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Celso Castro – Bom, Maria Paula, no início, a gente gostaria de ter uma ideia da sua formação, 

incluindo a origem, o nascimento, sua família, a escolaridade pré-universitária. Como é que foi 

seu comecinho? 

 

Maria Paula Meneses – Nasci em Maputo – na altura, Lourenço Marques – e talvez eu seja uma 

daquelas pessoas que têm uma história complicada, por causa da transição entre a relação do 

Moçambique colônia e Moçambique, depois, independente. Meu pai nasceu em Moçambique e 

encontrou minha mãe em Portugal, quando estava a estudar medicina na Universidade de 

Coimbra. Meu pai foi estudar medicina porque era das poucas... um dos cursos que se poderia 

estudar para ter de fato legitimidade, para ser reconhecido como alguém, ter referência em 

Moçambique. Portanto, quando ele optou por Moçambique... Eu creio que ele nunca gostou 

muito de Moçambique. Foi a melhor biblioteca de ciências sociais que eu conheci durante muito 

tempo, já era a do meu pai. A de medicina era boa, mas não era tão boa. Portanto, o grande 

interesse que ele sempre teve foi pela questão colonial e pela história de Moçambique. Portanto, 

mesmo nos ambientes intelectuais familiares de histórias que havia, havia sempre esse problema 

e essa tensão, que era o que fazer com o país. Depois, mais tarde, meu pai está no Grupo dos 

Democratas e é das primeiras delegações que vai à Tanzânia, em 1974, para as discussões com a 

Frelimo. Portanto, havia um engajamento grande neste processo. Portanto, isto acaba por 

marcar, desde cedo, as nossas opções. E como eu costumo dizer, para a minha geração, a gente 
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não nasce moçambicano; a gente torna-se moçambicano. Foram opções de ligação e de 

desligação ao processo. E só para vos dar uma ideia de como é que a gente se liga e desliga, eu 

estudei numa escola que se chamava “Rainha Santa Isabel”, onde meu pai tinha estudado 35 

anos antes e que se chamava “Rebelo da Silva” e onde a minha filha estudou 20 anos depois e 

que se chamava “3 de Fevereiro”. Portanto, há três gerações na mesma escola, com referências 

diferentes e com objetivos diferentes, mas que é o mesmo espaço que estava ali presente. Eu 

própria, mais tarde, quando faço meu ensino secundário, começo a estudar numa escola que se 

chamava Escola Preparatória anexa ao “Liceu Dona Ana da Costa Portugal”, que, no ano 

seguinte – portanto, em finais de 1974 –, se transforma no Liceu “Dona Ana da Costa Portugal”, 

para, dois meses depois, se transformar no Liceu “Salazar”, para depois se transformar, dois 

meses depois, no Liceu 5 de Outubro, e para depois, um ano e meio depois, se transformar na 

Escola Secundária “Josina Machel”. Portanto, isto é para mostrar as dinâmicas de transformação 

do mesmo espaço, inscrevendo-lhe outros valores que... Portanto, é esta trajetória de opções de 

conhecimentos e de reflexões que acaba por nos tornar moçambicanos ou não. É a tal questão 

de que se nasce ou não se nasce. A gente torna-se, porque há a nossa ligação ou desligação a 

estes processos. Portanto, de uma maneira muito rápida, é este o meu processo. Em termos de 

estudos, eu, quando cheguei ao meio do liceu da escola secundária, não havia praticamente... Eu 

sou daquela geração em que nós começávamos o ano letivo com 30 pessoas e acabávamos 

quatro ou cinco. Ao mesmo tempo, é um processo muito interessante, porque enquanto havia 

uns que se iam embora, chegavam outros: chegavam búlgaros, brasileiros... Acho que foi uma 

das partes mais interessantes. Eu diria que é um dos aspectos menos falados da relação entre 

Moçambique e o Brasil, é o grande apoio que Moçambique deu, na década de 1970 e 1980, aos 

descendentes brasileiros que estavam fora e que encontraram em Moçambique um local de 

acolhimento e que contribuíram para a construção do país. No campo da educação, da saúde, da 

agronomia, houve muitos brasileiros que passaram – alguns deles foram meus professores. Há 

alguns deles que passaram que, de vez em quando, houve nomes por aqui no Brasil. Mas todos 

eles contribuíram, de certa forma. Mas também acho que é importante este outro lado que 

Moçambique garantiu naquela altura... E, portanto, foi um tempo interessante, de encontro com 

colegas sul-africanos e zimbabuanos, a questão da descoberta, na escola, de que havia um 

regime brutal do apartheid, ou mesmo o regime no Zimbábue. E, portanto, ouvir colegas que 

tinham estado, por exemplo, em Inhazónia e que de repente aparecem no liceu a contar as 

atrocidades que foram os grandes massacres que aconteceram em 1976 e 1977 na fronteira com 
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o Zimbábwe. Portanto, isto era uma experiência de um país que não era aquele país de uma 

menina de classe média – que eu seria – antes da independência. E, de repente, ainda se vai 

confrontando com estas mudanças brutais e que nos obrigam... Mesmo hoje, quando eu volto 

atrás, as experiências não foram todas elas... Não tenho problema nenhum em refletir sobre elas. 

Acho é que nos marcaram bastante e nos trouxeram uma coisa que é, primeiro, um grande 

sentido de dever. Eu creio que eu tenho um problema com o excesso de direitos, muitas vezes, 

que as pessoas reivindicam, sem ter essa contribuição de participar na construção da causa. E, 

portanto, nós fomos treinados um bocado, nesta geração, em... Primeiro a gente tem que dar, 

antes de exigir qualquer direito. Mas talvez isso seja para explicar por que é que nós fizemos um 

trajeto um bocado ao contrário daquele que se faz hoje. 

 

C.C. – A senhora se formou, terminou o liceu em que ano? 

 

M.M. – Eu não terminei o liceu, eu terminei o quinto ano, portanto, o quinto ano do ensino 

secundário, que era a nona classe, na Escola Secundária “Josina Machel”. E Moçambique, nessa 

altura, confrontava-se com dois grandes problemas: a maior parte dos professores saiu e, em 

segundo lugar, não havia estudantes suficientes. Portanto, tinha sido criado, um ano ou dois 

anos antes – portanto, nós estamos na segunda metade dos anos 1970 –, tinha sido criado o 

propedêutico na universidade. Portanto, o que se procurava naquela altura era que os 

professores universitários dessem a formação dos dois últimos anos do liceu aos estudantes do 

país inteiro. Portanto, o meu ano foi o último propedêutico, e nós éramos 300 estudantes para o 

país inteiro. Portanto, em dois anos, nós estudamos na universidade. 

 

Guilherme Mussane – Professora, então, fez parte da “Geração 8 de Março”? 

 

M.M. – Sou da “Geração 8 de Março”. 

 

G.M. – A “Geração 8 de Março”, em 1976, 8 de Março... 

 

M.M. – E estive no comício de 8 de Março, ali embaixo, no Maxaquene. 
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G.M. – O presidente Samora Machel, em 8 de Março de 1976, anuncia, como posição do 

Estado, do partido da Frelimo, uma interlocução dos alunos que vinham da nona e décima-

primeira para controlar a revolução, quer dizer, assumir. 

 

M.M. – Era preciso aguentar o país, portanto, com a grande fuga de quadros, acho que houve 

um apelo a que os estudantes mais... 

 

G.M. – Avançados. 

 

M.M. – ...avançados fossem aguentar o país. Ele dedica a três grandes grupos. Há o primeiro 

grande grupo que é o exército, porque era necessário formar quadros do exército, porque a 

Frelimo era um... As FPLM, as Forças Populares de Libertação de Moçambique, era um 

exército de guerrilheiros, e era preciso formar um exército nacional. Então, um grande grupo. É 

um grupo interessante porque a grande questão que se colocava é que só podiam ser negros. 

Portanto, foi a primeira vez que a gente se confrontou com a questão racial ao contrário. Porque 

ali, por uma questão da representatividade, já se sabia, e isto dizia-se abertamente, “brancos, 

indianos e mulatos não podem ir”. Porque a questão... 

 

C.C. – Brancos, indianos e mulatos? 

 

M.M. – E mulatos não podem ir porque não se pode estar a criar uma elite. Porque eles iam ser 

formados... 

 

G.M. – Generais. 

 

M.M. – De capitães para cima. E, de repente, quem faz a guerra vai ser comandado por aqueles 

que... em grande parte do trajeto da luta, era, entre aspas, muitas aspas, o inimigo. Portanto, 

havia aqui uma questão política que era preciso resolver. Portanto, a priori, disseram-lhes: 

“Vocês não podem ir para o exército”. Portanto, ficava a formação de professores, porque era 

preciso aguentar com as escolas, e ficava também o campo produtivo, que era aguentar com 

algumas empresas, as questões dos centros agrários etc. Portanto, houve um grande apelo neste 

sentido. E houve muita gente que foi, que estavam, por exemplo, na minha frente a estudar e 
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que eu, mais tarde, já licenciada, fui encontrar como estudantes, a fazer a licenciatura. Portanto, 

houve aqui gerações que ficaram suspensas, enquanto que alguns de nós, depois, mais tarde, 

avançaram. 

 

G.M. – Professora, a maior parte da sua geração que hoje está nas áreas das ciências sociais 

provém daqueles cursos de desenvolvimento feitos por Aquino de Bragança e Immanuel 

Wallerstein no Centro de Estudos Africanos. Passou por esse processo? 

 

M.M. – Eu assisti a algumas dessas palestras. Só para fazer um bocadinho atrás, os cursos de 

desenvolvimento eram cursos para pessoas com já experiência ou laboral ou acadêmica, e nós 

éramos muito miúdos. Eu acabei o propedêutico com 17 anos, portanto, ainda não cabia nem 

numa alínea nem na outra. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de nós estarmos neste curso 

propedêutico foi, de fato, uma possibilidade... quer dizer, com todas as hecatombes que 

aconteceram no meio, foi uma possibilidade única, porque mete-nos no meio de pessoas das 

zonas mais diversas do mundo. Por exemplo, os professores da Guiné-Conacri, de matemática, 

eram, de fato, uma referência para nós. Eram muito bons. Era a primeira grande descoberta que 

a gente tinha da tal questão de que havia quadros acadêmicos africanos de grande referência. 

Para nós, a África era qualquer coisa de grande desconhecida. Ao mesmo tempo, tinham 

professores, como o Aquino de Bragança, que nos vinham dar a história dos movimentos de 

libertação. Portanto, houve uma formação muito acelerada sobre o sentido de ser africano, que 

era qualquer coisa que se sobrepunha à noção de ser moçambicano. Naquela altura, o grande 

ideial é que nós tínhamos de pensar a partir da África e deixar de pensar a partir da Europa, que 

era a grande referência que nós tínhamos. Mas, nesse curso propedêutico, a grande parte 

interessante era que nós... A Universidade “Eduardo Mondlane” era um sítio atrator de grande 

número de intelectuais que procuravam perceber o que era a revolução moçambicana, e 

portanto, nós tínhamos o professor Wallerstein; tínhamos o professor Marc Wuyts, que era da 

economia política; havia a professora... depois, mais tarde, chegou a Bridget O’Laughlin. 

Passaram por lá vários colegas de variadíssimas áreas. O Jean-Luc Godard, por exemplo, foi um 

que nós pudemos ir assistir às palestras dele – que, de fato, não me impressionaram 

grandemente. Acho que era, naquela altura, era mais humilde que outra coisa. Mas isto foram 

experiências as quais nós estávamos expostos, e nós, com grande diletantismo, íamos àquilo que 

nos apetecia, e aquilo que não nos apetecia, não íamos. Participamos de uma experiência que 
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hoje se fala muito pouco, que eram as técnicas básicas de apoio, o TBARN do Quadros, as 

técnicas básicas agrárias. Era um projeto de tentar usar a universidade para servir o povo. Havia 

ali várias iniciativas, e esta era uma delas. Criar habitação, criar infraestruturas etc. que 

servissem de grande impulsionador e apoio ao desenvolvimento agrário do país. Era normal, 

naquela altura, a gente participar destas atividades todas. 

 

C.C. – Voltando só um pouquinho atrás, qual é a sua lembrança desse período da Revolução dos 

Cravos em Portugal e, um ano e pouco depois, a independência de Moçambique? Como é que a 

sua vida era afetada por esses eventos? 

 

M.M. – Eu não creio... Eu nunca estudei a Revolução dos Cravos. Eu acho que aí é preciso nós 

olharmos com uma outra perspectiva, que é uma questão epistêmica. Para mim, o que há em 

Portugal é um golpe de Estado. E foi assim que eu aprendi: houve um golpe de Estado no dia 25 

de abril. E hoje, quando estudo o processo, que é um dos temas que eu estou a tentar 

compreender, o que foi a transição política em Moçambique, de fato, aquilo não é um regime 

democrático. A primeira Constituinte é em 1976, e já a independência de Moçambique tinha 

acontecido. Criou-se um mito que foi uma revolução democrática, mas isso é um processo para 

Portugal. A independência, em Moçambique, é dada por um regime militar com alguns civis no 

governo, mas quem está à frente são militares que saem de um golpe de Estado e são militares 

que estão envolvidos na guerra, em Portugal, chamada Colonial, e em Moçambique, chamada 

de Luta por Libertação Nacional. Portanto, há aqui um imaginário complexo sobre o mesmo 

território, com referenciais teóricos e políticos distintos. Portanto, muitas vezes, apesar de nós 

circularmos no mesmo espaço, estamos a falar de coisas distintas. Portanto, eu lembro-me de 

um golpe de Estado. Eu lembro-me, eu era miúda, tinha nove anos ou dez, e me apercebi de 

uma série... Mais tarde é que eu me apercebi de processos anteriores, aos quais eu não tinha 

prestado atenção. Como eu digo, eu venho de uma família de classe média, de intelectuais etc., 

onde se lia muito O Mundo, e eu lembro-me que o jornal O Mundo vinha, muitas vezes, 

enrolado numas cintas que traziam selos, e eu fazia coleção de selos e, muitas vezes, andava 

com as cintas, a brincar com elas. E meu pai uma vez teve problemas, porque O Mundo não era 

muito bem aceito e, portanto, ele teve que responder à polícia política da altura por que ele tinha 

aquilo em casa. Depois, mais tarde é que eu me apercebi, por razões várias, que eu tinha 

estudado com uma das filhas de um dos diretores da Pide, e elas só saíram de Moçambique 
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quatro ou cinco dias depois do 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril, em Moçambique, demorou a 

chegar e não foi uma ruptura, como foi em Portugal. Portanto, eu continuei a estar com ela na 

escola e só, provavelmente, uma semana depois ou qualquer coisa é que ela desaparece. E 

depois, mais tarde, eu soube que ela estava na África do Sul. Mas é isto. Depois, é toda aquela 

termoalina das mudanças e, como eu digo, começa o grande êxodo de pessoas a sair do país. E 

as grandes referências que eu tenho, e que hoje eu procuro estudá-las, são dois acontecimentos, 

é o 7 de Setembro e o 21 de Outubro: o 7 de Setembro, que é os Acordos de Lusaka, e o 

levantamento branco, dos ultradireitistas em Moçambique, que provoca grande confusão. E eu 

lembro que estava a passar da casa de uma avó para a casa da outra avó e passei pelo meio da 

manifestação desses ultradireitistas e foi qualquer coisa que ainda hoje... Na Eduardo Mondlane, 

estavam as faixas todas ocupadas com carros que iam na mesma direção. Hoje, eu percebo o 

que aconteceu, eram... E voltando atrás, Portugal estava, em novembro e dezembro de 1973 e 

em 1974, a enviar colonos para Moçambique, pessoas que empenhavam tudo, em busca de um 

sonho novo. Havia aquela ideia de que havia muita terra em Moçambique, muitos braços e que 

eles precisavam ir ensinar o povo moçambicano... os negros, em Moçambique, a trabalhar. Era 

uma retórica que já vem do tempo do António Mendes. E quatro ou cinco meses depois, dá-se 

um golpe de Estado. E, portanto, esta gente percebe que aqueles que eles olhavam como os tais 

dos indígenas que eles iriam ensinar a evoluir iam tomar conta do país. E, portanto, isto é uma 

classe... 

