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Celso Castro – Para iniciar a entrevista, a gente gostaria que o senhor falasse um 

pouco da sua... Quando o senhor nasceu, o local, e a sua formação escolar antes da 

universidade ainda, como é que foi. Sua infância e juventude, antes de entrar para a 

universidade. 

Joel das Neves – Bom. Eu nasci na antiga cidade Lourenço Marques, hoje é Maputo, 

que é a capital de Moçambique, filho de um pai que já era assimilado, mas também era 

filho de um chefe tradicional, na zona próxima à chamada Catembe, que decorre de uma 

ramificação tradicional dos chefes locais. Portanto havia uma relação entre a cidade e 

aquela nossa terra, onde amiúde, às vezes, podíamos ir lá ter com os avós ou os avós virem 

a ter conosco. O grande marco que eu me lembro é que, devido à assimilação, o meu pai 

proibia-nos de falar a língua local, portanto nós crescemos, crianças, a falar português; e 

tivemos que aprender a língua mas muito mais tarde. E, portanto, iniciei com os estudos 

numa escola próxima. Nós vivíamos num bairro muito famoso do subúrbio de Lourenço 

Marques, que era... Até hoje, chama-se Chamanculo. Em Chamanculo tinha, para os 

africanos, uma missão, ali próxima, chamada Missão de Lhanguene, que para além de ter 

uma escola, igreja, tinha também um grande hospital. É uma zona bastante conhecida em 

Maputo. Portanto foi onde iniciei os estudos primários.  

C.C. – Em que ano o senhor nasceu? 

J.N. – Eu nasci em 1959. Julho de 1959.  
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C.C. – O seu pai, que o senhor mencionou que já era assimilado, foi assimilado 

quando jovem ou mais tarde, adulto?  

J.N. – Eu diria, quando jovem. Pronto. Ele, quando eu nasci, tinha cerca de trinta 

anos, portanto... Ele já tinha conseguido a assimilação muito antes, por via da sua 

formação escolar. Provavelmente, nos princípios dos anos 40, terá conseguido a 

assimilação. Bom. Não sei se...  

C.C. – Está bem. E a sua mãe trabalhava?  

J.N. – A minha mãe era doméstica. Tinha alguma escolarização. Mas, naquela altura, 

não havia muitas oportunidades para as mulheres, e, portanto ela era doméstica. De certa 

maneira, contribuía em casa para a nossa educação. Era uma senhora que não era 

propriamente de Maputo, portanto vinha de uma outra província, Inhambane; e também era 

de famílias negras assimiladas, e vivia em casa dos tios. Por coincidência, os pais dela 

também eram régulos em Inhambane, na zona chamada Inhamussa, nos arredores de 

Inhambane, e, portanto o pai dela em particular era um assimilado que vivia na Maxixe, 

que já nessa altura tinha conseguido construir uma grande casa de alvenaria e tinha 

moinhos... Enfim. Portanto, foi de fato uma coincidência interessante. Mas quando eu tinha 

seis...sete anos, tive que deixar de viver com os meus pais porque separaram. E, por essa 

razão, o meu pai remeteu-me a viver com os meus avós. E aí tive a oportunidade, então, de 

conhecer o meio rural. Praticamente, a partir dos oito anos até os dezesseis anos, eu passei 

a viver na Catembe; ou seja, fiz o ensino primário completo lá, numa missão chamada 

Missão da Nossa Senhora das Mercês, e na altura a missão era mais para os jovens que não 

podiam freqüentar a escola oficial, por questões até geográficas, mas também por questões 

sociais e econômicas. Não era o caso para mim. Neste caso, era problema do espaço 

geográfico, quer dizer, a escola fica muito longe, a escola oficial, portanto tive que estudar 

naquela Missão. E depois nós fazíamos o exame da quarta classe, que era a última classe 

do ensino primário, na escola oficial, com os alunos da escola oficial. E a Catembe não 

tinha o ensino secundário, e, portanto, uma vez terminado o ensino primário, era preciso 

atravessar a baía para estudar em Lourenço Marques. E aí colocava-se de fato alguma 

barreira social para muitos filhos cujos pais não tinham condições de poder levar as 

crianças para Lourenço Marques, uma vez que tinham que custear os transportes. E de fato, 

uma vez que tinha essa condição, meu pai matriculou-me em Lourenço Marques.  
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Helena Bomeny – Os avós com quem o senhor morou são avós paternos ou 

maternos?  

J.N. – São paternos.  

H.B. – E eles vieram também para a cidade?  

J.N. – Não, não, não. Nunca saíram de lá. Aliás, eram chefes lá da terra, de forma 

alguma podiam abandonar aquilo. Mas foi de fato uma experiência útil para mim e para a 

minha personalidade também, porque sendo filho varão mais velho do meu pai, eu sempre 

teria que o substituir em algum momento como chefe, e, portanto fui ritualizado de acordo 

com as nossas normas tradicionais locais, e, praticamente, passei a fazer parte daquela 

cosmo... visão local. E provavelmente... Meu pai até dizia: se calhar, você ficou mais do 

que eu, porque eu, quando era criança, tiraram-me logo de lá, meteram-me num colégio, e 

nunca mais voltei para lá. Mas eu, já não, em criança, fui para lá. E fiz a minha infância, 

adolescência, digamos assim, lá no campo. Mas acontece que meu avô morre. Em 1965, 

ele morre, e naturalmente que meu pai tinha que substituí-lo. E aqui entra uma história 

muito interessante para os cientistas sociais.  

C.C. – Em 65?  

J.N. – 65, sim. 65.   

C.C. – O senhor tinha seis anos.    

J.N. – Sim. Sete. Seis, seis.  

C.C. – Então, quando os seus pais se separaram. O senhor não conviveu com seu avô 

quase.  

J.N. – Não. Quando eu fui para lá, o meu avô já tinha morrido. Estava a minha avó. 

Mas ia lá, de vez em quando, ter com o avô. Mas pronto. O fato é que ele... bom, é 

solicitado pelas autoridades para poder assumir a chefia. Foi, de fato, um momento muito 

difícil para ele, porque ele não aceitou. Não aceitou porque dizia que ele era assimilado e 

não podia voltar para o campo. E as condições que ofereciam os régulos, de longe, não 

podiam compensar os ganhos que ele tinha conseguido em Lourenço Marques, e, portanto, 

não podia, recusou-se.  
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H.B. – E ele podia recusar?  

J.N. – Aí começa a história. Recusa-se, mas depois é forçado a aceitar. E foi 

necessário fazer uma negociação. Até que ele aceitou ser régulo no regime parcial, 

digamos assim. Então, o que é que ele fazia? Ele só era régulo aos fins de semana. (ri) 

Durante os dias da semana, ele não se transferiu de Lourenço Marques para Catembe, 

portanto confiou à mãe e ao Conselho de Anciãos, que normalmente constitui o núcleo do 

poder lá, que é constituído pelos tios, pelos primos, etc.. Esses é que faziam a gestão 

comunitária no dia-a-dia. E ele, aos finais de semana, ele ia lá então, para dirimir alguns 

casos complicados. Porém, como sabem, na administração, há sempre um dia de semana 

em que eles têm que se reunir com o administrador, e era necessário que ele fosse nesse dia 

da semana para se reunir com o administrador, e ele disse que não, eu não posso abandonar 

o meu emprego; até porque vocês não me garantem o salário igual. Aliás, eles não tinham 

salário. Tinham uma percentagem decorrente da cobrança de impostos. Normalmente é 

assim, como auferiam algum rendimento. E, portanto o que ele fez foi convencer o 

administrador para passar as reuniões para os fins de semana, contra a vontade de todos os 

outros chefes. (ri) Está a perceber?  E, portanto... Mas depois ele, mais tarde, teve que 

mesmo voltar para Catembe, porque a pressão ia crescendo, e também era uma pessoa com 

alguma formação, contrariamente aos outros todos, e a administração precisava de alguém 

para que pudesse, efetivamente, ajudar na condução do destino daquele posto 

administrativo. Nessa altura tinha essa categoria: administrativo. E assim que, em 1967, ele 

tem que voltar, tem que ir para Catembe, tem que voltar para Catembe. Bom. E numa 

situação, também, muito especial. Porque ele disse que “ok, eu aceito voltar; mas eu não 

vou ficar lá no mato. A administração tem que me arranjar uma casa aqui na vila, no centro 

da vila, e eu tenho que continuar a manter o meu emprego em Lourenço Marques. E 

resolvo os problemas todos que existirem quando sair do serviço, depois das 17”. E, aos 

finais de semanas, vai lá onde está a mãe, a sede do regulado, para, enfim, resolver tudo 

que houvesse. E geriu essa situação até 1974, com a queda do regime. Portanto foi um 

régulo partime, que nunca abandonou o que ele tinha que fazer. E que, por força disso 

também, acabou por ser o régulo da Catembe, digamos assim. É assim como ficou 

conhecido. Porque todos os outros régulos passaram a não ter grande poder, e ele era o 

representante e, consequentemente, o homem mais próximo da administração, mais 

confiável, etc.. A história é muito longa, envolve até o ministro do Trabalho, o governador 

geral. É uma história muito interessante, que um dia tenho que escrever, porque de fato é 
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um problema de conflito de identidades e estratégia de sobrevivência, não perder os 

direitos da assimilação, mas também a necessidade da herança de poder impunha que ele 

assumisse esse poder.  

Guilherme Mussane – Voltando um pouquinho para trás. Como é que esse menino 

Joel, que tem que ir para os avós, é assimilado, vive em Chamanculo, tem um ambiente 

próximo da cidade, como é que você vive lá? Você tinha uma regra, tinha uma série de 

regras. Como é que consegue se adaptar do outro lado?  

J.N. – Bom... Também não sei explicar. Apesar de que adaptei-me. Aprendi a língua 

naturalmente. Aliás, construí um conjunto de referências, de pensamento sobre a natureza 

na língua local. Porque o contato, de fato, do dia a dia era feito nessa língua. Conhecia 

perfeitamente a biologia, a fauna na língua local, portanto. E o fato de que a Missão 

também obrigava-nos a aprender em português e na língua local, isso acabou até sendo 

uma vantagem para mim, porque eu dominava o português, os outros não dominavam. Os 

outros tinham que aprender o português na escola, e eu não. Portanto eu era, quase sempre, 

o intérprete nas salas de aula. Portanto nós tínhamos que traduzir do português para a 

língua local, para que os alunos pudessem perceber do que é que se estava a tratar, e não 

apenas decorar frases e letras e sons, sem perceber o sentido do que estavam a aprender. 

Então o professor que nos orientava sempre... Eu me lembro que a segunda e a terceira 

classe, praticamente, era eu que fazia todas as traduções. Só na quarta classe é que já havia 

muito mais colegas que podiam fazer. E, portanto esse menino, de fato, atravessou essa 

fronteira da zona urbana para a zona rural; e penso que fez esta coabitação com alguma 

facilidade. E talvez, hoje, seja um indivíduo muito rico sob o ponto de vista de 

personalidade, porque vivi os dois mundos e conheço muito bem o mundo rural e as suas 

entranhas; sobretudo, também, porque sou de uma família do poder local, e o poder local é 

constituído por vários aspectos; e não só o aspecto mais visível, que é da relação 

administrativa entre a chefia e a população, mas tudo que está por detrás, que sustenta o 

próprio poder, os rituais, etc. etc.. E eu, praticamente, tinha que dirigir os rituais desde 

criança. E era com meu pai, o meu avô aliás, deram-me nome novo, e as terras em que ele 

governava também levam o seu nome. E, portanto eu era o representante efetivo dele, e 

todas as cerimônias passavam pela minha presença. Quer dizer, não era possível fazer 

nenhuma cerimônia que fosse sem eu estar lá. E, mesmo depois de meu pai assumir o 

poder, precisa de mim também para fazer as cerimônias. E pronto. E até hoje faço isso. 
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G.M. – Para o leitor ouvinte não moçambicano, talvez o nome do seu avô fosse 

importante. Como é que chamava o seu avô?  

J.N. – O meu avô chamava-se Joel Roberto Tembe. É o primeiro da linha... da 

linhagem que tem o nome cristão. Joel. E ele foi um pastor anglicano. Ele foi educado na 

África do Sul, onde fez a teologia. E foi um rebelde contra o regime colonial português, 

porque não aceitava a submissão quer sob o ponto de vista do poder político, quer sob o 

ponto de vista da língua e até da religião. Portanto, era contra o catolicismo e não queria 

falar português, só falava em inglês. E, portanto era um rebelde, com outras palavras. Isto é 

interessante. Porque eu procurei a biografia dos meus ancestrais, identifiquei que ele é o 

primeiro cristão, e atrás dele são nomes africanos. Vem o Macusa, vem o Maeta. Por aí 

atrás. E nós viemos de uma ramificação dos Moanases, portanto há uma ligação muito 

direta com a família real da Suazilândia, que é aquele território que, no passado, estava 

ligado a esse espaço político e territorial do reino de Moanase. E... E pronto.  

C.C. – Hoje em dia, o senhor continua tendo contato com essa mesma região, 

familiares, pessoas de lá?  

J.N. – Sim, sim. Sou quase obrigado. Porque eles procuram por mim, eles precisam 

de mim. E a família também precisa de mim. Portanto nós continuamos a ter uma ligação 

muito forte com os mortos. Isso faz parte da nossa cultura africana. E eu sou o 

intermediário entre os vivos e os mortos, porque só eu é que posso falar com eles. Só a 

minha palavra é que é aceita, quer sob o ponto de vista da proteção da família, quer sob o 

ponto de vista da comunidade. Claro que na configuração político-administrativa atual 

existe uma nova estrutura, que chama líderes comunitários, que alguns são ex-régulos do 

tempo colonial ou secretários políticos, etc.. E, neste caso, eu não sou líder comunitário, 

nessa perspectiva político-administrativa, sou chefe tradicional, numa perspectiva 

tradicional. Ou seja, há um líder comunitário, que até é meu primo, e ele próprio tem que 

vir a ter comigo para poder legitimar a...  

H.B. – Ou seja, é de herança sanguínea.  

J.N. – Exato. É de herança sanguínea.  

