se até então o partido tentara avançar 
com a causa através de petições e mani-
festações pacíficas, a juventude do ANC 
veio mexer nas peças do tabuleiro da 
resistência, propondo um programa de 
acção que advogava tácticas de luta mais 
assertivas, como boicotes, desobediência 
civil, greves e não-cooperação. 

O massacre de Sharpeville, em Março 
de 1960, faria subir o tom da nova estra-
tégia: a morte de 69 manifestantes negros 
desarmados às mãos das autoridades do 
regime multiplicou o apoio da população 
à luta armada. Levaria um ano até Man-
dela e os dois companheiros se afasta-
rem da corrente pacifista defendida por 
Albert Luthuli, então líder do ANC, aca-

bado de ser laureado com o Nobel da Paz, 
e abraçarem a luta armada.  

Ocultada ou com um lugar menor nas 
centenas de obituários de Mandela que 
correm a web desde que o tata (pai) dos 
sul-africanos morreu a 5 de Dezembro, 
foi essa luta um dos mais fortes cordões 
umbilicais a uni-los. 

 
 Foi em 1961 que 

os jovens fortes do ANC impulsionaram 
a criação do Umkhonto we Sizwe (MK), 
conseguindo evitar a expulsão de vários 
membros pela direcção luthulista, por 
se envolverem na luta armada. Mas ape-
sar de não faltarem voluntários para a 
guerrilha, os meios técnicos e financei-
ros escassearam desde o início. 

Muitos citam essa ausência de meios 
como a necessidade que aguçou o enge-
nho do MK, desta feita através de uma 
aliança com o Partido Comunista da Áfri-
ca do Sul (PCAS). Ultraminoritários, o 
que faltava aos comunistas em número 
de membros (uns escassos 500) era com-
pensado pelo acesso privilegiado às aju-
das de países socialistas como Cuba, Chi-
na, União Soviética e algumas nações 
do norte de África. E aí entrou em cena 
um quarto homem.  