 

C.C. – Que na metrópole já havia mudado. 

 

M.M. – Que na metrópole tinha mudado. E que ali  não muda porque eles estão apanhados pelo 

processo histórico. Quer dizer, eles estão... 

 

C.C. – Encurralados, de alguma forma. 

 

M.M. – Exatamente. E, portanto, o que se vai fazer com este...? Quem tem dinheiro pode sair. 

Vão sair muitos para o Brasil. O Brasil vai ser um grande encosto para a classe média alta que 

estava em Moçambique, de origem portuguesa, e que não se relaciona com o processo. Para esta 

classe baixa, a única solução era ou um golpe de Estado no estilo Rodésia, que tinha acontecido 

alguns anos antes, em... 
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G.M. – Em 1965. 

 

M.M. – Portanto, não estava assim tão distante. Ou então era voltar a Portugal, de onde eles 

tinham saído sem nada. Portanto, há aqui um problema analítico que hoje a gente tem que 

pensar sobre ele, porque os brancos, em Moçambique, é um grupo muito complexo, porque há 

desde aqueles que estão engajados nos processos de transição, o Grupo dos Democratas etc., até 

a classe que eu diria que está muito próxima de uma classe emergente da pequena burguesia 

moçambicana, que já estava em emergência nos bairros da Munhuana, da Mafalala etc. Já se 

notava essa ascensão. E eles, em termos de competição por acesso a trabalho e a bens, não 

estavam completamente em desvantagem. E o grande choque é esse, é descobrir que eles 

estavam fora do tempo. Depois, a seguir, há um outro que é pior, que é a tentativa de golpe do 

21 de Outubro. O 21 de Outubro são... Portugal começa a desmobilizar. Há dois grupos de 

comandos que são mandados vir – comandos de tropas especiais –, e eles estão na então 

Lourenço Marques. E voltamos à questão do 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril é feito por 

militares, por um grupo determinado de militares, mas esquecendo-se que havia uma menor 

massa de militares em Moçambique treinada para ver determinado elemento como o inimigo. E, 

portanto, o fato de, no dia 24 de abril, eles serem o inimigo, faz com que eles, no dia 26 de abril, 

também continuem a ser o inimigo, especialmente para essa tropa que é a tropa de elite. E é essa 

tropa de elite que, mais uma vez, faz uma série de ações provocadoras, que é o 21 de Outubro, 

que vão provocar mortos. Minha mãe estava de serviço no 7 de Setembro e eu lembro-me de 

depois, mais tarde, passar pelo hospital e ver uma data... A imagem que eu tenho, que hoje já 

não existe, é aquele relvado em frente do Banco de Socorros. Estavam corpos dispostos, tapados 

com lençóis. E no 21 de Outubro é a mesma coisa. Portanto, isto era... E depois, ouvir os relatos 

em casa, porque os meus pais eram médicos e falavam do que estava a acontecer, dos baleados. 

Portanto, há aquela sensação de que há qualquer coisa... uma grande instabilidade que está aqui 

a passar-se, e que, de fato, era esta transição complexa. 

 

C.C. – Seus pais tinham algum envolvimento político na época? 

 

M.M. – Sim. 
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C.C. – Ah, sim? 

 

M.M. – Meu pai era do Grupo dos Democratas, que era a frente oficial da Frelimo no contexto 

urbano. 

 

C.C. – A senhora mencionou alguns brasileiros que foram seus professores em Moçambique. A 

senhora lembra de alguns nomes? 

 

M.M. – O professor Macedo, o professor Elimar... 

 

G.M. – Artman? 

 

M.M. – Sim. O professor Raichasi... Havia uma data deles – são muitos – que a gente não 

chamava... E depois, havia mais um professor ou outro que era, com os devidos respeitos, eram 

professores... Isto eram aquelas idiossincrasias que aconteciam, porque ele era especialista em 

teoria marxista e depois foi nos dar história da oitava classe sobre Marx, mas a gente não 

percebia nada do que ele estava a dizer, porque nós tínhamos... Para explicar um bocadinho: 

quando há a independência de Moçambique, nós, de repente, temos um ano com quatro 

semestres, para tentar acertar os semestres, e nos primeiros três semestres, eu estudei a Primeira 

Dinastia – D. Afonso I, Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III, D. Dinis –, e depois houve o 

25 de Abril, e depois, no último semestre, nós já estávamos com uma outra dinastia, só que era 

a dinastia Rozwi, do estado de Mwenemutapa. Portanto, isto é só para mostrar como é que, de 

repente, havia aqui mudanças programáticas. A gente dizia: “Mas o que eles estão a falar?!”. 

Isto, nós estávamos... éramos miúdos de sexta classe, quer dizer, com 11 anos ou 12 anos. Quer 

dizer, a gente saía de uma para a outra. “Mas o que eles estão aqui a falar?!” Mas, de qualquer 

maneira, foi um tour de force que eu não tenho... Acho que foi uma experiência que, hoje, eu 

olhando para trás, acho que valeu... Toda ela valeu a pena. E tenho pena de às vezes não ter tido 

mais consciência do que se estava a passar e ter olhado para aquilo tudo na brincadeira. 

 

C.C. – Bom, passando à sua licenciatura... 
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M.M. – Minha licenciatura. Então, nós acabamos o propedêutico nessa altura que a Geração 8 

de Março... O que acontece em Moçambique é que os nossos destinos passam a ser controlados 

pelo Estado. Portanto, nós deixamos de ter a opção de escolha. Há a necessidade de formar 

quadros. Como eu digo, no último ano do propedêutico, éramos 300 no país inteiro a acabar o 

ensino secundário. Portanto, havia poucos quadros e vivia-se a perspectiva muito diretiva do 

Estado, quer dizer, que não escolhia quais as áreas. E no meu propedêutico abriram os primeiros 

lugares para estudar ciências sociais. Saíram cinco colegas para estudar português: o Gregório, 

o Caba, o Matusse, o Jusob e mais um outro que agora eu esqueço o nome dele, que está no 

Instituto Superior de Relações Internacionais. Depois, saímos cinco para história. Fomos os 

primeiros. Fui eu, a Solange Macamo, o Arlindo Chilundo... 

 

G.M. – O Covane. 

 

M.M. – Não. O Covane já é do outro grupo. Foi o professor Manso. E um elemento que era 

muito interessante, que é algo que a gente não gosta de falar, é que... não se fala muito, era da 

minha turma, era a grande parte do propedêutico, que é o o grupo “Rebeldes do Aquário”. A 

primeira forma de revolta estudantil antissistema sai da minha turma. Era o Constantino Reis. 

Era meu chefe. E, portanto, há um colega meu que era... que sentava atrás de mim, o Delfino 

Estevão Ambriza, que ambos... Devia ter ido estudar história para a Tchecoslováquia – creio eu 

que ele iria para a Tchecoslováquia –, e depois, mais tarde, não vai porque tem uma ruptura com 

o sistema. Depois, mais tarde, apanha com o tribunal militar, era anti-revolucionário, não sei 

quantos anos de cadeia, chambocadas etc. Portanto, nós já somos de uma geração complicada, 

de protestos etc. 

 

G.M. – E vai para a Rússia, vai estudar na Rússia. 

 

M.M. – Fui para a União Soviética. 

 

G.M. – Vai para a União Soviética. E vai estudar arqueologia. 

 

M.M. – Não. Fui estudar história. 
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G.M. – História. 

 

M.M. – Fui estudar história. Nós fomos indicados para ir para a União Soviética. Fomos um 

grupo grande. Ia o pessoal da biologia, da matemática, da física e nós, que íamos estudar 

história. Portanto, 15 ou 16 [estudantes]. 

 

C.C. – Em que ano foi isso, que chegou? 

 

M.M. – No ano das Olimpíadas. 

 

G.M. – Em 1980? 

 

M.M. – Não. Em 1980, fomos... Nós chegamos em 1981. Em 1980 ou 1981, já não me lembro. 

Nós fomos os primeiros para estudar história, e fomos duas... Acabamos, por causa desse... O 

Manso e o Chilundo foram para a República Tcheca, para a Tchecoslováquia, e nós fomos as 

duas para a União Soviética. Mudaram uma série de mal-entendidos. Porque Moçambique tinha 

uma posição muito determinística que nós tínhamos de ir para boas universidades estudar. E, 

depois de uma série de tentativas, nos mandaram para a Universidade Patrice Lumumba. E 

houve sempre... Nós protestávamos que não queríamos ir, e houve ali um grande apoio por parte 

do Estado, a dizer: “Não senhora. Vocês vão para boas universidades. Batam-se por elas”. 

Portanto, a professora Solange ficou em Varones e eu depois saí para São Petersburgo. Fiz o 

primeiro ano em Varones e depois saí para São Petersburgo – na altura, Leninegrado –, e foi lá 

que eu acabei a minha licenciatura em história. 

 

C.C. – Foi a primeira vez que a senhora saiu de Moçambique? 

 

M.M. – Não. Eu tinha conhecido... Íamos com relativa frequência à Suazilândia e à África do 

Sul. Porque, de fato... Há aqui um pequeno quiproquó que vale a pena esclarecer. A verdadeira 

metrópole que se pode falar de Moçambique é a África do Sul. Não é de modo algum Portugal. 

Quer dizer, a quantidade de imigrantes que nós temos na África do Sul excede qualquer número 

de imigrantes que existam na Europa. Eu acho que, com o meu número na embaixada, quando 

eu me registrei há cinco anos ou seis, é dez mil. Portanto, há um número irrisório de 
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moçambicanos em Portugal. Há muitos na Alemanha, mas nem esses. Esses já é imigração pós-

independência. Mas não. Quer dizer, a África do Sul é a grande referência que a gente tem. 

 

C.C. – A senhora já tinha ido a Portugal, ou à Europa? 

 

M.M. – Eu já tinha estado em Portugal e já tinha estado em França. 

 

C.C. – E qual foi a sua experiência na Rússia, lá chegando?  

 

M.M. – Voltando um bocadinho atrás... 

 

C.C. – Perdão, na União Soviética. [risos] 

 

M.M. – Na União Soviética. São as tais questões que... A gente às vezes tem que pôr o nome às 

coisas. Porque a minha filha nasceu na União Soviética e hoje é uma fulana com grandes 

dificuldades em decidir qual é o país. Porque ela, oficialmente, nasceu na União Soviética, 

portanto, tem os documentos todos a dizer que nasceu na União Soviética, e sempre que ela está 

indo pedir um documento qualquer... “Mas esse país não existe”. E ela diz: “Pois não. Hoje, 

desmembrou-se, mas eu nasci na Rússia”. “Então demonstra.” E ela lá [inaudível]. Então, ela 

anda com um mapa às costas. Portanto, teoricamente... Já lhe aconteceu de porem, como local 

de nascimento, a Alemanha e outras coisas assim. Mas ela não se preocupa muito, qualquer 

coisa... Como eu estava a dizer, eu acho que houve... Comparando hoje com aquilo que eu 

conheço do que aconteceu em Angola – e, eventualmente, em outros países, em São Tomé, 

Guiné etc., mas o que eu talvez conheça melhor é a experiência angolana –, eu acho que, em 

contraponto, houve sempre... Talvez, isto se deva ao grande envolvimento intelectual de uma 

série de elementos da Frelimo com o processo revolucionário africano. Portanto, havia uma 

grande consciência que nós tínhamos de pensar o mundo a partir da África. E isto é qualquer 

coisa que nos vai marcar muito desde o início, que era preciso pensar nestes problemas, o que a 

África tinha trazido, os processos de libertação, os processos históricos que tinham acontecido 

no continente. Tudo isto são referências que nos obrigam a pensar profundamente de onde é que 

nós partimos e de onde é que nós olhamos o mundo. E, de repente, ao chegar à União Soviética, 

quer em Varones, quer, mais tarde, em Leningrado, a atual São Petersburgo, aquilo que mais me 
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surpreendia é que grande parte das referências que nós tínhamos estudado eram completamente 

ignoradas e, portanto, eu era aquela rapariga que vinha do Terceiro Mundo a quem iam explicar 

como é que funcionava uma casa de banho e como é que funcionava o fogão a gás. Aquilo me 

punha completamente... A qualquer um de nós. No nosso grupo, ficávamos todos perplexos: 

“Sim, mas será...? Qual é o referencial deles sobre nós?”. E foi naquela altura que a gente muito 

rapidamente percebeu que havia um Primeiro Mundo e um Segundo Mundo, mas que esses 

dois, o Primeiro e o Segundo Mundo, o mundo capitalista e o mundo socialista, eram muito 

ocidentais na sua maneira de pensar o mundo, e que nós, de fato, já tínhamos uma outra 

sensibilidade. E como o que nós queríamos era o diploma, houve ali uma espécie de um 

agreement: “Tudo bem, a gente tira o melhor que der daqui, mas já percebemos que nós nos 

identificamos completamente com este processo”. E, portanto, eu diria que, a partir do meu 

segundo ano, eu estava num processo de ter dupla identidade: aquilo que eu pensava ao ler os 

materiais e aquilo que eu falava quando tinha de responder nos exames. Eu acho que é um 

bocado aquilo que hoje nos estudos pós-coloniais falam muito, destas identidades camaleônicas. 