C.C. – Ou seja, o senhor continua tendo uma posição, uma função ritual também.  
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J.N. – É mais essa. É simbólica. Hoje, podemos considerar uma função simbólica, 

porque de fato não tem um vínculo político-administrativo. Mas tem um vínculo com a 

comunidade, que acredita que é preciso comunicar com os antigos donos da terra, e nós, 

anualmente, temos que fazer essas cerimônias. Temos uma cerimônia, que é comum na 

região, que é a cerimônia do Canho. É aí onde fazemos a grande festa de adoração aos 

antepassados. E cada vez mais, agora, eles só reclamam esse tipo de ritual. Aliás, o próprio 

poder já se aproxima mais ao reconhecimento dessa atividade como uma forma de coesão 

social. E recai sobre mim essa responsabilidade. Não posso abandoná-la. Agora, 

naturalmente que continuei a estudar, como eu disse, no ensino secundário e passei do 

ensino secundário geral para o ensino comercial. E foi depois de terminar o ensino 

comercial que fui integrado numa medida política, depois da independência, que foi 

chamada a geração oito de março. Hoje chama-se Geração Oito de Março. Portanto, na 

altura, um ano antes do meu grupo, o governo decidiu interromper os ciclos pré-

universitários como também encerrar as várias faculdades, para abrir cursos que pudessem 

responder às necessidades da reconstrução nacional e de forma imediata. Então vários 

jovens tiveram que interromper seus estudos, e eu fui também parte desse grupo que foi 

para o Centro Oito de Março. O Centro Oito de Março era uma espécie de uma escola 

política, era uma continuação da tradição das escolas da Frelimo, sobretudo do Instituto 

Moçambicano Dar-es-Salaam, mas também de Bagamoyo, e portanto nós tivemos ali uma 

educação político-patriótica e técnica. Tínhamos treino político-militar de manhã muito 

cedo, e depois, a partir das sete, sete e meia, íamos à universidade. No meu caso, eu fui 

enquadrado no curso de formação de professores. Porque os mais jovens iam para o curso 

de formação de professores. Os relativamente mais velhos iam para outras tarefas, que 

pudessem, de imediato, servir para a administração pública, para o exército, para a 

segurança. Portanto várias áreas, que na altura era necessário preencher. Começava o nosso 

processo de transição política. Foi um pouco radical no sentido em que a opção política foi 

revolucionária, foi anticapitalismo. Era uma opção mais socialista. E, consequentemente, 

todos aqueles que pensavam que a independência lhes daria uma possibilidade de continuar 

com um regime de liberalismo, quer político, quer econômico, ficaram de certa maneira 

desiludidos. E muitos fugiram ou para Portugal... Muitas famílias africanas. Eu também 

tenho alguns familiares que fugiram para Portugal. E os portugueses também se foram  

instituições ficaram sem ninguém. As escolas, hospitais, as empresas. Enfim, o país ficou 

sem técnicos superiores.  
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C.C. – Como é que esses eventos, a Revolução dos Cravos, a independência, a luta 

de libertação da Frelimo, como é que isso afetou o seu pai, quer dizer, a sua situação 

familiar, já que o senhor ainda era muito jovem?  

J.N. – Sim. Pois. Meu pai foi um dos mais afetados, devo dizer. Não sei se o colega 

sabia mas o meu pai era de fato um assimilado; e provavelmente (uma leitura minha já 

como acadêmico) um alienado, na perspectiva de (inaudível).  E portanto...  

H.B. – A assimilação implica esse sentido?  

J.N. – Alienação. Da alienação cultural também, em alguns casos. Por quê? Vejamos. 

O processo da luta de libertação...  

G.M. – Professor, talvez fosse muito bom dar umas características gerais sobre a 

diferença do assimilado e do indígena, para melhor compreensão.  

J.N. – Exato. Não sei se já falaram disso mas... No sistema colonial português, a 

partir do momento em que se montou a administração, com a reforma de 1907, desenhou-

se  uma estratégia de administração que dividia as áreas em áreas de indígenas, que é a 

população de modo geral, e as áreas que seriam habitadas por famílias portuguesas, 

algumas famílias mestiçadas, alguma pequena burguesia comercial, que já existia lá. E 

depois se abriu espaço para que os indígenas, gradualmente, pudessem ascender à categoria 

de assimilado, perante determinados requisitos. O primeiro requisito era concluir a quarta 

classe, o ensino primário. Então, a partir do momento que concluía-se o ensino primário, 

podia requerer junto da administração o estatuto de assimilado. Portanto, tinha que 

apresentar uma certidão, apresentar um certificado de habilitações, ter um padrinho, e 

depois fazer a manifestação, por escrito, de abandono dos usos e costumes tradicionais e a 

assunção de valores portugueses.  

H.B. – Isso estava escrito.  

J.N. – Sim, estava escrito.  

C.C. – Isso era um estatuto jurídico.  

J.N. – É, um estatuto jurídico. Inclusive, um dos requisitos era saber vestir-se a rigor, 

portanto calçar sapatos, saber comer à mesa, portanto ter à mesa garfo e faca, e adquirir até 
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o nome português. É daí que o meu nome vem, das Neves. Isso é uma aquisição feita pelo 

meu pai no processo de assimilação. Ele era Tembe, é Tembe aliás, mas teve que adquirir 

um nome português para legitimar a sua assimilação. É assim como ele aparece como 

assimilado. Portanto... Fortuitamente. Porque o pai dele era um clérigo anglicano e tirou lá 

do campo quando ele era ainda muito criança, meteu num colégio em Lourenço Marques, 

um colégio anglicano, e que hoje é São Cipriano. Já vem de muito tempo aquele colégio. 

Foi ali onde... pronto, ele escapou, (ri) digamos assim, das garras do indiginato. Porque 

dali concluiu a quarta classe e... Aliás, não era nem onde se concluía a quarta classe. Ia-se 

até a terceira classe elementar, depois tinha que fazer o ensino privado para fazer a quarta 

classe. E depois disso seguiu para o Alvor, nos anos 30, para o curso de professores, que 

era a única janela que os negros tinham na época para prosseguir os seus estudos. E 

avançou por aí.  

C.C. – Mas perguntávamos como essa transição do regime colonial para a 

independência afetou...  

J.N. – Exatamente. Pois. Como dizia, o processo da luta de libertação em 

Moçambique não foi vivido, em toda a escala nacional, da mesma maneira. As zonas 

urbanas, sobretudo a capital, Loureço Marques, e a Beira e um pouco Nampula e 

Quelimane, praticamente eram zonas onde havia uma disputa muito forte entre aquilo que 

o governo português oferecia como um modelo de continuação de um país que, 

eventualmente, podia um dia ser autônomo, e as outras zonas, onde a Frelimo já atuava sob 

o ponto de vista da luta armada de libertação e onde, naturalmente, as populações tinham 

um contato muito mais direto com a Frelimo. Nessas zonas urbanas, o contato era muito 

indireto, era camuflado, era clandestino; e para fazer face a isso a autoridade portuguesa 

intensificou as ações da PIDE, que era uma política de defesa do Estado português mas que 

atuava de fato como um agente tipo Gestapo e contribuía para atormentar a população, 

num quadro em que os direitos políticos não existiam. Portanto havia uma e outra janela, 

em que havia uma assembléia. Nós lembramos de Machatino Grano Rei, que representava 

o poder tradicional na Assembléia em Portugal. Mas não passava muito disso, porque, 

mesmo em Portugal, não havia democracia, e muito menos nas colônias. Ora, os cidadãos 

que viviam nessas zonas e que por ventura, como meu pai, tinham se beneficiado de 

alguma vantagem social no quadro da colonização... e no caso dele, pior ainda, porque era 

filho de chefe, tinha muito menos margem de manobra para rebeldia política. Daí que, na 
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minha opinião, ele capitalizou o lado dos benefícios que o sistema português oferecia. 

Quando chega a independência, como eu disse, criou uma certa desilusão numa parte da 

sociedade, que pensaram que o modelo de governação poderia ser um modelo neoliberal. 

Ou seja, um socialismo democrático, onde as pessoas poderiam continuar com seus 

negócios, e sendo negros,segregados no passado, eventualmente, agora, poderiam ser 

grandes empresários. Portanto, havia essa expectativa em alguma parte destas pessoas, 

sobretudo, que tinham beneficiado de alguma vantagem social, nas grandes zonas urbanas. 

Para aquele que conhecem a nossa história, todo esse problema ficou resolvido logo nos 

acordos de Lusaka, em que a Frelimo se declarou como única e que tinha que assumir o 

poder, e mais negociação poderia haver nesse sentido. E naturalmente que a Frelimo optou 

por uma linha revolucionária, que nem sempre foi aceito por todos os moçambicanos. Mas 

a grande maioria, naturalmente, galvanizada com a liberdade, abraçou este projeto. O meu 

pai foi daqueles que ficou para ver, digamos assim. Abraçou o projeto como um projeto de 

independência, inclusive foi um chefe de grupo administrador. Mas a perturbação que 

estava acontecendo nas zonas urbanas, em Maputo e na Beira, gradualmente, foi 

desnorteando algumas dessas pessoas menos politizadas, se calhar mais alienadas, no 

sentido em que não haveria um bom futuro, em Moçambique, para eles. Essa era a 

perspectiva deles. E quando se declaram as nacionalizações, já em 1976, era o prenúncio 

daquilo que advogavam, que, de fato, não ia correr bem. Eu me lembro que meu pai tinha 

alguns negócios, tinha habitações para fazer arrendamento, e portanto perdeu esses bens. E, 

contrariamente àquele engajamento inicial, ele começou a distanciar-se, um pouco 

desiludido com as nacionalizações. E de fato nós, os filhos, que já tínhamos uma certa 

idade, entramos em rota de colisão com o meu pai, porque nós, as minhas irmãs, madrasta, 

enfim, acusávamos todos de “vocês não são revolucionários, vocês não entendem nada de 

política. Isso aqui vai ser comunismo. Vocês não vão sofrer”.  E depois aquela propaganda 

que o regime colonial português fez, de uma forma intensiva, na década de 70, em que de 

fato procurava a qualquer preço mostrar aos cidadãos moçambicanos que viviam nas zonas 

urbanas que o projeto da Frelimo não era o melhor projeto, aquilo era comunismo. Então 

essas pessoas mal informadas, isso ficou no seu subconsciente. E quando ocorrem as 

nacionalizações, efetivamente, isso emerge como um problema. E o meu pai vai ser, no 

fundo, vítima dessa alienação. Então o terceiro congresso da Frelimo, que se realizou em 

1977, em fevereiro de 1977, foi, digamos assim, o turning point, podemos assim dizer em 

inglês, a virada, no sentido em que, definitivamente, ficou claro que o regime seria 
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marxista, que o regime seria de orientação socialista. E, pronto, todos aqueles que ainda 

estavam ali para ver o que dava a independência e tal ficaram desorientados e engrossaram 

o grupo que fugiu para Portugal e para outras paragens. E os que ficaram, muitos deles 

porque não podiam ir para outro sítio, e, dessa maneira, começaram a criar, digamos, uma 

espécie de oposição. Uma espécie de oposição. Aliás, já tinha havido esses núcleos de 

oposição um pouco antes da independência, depois do acordo de Lusaka. Houve uma série 

de grupos, de partidos políticos que foram criados, Fico, Gumo, Panicom, etc., uma série 

deles, que pensavam que haveria eleições e que seria uma oportunidade para eles também 

concorrerem na disputa política. Mas os desfechos dos acordos de Lusaka não permitiam 

que isso acontecesse. Então essas pessoas também, que tinham criado esses partidos, 

naturalmente que transformaram-se em opositores ilegais. Porque essa oposição não podia 

ser feita legalmente.  

C.C. – Havia também uma oposição armada. A guerra civil.  

J.N. – É. Mas essa vai aparecer depois. Esse é o percurso para lá. E a explicação 

desse movimento, em parte, resulta deste processo, mas é muito mais complexa do que 

podemos considerar, porque estava também em jogo a geopolítica regional e a continuação 

dos poderes na África do Sul e na Rodésia; e, portanto, um terreno muito fértil para acolher 

os opositores do regime da independência moçambicana. E tantos outros também, que não 

eram propriamente opositores mas que, por várias razões, tiveram que abandonar, por 

indisciplina ou por outros fatores. Mesmo do Exército governamental, que foi criado a 

partir da guerrilha, os antigos polícias, os antigos agentes da PIDE, que não tiveram 

enquadramento no novo regime. Portanto, todos esses, um pouco eu diria manietados com 

a propaganda que beberam nos finais da década, talvez dois ou três anos antes da queda do 

regime, e ficaram embaralhados, completamente embaralhados. Mas essa é uma parte da 

história que ainda vai ter que ser escrita, porque, de fato, ninguém ainda, de forma mais 

sistemática, começou a tocar nesse ponto. Até agora, nós estamos a escrever uma história 

mais patriótica, uma história mais... uma história da unidade, uma história da nação. Mas 

naturalmente que com esta abertura agora, de um regime mais multipartidário, um regime 

neoliberal, naturalmente que os estudos também vão apontar para a recuperação dessas 

histórias e para mostrar a complexidade da construção da nação moçambicana. Portanto... 

Sim.  
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H.B. – Nesse momento, 77, o senhor tinha dezoito anos.  

J.N. – Sim, exato. 77, tinha dezoito.  

H.B. – O senhor tinha noção dessa movimentação que o senhor descreveu tão bem 

agora? Como é que o senhor vivia isso? Em que momento da sua escolaridade o senhor 

estava?  

J.N. – Bom. Eu, com quinze anos, já tinha uma boa capacidade. É por isso que eu 

disse que aquela minha vivência urbana e rural criou em mim um rápido desenvolvimento 

de personalidade. Mas, sobretudo porque no processo da ritualização e no contato direto 

com o poder todos os dias, e com os grandes problemas que eu assistia e ouvia também, 

fez-me crescer muito rápido. E, também, uma criança que tem que percorrer muitas 

distâncias para ir à escola. Eu, para ir à escola primária, percorria oito quilômetros de ida, 

oito quilômetros de regresso. Quando passei para o ensino secundário tinha que percorrer 

três quilômetros para chegar à ponta, apanhar o barco; depois, de barco, para ir à escola. E 

todos os dias, durante cinco anos, a fazer esse percurso. Mas eu era... Um aspecto que eu 

não mencionei aqui. Eu era acólito, portanto sacristão da igreja. E comecei muito cedo. 

Aos nove anos, eu já estava a fazer a tarefa de acólito: ajudar a missa...  

G.M. – O seu avô é anglicano. Mas uma das regras da assimilação  é que fosse a 

santa madre igreja católica, apostólica, romana. Portanto você é acólito da igreja católica 

romana.  

J.N. – Porque o meu pai, para ser assimilado, teve que abandonar o anglicanismo.  

G.M. – Ele abandona o anglicanismo e vai para o catolicismo.  

J.N. – Vai para o catolicismo. E casa-se, portanto, na igreja de Lhanguene, com a 

minha mãe, como católico; e consequentemente eu nasço numa família de católicos. Mas 

quando vou à terra de meus avós... De fato, são dialéticas complexas. A minha avó... O 

meu avô criou a igreja anglicana. Até hoje está lá a igreja anglicana. E a minha avó não 

podia abandonar a igreja, mesmo o marido já falecido. Mas nós, as crianças, íamos à 

escola, a escola da missão católica, e já éramos batizados e... Enfim, então, só podíamos 

continuar lá. Mas também acho que foi por opção do meu pai, sendo católico. E eu fui 

rapidamente, por ser diferente daqueles outros meninos. Diferente no sentido de... tinha 
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uma outra formação, já tinha uma experiência do domínio da língua, de escrever... Já 

escrevia. Eu fui para a escola, mas já sabia escrever, porque aprendi antes. E portanto tinha 

maior facilidade de comunicação. Mas também acho que alguma coisa existe em mim. 

