
Judeu nascido em 1926 na Lituânia 
que emigrou para a África do Sul aos 
oito anos, Joe Slovo foi um dos comu-
nistas listados pelo Acto de Supressão 
do Comunismo, que o regime implemen-
tou em 1950. O triunvirato abordou Slo-
vo para formar o que inicialmente seria 
um grupo autónomo, mas depressa pas-
sou a braço armado do ANC.  

A ideia do grupo era pressionar o regi-
me através de acções armadas e poucas 
mortes. Durante a noite, bombardea-
vam estruturas militares, centrais de 
energia, linhas de transporte, etc. Só se 
a estratégia falhasse, combinaram, é que 
o MK passaria ao terrorismo e à guer-
rilha urbana. Slovo tornou-se o princi-
pal comandante do grupo liderado por 
Tambo, sendo mais tarde convidado por 
Mandela a integrar o ANC e o seu gover-
no após a queda do apartheid, em 1993. 

Em “Um Longo Caminho Para a Liber-
dade”, a sua autobiografia, Mandela lem-
bra Slovo como um homem do povo, 
“um comunista ardente sem o qual eu 
teria alcançado muito pouco”. Mas mes-
mo à data da sua morte, em 1995, lem-
bra a filha de Slovo, Gillian, havia quem 
não o conhecesse. “Quem é aquele homem 
branco a apertar a mão ao teu pai?”, per-

guntou um amigo a um dos filhos de 
Khoisan X, conhecido activista sul-afri-
cano e amigo dos Slovo. “Aquele não é 
homem branco nenhum. É o Joe Slovo!” 

 
 Se Tambo foi o 

homem que ensinou Mandela a “gerir 
emoções, a ser paciente e a não reagir 
demasiado rápido”, Sisulu foi o irmão 
que o “ensinou a aceitar pontos de vis-
ta divergentes, a criar paz com rivais e 
a encontrar consensos” (palavras de 
Mandela). Ainda antes de Madiba ser 
condenado a prisão perpétua, em 1964, 
por sabotagem ao regime, o em tempos 
secretário-geral do ANC (1949–1952) já 
conhecia os cantos ao regime: em 1952 
foi preso por filiação no PCAS; após suces-
sivas interdições e detenções de fami-
liares seus, refugiou-se na clandestini-
dade desde 1963. 

Quando morreu, em 2003, Mandela 
voltou a discursar no funeral do amigo, 
que nasceu no mesmo ano que o ANC 
(1912) e morreu dez anos depois da par-
tida de Tambo, nos braços da mulher, 
Albertina, também ela lendária funda-
dora da juventude do ANC e heroína dos 
sul-africanos negros.  

“Xhamela [nome do clã de Sisulu] já 

não existe. Que viva para sempre!”, dis-
se Mandela. “Os nossos caminhos cru-
zaram-se pela primeira vez em 1941. 
Durante estes 62 anos, as nossas vidas 
entrecruzaram-se, partilhámos a alegria 
e a dor de viver. A sua ausência escul-
piu um vazio. Uma parte de mim já não 
existe. De certa forma, sinto-me enga-
nado pelo Walter. Se uma outra vida 
houver para lá deste mundo físico, ado-
rava ter sido o primeiro [a morrer] para 
poder recebê-lo. Mas a vida”, acrescen-
tou, “determinou o contrário.”  

Dez anos depois da morte de Sisulu, e 
20 após a partida de Tambo, a África do 
Sul perdeu o último pai da luta anti- 
-apartheid. Mandela é enterrado este 
domingo em Qunu, a aldeia que o viu 
nascer.