A gente tem de falar várias linguagens e projetar várias imagens, para passar debaixo 

[inaudível]. 

 

C.C. – Mas o curso de história que a senhora fez lá, hoje, olhando... 

 

M.M. – É um curso igual a qualquer curso do Ocidente. Quer dizer, tinha uma forte carga 

marxista. Provavelmente, no Ocidente, teriam optado por outras disciplinas. No entanto, era 

bem dado e tinha bons livros, tinha bons professores. Eu tinha acesso, por exemplo, ao 

Hermitage quando eu quisesse, ou à Academia de Ciências. Não tinha problema de falta de 

referências. Mas, como eu digo, aquilo que mais me chocava era o fato de, por exemplo, os 

meus professores me perguntarem, se eu estivesse uma vez a falar de qualquer concerto, me 

dizerem: “Mas como é que você, que vem da África, conhece Tchaikovsky?”. Quer dizer, dá a 

ideia de que o africano é um incompetente, é o tal selvagem que saiu algures da selva para, de 

repente, aparecer ali na civilização, e que o socialismo é Segundo Mundo e ia ensinar ao 

Terceiro Mundo a tornar-se desenvolvido. Isto gerava, em muitos de nós, uma certa reação 

negativa. Periodicamente, gozávamos com a situação e, de vez em quando, respondíamos de 

forma menos polida. Mas, nessa altura, eu apercebi-me claramente de o que era o Primeiro, o 

Segundo e o Terceiro Mundo e que o Terceiro Mundo não era... Eu hoje tenho muito orgulho 
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em dizer que sou do Terceiro Mundo, nesse projeto, é outro projeto. Não tenho nada a ver nem 

com o Primeiro nem com o Segundo. Tenho ligações, mas não é uma... A gente não quer ser 

igual ao Primeiro. Aquilo falhou. Não funciona assim. 

 

C.C. – E a passagem para o mestrado, que também foi feito lá em São Petersburgo? 

 

M.M. – Fiz. Fiz porque eu tive boas notas. Acho que... No meu ano, fui a terceira melhor 

estudante. Não fui a primeira nem a segunda porque não era russa. 

 

C.C. – Porque não era...? 

 

M.M. – Não era russa. 

 

C.C. – Ah! Russa. 

 

M.M. – Porque aquilo era pura... Ao mesmo tempo, foi um processo muito interessante do 

ponto de vista histórico. No meu primeiro ano, morreu o Brejnev, e no meu terceiro ano, estava 

o Gorbachev no poder. Portanto, eu assisti a transição política. E a transição política trouxe-me 

qualquer coisa que depois me obrigou a pensar em muito do que a gente hoje está a viver no 

mundo, ou seja, que a história é qualquer coisa que nós fazemos no presente para o futuro. E 

muitas vezes nós mudamos o conteúdo político desta história em função dos nossos projetos e 

dos nossos objetivos. Isto para explicar que no meu primeiro ano, quando estudava na 

faculdade, estava a estudar a Revolução Russa... Porque nós tínhamos duas cadeiras, a cadeira 

de história da União Soviética e história do partido, e nas duas estudávamos a revolução. E, 

portanto, chegava-se em 1923 e a história parava, e depois saltávamos para a época do Brejnev. 

Portanto, tudo que era o Stalin e o Zukov era posto de lado. Entretanto, morre o Brejnev e essa 

parte também é retirada. Portanto, nós voltávamos sempre à história até 1923. Estudávamos 

todo o resto e depois eles morriam. Portanto, havia aqui um replay que a gente dizia assim: 

“Mas há qualquer coisa...” E, ainda por cima, para pessoas que estão numa Faculdade de 

História, porque a gente começa a perceber os problemas da construção epistêmica do mundo. 

Eu dizia: “Há qualquer coisa aqui que não bate certo”. Que é uma questão que a gente hoje 

também tem muito em Moçambique e que, na altura, já o falecido Aquino falava muito, que era 
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preciso nós distinguirmos entre... E que eu cá estava a achar interessante, como a gente às vezes 

mistura situações. Quer dizer, nós temos, por exemplo, no caso moçambicano, de fazer uma 

grande distinção entre o que é a Frelimo frente de libertação, até 1977, e o que é a Frelimo 

partido político. A frente de libertação tem por objetivo a libertação e a independência de 

Moçambique e a Frelimo partido político tem um outro projeto totalmente distinto. E hoje, 

muitas das memórias que estão a ser publicadas mostram, de fato, como há uma identificação 

com a libertação de Moçambique, mas já não há uma identificação com o projeto político do 

partido fundado em 1977. E, portanto... Eu não vou entrar por aí porque isso significaria 

analisar questões e pessoas que estão aí presentes. Eu acho que nós temos produzido bastante, a 

nível de memórias pessoais que mostram perfeitamente como a questão do... A criação do 

partido não foi uma opção fácil e houve ali grandes cisões internas, dentro deste partido, do 

partido que está no governo. O que é interessante, e acho que... é que mostra uma dinâmica 

política que normalmente não é visualizada. A segunda parte que eu... 

 

C.C. – E há a guerra civil, também, no país, não é?  

 

M.M. – Pois isso é a segunda parte que eu ia dizer. Eu acho que há aqui um problema, mais 

uma vez, de referência histórica. Em 1974, há o golpe de Estado, e é um golpe de Estado que 

acontece com militares que não aguentavam a guerra. Portanto, a guerra estava a ser gerida 

entre as frentes. E, especialmente, a frente angolana e moçambicana era uma frente muito séria. 

Porque há uma questão que hoje nós falamos... Já não se fala porque, enfim, supostamente, caiu 

o muro e acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi fria na Europa. Fora da Europa, eu diria que 

ela foi bastante quente, e a guerra quente estava na região onde nós estávamos. Porque 

Moçambique acena a independência, fruto de uma guerra colonial, de um lado, e guerra de 

libertação nacional, do outro, e quem chega ao poder é a frente que tinha liderado esta luta. E, 

portanto, obviamente, em Angola, o mesmo processo estava, mas abaixo estavam a África do 

Sul, que é uma situação anômala para a região, e uma Rodésia de minoria branca. Obviamente, 

dentro dos pressupostos da Organização da Unidade Africana [OUA], era obrigação destes 

Estados todos apoiarem a luta de libertação e as lutas pelo fim destes sistemas. No caso da 

Rodésia – a Rodésia é o atual Zimbábue –, a Rodésia do Sul, era uma questão colonial, e no 

caso da África do Sul, era alargar o âmbito democrático, porque a democracia era só para 

brancos. Daí que a situação era diferente. Desde... quando se dizia: “Um homem, um voto”, 
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porque era a maioria negra poder votar. Portanto, isto era uma situação objetiva que nós 

tínhamos ali ao lado. E, em 1976, creio que em março, Moçambique adota as sanções 

mandatórias das Nações Unidas de encerrar as fronteiras com a Rodésia. Objetivamente, houve 

a guerra. Nós tivemos uma guerra com a Rodésia. Não foi uma guerra civil; foi uma guerra 

entre dois países. E é a Rodésia que vai, através do Ken Flower... Ele diz muito bem isso nas 

suas memórias, que constrói uma instituição chamada MNR, que mais tarde dá origem à 

Renamo, para controlar Moçambique. E, portanto, em 1980, com a independência do 

Zimbábwe, a resistência moçambicana estava bastante dizimada, para usar uma expressão muito 

moçambicana, e depois passa para a África do Sul. Porque em 1974, 1975 e 1976, quem está no 

governo na África do Sul é o John Vorster, que é um moderado entre aspas, a favor de uma 

aproximação aos países vizinhos. Depois, chegam os falcões do apartheid ao poder e aí começa 

a guerra séria. Portanto, aí tivemos uma guerra com a África do Sul e, ao mesmo tempo, há o 

início da guerra civil em Moçambique. Portanto, eu acho que isto nos obriga a uma leitura 

muito mais sofisticada dos conflitos, para nós percebermos o que estava a acontecer naquela 

região. Daí aquela famosa frase do presidente Mandela, quando houve a Batalha do Cuito 

Cuanavale [província de Cuando-Cubango, em Angola] e o MPLA, com o apoio cubano, vence 

o Cuito Cuanavale. Ele disse: “Eu percebi naquele dia que a libertação da África do Sul estava 

próxima”. Portanto, é preciso olhar para a geopolítica da África Austral como parte desse 

subsistema da chamada Guerra Fria, que é uma guerra onde morreu... Só para lhe dar um 

exemplo, oficialmente, do que se sabe, morreu mais gente – militar – na guerra... Morreram 

mais cubanos em Angola do que morreram da tropa portuguesa nos três teatros de guerra, em 

Angola, Moçambique e Guiné. Só para dar a dimensão da guerra naquela região. Era uma 

guerra seriíssima. Não foi uma guerra de dar um tiro aqui e, depois de 20 anos... Eu creio que, 

hoje, a narrativa que há em Portugal, que estão lá a trabalhar é um pouco essa, quer dizer, é 

baixar um pouco a intensidade, quer dizer, voltar à retórica de que a guerra estava quase ganha, 

que aquilo era uma guerra em que havia muita amizade. Eu estou, no Arquivo Histórico, neste 

momento, a trabalhar, a tentar perceber o que se passou, e a guerra parece tudo, menos uma 

guerra pacífica. 

 

C.C. – E a senhora terminou o curso de mestrado em São Petersburgo...? 

 

M.M. – Em 1987, em plena Perestroika. 
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C.C. – E qual era o clima que se lembra? 

 

M.M. – Dessa altura? Era um clima... Para mim não traz das melhores coisas, por dois motivos. 

Um ano ou dois anos antes, tinha havido Chernobyl e Chernobyl significou para nós que não 

havia comida fresca na primavera. Foi a primeira vez... Porque São Petersburgo está muito a 

norte e, portanto, quando... Nós tínhamos acesso a tomate etc., e esses produtos frescos, 

normalmente, eles costumavam começar a chegar aos mercados – que eram uns mercados onde 

os produtores individuais podiam vender os seus produtos –, começavam a chegar em março e 

abril. E naquele ano não chegou nada, porque foi tudo destruído. E, portanto, foi um ano em que 

a gente só tinha de viver com a comida do Estado, que não estava preparado para esta pressão e 

destruição. Portanto, foi um ano em que nós tivemos muito pouca comida. Não havia muito 

para se comer. O outro ano – foi meu ultimo ano lá – foi um ano complexo porque foi o ano em 

que o Gorbachev resolveu começar a implementar toda uma série de mudanças econômicas e 

obrigar a Rússia a produzir para si própria, portanto, desapareceu uma série de produtos. Eu 

lembro-me que, mais uma vez, que não havia... Por exemplo, não havia shampoo; de vez em 

quando desaparecia [inaudível]... Nós estávamos em uma das maiores cidades – na segunda 

maior – e, de repente, havia aqueles produtos básicos que não apareciam. Essa era a parte de 

mudança que a gente se apercebia que havia. Agora, do ponto de vista político, era interessante, 

porque a gente começava... Por exemplo, começava-se a ouvir falar que existiam máquinas de 

tirar fotocópia. Porque eu fiz todo o meu ensino sem ver fotocópias, porque era proibido, 

porque a gente não podia estar a filmar documentação muito importante. Não sei qual seria, mas 

pronto. Havia toda uma série de limitações. Hoje, a gente olha para trás, como é que é possível 

fazer um curso sem fotocópias? Mas nós fizemos. Tirávamos fotografias. 

 

C.C. – E nesse período entre 1981 e 1987, a senhora voltava a Moçambique ou ficou...? 

 

M.M. – Todos os anos. 

 

C.C. – Todos os anos? 
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M.M. – De vez em quando, eu... Ano sim, ano não, o Estado pagava, e nos outros anos, meus 

pais pagavam, porque minha filha, que nasceu lá, tinha ido para Moçambique. Portanto, eu ia 

vê-la. 

 

C.C. – A senhora casou-se na União Soviética? 

 

M.M. – Eu casei em Moçambique, depois. Mas, portanto, ia todos os anos à casa, tive esse 

privilégio de ir à casa todos os anos. 

 

C.C. – E em 1987, terminando o mestrado, a senhora retorna a Moçambique. 

 

M.M. – Voltei em Moçambique. 

 

C.C. – E vai já trabalhar como professora na Eduardo Mondlane, nessa época? 

 

M.M. – Sim, porque nós... Porque o processo foi esse. Nós éramos encaminhadas para o Estado, 

para retornar às atividades. O tal processo determinista, muito coordenado, muito centralizado 

pelo Estado. Portanto, nós, quando voltamos, já sabíamos mais ou menos para onde é que nós 

íamos trabalhar, e eu fui para a universidade. E a tarefa que coube a mim e a outros era abrir 

uma série de curso das ciências sociais, que entretanto estava encerrado. Portanto, o professor 

Chilundo, eu, o professor Covane, o professor Joel das Neves, fomos vários que tivemos de 

trabalhar na organização, o professor Luís Filipe Pereira, fomos vários dos que trabalhamos na 

organização da reabertura do curso de história. Fui a primeira diretora do curso de história. 

Portanto, o curso de história deve ter aberto em 1989 ou 1990. Ele tinha estado encerrado estes 

anos todos porque não havia professores e tinha havido uma grande confusão sobre os 

conteúdos programáticos etc. E eu depois saio, em 1991 ou 1992, para o doutoramento, para os 

Estados Unidos. 

 

C.C. – Nessa altura, em Moçambique, havia já algum contato com o Brasil? 

 

M.M. – Nesta altura, tinha acabado o contato. Eu tive... Como eu digo, eu trabalhei com... Uma 

das minhas grandes amigas era brasileira. Depois, acabou por morrer estupidamente em 
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Moçambique, com uma malária. De repente, há a transição, há a abertura em 1978 e 1979 e 

começa o grande êxodo brasileiro para o Brasil e, portanto, deixa de haver... Cria-se uma 

espécie de uma suspensão da relação. E quando eu volto, depois da... Tive alguns colegas 

brasileiros, ainda na União Soviética. E quando eu voltei a Moçambique, o que tinha acontecido 

é que tinha se consolidado a cooperação com os países socialistas, com a União Soviética e com 

a RDA – e o castigo da formação do homem novo é que eram os pedagogos da RDA que a 

gente tinha –, e o Brasil e o Chile tinham... uma parte das pessoas tinha saído, já tinham 

voltado.. 