Pronto. Acho que do meu avô, se calhar. Dizem que eu sou como meu avô. Então o padre 

veio ter comigo. Eu lembro-me que na altura... Provavelmente, uma coisa que eu nunca 

disse a ninguém; mas como estamos aqui, também, a fazer a minha biografia, um dia vou 

recuperar isto. Eu tinha um amuleto. Um amuleto, que faz parte lá das coisas da nossa 

tradição. E o padre disse: “Por que é que tu usas isto?” Pegou naquele meu amuleto, atirou, 

para bem longe da varanda da igreja. Estávamos na varanda ali e tal. E disse: “A partir de 

hoje, tu vens trabalhar comigo”. Então, foi a partir daí que eu... Pronto, fiz a catequese, 

aquela coisa toda, fiz a primeira comunhão, e passei a ser acólito. E, como acólito, eu tinha 

que ir à missa todos os dias, a missa da manhã, das seis da manhã, todos os dias. E, nos 

finais de semana, tinha que sair com o padre, fazíamos três missas. Fazia, por cada final de 

semana, domingo. Ali na nossa igreja, depois íamos a outra igreja, depois íamos para muito 

mais longe, e voltávamos, praticamente, à noite. E convivi com esse padre durante cinco, 

seis anos, nessa condição. E nesse processo de contato com o público eu cresci. Portanto, 

estar ali à frente com o padre e a dirigir aquelas cerimônias, cantar, não sei quê, eu, de fato, 

cresci. E quando íamos para as várias comunidades desenvolver essa atividade, eu assumia 

esse papel com muito mais vigor. Mas se calhar o mais complicado eram as manhãs, 

porque nem sempre apareciam os crentes, (ri) sobretudo no inverno. E eu tinha que fazer 

lá, responder a tudo e tal, não sei quê. E rezávamos para os doentes, nós visitávamos os 

doentes, rezava também para os mortos, num processo de... cerimônias funerárias, eu tinha 

que estar ali à frente. E, portanto, tudo aquilo foi criando em mim essa capacidade, 

digamos assim. E eu também pratiquei desportos. Futebol era a minha paixão. Muito cedo, 

com os miúdos da zona, criamos um clube, uma espécie de clube, que jogava com outros 

bairros. E eu era o líder daquele grupo. Por estar mais adiantado, relativamente, em termos 

de escola, eu também dava explicações a outras crianças do bairro. E lembro que no bairro 

onde meu pai decidiu ficar... Porque quando meu pai vai para lá em 67, então eu saio do 

mato para ficar com ele; sobretudo quando eu já estava na quarta classe, em 71. Em 71 eu 

passo a viver com ele. Muito embora não tenha deixado de ir à outra escola. E nós 

vivíamos num bairro em que nós éramos únicos negros. Todos os outros eram famílias de 

brancos, e portanto, também tive essa experiência interessante. E tem um episódio, que 

nunca me esquecerei dele. Quando fizemos exame da quarta classe, como eu tivesse sido o 
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melhor aluno, as pautas eram exibidas ali no átrio, um menino, meu vizinho, recebeu um 

castigo de um mês sem poder sair do quintal para brincar conosco, porque eu, o pretinho, 

tinha conseguido ter melhor nota. E não podiam aceitar, como é que eles não foram 

capazes de ser melhores. (ri) Então foram punidos, digamos assim, trinta dias fechados no 

quintal, sem poder sair.  

H.B. – O que podia aumentar a hostilidade deles com você.  

J.N. – Sim, podia. Mas também eram inocentes, quer dizer... Não sei. Nós éramos tão 

amigos, jogávamos junto a bola e tudo. Só ficavam ali no quintal à espreita. Mas... pronto, 

deu para ter um certo gozo, não é, disso. Então. Quando, em 74, a Frelimo alcança o poder, 

em 75 é a independência, eu tinha quatorze, quinze anos. Ora, nessa altura, eu engajei-me 

com o grupo dinamizador. Porque eu era das pessoas que sabia ler e escrever muito bem, e 

os secretários dos bairros, que eram da comunidade, não eram letrados, quer dizer, alguns 

nem sabiam escrever português. Então eu passei a ser o secretário, digamos assim, do 

grupo dinamizador.   

G.M. – Mas podemos voltar lá atrás. Diz que em 74, 75... A pergunta da professora 

aqui. Como é que isso afeta o teu pai? Diz que seu pai também foi chefe de grupo 

dinamizador lá na Catembe. E está num momento de conflitos ideológicos. A ocupação 

aceitou-o como chefe de grupo dinamizador lá na Catembe? A Frelimo sede, em Maputo, 

aceitou-o como chefe de grupo dinamizador?  

J.N. – Sim. Porque nessa fase não havia uma espécie de... É por isso que estou a 

dizer, a história ainda vai ter que ser escrita, porque... O que acontece é que... Isso já é a 

minha leitura. Mas ele era o chefe do grupo dinamizador. É a imagem, desde criança, que 

eu vivi. Agora o conflito de fato começa em 77. E aí que há conflito. Por quê? Porque há 

uma indicação clara, sob o ponto de vista ideológico, da depuração das fileiras ou da 

purificação das fileiras. Portanto, todos aqueles que eram agentes do tempo colonial, agora, 

não podem. Enfim. E o meu pai, por conseqüência, era agente, não podia fugir disso. Mas 

ele tinha abraçado esta nova causa. Mas foi excluído. E a população começou a hostilizá-

lo. Mas por causa do respeito ao poder tradicional... Porque isso é muito importante. A 

questão do poder tradicional. Aquelas populações das comunidades respeitam muito isso. 

E a hostilização vem mais tarde. Porque, inclusive, ele e outros mobilizaram muitos jovens 

para mandar para a Tanzânia para o treinamento militar. Aquele grupo que saiu em 74. 75, 
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74. E, portanto, eles faziam isso de forma patriótica, e se calhar não, ainda, com aquele 

sentido ideológico da coisa. E de fato os grupos dinamizadores, acho que tiveram uma 

reunião mais tarde em Cuba, esses dinamizadores, e, gradualmente, então foram fazendo a 

purificação de fileiras, e eles foram afastados, os antigos colaboradores do regime, e a 

partir daí começou a hostilização.  

C.C. – Seu pai não cogitou de emigrar, sair de Moçambique?  

J.N. – Não. Ele não chegou a emigrar. Mas sempre disse-me: “Eu vou me embora. 

Eu vou me embora. Mas também não posso sair e deixar minha mãe”. A minha avó, já era 

uma velha de quase cem anos, minha avó faleceu com cento e dez anos...  

H.B. – Cento e dez?  

J.N. – Sim, com cento e dez anos. “Eu não posso deixar minha mãe. Se não fosse a 

minha mãe eu ia me embora. Eu tenho tudo em Portugal”. Ele dizia isso. Ele dizia isso e... 

E como eu dizia também. Nós já estávamos engajados nos grupos dinamizadores e a 

Juventude, essa coisa toda, então criava-se em casa um ambiente de hostilização. Já não 

tínhamos bom ambiente. “Ah! Pois é. Vocês não entendem nada. Por que estão aí?”. Como 

eu também já tinha sido afastado lá do outro lado... (ri) e portanto, não havia muitas 

esperanças da parte dele. E os amigos diziam... e lá embarcavam os amigos, primos... Eu 

tenho primos lá em Portugal, que embarcaram. Tenho muita família. Porque ali, as famílias 

de Lourenço Marques, e havia muitas relações, embarcaram, foram. Enfim. E ele dizia, 

sempre dizia: “Eu tenho convites, estão aqui, mas... não posso ir por causa da minha mãe”.  

E de fato, o que eu estava a responder, a pergunta dela, como é que eu, com aquela tenra 

idade, já era capaz de... e então tive que recuar, para mostrar que ganhei maturidade muito 

cedo. Então, nesta altura, eu integro-me nos grupos dinamizadores, estou à frente da 

Juventude, eu já era o líder, praticamente, da Juventude, a partir da igreja do bairro e 

,portanto, é uma coisa natural, e portanto vou liderar a Juventude no nosso bairro; mas ao 

mesmo tempo vou servir de secretário para o grupo dinamizador, para poder fazer relatório 

para enviar à sede distrital e vou participar em várias campanhas de mobilização política 

com os secretários do bairro e da ONM; inclusive cheguei, uma vez, a ser tradutor de uma 

visita do governador na Catembe, traduzi do português para a língua local; fiz muitas 

pinturas murais, palavras de ordem. Tudo isso. Foi muita coisa. E quando eu olho para trás, 

também pergunto-me, a mim próprio, como é que eu consegui fazer aquilo com aquela 
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minha idade. Mas só hoje, reconstituindo o meu perfil, é que posso justificar que... Pronto, 

ganhei maturidade muito cedo. E também, quando se perde mãe ou deixa de ter mãe, as 

crianças crescem cedo, diga-se de passagem. Crescem. Mesmo olhando para as minhas 

agora, que eles têm uma maturidade... 

C.C. – Com a família da sua mãe o senhor não teve mais contato?  

J.N. – Não. Não tive mais contato até, praticamente, 1978, quando eu voltei a 

reencontrar-me com a minha mãe. 

H.B. – Esse período todo ficou sem ver.  

J.N. – Fiquei sem ver.  

C.C. – Apesar de estar em Moçambique.  

J.N. – Apesar de estar em Moçambique, estar na cidade de Lourenço Marques, em 

Maputo. Portanto foi uma espécie de ostracismo, por assim dizer.  

C.C. – O senhor mencionou a Geração Oito de Março. Uma parte dela foi estudar 

fora. Tchecoslováquia, União Soviética... 

J.N. – Sim, sim. Pois. Aquilo estava dividido em grupos. O grupo que foi para fora 

foi... a ida dos mais novos que ficaram nos cursos propedêuticos, que era uma espécie de 

uma preparação. Havia curso de um, havia curso de dois, e a partir dali, alguns foram 

selecionados para vários países e para várias áreas de formação, enquanto outros acabariam 

também por fazer o curso de professorado a um nível mais adiantado. Que havia três níveis 

do curso de professorado. Havia um primeiro, que era o básico intensivo, depois vinha o 

médio, também intensivo, depois vinha o bacharelato. E, portanto, a mim, coube-me entrar, 

em 78, logo para o curso básico intensivo de formação de professores. E eu, terminado esse 

curso... Mas isso tudo também é... portanto... mais uma vez vem provar que eu já tinha 

uma certa personalidade. Quando vou para o Oito de Março, eu fico chefe lá do Oito de 

Março, chefe de desporto e cultura. E membro da... Nós tínhamos coisa, chamávamos 

comissão política. (ri) Então aqueles que podiam tomar decisões políticas. Eu era parte 

dessa comissão política do Centro Oito de Março. E pronto. Ao fim de um ano, em 78... 

Quando eu estou no Oito de Março recebo informação que meu pai está preso. Portanto aí 
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começa uma outra página da história do meu pai. Porque meu pai foi preso, mas não sabia 

do que é que se tratava, portanto... Também, eu não estava muito interessado. Porque nós 

também já não nos entendíamos, portanto havia um pouco de... divisão entre nós. Mas de 

qualquer forma tinha que sentir, não é? Meu pai. Meu pai está preso. Meus irmãos ficaram 

lá, mais novos, sem pai. E portanto... Não era a situação comigo, porque eu já estava fora 

de casa, mas o fato era uma situação não muito boa para a família.  

H.B. – Quantos irmãos?  

J.N. – Eu tinha cinco irmãos mais novos, que seguiam-me. E outros tantos mais 

velhos. Esses também já emancipados. Mas aqui há uma experiência que também vale a 

pena registrar, porque vai constar na história deste momento. É que o administrador da 

Catembe mandou construir uma casa ao lado da nossa casa. Portanto havia um terreno... 

Ali temos três terrenos. A casa que lhe deram, deram ao meu pai para poder estar na 

Catembe, como condição que ele exigiu, e depois o administrador acabou por comprar um 

talhão ao lado e ergueu a sua casa, o meu pai comprou outro talhão, que seria o seu talhão. 

Em 74, o administrador tem que sair, tem que regressar para Lisboa e deixa a casa dele, 

deixa uma procuração com meu pai. Aliás, quase todos aqueles que fugiram, aqueles 

europeus que viviam ali deixaram procurações com ele, porque eram os nossos vizinhos. 

Então ele entendeu que podia ocupar a casa do administrador, uma vez que tinha deixado a 

procuração com ele. E a casa dele ele passou para mim. Mas eu era menor, ainda não podia 

registrar em meu nome. Mas já tinha declarado que a casa seria minha. Só que com a 

prisão dele, ele vai ser obrigado a... quer dizer, não sei se foi obrigado em termos legais, 

mas foi expropriado a casa que era do administrador, portanto ele foi obrigado a evacuar a 

família da casa. Aliás, ele não estava. Ele já estava na cadeia. Mas a família recebeu uma 

ordem para abandonar a casa. Foi um processo que ele tentou seguir mais tarde quando 

saiu da cadeia. Mas, de fato, já era um bocado difícil. E o meu pai, como sofreu muito com 

isso... E eu acabei comprando aquela casa. Foi muito interessante. Para acalmar os espíritos 

do meu pai quando ele saiu, depois, da cadeia, tive que comprar aquela casa. É a minha 

casa hoje lá na Catembe. Mas comprei aquilo mais para sossegar o espírito dele.  

C.C. – Quanto tempo ele ficou preso?  
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J.N. – Ele ficou preso de... Foi condenado a dez anos. Ele ficou nove anos, quase 

nove anos. Porque quando o presidente Chissano assumiu o poder anistiou os presos 

políticos. [Troca de fita] 

[Interrupção da gravação] 

G.M. – Há uma reunião que Samora Machel vai fazer, neste período, com os ex-

comprometidos. Inclusive há uma diretiva partidária estatal de colar as fotografias dos ex-

PIDE, ex-GES, ex-GP.  

J.N. – Isso é 82.  

G.M. – 82. O seu pai está nesse grupo? 

J.N. – Não. O meu pai nunca foi nem da PIDE nem GES, portanto não é um 

comprometido. Meu pai era chefe tradicional. Simplesmente, ele virou contra-

revolucionário, no sentido em que se opôs ao sistema, porque achava que o sistema tinha o 

traído como independência que ele aspirava e tal. E houve uma série deles. Eu conheço 

alguns, alguns médicos e... uma série deles, que alinharam nesse diapasão naquele conflito, 

o tal conflito da pequena burguesia africana que aspirava potenciar-se com a 

independência. Só que, ao invés de se potenciar, ficou mais prejudicada, no sentido em que 

perdeu o que tinham conseguido ganhar dentro de um sistema que já em si era de exclusão; 

mas como eles conseguiram dar a volta e conseguiram se afirmar, e de repente, chega um 

regime, tira-lhes tudo, isso provoca reação. Provoca reação. Eu, como historiador eu digo 

que isso é muito importante analisar, porque se isso acontecesse hoje que eu tenho as 

minhas casas, se alguém chegasse e me tirasse as casas, não sei o que seria de mim, qual 

seria minha reação. (ri) E todos nós que temos. Não sei qual seria a nossa reação. Mas, 

portanto... Era um momento histórico, diferente.  

C.C. – O senhor conviveu com seu pai na prisão esses dez anos ou não tinha contato?  

J.N. – Não. Não. Eu, como disse, estava no Oito de Março quando ele é preso. 