 

G.M. – A Iraê [Lundin] não é dessa altura? 

 

M.M. – A Iraê? Não. A Iraê chega muito depois. A Iraê chega... Não, a Iraê chega quando eu 

estou ainda a fazer a licenciatura. Mas a Iraê vem pela cooperação sueca, que começa nessa 

altura. Porque Moçambique sempre contou com um forte apoio dos países do norte da Europa – 

da Suécia, Noruega etc –, e a Suécia, de fato, muito cedo, eu diria, em 1979 ou 1980, começa de 

novo a apoiar... Porque já tinha apoiado a Frelimo nas escolas etc. e volta ao seu apoio à 

formação. E é nessa altura que começam a chegar colegas da Suécia, quer para o Ministério da 

Saúde, quer para a Educação, quer para a própria universidade. 

 

G.M. – E vai fazer o doutoramento. O doutoramento tem como enfoque... 

 

C.C. – Só uma dúvida... O doutoramento, a senhora faz em que ano? Começa em...? 

 

M.M. – Eu comecei em 1992, creio eu. 

 

C.C. – Então, antes de entrar, só o seu retorno a Moçambique. As mudanças continuam, não é? 

A senhora chega e já há um pouco de coisa... A Frelimo abandona oficialmente o marxismo-

leninismo; tem uma nova Constituição... 

 

M.M. – Isso aí eu estava de novo fora do país. Quando eu chego em Moçambique, é uma 

altura... Quer dizer, quando nós estamos a estudar – e eu voltava quase todos os anos –, 

começou a ser uma altura angustiante, porque nós voltávamos todos os anos e, todos os anos, os 
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nossos pais estavam mais magros. Eu lembro-me que, como eu voltava de férias e estudava com 

outros colegas, eu trazia sempre umas pequenas prendas para os pais todos, porque a gente 

podia trazer uns 20 quilos, e os pais... Ainda me lembro, de uma das vezes – eu tinha que tratar 

de uns papéis quaisquer –, de estar em plena 25 de Setembro e eu dar-me ao luxo de estar... 

Havia só um carro parado, e na altura em que havia faixas de estacionamento no meio da 25 de 

Setembro. Eu estava em frente dos Correios – tinha ido mandar uns postais para os meus 

colegas – e estive a falar com um colega meu mais de uma hora, parada no meio da 25 de 

Setembro, e não se passava nada, porque quase não havia carros. Havia um enorme 

racionamento, por causa das pressões econômicas na altura, e aquilo também nos começava a 

afligir. Era o isolamento econômico da capital, porque a guerra estava... Principalmente a partir 

de 1986 e 1987, a guerra começa a chegar à região de Maputo. E, portanto, a gente não 

conseguia sair. Eu tinha um tio que morava em Namaacha que, nessa altura, foi raptado. E, 

portanto, começava de novo a guerra a estar ali em cima da cidade. E depois, as filas, que a 

gente, na altura, chamava a bicha. E tinha toda uma filosofia muito especial para marcar: pôr a 

pedrinha, deixar o saco. Toda a gente respeitava muito bem. Portanto, havia ali toda uma 

experiência muito interessante de solidariedade que, na altura... E depois, era uma economia de 

troca, ou seja, muitas vezes, funcionava... Dava um quilo de arroz do racionamento e depois 

trocava com duas barras de sabão etc. Mas, ao mesmo tempo... Foram tempos bastante difíceis, 

eu diria. Quem os aguentou e que experimentou aquele processo é alguém que, de fato, estava 

totalmente de acordo com... engajado com o projeto. E, como eu digo, vi muitos pais e mães de 

colegas meus muito mais magros – porque a gente só os via uma vez por ano, e eles iam 

emagrecendo. 

 

C.C. – E em 1991, a senhora saiu para... 

 

M.M. – Em 1991 e 1992, sim, para o doutoramento.. 

 

C.C. – ...para o doutoramento. E por que a opção pelos Estados Unidos? 

 

M.M. – Por variadíssimas... Quer dizer, eu tinha chegado à conclusão que, as perguntas que me 

interessavam sobre todo este processo de o que é a constituição dos países, com as questões 

identitárias etc., a história dava parte das respostas, mas não dava toda. Então, resolvi que 
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precisava... Ainda tentei ir para... Candidatei-me a uma universidade inglesa e uma francesa e 

fui aceita nelas, mas depois, na altura, resolvi que, para aquilo que eu queria, era mais 

interessante o modelo americano. De fato, hoje, continuo a achar que o modelo americano de 

doutoramento é o mais interessante, porque a gente pode ir buscar cadeiras a outras disciplinas, 

fiz um acordo com o supervisor. E foi essa parte que mais me atraiu, e resolvi ir fazê-lo lá. Fi-lo 

em antropologia. E, na altura, andava a tentar testar modelos, numa altura em que não se falava 

muito, ainda, das questões... Havia duas questões que me interessavam. A primeira era o 

problema da arqueologia. Porque a arqueologia, para mim, continua a ser um bom momento 

para perceber como nós construímos determinadas representações e depois pretendemos testá-

las e elas não correspondem à realidade. Por exemplo, na altura, falava-se muito que viver ao pé 

dos rios era muito importante. Nós depois começamos a testar a hipótese e verificamos que 

viver ao pé do rio é sempre mais perigoso, porque tanto vou lá eu buscar água como vão os 

leões, crocodilos etc. Portanto, não é exatamente o melhor sítio para a gente viver, porque está 

cheio de malária etc., etc. e tal. Portanto, aquilo obrigava-nos a ver que muitos dos modelos que 

nós construímos de representação e que estão nos livros da escola primária, “o Australopithecus 

vivia ao pé das fontes d’água”, aquilo está... Quer dizer, não é bem assim. Portanto, o que nos 

interessava era testar modelos, tentar perceber o que acontecia nesta questão mais de cunho de 

produção de conhecimento. Depois, a parte que eu fiz da minha tese que foi interessante era... 

Nós andávamos em grupo, entre a África do Sul e a Etiópia, a tentar também perceber como é 

que as pessoas... quais eram as estratégias de sobrevivência alimentar. Portanto, grande parte da 

minha tese foi tentar perceber quais eram os alimentos que estão disponíveis. Eu estava a 

trabalhar na região do sul, em vários ecossistemas. E, portanto, de que as pessoas podem se 

alimentar. E nessa altura eu tive a sorte... Como a guerra tinha acabado, entretanto, muitas das 

populações que tinham ficado nestes lugares tinham, de fato, de ter de recorrer a estas... As 

plantas, por exemplo, quais são as árvores que a gente pode cortar para ter água lá dentro; o que 

a gente usa para comer, quais são as frutas, quais são os vegetais, as folhas etc. Portanto, isto 

permitiu-me ter uma visão, na altura em que falava-se muito pouco do conhecimento indígena. 

Nós devemos ter sido um dos primeiros grupos que estava, de fato, a trabalhar sobre este 

assunto e este cuidado. Quando nós estamos a falar de estratégias de sobrevivência, não 

podemos apenas falar na agricultura. A agricultura é um referencial, mas estas populações não 

vivem só da agricultura. Para a sua alimentação e para as questões de proteção de saúde, eles 

recorrem a toda uma série de outros produtos que estão à volta, e portanto, isto é importante. Na 
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altura, eu trabalhava também, com Zequi, nas estratégias de delimitação dos terrenos. 

Começavam a falar na atribuição de terras nas pessoas, e nós dizíamos que dois hectares não era 

suficiente, e a justificação vinha dos trabalhos que nós estávamos... vários de nós, na altura, 

estávamos a trabalhar. Portanto, é esta outra perspectiva. Voltando ao que diria o Amílcar 

Cabral, pensando pela própria cabeça, e não a partir dos milhões de livros, a chegar à conclusão 

que muito do que se falava não correspondia exatamente àquilo que nós estávamos encontrando 

no terreno. 

 

C.C. – E a senhora permaneceu nos Estados Unidos durante o doutoramento? 

 

M.M. – Não. Só o primeiro ano e meio é que eu fui obrigada a estar lá, por causa das cadeiras. 

Depois, continuei a dar aulas em Moçambique. Dava aulas. Só houve um ano que eu não dei 

aulas. Dava aulas em Moçambique um semestre e fazia o trabalho de campo. 

 

C.C. – Em arqueologia? 

 

M.M. – Em antropologia. Eu era do Departamento de Antropologia. 

 

C.C. – Mas nos Estados Unidos, na Rutgers, também era antropologia ou arqueologia? 

 

M.M. – Antropologia. 

 

C.C. – O rótulo era... 

 

M.M. – Antropologia. 

 

C.C. – O departamento. 

 

M.M. – Eu saio da arqueologia porque... Eu estava a tentar perceber de onde é que vinha grande 

parte daquelas ideias. E, portanto, eu acho que a arqueologia é o melhor terreno que a gente tem 

para testar e para experimentar, porque nós estamos a testar... Quer dizer, há aqui uma falácia 

que é a falácia que o Cumb já chama a atenção para ela: como é que nós vamos testar modelos 
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que são desenvolvidos a partir da nossa sociedade, se nós vamos depois testar na sociedade. 

Quer dizer, isto é uma redundância. Então, a gente vai desenvolver modelos a partir de outras 

sociedades com outros tipos que não são humanos e depois vai tentar testá-los nos humanos, ou 

então não faz sentido. Porque, objetivamente, o modelo que eu vou desenvolver vai funcionar 

porque eu estou naquela realidade. 

 

C.C. – E nessa altura a senhora se envolve, se não me engano, na equipe que vai produzir o 

regulamento do Patrimônio Cultural em Moçambique. 

 

M.M. – Sim, com o Paulo Soares e a Solange Macamo. 

 

C.C. – Essa discussão se relacionava a patrimônio, identidade, à construção do país? 

 

M.M. – Eram as questões todas do país. E eram questões de... que começavam a nos preocupar 

um pouco, de que era preciso... Ao mesmo tempo que a gente chamava a atenção para a 

importância destes materiais que existiam em Moçambique, também estávamos, na altura, a 

começar a ficar muito preocupados porque na altura em que isso começa a acontecer, havia 

uma... As pessoas começavam, ou porque não sabiam ou porque não tinham muito 

conhecimento sobre, a usar os... a destruir grande parte do que lá estava. E a gente dizia: “Mas 

isto é um...”. Por exemplo, se lá havia um sítio qualquer... Na altura, uma das discussões que 

nós tínhamos, por exemplo, nem tinha nada a ver com isso, era o problema da ilha de 

Moçambique, que era preciso preservar a ilha, e uma das grandes discussões que se teve na 

altura, que também foi um dos problemas políticos, é que... eu diria que, na altura, o governo 

de... algumas das pessoas que estavam no governo, na Cultura, insistiam que a ilha de 

Moçambique era portuguesa, e nós dizíamos: “Não, ela foi feita por pessoas que hoje estão... 

são do território que é hoje Moçambique. Portanto, a ilha também é nossa”. Porque se nós 

continuamos a dizer que isto é patrimônio português, não faz sentido. É a ideia que a gente não 

contribuiu em nada. Portanto, era a tal questão de reivindicar a nossa participação também em 

toda uma série de outros elementos que nos tinham sido impostos como sendo, de fato, a tal 

chegada dos portugueses. Traz uma ideia de que Moçambique é uma construção portuguesa. 

Nós dizíamos: “Quem a construiu não foram os portugueses”. Porque para construir um objeto 

daquele deve se ter muita força de trabalho, que eles não tinham. Portanto, era... Andávamos um 
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bocado na guerra. E, depois, era a destruição do cabaz de  Maputo que começava a ter na altura, 

também. Porque havia toda uma série de patrimônio que estava a começar... precisava de ser 

tombada e que nós estávamos a tentar ver se conseguíamos preservar, além das estações 

arqueológicas todas. Portanto, não era uma questão apenas de uma estação ou duas, era pensar 

Moçambique como um patrimônio que era nosso, dentro da sua diversidade. 

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

 

C.C. – Bom, eu queria fazer aqui uma reflexão sobre o período do seu retorno do doutoramento, 

em 1993, se não me engano. 

 

M.M. – Não, eu voltei... Não, para o doutoramento, eu voltei... 

 

C.C. – O período dos créditos. 

 

M.M. – Acabei o doutoramento em 1999. Acabei em 1999. 

 

C.C. – Não, mas dos créditos, quando terminou? 

 

M.M. – Em 1993. Em 1992/1993. 

 

C.C. – E a senhora vai para Coimbra...? 

 

M.M. – Não, isso é só em 2003. 

 

C.C. – Em 2003. Pois é, esses dez anos de atividade profissional docente na Universidade 

Eduardo Mondlane, como é que a senhora vê esse período, retrospectivamente? 

 

M.M. – Eu acho que foi um... Eu, hoje, olhando para trás, acho que foi um período importante. 

Especialmente, acho que houve uma série de personagens, na altura... Quando eu saí, quando eu 

fui estudar para a União Soviética, o reitor era o Fernando Ganhão, e depois foi o Rui Baltazar e 

depois foi o... 
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G.M. – Narciso Matos. 

 

M.M. – ...o Narciso Matos, e eu acho que foram reitores que marcaram muito a universidade, 

principalmente o Narciso, que é aquela... o Ganhão e o Narciso, com aquela visão profunda de o 

que... há dez anos, há quinze anos, o que a universidade quer ser. Ao mesmo tempo, eu acho 

que, nessa altura, através deste espírito todo, havia uma... a universidade cumpria uma função 

que hoje deixou de cumprir. Eu diria que a Universidade Eduardo Mondlane era uma think tank 

que informava ao governo. E, portanto, grande parte das decisões informadas do governo 

provinha de investigadores etc. E era, para usar uma expressão do Boaventura, era uma 

extensão ao contrário. Quer dizer, nós não funcionávamos com projetos que de vez em quando 

eu inventava que era interessante; havia sempre uma proposta, uma solicitação do Estado para 

resolver situações. Nós engajávamo-nos nesses problemas e tentávamos dar uma resposta. 

Portanto, nesse sentido, eu acho que o Centro de Estudos Africanos, na área das ciências 

sociais, foi, de fato, uma think tank. Funcionou durante muito tempo como tal. E é uma das 

coisas que eu creio que me... Hoje, eu creio que nós precisávamos de pensar a sério sobre o 

impacto da desregulação do Centro de Estudos Africanos como um centro de reflexão, quer 

sobre Moçambique, quer sobre os problemas da região, e esta tentativa, que eu diria quase que a 

la Fukuyama, do fim da história. Portanto, dizer: nós somos todos iguais, os modelos vêm de 

fora. Quer dizer, eu sou de uma geração em que nós tínhamos que pensar a partir de 

Moçambique. E aquilo que talvez mais me tenha chocado é que, quando eu saio depois para... 

quando eu me desligo da UEM, em 2003/2004, a sensação que eu tenho agora, todos os anos, 

quando eu regresso a Maputo, é exatamente ao contrário, é que há uma... O que nós seguimos 

são os modelos externos. Deixamos de ter uma capacidade de olhar criticamente para eles. Ir 

buscar o que é positivo, mas dizer: calma porque isto não coincide com a realidade do país. 

 

C.C. – Mas por que a senhora acha isso? 

 

M.M. – Eu diria também que a grande responsabilidade é nossa, porque a gente se desmobilizou 

na capacidade de pensar – uns, como professores. E ao mesmo tempo, eu diria que a UEM, 

sendo uma think tank, é um instrumento problemático, porque é um instrumento altamente 

crítico das opiniões e das posições e opções políticas do país. Portanto, um país que de repente 



Transcrição                                                                                           
 

 27 

faz uma opção liberal, como foi o caso de Moçambique, tem as suas justificações. Eu acho que 

foi necessário, a uma determinada altura, uma certa abertura política, para mostrar determinadas 

situações. Agora, ao mesmo tempo em que nós temos uma abertura liberal na área da economia, 

em termos de reflexão sobre o sentido do país, ela é muito mais frágil, e creio que hoje há aqui 

uma forte contenção sobre a possibilidade crítica de refletir sobre o que é que nós somos e os 

impactos destas opções. 

 

G.M. – Também uma coisa importante que é preciso referenciar: chefia o Departamento de 

Arqueologia e Antropologia na universidade. 

 

M.M. – Sim. 

 

G.M. – Como é que surge o departamento? 

 

M.M. – O departamento é muito antigo. Porque a universidade, na altura... Eu já não sei. É 

antes de... Eu era uma criança, nessa altura. Mas, portanto, há uma série de mudanças dentro da 

universidade e depois é criado... Primeiro existia o Instituto de Investigação Científica, onde 

mais tarde fica o CEA, e depois havia uma Seção de Arqueologia que estava dentro dessa 

região. Depois, mais tarde, quando o CEA se transforma, por opção da Ruth First e do Aquino 

de Bragança, e se centra muito na economia política da região, a arqueologia e a antropologia 

saem e transformam-se em departamentos da Faculdade de Letras. Portanto, a Faculdade de 

Letras, naquela altura, tinha o Departamento de História, o Departamento de Geografia, o 

Departamento de Línguas e Literatura e tinha o Departamento da Arqueologia e Antropologia. 

Eram os quatro grandes... 

 

G.M. – Nessa altura de fundação, quais são as pessoas de que se lembra? 

 

M.M. – Dessa altura? São tantas! Quem é que lá estava? Estava o Ricardo Teixeira, estava o 

João Morais, a Ana Loforte, a Teresa Cruz e Silva. Isto antes de eu ir para a União Soviética e 

enquanto eu estava na União Soviética a estudar. Depois, quando eu volto, o João Morais já 

tinha saído, mas tinha o senhor Tomás, tinha a dona Amélia, que era um pessoal de apoio que 
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foi imprescindível para a gente trabalhar. Depois, quando eu volto, estava o Ricardo Teixeira, 

estava a Ana Loforte, estava a Iraê Lundin, e depois vão entrando outros jovens. 

 

C.C. – E em termos de principais – na sua área de atuação – influências intelectuais? Quer dizer, 

Portugal já não era mais a metrópole, a União Soviética já tinha acabado. De onde vinham...? 

 

M.M. – Ah, eu diria que eu sou uma pessoa, no bom sentido, indisciplinada, rebelde e 

indisciplinada. Vou contar uma história. Quando nós voltamos o primeiro ano da União 

Soviética, a primeira visita, nós... Nós passávamos de fato mal. A bolsa era muito pequena. E aí 

nós estávamos com colegas angolanos, do Iraque etc. que cada vez que tiravam boa nota tinham 

50 dólares ou lá o que era, e nós tirávamos boas notas e nem uma quinhenta. E, portanto, na 

altura, nós protestamos etc. E depois, eu também me lembro de, em uma das vezes, eu ter 

protestado ao reitor, ao Ganhão, a dizer que eu estava farta daquilo e que a gente não estava a 

aprender muito. Tinha dado conta um bocado do desagrado, que não se dava quase história da 

África, que a gente continuava dentro do mesmo paradigma. E ele, na altura, olha para nós – o 

Ganhão tinha aquele ar, assim, muito distante –, olha para nós e diz... Primeiro, virou-se para 

um colega meu que hoje é reitor... E presumo que deve ter sido a essa altura que eu bem 

comentei, porque ele dizia “eu estou aqui e, como vocês veem, eu passei mal e hoje sou reitor”, 

e esse meu colega comentou: “Então, quer dizer que o senhor reitor está a dizer que, se nós 

passarmos mal, nós vamos ser todos reitores?”. O que é certo é que ele hoje é reitor. É o 

Rogério José Uthui, que é o reitor da [Universidade] Pedagógica. Comigo, eu protestei, 

protestei, protestei – era o caso das ciências sociais e da história –, e ele dizia-me: “Vocês, para 

protestarem, têm de ser competentes naquilo que fazem. Portanto, protestem, mas protestem 

com competência”. Eu acho que é qualquer coisa que nos vai marcar a muito de nós, é que nós 

protestamos, mas com competência. Nós sabemos do que nós estamos a falar. Portanto, a gente 

não imita parceiros de qualquer maneira. Portanto, acho que eu sou indisciplinada, não tenho 

fidelidades acadêmicas. 

 

C.C. – E nesse período de dez anos, entre 1993 e 2003, passado em Moçambique, já... 

 

M.M. – Eu, todos os anos, vou a Moçambique, passo... 
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C.C. – Sim, mas residia lá. 

 

M.M. – Quer dizer, eu não acho que seja uma... Eu acho que isso são daqueles paradoxos 

interessantes. Eu tenho colegas meus que estão há menos tempo em Moçambique sendo da 

“Eduardo Mondlane”, e continuando a ser. E depois também há o problema de que a gente pode 

estar em Moçambique, mas estar a pensar totalmente de fora. Portanto, eu acho que há aqui 

problemas distintos, porque eu deixei de estar é fidelizada à universidade. E acho que aí... Há 

um trabalho da Céu Reis que me chama muito a atenção, quando ela diz que o grande problema 

que nós muitas vezes temos em África é que nós somos [inaudível]. Nós não temos mais nada, 

a não ser o nosso intelecto, e vendemos o nosso intelecto ao Estado e o Estado, quando não 

gosta de nós, fecha os financiamentos. Portanto, nós ficamos ali manietados intelectualmente 

por uma força que é o Estado, que é uma condição que nós temos de pensar a sério, sobre as 

implicações de sermos... o que é um intelectual em África, a partir da maneira que ele pensa, o 

que ele pensa e por que ele pensa daquela forma. 

 

C.C. – Mas a senhora vê mudança nisso ao longo do tempo ou permanece basicamente a mesma 

situação de dependência, por exemplo? 

 

M.M. – Eu creio que houve... Não é uma questão de dependência; é uma questão de receio de o 

que nós podemos pensar. Quer dizer, não é que nós, hoje, sejamos muito dependentes. Porque, 

entretanto, abriram universidades privadas etc. Há uma data de pessoas que entretanto foram 

fazendo institutos, ONGs etc. – é o caso do IESE [Instituto de Estudos Sociais e Economicos], 

agora, do Cruzeiro do Sul etc. – e que produzem muito bom trabalho. A questão não é tanto 

dessa... A questão que me preocupa aqui no meio é a atitude crítica: até que ponto as críticas 

que são feitas e que são críticas com conteúdo são ou não ouvidas pelo governo e são ou não 

pensadas ou tidas em atenção nas projeções das novas políticas do país. E vou lhe dar um 

exemplo. Eu compreendo perfeitamente que havia a necessidade de construir um país – porque 

estava fraturado por uma guerra e pela intervenção colonial – e, portanto, havia a necessidade 

que nós fôssemos todos declarados iguais. Mas, imediatamente a seguir, o discurso que vem é: 

abaixo o obscurantismo; abaixo o tribalismo; abaixo os valores que nos dividem. Portanto, cria-

se aquela figura muito interessante do Xiconhoca [traídor, inimigo, bandido, mau como as 

cobras] que tem estas referências todas negativas, mas... 



Transcrição                                                                                           
 

 30 

 

C.C. – Desculpe, a figura do...? 

 

M.M. – Xiconhoca. Era um referencial negativo. Era até um cartoon muito simpático, que nós 

nos habituávamos periodicamente a ver porque simbolizava aquilo que havia de negativo na 

sociedade, e portanto, vão ser esses elementos, a cultura burguesa, o desrespeito pela mulher 

etc. Portanto, havia um referencial do bem e do mal que estava presente nestas opções políticas. 

Aquilo que me preocupa na altura e continua a me preocupar hoje é que, em nome desta 

unidade, nós não tivemos em conta a grande diversidade do país e, portanto, criamos, por 

exemplo, a ideia de que todas as autoridades tradicionais tinham estado coniventes com o 

sistema colonial, e a gente hoje está nos arquivos a trabalhar e vê a quantidade de autoridades 

tradicionais que são mortas, que se suicidam, inclusivamente, cada vez que descobrem que elas 

estão a trair a causa nacional. Isto porque tiveram um bocado de angústia. Quer dizer, então, 

estas pessoas engajaram-se com a luta, apoiaram a luta, e depois, de repente, de um dia para o 

outro, são declaradas persona non grata. Eu percebo qual é o risco que estava aqui de fratura do 

país, mas não houve uma tentativa de pensar o que era esta complexidade. No Centro de 

Estudos, continua a estar a referência de que a luta armada é que foi, de fato, o berço da criação 

da moçambicanidade, e nós não conseguimos sair deste discurso nem para estudar o que 

aconteceu antes, nem para problematizar esta luta armada, nem para problematizar a 

complexidade de ligações que aconteceu durante a própria luta. E, portanto, a tal questão das 

autoridades tradicionais que hoje aqui está... Hoje, está a ser reavivada pelo partido no poder, 

porque é muito importante, por causa de uma questão de votos, mas até hoje não houve nenhum 

pedido de desculpas por alguns desses processos. Quer dizer, nós estamos a precisar de uma 

democratização da história. Quer dizer, como diria o Aimé Cézaire – foi uma das últimas 

proclamações dele –, é preciso voltar-nos atrás. Não é uma questão de memória; é a própria 

história do país: o que é que nós somos. Portanto, nós muitas vezes criamos figuras homogêneas 

– como é o povo moçambicano –, que é um projeto. O povo moçambicano tem muitas caras, 

tem muitas faces, uma grande diversidade e tem direito à sua reivindicação. E depois, 

normalmente, o que a gente faz é que a gente consagra isto constitucionalmente, mas depois não 

o aplica. 
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G.M. – Depois, vai a Portugal. Olhando hoje para aquilo que foi o processo de desenho do 

programa das ciências sociais em Moçambique, no seu tempo, antes de sair e [inaudível], o 

que...? 

 

M.M. – Eu diria que não são só ciências sociais; são ciências sociais e humanas. A faculdade até 

chama-se assim. Eu acho que hoje as humanidades têm um papel muito importante, porque são 

um bocadinho aquele pendor para a gente avaliar do lado humano da nossa investigação. Eu 

acho que foram feitos... Como eu digo, tem havido... Quer dizer, como em qualquer outro local, 

há trabalhos bons e há trabalhos maus. Eu diria que, do ponto de vista teórico, há um material 

muito bom, há alguns estudantes muito bons e se cresceu bastante. De qualquer maneira, eu 

creio que, fazendo uma análise um bocado generalista daquilo que eu vejo, se cresceu sem 

ponderação. Ou seja, nós, para termos bons quadros, precisamos de os acompanhar 

profundamente. E eu, daquilo que eu estou a ver, acho que há uma alternativa de massificação 

nos últimos anos que não corresponde ao nível de professores nem à qualidade do que lá está. 

Não é um caso só de Moçambique; é um caso do mundo inteiro. E isto preocupa-me, na medida 

em que o grande projeto que está por trás é um projeto de tentativa de criar universidades de 

elite, no estilo Harvard, Oxford etc., e portanto, que eles sejam universidades de referência, e 

serão eles que vão produzir os modelos dos programas, e depois vão ser exportados. 

Inclusivamente, com as novas tecnologias que a gente possa ter, a mesma aula seja dada a partir 

de qualquer local. E é isto que hoje me preocupa, é que se nós estamos a baixar a qualidade – e 

a “Eduardo Mondlane” que, há uns cinco ou seis anos, estava entre as cem melhores 

universidades africanas, hoje não está –, nós estamos a perder terreno para outras instituições, 

quer no continente, quer no mundo, e corremos o risco, um dia, de nos ser imposto este 

programa global de dizer: “Esta é que é a referência. Vocês têm que construir um programa de 

ciências sociais e humanidades igual a qualquer outra”. E, portanto, as ciências sociais e as 

humanidades têm de ser pensadas a partir da realidade do país, portanto, nem só global, nem só 

local. É este elo que é muito importante. O segundo momento que eu creio que está muito 

ausente ainda das nossas ciências sociais é o nosso lugar no Índico. Nós não temos nada a ver 

com o Atlântico, e a gente não pensa a partir do Índico; pensa a partir do Atlântico. Por eu hoje 

estar na Europa é que eu me apercebi que a gente pensa a partir da Nato, do Atlântico Norte; a 

gente não pensa a partir do Índico. E, portanto, eu diria que nós precisamos de pensar o mundo 
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pós-Nato. Não é o Atlântico Sul; é o mundo Índico – do Atlântico, do Mediterrâneo, do 

Pacífico, mas um mundo pós-Nato. 

 

C.C. – Em termos de pensamento geopolítico atual, se fala muito dessa mudança do Atlântico 

como o grande centro de decisões mundiais para o Índico. 