Depois do Oito de Março, segui para a província de Inhambane, onde fui colocado para 

trabalhar como professor. E quando estava na província de Inhambane, já não me lembro 

em que mês, saiu um anúncio no jornal e na rádio, que o tribunal militar revolucionário 

tinha julgado e condenado os seguintes. E desses seguintes constava o meu pai, que na 
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altura tinha sido condenado a dez anos de prisão. Alguns apanharam trinta, outros 

apanharam pena capital, portanto houve várias penas. E foi a partir daí que eu percebi que 

o meu pai tinha se transformado num contra-revolucionário, porque era o tribunal 

revolucionário. Até a altura em que eu estava no Oito de Março, pronto, pensava que ele ia 

sair, estava naquelas coisas... pessoas são presas, enfim... podia sair.  Mas quando veio a 

condenação foi o consumado  daquilo que eventualmente... eu nunca esperei que pudesse 

atingir aquelas proporções. E obviamente que a partir dali a família ficou sem pai. E eu 

estava noutra província, a família está cá... Enfim, foram momentos difíceis, para os meus 

irmãos mais novos, sobretudo.  

C.C. – O fato do senhor ter um pai que foi preso por ser contra-revolucionário 

afetava a sua posição no Oito de Março, sua posição política, ou não?  

J.N. – Nunca senti isso. Não. Nunca senti isso, provavelmente, porque eu estava 

muito mais engajado, até antes dele ser preso. Eu senti isso mais tarde. Isto é... São 

paradoxos da nossa vida política moçambicana. (ri) Provavelmente houvesse alguma coisa, 

mas eu nunca... Nunca coloquei isso, sequer, na minha cabeça, e, portanto, nunca percebi 

que houvesse qualquer forma de perseguição. Sei que haveria, porque... Também, nunca 

houve restrições da minha atividade profissional e também do ativismo político que eu 

sempre fiz. A crescer em Inhambane, fui à faculdade continuar os meus estudos, continuei 

a desempenhar as minhas atividades políticas, sobretudo através da OJM, que é a 

Organização da Juventude Moçambicana. Foi aí onde mais desenvolvi as minhas 

atividades. Nós recebíamos tarefa do partido, naturalmente. E cheguei a ser eleito para 

concorrer a deputado, deputado municipal na altura. E, portanto passei aquelas listas 

preliminares todas sem grandes problemas. Aliás, eu fui um dos que beneficiou da figura 

de trabalhadores de vanguarda. Acho que houve um momento em que... Nós atravessamos 

um momento muito difícil nos anos 83. Finais de 82, 83. Foram momentos muito difíceis 

em Moçambique. Não havia comida, não havia... Não havia nada. Foi uma crise extrema. 

E nessa altura foi necessário desenvolver uma engenharia de proteção social a todos os 

níveis. E os quadros dirigentes, funcionários tinham que também beneficiar de algum apoio 

alimentar, de algum acesso às lojas especiais, para poder ter vestuário e... Mesmo assim era 

difícil, porque tínhamos que ir às cooperativas e pernoitar para poder conseguir, se calhar, 

um quilo de carne, e às vezes não conseguia. Era um período de racionamento, verdadeiro 

racionamento. Só quem não passou por essa fase é que não sabe. Mas foram momentos 
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extremamente difíceis. Eu casei-me nessa altura, tinha criancinhas, e foi difícil criar os 

meus filhos sem leite, sem aquelas coisas básicas para as crianças. E estava a ver as minhas 

crianças condenadas a má nutrição e, eventualmente, atrofiamentos. Mas... pronto, graças a 

Deus as coisas não correram dessa maneira. Houve alguns apoios, como trabalhadores de 

vanguarda que éramos, e, portanto podíamos enfim contrabalançar a situação do 

racionamento, que, através das lojas do povo, das cooperativas, podíamos ter acesso aos 

mantimentos. E, portanto, continuei como disse, com as minhas atividades, não me 

apercebi de nenhuma perseguição; antes pelo contrário, estive muito próximo do sistema. E 

sempre me senti protegido.   

C.C. – O senhor permaneceu na província de Inhambane até quando?  

J.N. – Só fiquei um ano. Aliás, dois anos. Desculpe. Dois anos. Era assim o nosso 

programa. Devíamos ir lá por dois anos e depois regressamos para a faculdade.  

C.C. – Pois é. A sua educação formal na faculdade como era?  

J.N. – Pois. Quando regressei à faculdade...  

H.B. – Não. Como é que entra no ensino superior? Como foi a escolha?  

J.N. – O Oito de Março era já uma plataforma para poder entrar para o ensino 

superior. Quer dizer, nós já estávamos na universidade, mas não num curso do tipo 

propedêutico, neste caso, de professores. Mas tinha equivalência a propedêutico no ramo 

em que pudesse continuar. No meu caso era a história.  

C.C. – Mas o senhor podia escolher pela história ou lhe indicavam a história?  

J.N. – Não. Não. Aliás, a orientação começa na maneira como vai ao Oito de Março. 

Portanto, para ir ao Oito de Março, não é uma escolha, é uma indicação. Quem escolhe é o 

Ministério da Educação e decide que os jovens a, b e c vão para o curso a, b, c. Por aí 

afora. Nessa altura, nós só recebemos uma intimação para irmos ao Ministério para receber 

a guia, para nos apresentarmos. E quando fui lá... Aliás, na altura eu devia ir para os 

complementares, porque era o que o diretor tinha me prometido. Disse: “Com a tua idade, 

podes ir para os complementares”. Mas, contrariamente a isso, eu recebo, então, uma 

convocatória para ir ao Ministério. E chegado ao Ministério, tinha-me lá um funcionário, 
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que só entregava as cartas. “Apresentar-se ao Centro Oito de Março para seguir o curso 

xis”. E foi assim.  

C.C. – O senhor foi para o curso de história.  

J.N. – Fui para o curso de história.  

C.C. – Não tinha nenhuma consulta? O senhor não sabe por que foi designado para o 

curso de história?  

J.N. – Não. Nessa altura, não se explicava nada. 

C.C. – Não havia. 

J.N. – Não havia nada. Provavelmente terão olhado para o meu currículo, não sei. 

Porque, sabe, naquela altura não havia muitos estudantes do Liceu. Eu não vinha do Liceu, 

eu vinha do ensino técnico. A maior parte dos negros iam para o ensino técnico 

profissional. Também como uma perspectiva de emprego, porque se calhar, se fossem para 

o Liceu, teriam muito mais dificuldade de ter emprego. E quando precisaram de estudante 

para a área das letras, nós do ensino comercial, que tínhamos algumas disciplinas de letras, 

fomos mais... engrossamos... Eu lembro-me que na minha turma só tinha dois estudantes 

que vinham do ensino licial, o resto, todos vínhamos do comércio. Pois no comércio, eu 

tive história, tive economia política, portanto, essas cadeiras que se relacionam com as 

ciências sociais, e portanto tinha um background para poder seguir facilmente a história. 

Aliás, eu tinha sido um bom estudante da história, excelente estudante da história, 

economia política também. E às vezes penso que, se calhar, olharam para isso e 

mandaram-me para lá. Mas não sei, não sei qual foi o critério de fato.  

G.M. – Eu queria voltar a uma coisa muito interessante. Diz que apesar de todas as 

vicissitudes que teu pai passa, você é responsável, não é hostilizado.   

J.N. – Sim.  

G.M. – Há um... não sei. Talvez entrar na sua parte de historiador. Porque esses 

filhos de assimilados vão jogar um papel no aparelho colonial, como tradutores, etc., mas 

também são as pessoas que vão para a Frelimo.  
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J.N. – Sim. Assegurar.  

G.M. – Assegurar a Frelimo. É o caso da família Olana, que as pessoas...  

J.N. – Sim. Quase todos.  

G.M. – Os Olana são assessores de Samora Machel. Há muita gente proveniente 

dessas famílias que vai. Isso não terá tido influência para deixar a vocês, descendentes 

desses assimilados, posso dizer à vontade? Na sua leitura como historiador.  

J.N. – Sim. Eu penso que não havia opções.  

C.C. – Ou seja, de alguma forma, havia uma posição de mediadores, que funcionava 

tanto no regime colonial quanto no regime revolucionário. Não sei se isso faz sentido.  

J.N. – Claro. Sim, porque... Ainda me lembro que uma das bocas que o meu pai 

costumava dizer era que “esta Frelimo... não sei quantos... mas está a pegar os nossos 

filhos”. (ri) Sim. São filhos de assimilados. Nós é que educamos a eles. Por isso, não tem 

que vangloriar-se que ele é que formou... não sei quê. Que era já um indivíduo realmente 

contra, contrariado. Para dizer que, na verdade, todo aquele grupo que foi para o Oito de 

Março era o grupo de filhos de assimilados, com exceção daqueles que vinham das escolas 

da Frelimo ou vinha da Tanzânia, que juntamo-nos ali. Mas todos os outros, nós, que 

fomos recrutados das zonas urbanas, éramos todos filhos de assimilados, porque do 

contrário era muito difícil, se não fosse filho de assimilado, ascender ao ensino secundário 

e por aí afora. E os mais velhos que nós, que foram... o grupo de 77, esse ainda...portanto... 

já estavam a terminar o sétimo ano, portanto, está claro que só podiam ser assimilados. E 

são esses assimilados que asseguraram de fato a transição, o processo da reconstrução 

nacional. Mas, pela juventude, também foram os mais revolucionários. Percebe? Nós 

assumimos a revolução no verdadeiro sentido da palavra, com toda aquela emoção, aquele 

radicalismo. Nós bebemos Marx. Eu e outros lemos tomos e tomos de Marx e Engels. 

Acho que nunca li tanto como li naquele momento. O Centro de Estudos Novosk, que era 

da União Soviética, estávamos sempre ali. E portanto éramos revolucionários, podemos 

assim dizer, jovens revolucionários e que não tínhamos nada a ver com aquilo que os 

nossos pais foram ou eram; portanto, era um engajamento total. E a Frelimo também 

apostou nisso. Quer dizer que mobilizou-nos, deu-nos aquela educação toda, ideológica, e 

nós, de fato, assumimos. E muitos de nós fomos radicais. Nas províncias onde fomos 
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colocados, há cenas... quer dizer, que... Éramos jovens. Pronto. Meio ingenuidade, meio 

entusiasmo, portanto... Aquilo que... a rebeldia juvenil... Mas, neste caso, era uma rebeldia 

transformada na revolucionária; aquele potencial todo de jovens engajados na revolução; e 

hostilizamos os nossos próprios pais em muitas situações. Porque... Porque... pronto, 

éramos revolucionários. E às vezes... Eu tive problemas com meu pai mais tarde, porque 

ele queria que eu fosse uma coisa, mas eu não queria, não queria aquilo. Eu estava 

engajado noutro processo. E assim foi. Bom.  

C.C. – O seu curso na faculdade de história, como era essa fazer história nessa 

época? Como foi a sua experiência? 

J.N. – Bom. É o que estou a dizer agora, quer dizer, que estudei economia política, 

estudar história, havia, de fato, uma sede de trazer a história de África como sujeito 

principal da história.  O que no passado não acontecia. Quer dizer que nós tínhamos sido 

educados num processo que a geografia e a história era de Portugal, e não de Moçambique. 

Agora, com a revolução, foram produzidos textos, e o enfoque em termos de obras de 

história, que vinham de autores africanistas, alguns até revolucionários, que vinham da 

escola de Dar-es-Salaam, na Tanzânia. Lembro-me de John Saul, que foi uma das figuras 

muito importantes na produção de material de história da África, mas também podia falar 

do próprio Aquino de Bragança, que foi de fato o grande intelectual revolucionário da 

Frelimo em termos de assessoria, o Ganhão, o Oscar Monteiro, Jorge Ribeiro. A Frelimo 

tinha um departamento de trabalho ideológico que produzia também esses materiais. E a 

história, em algum momento, a história de Moçambique era, simultaneamente, história de  

mobilização política. Mas nós estudamos a filosofia marxista-leninista. A minha base de 

filosofia na altura era a filosofia marxista. Por isso que eu falei desses tomos todos que 

tivemos que ler. E ficamos de fato marxistas. Quer dizer, lemos bastante daquilo. E a maior 

parte do peso da nossa formação foi mais ideológica. Tínhamos a economia política, 

praticamente, tínhamos que ler O Capital e Grundrisse, de Marx. E nós lemos autores 

capitalistas, como Adam Smith ou David Ricardo, por via de Marx, e não diretamente. 

Portanto esses iluministas, eles todos, nós não os líamos diretamente, nós líamos por via de 

Lênin, Dezoito de Brumário... Pronto. Esses escritos. E naturalmente...  

H.B. – O curso de história era o equivalente a um curso de ciências sociais.  
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J.N. – Sim, sim. A história assumia o papel das ciências sociais. Até porque não 

havia outras ciências sociais em presença na universidade. Só... Praticamente, as ciências 

sociais foram abertas depois do multipartidarismo. Antes disso era a história, que fazia o 

papel de todas as outras ciências sociais.  

C.C. – Quer dizer, na verdade, era um curso, basicamente, de pensamento marxista.  

J.N. – Sim. Pensamento marxista, sim. Pensamento marxista. Portanto, trazer a 

história de baixo, a história das massas, dos operários, enfatizar aspectos da ditadura 

proletária, mas também enfatizar aspectos do maoísmo, o processo da luta... O papel dos 

camponeses. Portanto, de certa maneira, acabamos também por ser populistas. Portanto era 

uma história baseada numa linha marxista de luta de classes, em que todas as outras classes 

tidas como parte do sistema colonial foram excluídas do processo histórico. Ou seja, não 

era possível estudar a genealogia dos poderes locais, porque os poderes locais eram 

catalogados como parte dos exploradores. Porque era essa dicotomia no processo da 

análise histórica, em que olhava para os explorados e os exploradores. E portanto, aspectos 

antropológicos que até, paradoxalmente, são parte da nossa cultura e tradição eram vistos 

como aspectos negativos. Obscurantismo. Era assim como nós classificávamos aquelas 

práticas costumeiras. E que era preciso combater, porque isso era contrário ao processo da 

luta revolucionária. Como também, paradoxalmente, as línguas nacionais não eram 

promovidas. Antes pelo contrário. Nós tínhamos que falar e ensinar português, apenas, 

porque era a língua adotada como língua de unidade nacional. Portanto, qualquer um que 

falasse as línguas nacionais estaria portanto a cometer indisciplina e é passível de punição. 

Quer dizer que se um funcionário falasse a língua local na escola ou no serviço... era 

proibido. Nós todos tínhamos que falar português, porque o português é a língua da 

unidade. Percebe-se qual era o objetivo. Mas de fato isso prejudicou, de certa maneira, o 

desenvolvimento da lingüística e até da promoção da cultura. As nossas crianças não 

conhecem as nossas línguas.  

H.B. – Já não conhecem?  

J.N. – Não conhecem. Apenas as que estão nas zonas rurais. Essas conhecem porque 

mantêm o berço deles. Mas nas zonas urbanas, agora é que estão a voltar a aprender; e uma 

aprendizagem de rua, porque... Não. De fato, não conhecem. Os meus filhos não 

conhecem.  
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C.C. – O senhor na altura que está fazendo a sua licenciatura, o senhor tinha uma 

adesão realmente ideológica a essa orientação, essa visão de mundo revolucionária ou o 

senhor tinha algum distanciamento, alguma ressalva?  