 

M.M. – O problema não é tanto as decisões; é o pensamento que está subjacente. Eu, hoje, por 

exemplo, estive... Eu conheço o professor Wallerstein, gosto de algumas das coisas dele, mas 

acho que a proposta dele de que o mundo da globalização... é o desenvolver da proposta do 

Kant e, depois, mais tarde, com os Annales da escola francesa. Mas quando a gente analisa 

objetivamente o que aconteceu no Índico, a globalização começa no Índico; não é no Atlântico. 

Quer dizer, são contatos culturais muito mais antigos que os do Atlântico. Agora, o problema é 

sempre o local de onde a gente analisa. Quer dizer, quando eu olho de fora para a Europa, eu 

diria que, por exemplo, é relativamente fácil explicar por que os [inaudível], os portugueses e 

os espanhóis que vão até ao Império Sacro, portanto, a fronteira com o Império Turco, se 

podem expandir só para a América. É porque para o sul estava o Império Otomano e para o 

oriente estava o Império Moghul, na Índia, e está o Império Russo para norte e está, depois, o 

Império Ming. Portanto, a expansão só podia ser... Além do mais, eles eram primos e não 

queriam entrar em guerra um como o outro. Portanto, há ali ligações de parentesco. Ao mesmo 

tempo, eu creio que a gente continua, hoje, de uma forma perversa, a usar os espelhos europeus 

para analisar a África. Quem estuda a história da África abre mão de um detalhe muito 

interessante na história do século XVI, é que quando o tal do Pedro volta aqui do Brasil, leva lá 

uns papagaios e uns índios, e quando Vasco da Gama volta da primeira grande viagem, leva 

embaixadores, de Melinde, de Mombaça etc. Portanto, há aqui relações de poder que têm de ser 

muito bem repensadas. E eu creio que a gente continua a insistir numa versão de uma África 

desprovida de história. E, portanto, eu acho que o Brasil é muito interessante, esta lei quatro mil 

e qualquer coisa [Lei 10.639], da questão da história da África na sala de aula. Dou os 

cumprimentos ao Brasil. Mas tem de ser uma história da África no seu conjunto: a história do 

pensamento africano na sua complexidade, se é que se pode falar em pensamento africano. Tem 

de ser a história do continente africano na globalização, em relação com outros continentes, e 

não apenas a história da escravatura, que é só uma parte desta grande história, na qual nós do 

continente africano estivemos envolvidos. E, portanto, esse outro lado da nossa participação 
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obriga a uma análise muito mais sofisticada da história, em termos de relações de classe, 

relações de gênero, relações econômicas etc., que não me parece que esteja hoje muito vista, 

porque nós continuamos a reproduzir este modelo de que, da África, só podem sair escravos, 

não há mais. E, portanto, basicamente, a sensação que a gente tem... Qualquer pessoa que olhe 

para esta história vai dizer: “Mas em África só havia candidatos a escravos”, que, de uma forma 

muito... eu diria quase judaica ou cristã de... sacrificial, estavam ali na praia à espera e que, aos 

magotes, iam avançando, “bem, agora é a minha vez, não há nada a fazer”. Quer dizer, não é 

esta a situação. Quer dizer, é preciso perceber quais são os impérios que existiam em África, 

quais eram as relações de poder que lá estavam, quem é que determina, quem é que entra nestas 

ligações. Portanto, perceber que havia aqui uma globalização a funcionar, ou nós éramos parte, 

mas éramos parte como parceiros e temos a nossa responsabilidade nesse processo. Isto obriga a 

revisitar a filosofia, a geografia, a história, a economia política etc., mas a partir de um outro 

lado. Portanto, é o tal mundo pós-mundo. 

 

C.C. – E a sua decisão de se vincular à Universidade de Coimbra, ao Centro de Estudos Sociais, 

em 2003? 

 

M.M. – Eu, quando estava no final do... quando voltei a Moçambique, foi um grande choque, 

porque eu voltei e a gente começa a ter uma data de solicitações, mas acabou o estado de graça. 

Eu tinha ido fazer o doutoramento porque eu gosto de fazer investigação, e eu, depois, tinha 

solicitações que eram, essencialmente, de ordem burocrática, e era um bocado... Hoje, olhando 

para trás, aquilo que me preocupava muito era que os meus colegas todos estrangeiros podiam 

fazer investigação, e eu não. Quer dizer, aqueles que chegavam etc. E nós éramos, basicamente, 

os informadores privilegiados, porque nós estudávamos, sabíamos etc., mas não tínhamos 

tempo para... Portanto, a minha opção foi, na altura, foi tentar retomar a ligação a alguma das 

instituições onde eu tinha estudado. Candidatei-me a duas instituições americanas e estava na 

short list, e depois também surgiu esta possibilidade em Portugal. A opção por Portugal é 

porque ficava mais perto, e depois, a minha filha, que estava a estudar medicina em 

Moçambique, não queria ir para os Estados Unidos. Portanto, havia ali decisões familiares a 

tomar. Porque para ir dos Estados Unidos a Moçambique eram 18 a 20 horas. De Portugal até lá 

era mais perto. E falava a mesma língua etc. E, de qualquer maneira, aquilo também que eu 

achei desafiante em Coimbra foi ir para o centro do Império, com todas as aspas, mas poder 
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criar um projeto em que era trazer... a possibilidade de criar um diálogo sul-sul e norte-sul. 

Portanto, ir retomar as ligações com os suis, com a Índia, a África do Sul etc., e trazer isto para 

dentro de uma instituição que não tinha, até então, estado muito envolvida nessa discussão. E 

acho que a minha contribuição e a de outros colegas, eu acho que foram significativas. Acho 

que o CES [Centro de Estudos Sociais], hoje, é uma instituição que está na linha da frente, para 

usar uma expressão muito nossa, de algumas dessas discussões. E, portanto, acho que a 

contribuição valeu a pena. 

 

G.M. – E nessa relação, o CES e os seus vários trabalhos de pesquisa, com relação a 

Moçambique, quais são os que acha que a partida foi importante, na tua religação com 

Moçambique? 

 

M.M. – Quer dizer, eu nunca deixei de ter, porque os meus trabalhos sempre lá estiveram. 

Porque o que eu acho que eu comecei a ter foi uma situação... aquela que eu sempre me tinha 

querido ter, ou seja: eu estou paga por fora para fazer aquilo que eu quero em Moçambique, sem 

obrigações burocráticas. Portanto, eu estava numa posição privilegiada. Quer dizer, eu arranjava 

financiamento fora para estudar, em Moçambique, situações que... Às vezes, também eram 

financiamentos internos, para eu estudar o país. Mas não estava determinada por outras 

ligações. Portanto, essa foi a parte interessante. E todas elas têm sido projetos que, de uma 

forma ou de outra – daqueles que eu gosto, não é aqueles que eu faço por obrigação –, é sempre 

a eterna questão: mas quem é que somos nós? Portanto, fiz um que me interessou muito – e que 

tenho de publicá-lo até o fim do ano porque senão, literalmente, sou uma mulher morta – que é 

sobre o problema da colonização moderna de Moçambique, de 1890 a 1930. Toda a 

complexidade da chegada dos portugueses a sério em Moçambique, quer dizer, o tal filho do 

homem [inaudível], e tentar analisar toda uma série de peculiaridades sobre a constituição da 

ideia de país, que é um conceito diferente, o que é o país, o que é o território e, depois, a ideia 

de Estado-Nação. E agora estou... Porque eu fiz um... Nesse âmbito , estive envolvida em várias 

etapas do... em vários projetos sobre o problema da Justiça em Moçambique, como pensar a 

administração da Justiça, que é uma das coisas que eu estou a fazer aqui no Luso-Afro, que é 

tentar desmistificar aquela ideia de que existem cinco países e todos eles partilham de sistemas 

judiciários e educacionais iguais. Mas cada um partiu para a sua situação e somos, hoje, muito 

diferentes. Mas, no fundo, tudo isto me mostra quão pouco nós nos conhecemos uns aos outros. 



Transcrição                                                                                           
 

 35 

E, portanto, às vezes, a sensação que eu tenho de fato é que nós continuamos a usar... que antes 

de eu chegar a um lugar qualquer, já chegou a ideia sobre mim, que é uma ideia espelhada a 

partir de um determinado referencial que não coincide com aquilo que nós já somos hoje. E 

acho que essa continua a ser a minha ligação a Moçambique, a mostrar a complexidade que é o 

país e os problemas que o país tem, as partes boas e as partes más. Quer dizer, nem destruo o 

país nem subscrevo tudo que se faz, mas continuo a ser um bocado, como nos propunha o 

antigo reitor Ganhão, uma rebelde competente. E acho que hei de morrer... Quando eu morrer, é 

a única coisa que eu já disse, não quero que me guardem em sítio nenhum, porque eu acho que é 

uma coisa estúpida, mas eu gostava que, aquilo que eu já disse, alguém se lembrasse de mim 

que era a rebelde competente. E acho que é isso que a gente tem de criar na geração, um 

comprometimento com o questionamento permanente da realidade. E acho que alguns dos 

estudantes que passaram por mim ficaram marcados... Ainda outro dia encontrei... 

Periodicamente, eu... Agora vou para Maputo, para a semana que vem, outra vez, mas estive lá 

há um mês e meio a falar com antigos estudantes e eles todos me diziam: “Mas a professora era 

muito chata, porque nos obrigava sempre a pensar com as nossas cabeças”. Eu disse: “A frase 

não é minha; é do Amílcar Cabral”. 

 

C.C. – A senhora participou de outros... dos Congressos Luso-Afro-Brasileiros? 

 

M.M. – Sim, mais dois. 

 

C.C. – De quais? 

 

M.M. – Lá em Moçambique, em 1996 ou 1998, já não me lembro... 

 

C.C. – Acho que foi em 1996. 

 

M.M. – Em 1996, sim. E depois, do de Braga. Ah, e o de Coimbra. Já participei em mais de 

dois. 

 

C.C. – O de Coimbra foi em... 
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M.M. – Em 2005 ou 2006. 

 

G.M. – A seguir a Moçambique foi Coimbra. 

 

M.M. – Acho que sim. E, depois desse, estive no de Braga e depois... Só não fui foi ao de 

Angola, porque, no de Angola, eu estava nos Estados Unidos a dar aulas. Porque eu mantenho 

as minhas ligações com a Rutgers. Sou uma rapariga que... 

 

C.C. – E o que lhe parece essa experiência, o projeto da CPLP? 

 

M.M. – O Luso-Afro, eu tenho um grande problema. Eu costumo dizer que eu venho aqui sob 

protesto. 

 

C.C. – Por quê? 

 

M.M. – Porque acho que não se pode ter um continente a comparado com dois países. E se 

vocês forem ver o programa, há uma forte interpretação de que há espaços transnacionais. 

Agora, a África é um continente. Eu costumo dizer que eu não sou daquele pequeno continente 

chamado África; eu sou de um grande país chamado Moçambique. E comparar um continente 

com dois países é um absurdo. Em segundo lugar, da última vez que eu soube, o Timor não 

estava em África; estava na Ásia. Mas isso são geografias imperiais nas quais eu não vou me 

meter. Em terceiro lugar, se vamos por proporção, o segundo país maior, em termos da área 

geográfica, é Angola, e em termos de população, é Moçambique. Ou seja, Portugal só está aqui, 

do ponto de vista metateórico, pela sua presença colonial. E, portanto, eu acho que nós temos de 

pensar seriamente no que é o projeto... Quer dizer, nestas várias etapas, quais têm sido os 

projetos políticos que estão por trás. Não quer dizer que eu seja contra a lusofonia, mas acho 

que a lusofonia tem que ser construída como um projeto político emancipador, e não como um 

projeto político controlador. E acho que, neste momento, é um projeto político controlador. 

 

C.C. – E a CPLP não seria... 

 

M.M. – A CPLP... 
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C.C. – ...não seria um rótulo alternativo até ao Luso-Afro-Brasileiro, se fosse Congresso de 

Ciências Sociais da CPLP? 

 

M.M. – Não, não creio que seja... Quer dizer, o meu problema é que eu, de fato, sou uma 

rebelde não comprometida. Eu tanto... Quer dizer, eu estando em Moçambique, aquilo que para 

mim me é mais próximo é a África do Sul e a Tanzânia e o Zimbábue. Nós pertencemos ao 

Índico, e o Índico não está nestas reflexões. Quer dizer, nós pensamos... Por exemplo, ainda há 

um bocado, eu estava a ler o programa, a questão das religiões afro-brasileiras. Eu não sei o que 

é uma religião afro-brasileira. Mas é um problema brasileiro; não é um problema dos africanos. 

Para mim, a grande questão é que nós podemos estar a correr o risco, em um projeto com o 

Brasil, de construir um referencial sobre a África que para o Brasil é emancipador, mas para a 

África é colonial. Ou seja, todos os referenciais que vão preencher o que é a África lhe vão 

retirar todo o crescimento político e a nossa participação em toda uma série de iniciativas. 

Portanto, há um referencial para o Brasil e há o referencial que somos nós, na nossa diversidade. 

Aquele é um continente muito grande: são 54 países, há gente de todos os tamanhos e feitios, 

homem e mulher, e com uma história riquíssima. Quer dizer, o cristianismo em África é um dos 

mais antigos. A Igreja Copta acabou de fazer 2.000 anos e o islã está na África Oriental e na 

África do Norte desde o século IX. Então, a gente tem que começar a pensar a sério no potencial 

que este continente tem, nas interpretações coloniais que pesam sobre ele – por exemplo, a 

separação entre a África negra e a África branca – e as implicações que isto ainda hoje tem 

internamente, as relações conflituais entre algumas das representações coloniais que presidem 

algumas destas Áfricas e na relação com o resto. Este é um continente com uma complexidade 

política e histórica enorme. Agora, continuar a pensar nessa justificada incompetência, como a 

gente às vezes vê, com uma certa... “porque vocês em África não sabem”... Quer dizer... 

 

G.M. – Se a convidassem para mexer nessa coisa de CPLP e nessa coisa de Congresso Luso-

Afro-Brasileiro, o que é que mexeria? 

 

M.M. – Para começar, mexia no título. Ou então... Era quase... Como as pessoas às vezes 

fazem, quer dizer, acho que chegou numa altura de refundar. É um bocado como o projeto que 

há aqui da refundação do Estado, acho que no Equador ou na Bolívia. Há um projeto aí 
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qualquer de refundação do Estado. Acho que a gente, periodicamente, tem de repensar o que 

está. Eu acho que há projetos que experimentaram e cumpriram a sua missão. Acho que se criou 

aqui um espaço de reflexão sobre o que é o mundo, o que é que nós somos. Porque eu acho que 

não vou a sítio nenhum. Porque nós, de fato, não aprendemos a nos conhecer melhor. 

Começamos a falar uns com os outros. Eu acho que essa é a grande contribuição. Mas, ao 

mesmo tempo, eu acho que nós não estamos de fato a conhecer a sério uns aos outros, e isto é a 

parte que me preocupa mais. Para nós, como eu digo, nós nos conhecermos melhor uns aos 

outros significa que nós temos de buscar outros pontos de referência para trazer para a 

discussão. E o Índico é que continua muito ausente. Daí vocês já veem o meu problema com 

aquele espaço que vem dali e os referenciais dele. 

 

C.C. – Uma nova construção bastante forte nos últimos anos tem sido a do sul, o Sul Global. 

Moçambique está mais inserido nesse sul, nesse aspecto, ou não? 

 

M.M. – Quer dizer, eu diria que sim, e diria que sim por aquilo que nós temos sido. Quer dizer, 

do ponto de vista de colonização moderna, Moçambique entra neste sistema no final do século 

XIX. Portanto, são 60 ou 65 anos de colonização. Portanto, isto tem uma parte positiva: a 

história, a língua, as tradições culinárias, as tradições religiosas mantiveram-se. São um foco de 

oposição à presença colonial e de afirmação identitária, mas estão lá. Portanto, a gente hoje, em 

Moçambique, tem um monte de línguas nacionais. Foi uma forma de estar e de continuar as 

suas experiências. E é sobre isto que a gente também tem hoje de refletir: o que é isto que nos 

une, aqui dentro desta grande diversidade e desta complexidade. Por exemplo, a diferença entre 

Portugal e o Brasil, de um lado, e estes outros países é que nós temos línguas nacionais. E o 

português, agora, está a começar a ser uma língua nacional. Porque nós estamos também... 

Como diria o falecido Samora [Machel], com a independência, nós libertamos a língua 

portuguesa, quer dizer, podemos começar a falar o português à nossa maneira, com os nossos 

adjetivos todos etc. Agora, nós vamos domesticar este português e obrigá-lo a ser algo que não 

uma forma dinâmica linguística de nos exprimirmos no mundo? Eu tenho algumas reticências. 

Por exemplo, a nível da União Africana [UA], o português é... a nível de organização 

continental, é a única organização que tem o português como língua oficial, de comunicação, 

contratual etc. Nem no grupo dos países da Ibero-Americana, na Cimeira Ibero-Americana, nem 

na Europa, o português não é a língua oficial. Portanto, quem está neste momento a projetar a 
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língua portuguesa é o continente africano. São daquelas coisas que nós sabemos, é óbvio, mas 

não se fala. Portanto, nós estamos a fazer muito mais, diria eu, por este espaço de língua 

portuguesa, que é muito mais do que estes países, porque a Suazilândia já usa o português, a 

Namíbia já... Portanto, todas estas ligações que vão estendendo e que a gente, muitas vezes, não 

sabe delas porque continua a ter, como diria o James Scott, seeing like a state: a gente olha e 

acha que é aquele país e que eu retiro. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, como 

eu dizia, eu estou muito mais ligada, nas minhas interpretações, a uma África do Sul, a um 

Zimbábue, a uma Tanzânia. Eu nunca estive em... Quer dizer, destes países todos, eu já estive 

em Cabo Verde, já estive na Guiné, já estive em São Tomé... Eu só não estive em São Tomé. 

Agora, é muito difícil, vocês estarem me a perguntar o que eu tenho com estes países. Eu diria 

que nada. O que está mais próximo é Angola, mas que já é muito diferente. Portanto, nós 

estamos aqui numa comunidade ligada por um processo histórico, mas também somos partes de 

outras comunidades com os países da linha da frente, que mais tarde dão aso à SADC 

[Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral]. Nós pertencemos a várias 

instituições. E pertencendo a várias instituições, nós vamos ter vários momentos de ligação e 

desligação. Em relação à questão do Índico, esta presença sempre esteve lá e, portanto, é aí que 

se nota a forte ligação comercial com a África. Quer dizer, não é só a questão dos Majoni-joni, 

mas toda a ligação com os fulanos que vão para as minas e vêm das minas e a ligação com a 

África do Sul e com o Zimbábue e com a própria Tanzânia. Bom, e aquela diáspora indiana que 

anda no Oceano Índico que é perto também de Moçambique. Isto é um mundo muito distinto do 

mundo do lado de cá e, portanto, tem de ser pensado também nesta perspectiva. Parece-me 

que... Eu diria, muito arrogantemente, que nós temos de começar a compreender-nos muito 

mais, se queremos de fato constituir uma plataforma. E o segundo momento é que eu creio que 

é preciso reformular as proporções. Quer dizer, no Luso-Afro-Brasileiro há quatro portugueses, 

quatro brasileiros e quatro africanos. Isto é a arrogância imperial entre os dois subimpérios, o 

Brasil e Portugal. Falta só o terceiro subimpério, que é Goa. 

 

C.C. – Que é...? 

 

M.M. – Que é Goa. 

 

C.C. – Goa. 
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M.M. – O Brasil era o subimpério da África Ocidental e Goa era sublotação imperial da África 

Oriental. E a gente tem que começar a... Eu creio que nós, para desmontarmos partes temos que 

fazer este... voltar atrás na história e perceber quais são as ligações que construíram este mundo, 

para o bem e para o mal, mas entrarmos conhecendo-as, porque senão nós corremos o risco de 

estar a tentar produzir qualquer coisa, sem saber as ligações que estão dentro.  

 

C.C. – E o seu conhecimento em relação ao Brasil? Quais foram suas ligações? 

 

M.M. – Vai desde esses professores que eu tinha e dos colegas, de projetos no tempo de 

governo, quando eu fui assessora da ministra da Ciência, em que nós tínhamos também... Quer 

dizer, o Brasil era uma das experiências. Era o Brasil e Índia que nós estudávamos na altura 

para dar referências para a criação... Porque eu estive no projeto, na constituição do projeto da 

lei do patrimônio e da lei da ciência em Moçambique. Foram os dois grandes projetos de lei em 

que eu trabalhei. Portanto, havia referências em que a gente procurava saber... Precisava ter, na 

altura, estudado mais a da Índia. Era o meu grupo, onde eu estava. Mas é uma ligação que já 

vem, portanto, dessa altura. Eu costumo dizer que eu não conheço o Brasil. Porque eu, de fato, 

não o conheço. Quer dizer, já aqui estive, já vim cá dar aulas etc., tenho estado em várias 

conferências, mas o Brasil é uma dimensão imensa, e portanto, eu não posso ter nunca a 

veleidade de dizer que eu conheço o Brasil. Conheço um bocadinho do Brasil. 

 

C.C. – A senhora passou algum período mais prolongado no Brasil? 

 

M.M. – O máximo foi um mês. Quer dizer, eu própria tenho muitos problemas em dizer que 

conheço Moçambique, apesar... Há uma província onde eu nunca estive, que é Manica, 

portanto... O meu conhecer é, de fato, saber o que está lá, ter visitado, ter experimentado. Outra 

coisa é ler sobre, e aí eu não subscrevo. 

 

C.C. – Mas aqui no meio acadêmico brasileiro, que pessoas a senhora teve mais contato? 

 

M.M. – Variadíssimas... Na área da antropologia, o pessoal aqui do Rio, o pessoal de São Paulo, 

o pessoal de Porto Alegre, das universidades de Manaus, Belo Horizonte... Portanto, há 
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variadíssimas... Quer dizer, não vou estar a citar nomes porque, se eu digo um e depois não digo 

outros, depois os meus colegas vão se zangar comigo, e eu já estou com aquelas mentes sênior, 

em que periodicamente me esqueço do nome das pessoas. Portanto, para não ferir 

suscetibilidades, vou só dizer as regiões geográficas de onde vêm os colegas. 

 

C.C. – E mudando de continente então, em Coimbra, com o professor Boaventura, quando é que 

começou seu...? 

 

M.M. – Ah, foi muito antes. Foi no projeto da Justiça em Moçambique. Ele começa um projeto 

muito grande. Ele chega a Moçambique com a professora Isabel Casimiro, em... Eu estava a 

fazer o meu doutoramento, na altura. Em 1995/1996, ele começa um projeto muito grande que 

mais tarde foi... foi cocoordenado por ele e pelo professor dr. João Carlos Trindade, que foi 

sobre a Justiça em Moçambique e que de fato foi um projeto, para mim, muito interessante, 

porque é o problema da imaginação de o que é o Estado. Uma coisa é a imaginação que a gente 

tem que há determinadas instituições e outra questão é como é que elas funcionam e em que 

elas aceitam. E foi um projeto que nos permitiu ver que a partir da Justiça, porque não podia ter 

sido a partir de outra coisa qualquer, que, de fato, o Estado de Moçambique... É aquele conceito 

que o Boaventura depois desenvolve, do Estado heterogêneo, que é um Estado que vive das 

instituições locais que estão lá. Portanto, não é só aquela... E que é muito interessante, também, 

para analisar outras realidades que não só as de Moçambique. Mas foi esse o projeto grande em 

que eu conheço o Boaventura. Portanto, eu ainda não tinha acabado o doutoramento, quando eu 

fui convidada para escrever um dos artigos do livro que se chama Conflito e transformação 

social: uma paisagem das Justiças em Moçambique. Depois desse, eu participei, sob 

coordenação da Teresa Cruz e Silva, que foi coordenadora do país, em um projeto de reinventar 

a emancipação social, e depois desse projeto é que eu fui para Coimbra. Então, trabalhei com 

ele e trabalhei em um outro projeto muito grande... bastante grande, com colegas da África do 

Sul e da Namíbia, sobre a questão das Justiças em África. Ainda agora, eu de ir à uma 

conferência ao Cabo. Portanto, eu tenho... Mais uma vez, as minhas fidelidades são várias. 

 

C.C. – Agora, em Portugal, como é que a senhora veria Coimbra, em termos de ciências 

sociais? 
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M.M. – Muito frio. 

 

C.C. – Como ciências sociais em Portugal. Quer dizer, a posição de Coimbra em relação... 

 

M.M. – Eu te vou dizer uma coisa que é uma grande enormidade: eu não conheço muito bem as 

ciências sociais em Portugal, porque eu estou lá para trabalhar nos meus interesses acadêmicos, 

trabalhar em Coimbra, mas eu não entrei nos circuitos. Porque Portugal – isto é a maneira como 

eu vejo a questão – está muito centrado na Europa. Em segundo lugar, Portugal teve, para mim, 

um processo estranho, é que Portugal nunca teve uma escola de orientalismo e, portanto, nunca 

teve uma atitude crítica sobre o que foi a sua política colonial. Começa agora a haver uma certa 

crítica à questão colonial. Portanto, não tenho... Aquilo que me interessa... Há colegas com que 

eu trabalho, do ICS, da Universidade Nova, etc., mas são colegas pontuais. O universo das 

ciências sociais não é exatamente o meu... Do ISCTE [Instituto Universitário de Lisboa]. Mas 

não é exatamente a minha grande referência. Ao mesmo tempo, eu não sou uma africanista. Eu 

não trabalho sobre a África; eu trabalho com a África. Portanto, as minhas relações são 

distintas. Eu estou a tentar perceber o meu país, e não... É muito difícil... Eu, por exemplo, se 

você amanhã me disser que há um projeto qualquer em Uganda, eu vou dizer: “Mas o que eu 

vou fazer para Uganda? Eu não sei nada daquilo. Nem é o meu trabalho de tese nem nada”. 

Quer dizer, eu não consigo deslocar-me... Fui fazer um projeto em Angola e, apesar de achar 

que aquilo era parecido, depois cheguei à conclusão... E eu conheço relativamente bem a 

problemática da África Austral etc. Ali que eu cheguei à conclusão que eu preciso de saber 

muito mais. É muito complicado entrar. É o tal problema de entrar no campo. 

 

C.C. – E no que a experiência em Angola lhe causou esse estranhamento, ou diferença? 

 

M.M. – Porque, exatamente, foi aí que eu descobri que os PALOP não existem. Quer dizer, há 

aqui uma invenção que, no tempo colonial, se chamava África portuguesa e que hoje se chama 

osPALOP, os países africanos de expressão oficial portuguesa. E mais nada. Quer dizer, são os 

países que foram colonizados por Portugal, que têm uma determinada [inaudível], mas que são, 

historicamente, diferentes entre si. Angola e Moçambique são colônias de povoamento; a 

Guiné-Bissau é uma colônia de exploração agrícola; três tiveram guerra; dois não tiveram. Quer 

dizer, há aqui um conjunto de fatores historicamente diferentes que estão espalhados pelo 
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continente todo. Portanto, nada disto nos aproxima. Quer dizer, a língua não é suficiente para 

nos aproximar. É um fator de aproximação, mas... 

 

C.C. – Mas a ideia de África aproxima? 

 

M.M. – Não. Quer dizer, há... 

 

C.C. – Porque a senhora mencionou várias vezes, a África, a África, não se percebe a África. O 

que haveria de comum? 

 

M.M. – O que há em comum em África? Eu creio que nós temos várias coisas em comum. 

Somos daquele continente e, portanto, temos de experimentá-lo. A pertença é como quando eu 

vos pergunto hoje por que vocês são latino-americanos. Está aqui um projeto... 

 

C.C. – Essa é uma discussão, porque o governo Lula fala em América do Sul, e não América 

Latina. Então, essas categorias são cambiantes, também. 