J.N. – Não. O meu caso é... Não. Eu estava mesmo engajado. Aliás, já percebeu 

quando falei das coisas que andei a fazer. Eu estava mesmo engajado. E era um historiador 

bastante engajado nesses princípios ideológicos. Claro que nós começávamos... Quer dizer, 

à medida que também íamos ganhando outra maturidade, começávamos a ver outros 

postulados teóricos como importantes. E eu, pessoalmente, deixei de fazer histórica 

política para fazer uma história mais econômica e social, que me desse a possibilidade de 

trabalhar mais o econômico, o social do que propriamente com a política. E aí tinha a 

hipótese de apanhar outras ferramentas do estruturalismo. É verdade que o marxismo que 

está lá em peso. Mas não é o mesmo que fazer uma história política. E eu optei por uma 

área, inclusive, que me daria outras oportunidades, que era estudar as dinâmicas 

transfronteiriças das comunidades, em vez de me centrar nos problemas nacionais como 

tal. Então, isso dava-me espaço para fugir. (ri) Portanto já estava começando a construir a 

minha identidade acadêmica, digamos assim, intelectual. E foi assim que... Bom. Eu parto 

para o doutoramento já numa nova etapa.  

C.C. – O senhor concluiu a licenciatura em que ano?  

J.N. – Eu concluí primeiro o bacharelato. Porque nós, até a década... 80... meados de 

80, não tínhamos licenciaturas. O grau máximo era o bacharelato. Portanto, eu concluí meu 

bacharelato em 1983. E depois tive que esperar até se abrir a licenciatura. E só fiz já a 

licenciatura em 89-90.  

C.C. – E nesse período, já formado, em 83, o senhor trabalhava como professor?  

J.N. – Sim. Trabalhei como assistente. Era a categoria. Aquilo tinha muitas 

escadarias: assistente estagiário... por aí afora. Mas na verdade nós tínhamos muitos cursos 

paralelos para nos prepararmos. Havia cursos de seis meses, cursos... Para além daquela 

formação normal, passamos a ter vários cursos, para podermos assumir a docência. Porque 

não bastava, de fato, só o nível de bacharelato. Mas era o que havia na altura. Não havia 

mais. Ou tinha que sair para fora do país. Eu, pelas responsabilidades que assumi, nunca 

pude sair. Esse é outro problema que eu tive. Eu tinha bolsas mas não podia sair, porque 
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tinha que continuar a responder pelas chefias. Fui chefe de departamento, fui diretor de 

curso; e portanto, só quando os grupos que partiram, os propedêuticos, para ir a fazer os 

cursos fora, que foi, mais ou menos, cinco, seis anos, e começaram a regressar é que foi 

possível fazermos as licenciaturas; e portanto, sermos libertos da carga de docência. Mas 

as chefias, tínhamos que continuar a fazer. Porque a chefia, nessa altura, também era uma 

questão de confiança. Não era só uma questão técnica. Era de fato confiança política, como 

se dizia.  

C.C. – Em 89, quando o senhor termina a licenciatura, a situação já tinha mudado. A 

Frelimo já tinha...  

J.N. – Estava a mudar.  

C.C. – Estava abandonando o marxismo-leninismo oficialmente.  

J.N. – Sim, sim. Estava a mudar. Porque 84, praticamente, o primeiro sinal foi a 

assinatura do acordo em Nkomati, com a África do Sul. E como resposta à crise... 

C.C. – Isso é 84 ainda.  

J.N. – É 84, sim. Como resposta à crise. Tinha que haver alguma saída. E a saída 

política foi assinar um acordo de coexistência pacífica com a África do Sul. Porque a 

economia de Moçambique depende da África do Sul. No período colonial, foi criada na 

base de receitas de exportação, utilização de vias, do porto, caminho de ferro, exportação 

de mão-de-obra. Portanto, era uma espécie de colônia da África do Sul. E com o processo 

revolucionário, e de certa maneira, a radicalização do nosso processo cortou grande parte 

dos benefícios que Moçambique podia continuar a obter com a África do Sul. E um dos 

grandes e que foi cortado foi as remessas em ouro do trabalho deferido dos nossos 

mineiros. E isso fazia muita diferença em termos do Tesouro moçambicano. Então as 

negociações de 84, foi a primeira viragem, claro, para nós todos, com a África do Sul. Mas 

nessa altura o presidente enceta viagens para a Inglaterra, em 85, para ir para os Estados 

Unidos, o Fundo Monetário Internacional estava em negociações com Moçambique, o 

Clube de Paris, Bretton-Woods. Portanto mudou a... pelo menos, a orientação em termos 

econômicos.  
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C.C. – O senhor concordava com essa orientação, em termos político-ideológicos, 

essa mudança, abertura, a convivência com a África do Sul? Ou achava que estava 

havendo algum desvio, vamos dizer, do caminho mais revolucionário autêntico? Como se 

vivia esse momento?  

J.N. – Não, não. Não. Veja que a crise de 83 saturou a sociedade. Na verdade, foi, se 

calhar, a partir dali que o movimento rebelde, a Renamo, ganhou maior legitimação social 

dentro do país. Porque todo aquele espírito emocional da revolução perdeu-se. Não há 

nenhuma revolução que seria sustentada com as pessoas a morrer de fome. E as pessoas 

começaram a ter nostalgia do passado colonial. Era colonial mas tínhamos comida. Era 

colonial, mas nós não tínhamos chegado até esse ponto. Então, o princípio revolucionário 

começou a diluir-se. E a Renamo começou a ter muitos aderentes. Muita gente fugia, além 

de outras serem apanhadas, enfim... os régulos começaram a aderir ao movimento, 

sobretudo no norte de Moçambique, e a atmosfera local era já condizente com as 

necessidades da mudança. Portanto, essa mudança não foi surpreendente para muitos e 

muito menos para mim. Até porque eu percebia as dinâmicas. E eu estudava também as 

relações transfronteiriças, de certa maneira, e já tinha compreendido...   

H.B. – O senhor compartilhava do desapontamento?  

J.N. – Sim. Quer dizer, é um desapontamento natural, não um desapontamento do 

tipo anti-revolucionário. Aliás, o quarto congresso da Frelimo abriu esse debate. Foi um 

debate franco, debate para mudança. Foi o debate para a mudança. E... Bom. Há coisas que 

nós não sabemos. Mas, um dia, vão ser reveladas. E já havia uma necessidade, de certa 

maneira, para mudança, porque o bloco do Leste, que era o cânone, já não tinha capacidade 

para ajudar Moçambique. E, portanto... E Moçambique corria o risco de colapsar como 

Estado. E a única alternativa era abraçar o capitalismo. Não havia dúvida que...  

C.C. – Acabava a União Soviética e...  

J.N. – Sim. Já não tinha resposta para Moçambique. Não tinha resposta. A RDA, 

também, estava praticamente... Eles já tinham investido bastante na área de segurança, na 

área de formação, em muitas áreas. Mas eles também começaram a estar em crise. E, 

portanto o bloco da cânone deixou de dar resposta às necessidades de Moçambique. Havia 

uma depreciação clara das matérias-primas que nós exportávamos. Moçambique dependia 
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da exportação de matérias-primas, algodão, caju e outras, e, nos mercados, havia uma 

depreciação muito clara sobre isso. E não tínhamos, como disse, o plafond que 

conseguíamos com as exportações para a África do Sul, com prestação de serviço para a 

África do Sul, a exportação de mão-de-obra, e portanto aquilo que podia sustentar a moeda 

em termos de reservas começou a diminuir. Os sul-africanos expulsaram também alguns de 

nossos trabalhadores, e, portanto, criando ainda mais problemas sociais para Moçambique. 

Mas, sobretudo a perder os recursos que advinham do pagamento deferido para as contas 

bancárias do Banco Central. E, portanto quando há esta mudança, a sociedade estava 

preparada. Aliás, tinham acontecidos muitos sinais. A ofensiva política organizacional que 

o presidente, na altura, teve que desencadear é porque já havia uma indisciplina na 

sociedade.  

C.C. – Samora Machel morre em 86. Mas ele ainda preside esse momento de 

abertura.  

J.N. – Sim, da abertura, sim. Exato. Começou com ele, de fato.  

C.C. – Como é que o senhor vê o Samora Machel como personagem histórico? Não 

sei se o senhor chegou a conviver ou ter contato pessoal com ele.  

J.N. – Conviver diretamente, não. Os momentos foram... Sobretudo, quando nós 

criamos a OJM, estivemos lá com ele e tal. Porque eu sou um dos fundadores da OJM. Mas 

Samora era um homem do povo, quer dizer, que estava sempre... a fazer aqueles comícios, 

e portanto toda gente podia ter acesso a ele por essa via. E nós íamos todos para os 

comícios. Mas Samora significava duas coisas. Samora era respeitado e era temido. 

Respeitado por tudo que ele era capaz de fazer para o povo, aquele sentido populista, 

galvanizar através dos discursos, com palavras de ordem que deixavam alguma esperança 

para a população; mas também o caráter e a personalidade dele, a maneira como ele, até, 

por vezes, teatralizava o contato com a população. Tudo isso galvanizava as pessoas. Era 

quase que o ópio do povo. Mas ao mesmo tempo era temido, porque era um homem muito 

rigoroso, bastante rigoroso, sobretudo com os próximos, uma vez líder. E aquela 

verticalidade dele era... Por vezes, alguns achavam ele cruel. Mas era... Pronto, era duro. E 

houve essas duas tendências. Para além, naturalmente, de ter que lidar com os contra-

revolucionários, que nunca gostaram dele, também como líder do movimento; sobretudo 

porque alguns pensavam que ele era diferente do primeiro presidente que morreu 
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assassinado durante a luta, Eduardo Mondlane; e pensavam que Eduardo Mondlane, 

provavelmente, teria uma outra perspectiva para a independência de Moçambique. Só que 

aí é um bocado difícil, porque a Frelimo não é propriamente o próprio líder. Mas havia, de 

fato, esta visão um pouco definida. Mas a minha avaliação é que foi o homem certo para 

aquele momento. Porque o maior desafio que Moçambique tinha era a defesa da 

independência perante a necessidade de libertar o Zimbábue e também de emancipar a 

África do Sul do regime do apartheid. Portanto, esse que era ainda o maior desafio de 

Moçambique. A luta de libertação de Moçambique só terminaria com a libertação daqueles 

países. E, enquanto isso não acontecesse, Moçambique passaria por muitos sacrifícios. E o 

presidente Samora Machel encarnou isso como uma missão, através da linha da Frente, e 

depois, também, com a criação (da Sada). Portanto eu acho até que, num determinado 

momento, Samora foi mais líder para a região do que para Moçambique. E notou-se um 

pouco quando esses países, sobretudo o Zimbábue ficou independente e tal. Foi o líder 

pan-africanista. Eu gosto mais dessa parte de Samora. Aliás, eu sou muito apaixonado 

pelos princípios da libertação. É uma das áreas que eu trabalho nela, é a questão da 

libertação. E penso que o Samora defendia essa utopia de libertação. E galvanizava o povo, 

quer dizer, dava esperanças ao povo. O regime que a Frelimo adotou neste período 

também, era um regime que, de certa maneira, dava mais poder aos camponeses e aos 

operários, e, por conseguinte tinha mais aceitação, mais apoio. Mas eu olhava mais para a 

parte da libertação da África Austral. Desde estudante de bacharelato, os meus trabalhos 

estavam relacionados com isso. E achava que isso talvez fosse a missão mais importante e 

que, se calhar, justificou a opção do socialismo em Moçambique, e  não do neoliberalismo, 

logo à partida. E se calhar, não fosse isso, provavelmente, Moçambique não tivesse optado 

para a via do socialismo, como optou. Mas, no momento, penso que não tinha alternativas, 

porque não podia enfrentar nem a Rodésia nem a África do Sul de outra maneira. Por isso 

também, quando assinamos o acordo em Nkomati, nossos amigos da África do Sul 

sentiram-se traídos. Foi necessário explicar-lhes muito bem a natureza daquela opção, que 

era de fato uma opção de regaste do Estado, porque o Estado estava em eminência de 

fracasso total. Agora, seria possível a Moçambique optar por o que optou em 84, em 75. 

Fica sempre essa pergunta. Talvez sim. Mas... Pronto. A opção foi aquela, radical.  

C.C. – Voltando a sua trajetória. Em 89, o senhor faz a licenciatura. E a partir daí? O 

senhor não faz mestrado?  
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J.N. – Não. Eu continuo a trabalhar. Continuo a trabalhar, a fazer minha 

investigação. E tento concorrer para mestrado. Portanto, eu tive uma bolsa para ir a Lisboa, 

não me autorizaram. Tive uma bolsa para ir ao Zimbábue, não me autorizaram.  

H.B. – Quem não autorizou?  

J.N. – A reitoria. Porque não podia abandonar a chefia lá do departamento. Não 

havia ninguém... Aparentemente, não havia ninguém para substituir-me. Havia outros, 

mas... se calhar, não estavam interessados. Então, eu não podia seguir. E depois arranjei 

uma bolsa para ir para a Inglaterra. Também falhou. Bom. Acho que houve uma bolsa para 

ir para a RDA. Aliás, o meu reitor até disse: “Isto não vale a pena”. É uma história que 

ele... Pelo menos foi honesto comigo. Não vai lá. Mas continuei a fazer trabalhos. 

Trabalhar, produzir, investigar e tal. Quando muda o regime, quer dizer, há a paz... Em 

1990, a nova Constituição, 92, acordo de paz – e aí então acelero o pedido para a pós-

graduação na Inglaterra. Então, eu enviei o meu CV para a Inglaterra, e a Inglaterra aceitou 

que eu entrasse para o programa de M.Field PhD, que é uma espécie de um Master 

Philosophy, e que depois é convertido para o doutoramento, dependendo do seu 

aproveitamento.  Então foi assim que eu passei, em 94 já, para... Fui admitido na 

Universidade de Londres, entrei nesse programa do MField. Existe o Master e existe o 

M.Field. O master é que tem que fazer aquelas cadeiras e tal. E o MField é uma espécie de 

um ano intensivo de preparação teórica, metodológica, e depois podes transitar ou não para 

o doutoramento. E foi o que eu fiz. Portanto não fiz o master normal. Pronto. O currículo 

de master, eu sabia aquilo tudo que estava lá. Já tinha estudado de outra maneira. Então fui 

para o M.Field e, dessa maneira, avancei para o doutoramento.  

C.C. – E por que a opção pela Universidade de Londres?  

J.N. – Já é uma opção antiga. Eu, antes, quis ir para o Zimbábue. E eu queria 

dominar o inglês, mas também queria uma escola anglo-saxônica. Essa, de fato, foi uma 

opção antiga. Tinha um professor, continua a ter, lá no Departamento de História, inglês, 

que foi meu tutor desde o bacharelato.  

C.C. – Qual o nome dele? 

J.N - David Edges. Foi meu tutor, e, portanto criamos uma amizade, uma certa 

empatia. E eu queria ir para a escola dele. Ele também estudou lá. E eu também queria ir 
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para lá. Mas também eu olhava para os meus interesses de estudos transfronteiriços como 

uma oportunidade para ter uma bolsa para estudar na Inglaterra, porque, de outra maneira, 

seria difícil eu ter uma bolsa do governo inglês, para fazer história na Inglaterra. Aliás, 

naquela altura, perguntavam por que é que vocês querem ser doutores em história. Vai ser 

doutor em outras coisas. História, história, doutor para quê? Mas não, precisamos de ter 

doutorado também em história, no nosso país. Por que não? E de fato, aí também, há uma 

espécie de um conflito de classe, uma espécie, também, do algo escondido por trás das 

agências internacionais, naquilo que eu considero um certo paternalismo: tu só vais estudar 

aquilo que eles acham que podes estudar, e não aquilo que tu achas que deves estudar. 

Mas, de fato, eu acabei rompendo com essa barreira; talvez por sorte, convenci lá o adido 

do Bristish Council, entendemo-nos, e ele disse: “Ah, podes vir, uma semana depois. Já 

arranjei bolsa. Podes ir”. Mas para mim era uma grande oportunidade, porque... Pronto, foi 

esse o meu sonho sempre, eu queria ter uma formação anglo-saxônica; talvez, porque o 

meu avô também tinha sido por via anglo-saxônica, e se calhar esse bichinho ficou lá. 

Quem sabe?  

H.B. – A essa altura já tinha família?  

J.N. – Já. Estava casado e tinha filhos.  

H.B. – A família foi? 

J.N. – Não, não foi.  

C.C. – Quanto tempo o senhor passou em Londres?  

J.N. – Eu fiquei três anos em Londres. No total, eu levei quatro anos para terminar o 

meu curso.  

C.C. – Foi a primeira vez que o senhor viajou para fora de Moçambique?  

J.N. – Para a Europa, sim. Já tinha viajado para a África Austral.  

C.C. – Qual foi a sua experiência de morar três anos em Londres? Porque... o senhor 

tinha trinta e cinco anos. 
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J.N. – Sim, já estava com essa idade. Bom. Um misto de experiências. Primeiro, eu 

acho que eu estava a partir para uma tradição acadêmica totalmente diferente. E ia para lá 

com um background também diferente. Quer dizer que os meus colegas que teriam feito 

licenciatura ou mestrado lá na Inglaterra, tinham uma tradição diferente, estaríamos juntos 

a fazer o doutoramento. E isso apavorava-me. Porque eu tinha tido um background mais da 

escola marxista, e não, propriamente, da escola deles. Então...  

C.C. – Mas os marxistas britânicos são bons. Isso não era uma influência para o 

senhor?  

J.N. – Aliás, esse David Edges foi uma influência, porque era também... 

H.B. – Oxford então...  

J.N. – Sim, sim. É dessa escola. E a minha supervisora é marxista, Shula Marks, e 

portanto... Mas é diferente. Uma coisa é usar a teoria marxista como método, e outra coisa 

é a sua formação ser feita via Marx. Quer dizer, nós estudamos os clássicos, que eles 

estudaram diretamente, via Marx ou via Lênin. Agora eles usaram a teoria como método. 

Aí não tínhamos grandes problemas. Mas o problema era saber até que ponto é que o meu 

background seria útil, ou não. Porque eu também tinha o complexo de que sempre fui bom 

estudante, não queria ser o fim da lista lá, queria ser também um dos melhores estudantes. 

E... Bom. O segundo pavor era a língua. Uma coisa é saber o inglês para ler, etc., outra 

coisa é saber inglês e mergulhar imediatamente em  um grau de nível máximo, numa 

universidade, em que, ali não há paternalismo nenhum, ou tu fazes ou não fazes; ou 

escreves em inglês ao nível ou não fazes. Portanto, isso também criava uma grande pressão 

sobre mim. Mas fora disso, eu conhecia a minha supervisora, conhecia grande parte dos 

professores pelos escritos deles...  

C.C. – Quem foi a sua supervisora?  

J.N. – Shula Marks. Tinha estado em Moçambique, tínhamos conversado já, 

portanto... Quer dizer que eu já tinha uma certa personalidade para lidar com o mundo 

acadêmico, quer dizer, não era o problema. Já tinha ido a conferências, tudo isso. Então, de 

fato, não era grande... não era o problema. Mas sempre ficava no meu subconsciente esta 

transição. Como é que eu faria a transição. Mas... Pronto. Talvez, o segundo problema, que 

não era acadêmico, era social. Era como eu partia de Moçambique, numa fase de mudança 
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política, e deixava a minha família sozinha. E de fato, ao fim de seis meses, eu tive 

saudades, apeteceu-me voltar. Tive que dizer a minha supervisora: “acho que eu vou 

mudar para Capetown. Acho que não vou ficar aqui. Eu estou com saudade da minha 

família, as coisas em Moçambique mudaram...” Porque, de fato, foi um momento 

marcante, em 94. E quem esteve fora naquele ano sentiu muito a diferença. Quando nós 

regressamos, já não eram mais as mesmas pessoas, as coisas tinham mudado, mesmo o 

nosso relacionamento político já não era o mesmo... Quer dizer, tinha havido uma mudança 

de mentalidades e comportamentos. Você tinha que voltar a reenquadrar-se no novo modus 

vivendi.  

C.C. – Mas a Frelimo ainda foi vitoriosa nas eleições de 94.  

J.N. – Claro, foi vitoriosa, mas... 

C.C. – O senhor se considerava ainda parte da Frelimo?  

J.N. – Ah, naturalmente. Aliás, considerei-me sempre. Mas quando eu saí, meu pai já 

tinha saído da prisão. Isso é muito importante também. Ele já tinha saído da prisão e ele já 

fazia política ativa da oposição. Mesmo antes da assinatura do acordo. Portanto era 

daquelas pessoas... que só ele é. Pronto. Eu o admiro nesse sentido. 

C.C. – Sua posição é Renamo.   

J.N. – Sim, sim. Porque ele quando foi preso, foi preso como membro do MNR. Foi 

o que fiquei a saber mais tarde. Ainda não havia braço armado nessa altura, era só núcleo 

político. Começou ali, em Lourenço Marques.  

C.C. – Mas ele tinha de fato participação política ou foi uma intriga? 

J.N. – Não. Bom. Ele é que disse. Depois, quando saiu da cadeia, é que nos contou 

por que é que tinha sido preso, porque nós pedimos que nos explicasse. E ele fez política 

na cadeia. Portanto... E continua a fazer política quando saiu. É proibido. Mas ele fazia. (ri)  

C.C. – Só para completar a história do seu pai. Saindo da cadeia, ele vai trabalhar? 

Que posição ele assume nessa sociedade?  
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J.N. – Pois. É. Volta para casa. Não tem emprego, porque não conseguiu voltar para 

o emprego dele, e faz negócios. Vive de negócios. E a comunidade precisa dele para 

legitimar um processo de... Como é que se diz? – recuperação das terras. Que, naquele 

processo da guerra, as pessoas fugiram daquela zonas; e quando a guerra acabou, a terra 

tinha sido ocupada por outras pessoas. E quando querem voltar, não está lá ninguém para 

legitimar, então vão recuperar esse chefe, que é o único que pode legitimar. Que é uma 

coisa muito interessante na história daquilo. Então ele é recuperado e ele, de fato, vai ser o 

interlocutor entre a administração e a comunidade. Mas um interlocutor difícil, porque ele 

não abdicou da sua posição anti-Frelimo. E consequentemente, também, não era possível 

ser o líder, naquele contexto. Mas era líder, legitimado pela comunidade. São as tais 

contradições terríveis. Porque só ele é que podia legitimar os interesses da comunidade. 

Todos os outros eram outsiders. Mas a dificuldade foi essa. Bom. Nós ainda tentamos 

persuadir e tal. Disse: “Não. Eu fiquei dez anos. Aquilo foi minha escola. Universidade da 

vida. E tudo o que eu disse, e vocês não acreditaram, aconteceu”. Era assim como ele dizia. 

“Vocês não ficaram sem comida? Não ficaram não sei quê? Quantas coisas estão 

estragadas”. E não sei quê, não sei quê. Então... “Eu tinha razão ou não tinha razão? (ri) E 

deve continuar. Porque as coisas ainda vão piorar”. Então eu disse: bom, o que eu tenho 

que fazer aqui é respeitar a posição dele e a integridade dele. Aliás, nesse aspecto, eu 

respeito a integridade de meu pai, porque sempre fez para defesa dos outros, e não para 

defesa dele. Portanto... Eu não sei se eu... Pronto. Pensava que estava a fazer bem. E penso 

que num processo democrático, ele estava a fazer bem. Se nós tivermos que analisar um 

processo democrático, acho que num contexto de tolerância política, da diferença, então, 

ele posicionou-se muito bem, nesse sentido. E não abdicou dos seus princípios. Sempre 

defendeu os princípios dele, até a morte. Portanto... Esses são homens dignos.  

C.C. – Ele morreu em que ano?  

J.N. – Ele morreu o ano passado. Antepassado. 2009.  

C.C. – O senhor havia passado muito tempo sem...  

                 [Final da Fita 2] 
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C.C. – O senhor havia mencionado que se afastou, passou muitos anos sem ter 

contato com seu pai. Nesse momento que ele sai da cadeia, vocês se aproximam de novo, 

ou não?  

J.N. – Sim. Fomos para casa desejar as boas-vindas e explicamos o que é que 

ficamos a fazer. Todos tínhamos que explicar a ele onde é que andamos. Ficou zangado, 

porque abandonamos tudo e nunca fomos visitar a ele e tal.   

H.B. – Era possível visitar?  

J.N. – Sim. Nós explicamos a ele por que é que não fomos lá também. Possível era, 

sim. Era possível visitar. Mas sempre havia uma conotação. Havia... E, gradualmente, 

todos deixaram de ir visitar. Porque ele, quando as pessoas fossem visitar, ele queria que as 

pessoas fizessem o que ele queria, que fizessem cá fora. Quer dizer, o jogo político. Mas... 

pronto, as pessoas não estavam em condições nem, se calhar, alinhavam com ele. Então, eu 

também deixei de visitar. A única coisa que eu conseguia fazer é mandar um pedaço de 

bolo de meu casamento para a cadeia. Tinha um amigo que era da cadeia, trabalhava lá, 

então eu pedi a ele para levar o bolo e dizer que é o meu bolo de casamento. Antes, aliás, 

mandei avisar que eu ia casar. Ele ficou satisfeito. Mas depois... Ele também percebeu,  

não é, que qualquer ligação só podia nos prejudicar, e portanto, mais tarde, ele 

compreendeu nossa atitude. Eu tenho um irmão que é médico, era defesa, era diretor, não 

sei quê... As pessoas tinham atingido uns patamares, que não era compatível com... num 

regime em que havia intolerância política, então... Não era possível. Se fosse agora, tudo 

bem. Mas naquela altura, não era possível. E então dissemos a ele: “-Olha, o que nós 

ficamos a fazer de bom, estudamos. E hoje podemos servir à família melhor. O resto que 

não fizemos, que gostarias que tivéssemos feito, só pedimos desculpas”. E assim 

reconciliou-se a família.  

C.C. – Mas a família de alguma forma, em diferentes configurações, sobreviveu a 

todas essas...  

H.B. – Turbulências.  

J.N. – É, turbulências. Sim. É. Mas ele era tão convencido da ideia da oposição que 

depois transformou a casa dele na sede da Renamo.  
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G.M. – Lá na Catembe.  

J.N. – Sim. Mas eu, nesta altura, estava na Inglaterra. Então, quando eu volto, lá os 

meus colegas diziam: “o teu pai... até tem a bandeira lá em casa”. E toda a família deixou 

de ir lá visitar. Pelo menos, aqueles que têm compromissos sérios. Mas ele fazia aquilo 

com toda normalidade. Dizia: “É o meu direito. Qual é o vosso problema? Quem não está 

comigo... pronto, vai à vida. Eu faço as minhas coisas”. E então... Mas houve uma altura... 

Porque ele já não trabalhava, vivia de pequenos negócios, e eu, de fato, é que apoiava os 

negócios dele. Então eu disse ao pai: “Vamos aqui assumir um compromisso. Se queres 

que eu continue a apoiar nos teus negócios e manter-te”, (porque acabava até por levar o 

dinheiro e patrocinar o partido dele, para poder sustentar aquele partido) “arranja uma sede 

noutro sítio qualquer e deixa a casa livre, para toda a família poder vir para aqui, porque 

nem todos somos do mesmo partido. Senão, pai, estamos a visitar célula do partido”. E a 

interpretação popular, quer dizer... pronto, as pessoas não têm uma educação suficiente 

para poder entender a diferença entre família e partido, então aquela imagem, de fato, 

criava problemas. E eu, naturalmente, comecei a sentir já problemas. Indiretamente, não 

problema diretamente. Com o partido e a cúpula e não sei quem, eu nunca tive, 

absolutamente, nenhum problema. O problema que sempre tive foi com os competidores. 

Na política, portanto há sempre todas as jogadas. Então, os competidores, estes sim, eu tive 

problemas. Porque quando chegava a hora, sempre diziam: não, mas o pai dele... Então, já 

deixavam de pensar em mim, e o argumento era o pai dele. Como é que ele... se o pai 

dele...  

C.C. – Mas isso, na universidade ou na militância política?  

J.N. – Na militância política, sim. Na militância política. Porque o meu perfil, eu 

devia ter assumido outros cargos já nessa altura. Mas por causa disso, de certa maneira, 

fiquei prejudicado.  

C.C. – O Arquivo Histórico de Moçambique o senhor assume em que ano?  

J.N. – 99. Finais de 99. Depois de ter regressado em 98, um ano depois, assumo a 

direção do Arquivo.  

C.C. – Por que o senhor assumiu o Arquivo? Foi um convite?  
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J.N. – É uma longa história. Mas vou sintetizar. Eu fui solicitado enquanto ainda 

estava na Inglaterra a estudar. E eu não queria, porque meu sonho era voltar à academia no 

verdadeiro sentido, implementar todas as coisas que eu tinha estudado; aliás, meu 

investimento lá tinha em vista dinamizar o Departamento de História, de onde eu parti. E, 

portanto não via com bons olhos. Por que é que eu tenho que dirigir um arquivo? Aquilo é 

um trabalhão, eu ainda sou muito novo ainda. Mas a insistência foi de tal ordem que 

chegaram a falar com a minha supervisora, e eu e a minha supervisora éramos muito 

amigos, e que me chamou para um almoço, para me explicar que eu devia aceitar aquele 

cargo e que isso não iria prejudicar a minha vida acadêmica, e, portanto, eu podia continuar 

a fazer a minha atividade de docência, investigação, etc.. Bom. Eu disse: “Ok, ainda vou 

pensar no assunto. Não estou a aceitar, mas vou pensar no assunto”. E todos apontavam 

nisso. Quer dizer, foram consultadas estruturas superiores e... Portanto... Aquilo é um 

cargo, também, que tem que ter confiança. E, portanto... E chegou à conclusão que eu 

devia ser diretor do Arquivo. Eu tinha recebido um outro convite, se calhar mais aliciante, 

e que também declinei, que era ser vice-reitor da Universidade Pedagógica. Mas na altura, 

o que eu pensava era voltar para o Departamento de História. Não queria nada de poder, 

não sei quê. Eu queria mesmo fazer a vida acadêmica, pois tinha perdido muito tempo e 

pensava que era a altura de recuperar meu tempo. Bom. O assunto ficou um ano ali, depois 

do meu regresso, nas discussões, se vou ou não vou, não vou; mas acabei indo mesmo. 