 

M.M. – Sim. Eu sei qual é o problema do Lula, quer dizer, um dos problemas é que aqui estão 

outros países que não falam espanhol. Portanto, começa logo por aí. Portanto, aí, já a gente 

começa a patinar. Agora, há aqui um comprometimento com uma descoberta, ou seja, a 

revelação, para o mundo exterior e para nós próprios, de o que foram os processos históricos 

daquela região, como é que nós lá estamos, por que estamos etc. Essa será a importância que eu 

atribuo a este assunto. E, portanto, o que eu tenho um interesse de perceber é por que a Europa 

pensa assim sobre a África. Ponho o esquema ao contrário. Não é tentar, em Portugal, o que 

Portugal e França e Inglaterra fazem, que é olhar para a África e mesmo tentar desmontar a 

questão colonial a partir de dentro. Eu olho para ela a partir de fora. E, portanto, olho sempre 

nesta perspectiva de que eles foram o colonizador, mas que, ao serem colonizador, eles estavam 

numa situação de resistência, porque eles não eram capazes de perceber que havia uma 

afirmação hereditária diferente deste lado. Portanto, a minha leitura de referência está ao 

contrário. Se você for ler grande parte da literatura que está em Portugal, eles vão dizer, muitas 

vezes, que, em Moçambique, a Frelimo era um movimento de resistência. Não é um movimento 

de resistência. Quem começa a luta é a Frelimo; não é Portugal. Portanto, quem está a resistir é 
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Portugal. Além do mais, depois podemos entrar em outras filosofias: se Portugal é um Estado 

falhado ou não, porque tinha guerras entre as regiões da república portuguesa, não era capaz de 

assegurar a segurança aos cidadãos que viviam nesse território, nem sequer a alimentação etc., 

etc., etc. Ou seja, há um sem número de referências que hoje nós usamos para caracterizar a 

África que se pode aplicar perfeitamente a Portugal. Mas isso são outros quinhentos. Portanto, 

essa é a maneira como a gente... eu creio que nós temos que começar a entrar neste campo, é 

usando os mesmos conceitos, qual é a razoabilidade e as origens neste campo conceitual. Por 

exemplo, eu creio que, no campo da CPLP, nós muitas vezes dizemos que partilhamos uma 

língua e algumas estruturas semelhantes, mas é de fato preciso que nós pensemos quais são as 

estruturas semelhantes que nós partilhamos. [Inaudível] e perceber o que há de diferente entre 

cada um destes países e o que há de semelhante, e não assumir que nós partilhamos muita coisa 

semelhante porque, supostamente, partimos todos de uma base comum. Mas o que era comum, 

além da língua? 

 

G.M. – Há um aspecto muito importante do seu... voltando ao seu think tank, que são as 

incursões que você faz com o Negrão e são algumas coisas em que você participa como 

pesquisadora sobre a questão tradicional, aquela coisa que faz, por exemplo, em Matutuíne, que 

depois vai dar num filme e depois o Negrão pega e faz a lei da terra e por aí afora. O que pode 

dizer hoje desses grandes..? 

 

M.M. – Eu acho que elas são muito importantes para a gente de fato pensar o que... Quer dizer, 

numa escala, num sistema de cestinhos, começar a levantar vários problemas, e portanto, 

levantando os problemas em que a gente consiga, por exemplo – que é aquilo que me interessa, 

que é a questão do conhecimento –, tentar perceber o que naquele nível é importante. Por 

exemplo, a região de Matutuíne tem um equilíbrio ecológico muito sensível, porque aquilo é 

uma região relativamente recente e, portanto, tem as dunas muito baixas etc., etc. e tal. Mas é 

muito interessante nós percebermos como é que as populações manejam aqueles recursos. Ao 

mesmo tempo, tem uma parte muito interessante que é o problema das migrações – porque 

aquilo é uma população relativamente recente –, a imigração de há 150 ou 200 anos do Tchaka. 

Portanto, o que está ali que é manejado bem e o que é manejado mal. E, portanto, introduz 

imediatamente uma segunda referência que normalmente não está nos estudos sobre a África, 

que é a questão das migrações internas. Dá ideia que imigração, normalmente, é só os 
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coitadinhos dos africanos a sair via Mediterrâneo para chegar à Europa. Há muita migração 

interna. Portanto, grande parte das pressões que nós encontramos ali são, muitas vezes, 

interessantes para a gente, hoje, por exemplo, problematizar o que são outras pressões 

migratórias que estão a acontecer em outras regiões do país, como é que elas podem afetar o 

ambiente, quando a gente desloca populações que não conhece para regiões novas. Quer dizer, 

não é apenas uma questão... Por exemplo, nos debates sobre o vale do Zambeze, quando a gente 

diz que “eles devem sair daqui para ali”, não é apenas sair, é que tipo de conhecimentos é que 

eles levam, como é que eles se vão fixar em outras regiões desconhecidas totalmente. Muitas 

vezes, falam em 100 a 150 quilômetros, mas muda totalmente o sistema. Eles são seres 

humanos! Quer dizer, se a mim me mandassem ir daqui para 100 quilômetros, eu também 

protestava. Quer dizer, há aqui sensibilidades várias que estes projetos todos nos foram 

chamando essa atenção, que nós temos de ter uma atitude muito mais pedagógica. E a segunda 

parte – que aí eu só acompanhei por fora – do projeto da lei das terras foi a discussão 

pedagógica da lei, do projeto de lei. Portanto, foi o primeiro projeto de lei em Moçambique que 

foi discutido com as populações. E o que foi qualquer coisa que me voltou a chamar a atenção é 

que parte do trabalho que nós tínhamos feito na altura do recenseamento, o primeiro 

recenseamento etc., era, na verdade, explicar a importância de centros de saúde, a importância 

das escolas etc., e as pessoas... quer dizer, não eram parte da discussão. Nós chegávamos e 

dizíamos que devia ser assim. E as coisas têm de ser discutidas com. Nós não podemos tomar 

decisões sobre, assumindo que nós sabemos mais. Há aqui uma necessidade de modéstia, um 

bocado como diria o Paulo Freire, uma pedagogia constante de discutir com o outro as 

implicações destes projetos. E nesse projeto da lei das terras e, mais tarde, no projeto da lei da 

ciência, foi muito complicado. Nós estávamos a discutir o que era ciência com as pessoas. 

[Inaudível], quando a gente ia discutir, não há diferença entre ciência e conhecimento. É 

motivo e motivo. E depois, como é que a gente sai dali? Ou seja, começava logo com o 

problema da tradução. Nós estamos a entrar num universo que não faz sentido. Portanto, 

tínhamos de estar a explicar qual era a relação colonial que estava ali dentro. Tudo isto foram 

partes interessantes destes projetos. E eu creio que eles são importantes para chamar exatamente 

a atenção. Como diz o Boaventura, se eu preciso de ir à Lua, para que eu não vou usar os 

conhecimentos de proteção do ambiente destas pessoas? São inúteis para aquele caso, mas para 

a proteção ambiental, eles somam. Portanto, a gente tem de ser capaz de, contextualmente, ir 

desenvolvendo estes saberes todos. E quando a gente trabalha, por exemplo, com a medicina 
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tradicional, era uma das coisas que eu me fartava de rir, a gente fala com médicos tradicionais e 

eles receitam aspirina, receitam cloroquina etc., porque eles sabem como é que aquilo funciona, 

e nós é que vamos muitas vezes lá com a ideia de que eles só trabalham com ervinhas e não sei 

o quê. Quer dizer, há aqui um conhecimento muito maior e há uma hibridação e contaminação 

muito mais ampla. Nós, muitas vezes, é que insistimos em arremetê-los para o tal cantinho da 

anterioridade, quando eles estão muito mais à frente. É uma coisa muito [inaudível]. E uma das 

discussões que uma vez eu estava a ter com alguém para tentar explicar o que era a tradição... 

Porque Moçambique era... A discussão sobre cultura acabou por transformar a tradição em 

música e em dança, porque é a nossa tradição. A tradição era só cultura, mas era a cultura vista 

no sentido muito restrito do folclore. 

 

C.C. – A folclorização, não é? 

 

M.M. – Então, a gente tem muita dificuldade, quando está a falar com alguns setores da 

população e perguntar: “Mas, afinal, o que é tradição?”. Eles diziam: “Tradição são as 

músicas”. E a gente disse: “Não. São...”. Depois, começamos todos assim: “Pois, a tradição... 

Pois, pois, pois”. É porque nós caímos numa ratoeira que é uma ratoeira filosófica e que não faz 

sentido aplicada ali. Portanto, periodicamente, nós saíamos das discussões derrotados. E 

lembro-me que um dos textos que mais me custaram a fazer foi um texto que três ou quatro... 

Um deles era o atual reitor da Universidade “Eduardo Mondlane”, o  Orlando  Quilambo, que 

também participou. Era fazer um texto pequeno para explicar o que era a ciência em 

Moçambique e o problema dos conhecimentos. Portanto, isto foi algo que nós fizemos. Íamos 

buscar físicos, biólogos etc., a tentar desenvolver uma lei da ciência em Moçambique que 

contemplasse também este saber. E isto é parte de pensar a África. Quer dizer, nós temos que 

pensar o que nós contribuímos para o mundo. O que nós recebemos do mundo e o que nós 

contribuímos para o mundo. Não nos diluirmos apenas num projeto supostamente universal, 

onde nós entramos sempre quando o comboio já saiu. É um bocado... A gente tem de começar 

na estação, e não com o comboio em andamento. Mas pronto. 

 

C.C. – Eu tenho duas curiosidades, na verdade, mas... Não se fala muito, hoje – grande parte, 

por conta de crise na Europa e uma possível crise nos Estados Unidos –, do aumento da 
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influência chinesa na África. Fala-se muito no terreno das relações internacionais, de 

geopolítica e tal. Isso é algo perceptível para a senhora em Moçambique? Ou não? 

 

M.M. – Quer dizer, é... Mas fala-se, não é? Porque há alguns tempos houve duas ou três 

conferências em Moçambique sobre as relações com a China. Portanto, é algo que está presente 

e é algo que nos preocupa. Mas eu diria que não é um problema só da China. Quer dizer, eu 

diria que, a nível econômico, há quatro ou cinco países que me preocupam: a África do Sul, que 

é o nosso grande comprador de Moçambique, é a China, é a Índia e é o Brasil. São as quatro 

grandes referências neoliberais em Moçambique, além dos outros que lá estão. Mas, de qualquer 

maneira, neste momento, a nível dos doadores, nenhum deles está a nível da Europa. Porque eu 

estava, o ano passado, estava a ver o Grupo dos 19, da dívida, a China ainda não entra. Há 

países em que ela já entra. No caso de Moçambique, não é ainda sintomático. De qualquer 

maneira, não sei se... Eu não tenho informação suficiente. Quer dizer, a nível de construção, ela 

está muito presente, tem havido algumas dotações ao governo moçambicano, mas eu creio que, 

no caso de Moçambique, é mais diversa, a abertura. De uma maneira perversa, eu diria que o 

que surpreende na Europa é que... é uma situação que eu diria semelhante às Américas a sul dos 

Estados Unidos: aquilo era visto como um backyard. Portanto, “a América é dos Estados 

Unidos, não ponham cá o pé”. E, portanto, a África era o jardim colonial. Agora, de repente, 

chegaram outros agentes, e é isto que assustou a Europa, porque sempre pensou que tinha lá os 

seus recursos, tinha os seus mercados. Hoje, a situação não é assim. E eu estou em crer que não 

é só uma questão com a Índia, com a China etc. Quer dizer, voltamos outra vez ao problema. Eu 

diria que o continente está com 5 ou 6% de crescimento ao ano, com os conflitos todos internos. 

Portanto, isto é a média. É o único continente que, o ano passado, teve crescimento positivo. 

Portanto, eu diria que nós temos que não olhar apenas para o problema da China em África, mas 

também o problema do crescimento da África na sua relação com o mundo. E isso seria... Há 

um tempo me perguntava por que eu falo da África. Porque eu acho que a gente tem de inverter 

as regras do jogo e começar a problematizar o que é... Já a Índia, eu creio que a Índia sempre lá 

esteve. De uma forma mais ou menos encapotada, a Índia e o Paquistão sempre estiveram, 

portanto... Quer dizer, eu não lembro de nunca... Nunca me lembro de Moçambique sem o 

pessoal daquela região. Eles sempre estiveram lá, portanto, era uma questão que não era... 

Ainda havia o problema da presença portuguesa, mas é algo que sempre foi parte do projeto 

econômico. Não só dali; dali de Moçambique, da Tanzânia, do Quênia e da Somália. Quer dizer, 
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há uma diáspora muito forte que já é muito antiga. Acho que esse é outro elemento importante a 

ter atenção. O Brasil é a Vale do Rio Doce, com os hidrocarbonetos de Tete, a construção do 

novo aeroporto em Nacala. Portanto, eu acho que o Brasil nunca esteve em Moçambique, assim, 

com grande presença. Voltando atrás, também se pode começar a perguntar qual é o risco de 

uma grande presença brasileira em Moçambique. 

 

C.C. – A outra curiosidade que eu fiquei... A senhora mencionou alguns trabalhos que fez, mas 

eu fiquei com uma curiosidade. Se tivesse que destacar um livro ou uma obra que tenha lhe 

influenciado particularmente na sua formação, qual seria? 

 

M.M. – Foram tantos que eu não sei. Acho que aquele que me influencia é sempre o último que 

eu gostei mesmo de ler, e o último que eu gostei mesmo de ler foi um livro do [queniano] Ngũgĩ 

wa Thiong'o, Dreams in a time of war, que é, de certa maneira, o contrário do Primo Levi, em 

que ele diz que é possível pensar em tempos de desespero, é preciso ter esperança. E acho que é 

isto que caracteriza o continente, a gente continua a ter esperança, mesmo em tempos de 

desespero. 

 

G.M. – E as pessoas que mais lhe influenciaram? 

 

M.M. – Eu diria que foi o Aquino. No fundo, isto tudo foi o Aquino. 

 

G.M. – Aquino de Bragança. 

 

M.M. – Foi o Aquino, sim. Acho que foi ele que me levou a... Assim, dentro do panorama mais 

recente, foi o Aquino. Na maneira de pensar, foi o Aquino. 

 

G.M. – E a grande escola, de tantos lugares por onde passou? 

 

M.M. – As escolas, todas elas ajudaram a ser aquilo que eu sou. Porque eu não seria aquilo que 

eu sou se eu não tivesse passado por lá. Com as minhas opções de gostar ou não gostar, mas, 

mesmo não gostando, eu estive lá. E, portanto, foi por eu ter estado lá que deixei de gostar, ou 

passei a gostar de outra... Mas todas elas foram muito positivas. Eu talvez tenha sido 
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hipercrítica, mas todas elas tiveram coisas muito boas. Só tiveram um pequeno problema: o fato 

de a gente sair, passar muito tempo no mundo e deixar os amigos de fora. Quer dizer, os meus 

amigos estão no mundo. Nem estão todos... Estão todos espalhados e, portanto, é muito difícil 

eu ter os afetos juntos. Eu acho que é a parte pior disto tudo, é ter os amigos espalhados. Mas, 

graças a Deus, agora há o Skype. [risos] 

 

G.M. – Obrigado. 

 

C.C. – Muito obrigado. 

 

M.M. – De nada. Espero que isto não tenha sido uma grande... Que tenha sido mais ou menos o 

que vocês queriam. 

 

C.C. – Sim. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