Aceitei e fui. Na perspectiva de que era um mal menor ir para o Arquivo, para mim. 

Porque ali eu podia continuar a fazer investigação. Enquanto outros cargos, eu havia de 

desaparecer da vida acadêmica de vez.  

C.C. – Nesses doze anos, o senhor concilia a direção do Arquivo com...  

J.N. – A docência.  

C.C. – A docência na universidade.  

J.N. – E a investigação, sim. É muito difícil, mas... Bom. Tenho estado a tentar fazer 

o melhor possível. Naturalmente que foi uma boa opção para o Arquivo, portanto o 

Arquivo saiu a ganhar com a minha presença lá. E... Claro que só os outros é que podem 

avaliar. Mas, com toda humildade, acho que o Arquivo ganhou bastante com a minha 

presença. Primeiro, pelo meu perfil, meu background e as minhas alianças a nível 

internacional no mundo acadêmico, e, portanto isso acabou sendo uma mais valia para o 
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Arquivo. E dou uma parte de tempo para o Departamento. Fiz muitas coisas lá também. E 

agora pior, porque assumi outros cargos dentro da universidade, portanto estou dividido em 

três nesse momento. 

C.C. – Que cargos o senhor assumiu agora? 

J.N. – Eu sou membro do Conselho Universitário e sou o porta-voz da universidade, 

portanto, como porta-voz, faço parte de alguns órgãos de direção lá da universidade. 

C.C. – Houve mudança de reitor esse ano.  

J.N. – Sim. E eu fui o presidente da Comissão Eleitoral. Portanto, eu conduzi o 

processo da eleição do novo reitor. E que são sempre processos um pouco complicados. 

Mas... Pronto, acabou correndo bem.  

C.C. – Qual é a situação do Arquivo Histórico de Moçambique? É muito comum que 

arquivos públicos não tenham uma situação material muito boa. No Brasil também, 

infelizmente.  

J.N. – Sim, sim.  

C.C. – Nós trabalhamos numa instituição de arquivo também, o CPDOC, que a 

Fundação Getúlio Vargas tem arquivos também, a gente sabe da dificuldade de manter.  

J.N. – É muito... É muito difícil. Temos muitas dificuldades, não há dúvidas, muitas 

dificuldades. Se o país já tem  muitas, e como disse muito bem, os arquivos não são o local 

melhor... melhor posicionado para atrair recursos internos. E aqui eu enfatizei o fato que a 

minha ida lá terá sido útil nesse sentido, porque são os apoios que eu...  

H.B. – Externos.  

J.N. – Externos, e as ligações que eu tenho com o mundo acadêmico que influencia 

acordos, que acabam por, de fato, ajudar o Arquivo. Acredito que sem isso o Arquivo teria 

desaparecido. Eu não sei. Porque tive que usar a cadeia de amigos que eu tenho pelo 

mundo afora, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, quase todo lado, para atrair recursos, 

parcerias, investimentos em equipamentos, reabilitação de edifícios, treinamento de 

pessoal. Foram onze anos, que estou a completar agora, de muito trabalho, que ainda falta 
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muito, ainda, para fazer, para capacitar a instituição. Tivemos que arranjar soluções, ainda 

que paliativas, para os edifícios, que era o pior cenário que tínhamos. Podia criar, de fato, 

um perigo para a documentação. E não tinha técnicos quando lá cheguei, portanto tive que 

usar todas minhas relações internacionais para arranjar bolsas e mandar os técnicos para 

formação, outros para o ensino secundário, e quando terminasse o ensino, depois mandar 

para o estrangeiro. E continuo a mandar. Neste momento tenho bons acordos aqui no 

Brasil, com o Arquivo Nacional, no Rio, com o CIAL, que temos alguns projetos a nível da 

inovação tecnológica...  

C.C. – O CIAL aqui de Salvador.  

J.N. – É, de Salvador. Meus colegas vão chegar no domingo,  para treinamento aqui, 

quatro deles, na UFBA. E, portanto são essas saídas. Arranjei bolsa na Inglaterra, em 

Portugal, e fui mandando estudantes para aí.  

C.C. – Daqui, o senhor volta pelo Rio? 

J.N. – Não, não. Estive no Rio o mês passado. Tivemos lá um seminário dos 

arquivos. E, portanto também ajudamos a criar cursos. Primeiro, começamos com cursos 

de treinamento de curta duração e depois produzimos módulos para o curso de história, em 

que um graduado podia ter a opção em documentação. Isso funcionou nos últimos oito 

anos. E agora, há três anos, abrimos um curso de raiz de ciência da informação com a 

componente arquivista e componente da biblioteconomia. E transferi o Rafael para diretor 

do curso, curso na área de arquivos. E, portanto, agora, começo também a distribuir o meu 

staff para outras instituições. Porque neste momento o governo assumiu a política nacional 

de documentos, gestão de arquivos, e nós temos que assessorar o governo nesse sentido 

portanto, na produção de dispositivos legais, de instrumentos de gestão de documentos, 

manuais de procedimentos, mas também na formação de recursos humanos. E, portanto... 

Bom. Também, a minha experiência permitiu que eu chegasse muito cedo aos fóruns 

internacionais. Cheguei à presidência da ESARBICA, que é uma organização regional do 

Conselho Internacional de Arquivos, em 2003, depois de ter sido vice-presidente em 2001. 

Por essa via, cheguei ao Conselho Internacional, membro do Conselho Executivo do 

Conselho Internacional. E, portanto criei mais uma rede de apoio e, sobretudo, também de 

conscientização das pessoas sobre Moçambique e a necessidade de apoiar a Moçambique 

na área dos documentos. Até que, realmente, o governo assumiu isso. Foi o produto deste 
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trabalho de advocacia permanente. E cheguei a presidente do Fórum dos Arquivos da 

CPLP. Portanto, nós criamos um fórum, e eu fui logo o primeiro presidente desse fórum, 

para catalisar o apoio a outros países, como Angola, Cabo Verde, Guiné e São Tomé, com 

a musculatura que o Brasil tem, e provavelmente Portugal também, como nossos membros, 

e desenvolver a ideia de parceria, e não, propriamente, a ideia da ajuda. Portanto, eu tenho 

sido defensor desses princípios de parceria. E, portanto, isso tem que ser materializado, na 

prática, através de uma outra concepção. Então... Também sou... Cheguei a vice-presidente 

do... nós chamamos arquivos da Commonwealth.Temos uma associação dos arquivos da 

Commonwealth. Como sabe, Moçambique é membro da Commonwealth, e nós somos 

associados também. E cheguei, há dois anos, à vice-presidência daquele organismo. E, este 

ano, voltei à presidente da ESARBICA. Portanto estou a dirigir os destinos, outra vez, da 

região.  

C.C. – A ESARBICA fica... a sede?  

J.N. – A sede é na casa do presidente. (ri) É rotativo, digamos assim. Que é um 

órgão... Tem um secretário-geral, que é mais executivo, e tem um presidente, que 

representa a associação nos diversos organismos. Bom. E tenho falado nos fóruns 

internacionais sobre arquivos, o que também dá alguma visibilidade a Moçambique. De 

modo geral é isso. Mas os desafios enormes que nós temos neste momento é garantir que 

as novas tecnologias possam ser aplicadas, para garantir, por um lado, a apresentação dos 

documentos, mas sobretudo tornar o arquivo mais acessível a uma audiência maior, não só 

fora do país, como também no país, porque nós começamos a ter, em quase todas as 

províncias, ensino superior. E, consequentemente, mais necessidade de pesquisa. E o 

arquivo continua a ser um dos grandes centros para pesquisa, em Moçambique, em todas as 

áreas do conhecimento, não é só história. E, portanto, se nós disponibilizarmos os recursos, 

as fontes, digamos assim, usando novos sistemas de comunicação, isso permitirá um maior 

acesso. Portanto criei, ainda há pouco tempo, um laboratório de informática, através de 

parcerias com os Estados Unidos, lá treinamos as pessoas, equiparam; mas agora tem que 

dar outro salto qualitativo. E estou à busca de recursos, de parcerias, para ver se há mais 

investimentos, para garantir que tenhamos de fato essa capacidade em pleno, para termos 

um website funcional, com um server capaz de carregar mais documentos, e ter também, 

localmente, essa capacidade de dar respostas ao fluxo cada vez maior de pedidos. De modo 

geral, é isso. Mas eu sou apaixonado pela história, apesar de estar no Arquivo. (ri) E sou 
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muito apaixonado também pelos problemas. Eu acho que tenho alguma... um bichinho da 

política aqui dentro. Não sou da política ativa como tal, porque não tenho tempo para isso e 

não é meu propósito neste momento; mas, eventualmente, poderia ir lá mais tarde, porque 

sinto que posso fazer alguma coisa. E as minhas reflexões mostram que talvez seja 

necessário. Sou privilegiado também. Eu participo num projeto muito importante para a 

África Austral, que é projeto da História das Lutas de Libertação na África Austral. Sou 

coordenador adjunto do projeto. É um projeto sediado na SADC. SADC é o órgão de 

coordenação econômica na região, mas também de todos os problemas que têm a ver com 

a questão política, segurança e tudo. Na região, é feito através da SADC. E, portanto os 

nossos países decidiram que deveríamos escrever essa história. Não no sentido de fazer 

uma história de heroicidade. Não. É um paradigma que estamos à procura lá, para 

resolvermos. E o nosso paradigma é o paradigma de libertação e solidariedade. Não perder 

de vista a razão da libertação e tudo que estava por detrás da ideia de libertação; e tornar 

isso vivo para todas as gerações, quer os que estão no poder hoje, quer os que amanhã 

estarão, de uma ou de outra forma, envolvidos na sociedade, os novos estudantes, todos. 

Ter em conta que o poder não pode ser privatizado. Nunca foi essa a lógica da libertação. 

O poder é coletivizado. Também olhar para o papel dos intelectuais. Pensar, os intelectuais 

daquela época como é que pensaram o nosso continente, a libertação do nosso continente, e 

qual é a nossa tarefa hoje como intelectuais, para também pensarmos na libertação do 

nosso continente nas várias formas de libertação. E esse sentido de pensar lá dentro. Agir 

globalmente, mas pensar lá dentro. Há um axioma que diz think globally ou act globally. 

Não. Acho que é preciso pensar lá dentro e depois agir globalmente, porque a filosofia está 

lá dentro. E a luta de libertação é um momento muito especial para entendermos a filosofia 

de libertação do continente. E nós temos que trazer isso cá para fora. E, portanto eu estou 

engajado nisso. Vamos produzir, provavelmente,  próximo ano, o volume de toda a história 

da região. E temos três volumes, que queremos tirar. A região por dentro, a região vista por 

fora, a solidariedade também, por fora. Mas, qual era a causa?  E é isso. E também estamos 

a fazer internamente, em Moçambique, e que eu coordeno esse trabalho.  Pessoalmente, fiz 

mais de duzentas entrevistas com antigos combatentes e com vários líderes da região, 

combatentes, presidentes. Pronto. Tive essa oportunidade, de conhecer por dentro a lógica 

do processo de libertação. E que acho um dever e uma obrigação de trazer isso de uma 

forma mais... intelectualizada, sei lá, mas que seja de fato consumível, para se perceber a 

descolonização. Porque a descolonização é um processo contínuo, permanente. E, de fato, 
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nós não estamos ainda libertos. E precisamos de perseguir isso. Às vezes, as pessoas se 

perdem e começam a privatizar a libertação. Os partidos começam a pensar que são eles 

donos e tal. E as pessoas pensam que – não, agora é... Pronto. Eles é que têm que ficar 

ricos, têm que ficar sozinhos. Quando o princípio da libertação não é esse. Então, vamos 

recordar qual é o princípio da libertação. E temos que trazer todas essas filosofias que 

foram pensadas por Cabral, por Mondlane, todos esses, porque, realmente, pensaram e 

foram liquidados. Quer dizer, os Lumumbas, esses todos foram mortos porque pensaram; e 

constituíam um perigo. Agora, e nós, o que é que estamos a pensar? Será que pensamos? 

Ou temos medo de pensar? Qual é nossa utopia? Não sei. Pronto. Mas é preciso encorajar 

que continuemos a pensar e a ser utópicos. Senão estamos condenados a desaparecer.  

H.B. – O senhor acha que essa é uma reflexão que habita um curso, por exemplo, de 

ciências sociais hoje, em Moçambique?  

J.N. – Não. Não, porque não vejo isso, ainda, enquadrado lá. O Centro de Estudos 

Africanos teve esse papel num passado recente. Mas, neste momento, não está a ter esse 

papel. É nossa vontade na universidade tentar ver se o Centro pode voltar a ser de fato um 

centro deste pensamento. Para já, a iniciativa, é uma iniciativa presidencial. Porque 

também há novas gerações que estão a aparecer na arena política regional, que não vêm do 

processo de libertação. Mas também, mesmo os que vêm do processo de libertação, já se 

nota alguns fatores desviantes, em alguns casos. E é preciso que... enfim, os centros, os 

centros das universidades assumam o seu papel. E aqui temos outro problema. Penso que 

os outros meus colegas devem falar disso, porque estão melhor ligados a isso. Mas como 

eu estou ligado à universidade, na gestão da universidade, penso que o dilema de África 

nos últimos vinte anos foi a queda das universidades. Eu conheço todas as universidades da 

África Austral; e, praticamente, a partir dos anos 80, as universidades conheceram um 

processo de...  

[Interrupção da gravação]  

C.C. – Mudando um pouco de assunto. O senhor participou de outros congressos 

luso-afro-brasileiros?  

J.N. – Sim, participei num, em Maputo. Foi 2007.  
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C.C. – O senhor mencionou a CPLP, essa entidade da comunidade dos países de 

língua portuguesa. Quer dizer, há várias delas. Tem a Palop também. Mas a CPLP, como é 

que o senhor vê a pertinência, ou não, desse...  

J.N. – Desse fórum.   

C.C. – Fórum, não é?  

J.N. – Sim. Eu penso que a CPLP é mais visto como um fórum, de fato. É diferente 

da SADC. A SADC é mais orgânica. Agora, como um fórum, eu acho que há muitos 

desafios ainda. E o que eu sinto é que... ainda não se atingiu o que se pretende com a 

CPLP. Eu acho que a CPLP ficou muito dependente de Portugal e também do Brasil. 

Portugal sempre olhou, na minha opinião, para a CPLP como um veículo de legitimação do 

sentido... da lusofonia, da cultura lusófona. Naturalmente que há outras valências, que esse 

fórum permite através da cooperação internacional. Há vários domínios em que os nossos 

países beneficiam dessa interação a nível da CPLP. Mas precisamente por ser um fórum é 

que ainda não se sente a CPLP. E o fato, também, de ter nascido com essa perspectiva mais 

culturalista. Provavelmente, isso não está, ainda, a ajudar a criar os alicerces de uma 

verdadeira integração dos países e de todos nós cidadãos. Estamos a falar em cidadão da 

CPLP. É verdade que quebramos as fronteiras, podemos, alguns, viajar sem precisar de 

vistos, o que tem uma carga simbólica importante; mas no domínio, sobretudo, da 

produção do conhecimento, eu acho que ainda falta muito. Porque o que eu sinto é que 

Portugal e, eventualmente, agora, Brasil continuam a ser o centro. Não sei se... Essa era a 

ideia, na minha opinião, portuguesa, quer dizer, continuar a ser o centro gravitacional. Mas 

a CPLP tem que ser uma organização de parceria mais horizontal do que propriamente 

vertical. Mas como povos, os desafios são enormes, porque nós, em Moçambique, por 

exemplo, estamos muito distantes da CPLP. Como país, não como governo. Estamos mais 

na SADC, estamos mais na África Austral. E nesse sentido eu não sei se a CPLP tem 

futuro. Terá sentido como um fórum apenas. Mas a integração, sinto que vai ser muito 

difícil. É verdade que é possível, com os desenvolvimentos tecnológicos, fazer uma 

integração virtual. Mas há um grande desequilíbrio entre os centros, sobretudo os centros 

de conhecimento. No caso moçambicano, acho que nós sofremos mais até com a CPLP, 

porque houve uma drenagem de alguns de nossos técnicos para fora, e as universidades 

ficaram mais enfraquecidas. O que devia ser ao contrário. Devia ter havido maior 
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capacitação das universidades, para que eles, de fato, possam discutir as agendas com uma 

dimensão vinda de baixo, de lá, e, pelo menos, numa perspectiva mais horizontal do que 

propriamente vertical. Mas não restam dúvidas que é um fórum que ajuda... Eu não sei 

qual é a apreciação do brasileiro, mas a minha apreciação é que ele vai ajudar o brasileiro a 

penetrar lá e, provavelmente, até a tirar o espaço a Portugal, que tem algumas dificuldades 

estruturais. E o Brasil tem revelado, nos últimos anos, essa capacidade de...quer sob o 

ponto de vista do apoio científico, quer sob o ponto de vista do apoio econômico... Apoio 

no sentido de investimento. Que não é verdadeiramente apoio, mas é investimento. E 

espero que, a partir do investimento que se faz lá, se possa depois desenhar políticas para 

capacitar Moçambique, e não para explorar Moçambique. Essa será uma verdadeira 

integração. Agora nós temos de fato visto, nos últimos cinco, seis anos, que há um número 

cada vez crescente de jovens que vêm a estudar para aqui. E já há iniciativa de uma 

universidade aberta, não sei quê. Bom. Há que ver que esse esforço tem que ser de fato 

transformado em capacitação para Moçambique. Porque nós temos uma experiência (se 

calhar, eu estou aqui a dizer coisas a mais) com os nórdicos, que apoiaram Moçambique 

durante muitos anos, e sobretudo, também na área de produção de conhecimento; mas o 

que acontece é que, de fato, há uma grande oferta de bolsa e tal, mas o conhecimento não 

está em Moçambique. Moçambique é apenas uma espécie de matéria-prima, que vai 

fortalecer os centros de conhecimento na Suécia, em Portugal e não sei aonde, e nunca em 

Moçambique. Claro, ganha com o indivíduo formado que regressa. Mas não há uma 

capacitação institucional, que permite que esse regressado seja capaz de desabrochar para 

poder fazer uma parceria horizontal. E as universidades estão a definhar, apesar de terem 

tido gente formada fora. Mas estão a definhar. Porque, de fato... Não vejo essa perspectiva 

em progresso.  

H.B. – Porque as pessoas se formam e vão para outros países ou porque se formam e 

não têm esse espírito, por alguma razão, de construção?  

J.N. – Não digo espírito. Eu diria é que não há acompanhamento, não há... Sim, 

acompanhamento no sentido, tem que haver condições de trabalho. As universidades têm 

que acompanhar a evolução de recursos humanos, para que os recursos humanos possam 

desenvolver as suas capacidades, exatamente. E o que vai acontecer é que as pessoas vão 

fugir de lá para esses grandes centros onde eles estudaram.  
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C.C. – Que contato o senhor teve com Portugal e com o Brasil já, na sua trajetória 

acadêmica, profissional? Foi pequeno? O senhor falou da sua formação na Inglaterra e o 

seu ambiente em Moçambique.  

J.N. – Sim, sim. Acho que é pequena. Muito pequena ainda. De fato, eu sinto-me 

bem no mundo anglo-saxônico, esse que é o problema. Ainda não consegui... Estou a 

tentar agora com o Brasil, o CIAL e tal. Mas... ainda sinto alguma dificuldade. E acho que 

privilegio mais uma relação regional, e também por força de influência britânica nas 

universidades lá. E penso que essas coisas se desenvolvem a partir de amigos. São as 

pessoas que fazem as coisas. Não é top down. Então, provavelmente, esse fórum também é 

uma oportunidade para criar essas amizades. E que, a partir daí, é possível avançar com 

programas conjuntos, de parceria, que possam... É assim que eu estou a fazer com 

Zamparoni ou Livio Sansone. Tentar de fato avançar para coisas concretas, mas que 

capacitam Moçambique. Para que depois, mais tarde, Moçambique possa ser um parceiro 

efetivo. Portanto essa é a minha lógica. Com Portugal, não tenho, praticamente, nenhuma 

relação direta. O que eu percebi de Portugal nesses últimos dez anos é usar Moçambique 

como matéria-prima, usar Moçambique como laboratório de ensaio, para fortalecer os 

grandes centros de investigação, talvez Coimbra ou... não sei quê, mas não para fortalecer 

Moçambique. Usar aquilo como consultores de Moçambique. Eu não sou por essa lógica. 

A minha lógica é ao contrário. Quer dizer, há um nicho de grupo de amigos e tal, que, 

pronto, estão aglutinados e que vão fazer esse vai e vem. Mas isso não resulta em nada. 

Resulta, sim, que, provavelmente, Coimbra é conhecida como o centro que estuda mais 

Moçambique. Mas isso não é o objetivo. O objetivo é que Moçambique seja capaz de fazer 

parceria com Coimbra. E Moçambique ser conhecido como produtor de conhecimento 

sobre Moçambique. Se a CPLP ou esse fórum que andamos aqui a fazer caminhar nessa 

direção, sim, porque todo nosso esforço é de nos libertarmos também, e não continuarmos     

a ser apenas matéria-prima ou laboratório de ensaio. Quer dizer, eu recusei, muitas vezes, 

ofertas dos americanos, que até eram interessantes, porque pagavam-me não sei quantas 

vezes mais. Mas eu dizia: não, vamos fazer parceria, põe aqui o dinheiro, a gente vai fazer 

as coisas, e podemos ser co-autores. E não sou muito de fazer coisas para o Ocidente ser 

autor daquilo que eu procurei lá. Por isso mesmo que tenho algumas dificuldades de fazer 

esse tipo de parcerias, porque não entro nesse esquema, pronto. Posso não avançar muito, 

mas prefiro que façamos coisas em conjunto e que o nome da minha universidade também 

apareça como produtora de conhecimento, e não apenas como parceira de fornecer coisas.  
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C.C. – Uma última pergunta de curiosidade. Se o senhor tivesse que destacar um 

livro, uma obra, na sua trajetória, mais marcante, o que é que o senhor?... 

J.N. – Ah! Li tantas coisas. Bom. Eu sou tentado, a cada fase, a ser marcado por 

algumas coisas, que me impelem nessa fase. Portanto... Eu não sou apenas historiador. Na 

verdade, eu sou mais para os estudos de desenvolvimento nas áreas... olhar para as 

dinâmicas transfronteiriças e ver como é que nós construímos a região ou a regionalização, 

como é que as nossas populações encaixam, enfim, como é que a diáspora... E houve um 

livro... porque eu andava à procura disso, de ver como é que construímos o bem-estar, 

como é que, enfim, perseguimos o sentido de libertação, e de fato há um economista que 

ganhou o prêmio Nobel... o nome está-me a fugir – que defende a tese da capacitação. E eu 

achei que, apesar dele ser economista, aquele paradigma que ele defendia era um 

paradigma transversal, serve para todas as áreas. Armartya Sen. Amartya Sen, sim. De 

fato, eu leio muitas coisas, mas aquele marcou-me nesse sentido. E é um paradigma ainda 

válido, que é o princípio da capacitação. Quer a nível institucional, quer a nível de pessoas, 

tu tens que capacitar, tens que dar capacidade para as pessoas desabrocharem.  

H.B. – Se autonomizarem.  

J.N. – Autonomizarem. Não é ajuda, não é não sei quê. É na verdade... Amartya Sen, 

o bem-estar. Todos os argumentos à volta do bem-estar, do combate à pobreza, 

desenvolvimento, de autonomia, não sei de quê, está naquele argumento paradigmático: 

capacitação. Bom. Também leio muitos livros de Fanon. Sou muito adepto de Fanon. 

Aliás, até pode perceber o meu discurso, que é muito fanoniano. (ri) Mas Fanon como 

prática, não Fanon como, realmente, um sociólogo, porque nalgumas coisas está 

ultrapassado;  mas, nos princípios básicos, está lá. Se nós pensamos nos seus livros 

clássicos como... vem-me o título em inglês sempre. Esse que é o problema. (ri) Mas quero 

falar em português.  

H.B. – Repete em inglês. Não faz mal.  

J.N. – Sim. The wretched of the earth. Essa coisa... Como é que se diz? E quando eu 

comecei a ler aquilo, vinte anos atrás, em português, e outro sobre alienação, Pele negra, 

máscaras brancas, então, essas obras... e tantas outras interpretações, de outros autores, 

sobre Fanon tornam essas duas obras ainda contemporâneas. Ainda contemporâneas. E, de 
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fato, foram os meus ensaios de bacharelato.  Eu fiz essas duas fichas de leitura. Aliás, fiz 

três. Uma de Kwame Nkrumah, A África deve unir-se, e duas do Fanon. Em 82, fiz essas 

fichas, e marcaram-me, e nunca mais perdi de vista. E continuam a ser livros clássicos para 

qualquer currículo. E, portanto leio, releio, leio, releio. Neste momento, estou a ler um 

livro de Gibson que fala sobre Fanon. Ele é um fanoniano. E escreve Fanonian practices in 

South África e volta a todas as questões que têm a ver com a marginalização. A África do 

Sul é um problema típico de desigualdades sociais, segregação e desigualdades. Mas todos 

nossos países têm esses problemas. E daí que o método, a teoria dele serve até hoje. Bom. 

Podem dizer que é uma teoria revolucionária e tal. Mas não é possível falar de liberdade 

sem falar disso. Liberdade no sentido pleno da palavra. E também não é possível falar da 

democracia progressiva se não combate a privatização do poder, pelos partidos ou pelas 

etnias, que é um problema africano hoje. Quer dizer, que são os partidos, que privatizam o 

poder, são as etnias, que privatizam as liberdades. Então, como ultrapassar isso? Esses é 

que são alguns livros. Mas leio, e quase todos os dias estou a ler um novo livro. Leio os 

autores moçambicanos também. Bastante. Gosto muito de livros biográficos, porque 

aprende-se muito mais ali. Portanto... Agora, saiu o de Chissano, já li aquilo. E todos os 

outros que saíram antes. Ainda o livro de Fernando Couto, que saiu há pouco tempo, já 

comecei a ler. Mas há dois anos, acho que... estava a falar com ele, há um livro que me 

marcou imenso, e penso que Moçambique ainda não leu suficiente esse livro. Um livro que 

foi escrito por um ex-diplomata português, que trabalhou no tempo de Salazar e conheceu 

Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane é o ícone da libertação em Moçambique. É o negro 

que na minha opinião encarna aquilo que é... que também alguns negros o fizeram, que 

negaram a sua condição de indígena e assumiram, através da educação, o sentido de 

libertação. Esse foi o caso de Eduardo. Em que... pelo menos, o livro dele, “Chitlango, 

filho do chefe”, mostra claramente como a mãe sempre dizia: meu filho, tu tens que 

conhecer o feitiço do branco. E, portanto... E como única alternativa para contrapor-se a 

esse feitiço. Então. Mas sabíamos um pouco dessa trajetória, Lutar por Moçambique, e 

outros trabalhos aí. Mas este livro de José Duarte de Jesus... Ele faz parte da comissão de 

desclassificação de documentos, no arquivo do Ministério de Negócios Estrangeiros, em 

Portugal, foi diplomata na China, em muitos países, e também conheceu... trabalhou para a 

diplomacia nos anos 50, quando o Kennedy estava no poder nos Estados Unidos, e a 

família... Portanto, tem muitas ligações. Mesmo o Adriano Moreira, quando era um ainda 

jovem diplomata de Negócios Estrangeiros, lá do governo Salazar. E ele traça a trajetória 



Transcrição                                                                                           
 

 49 

de Mondlane até a morte de Mondlane. E o livro chama-se Eduardo Mondlane, um homem 

a abater. Só o título... Por que um homem a abater? E quantos outros foram abatidos 

naquela época? Cabral, Lumumba, etc.. Então. E ele mostra, com uma investigação muito 

profunda de vários arquivos pelo mundo, na União Soviética, na China, em Portugal, por 

que o Eduardo tinha que ser abatido. Não foi abatido apenas pelos ocidentais. Ele 

incomodava também o Oriente, os comunistas, e por aí afora. Portanto ele traça uma 

situação de geopolítica internacional contra a libertação de África, e que se manifesta no 

assassinato desses líderes, incluindo a PIDE portuguesa, que também estava aliada a esses 

centros em França, Alemanha, por aí afora. O livro é caro em Moçambique. São dois e 

meio e tal. E as pessoas não compram. Mas, de fato, é um livro que vale a pena. Eu fiz a 

apresentação pública do livro. Eu tive esse privilégio. Então tive que ler a pressa mesmo. E 

volto sempre a reler. E acho que é um livro muito útil. Não sei. Mas há muitos livros. É 

muito difícil. (ri)  

C.C. – Muito bem. Agradecemos muito sua disponibilidade. Esse projeto, a ideia 

também, além de estudar de alguma forma a história das ciências sociais em países de 

língua portuguesa, é também disponibilizar esse material na internet para alguns 

pesquisadores interessados.  

J.N. – Espero voltar a rever o que eu disse, porque... (ri)  

C.C. – E o senhor, indo ao Rio, está convidado a conhecer o CPDOC, que é o centro 

de pesquisa histórica, documentação e ciências sociais, da Fundação Getúlio Vargas.   

J.N. – Pois. O Rafael fez o estágio lá, não é?  

H.B. – Sim. E vai ser ótima essa experiência.  

C.C. – Quando formos a Moçambique, vamos visitar vocês.  

J.N. – Ok. São bem-vindos. Muito obrigado.  

FINAL DO DEPOIMENTO  


