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H.B. – Patrício, muito obrigada por essas trocas que tivemos que fazer e a 

oportunidade de aproveitar o congresso, o intervalo. Gostaríamos de começar do 

começo mesmo, a sua origem familiar, a sua lembrança de infância, a primeira 

escolarização, onde e quando nasceu.  

P.L. – Olha, muito obrigado pelo convite para contribuir com um pouco da 

minha curta experiência para este projeto aqui, que eu acho que é bem-vindo. Como 

referi, eu sou Patrício Vitorino Langa, sou moçambicano, nasci na cidade de Xai-Xai, 

que é uma pequena cidade que dista cerca de duzentos quilômetros da capital de 

Moçambique, que é Maputo; portanto, a cidade de Xai-Xai está na província de 

Gaza...  

A.G. – Como Elisio Macamo.   

P.L. - Exatamente. A minha origem em termos de parentesco, que eu me 

recordo, o ancestral mais remoto que eu conheço é... que eu conheci foi o meu avô 

paterno, que era de uma zona chamada Chizavane, que é uma zona considerada 

portanto de... bom, eu chamaria de uma etnia, na falta de melhor termo, Chope. O 

meu avô chamava-se Fernando e teve onze filhos. O meu pai é o terceiro e se chama 
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Vitorino. Por isso, o nome do meio Vitorino, Vitorino Langa. E a minha mãe... 

Portanto a minha avó materna era Felicia, mulher do Fernando, a mãe dos tais onze 

filhos. Portanto isso, do lado paterno. Do lado materno, o meu avô era meio 

moçambicano e sul-africano, portanto um moçambicano que se radicou na África do 

Sul depois de ter tido a minha mãe; mas ele nunca esteve presente, portanto, na 

criação das filhas, que ele teve três filhas em Moçambique, então elas cresceram com 

a minha avó Adelina. Portanto, a minha infância foi marcada portanto entre Xai-Xai e 

Maputo, onde estava a minha avó, mãe da minha mãe. Portanto eu nasci a 20 de 

agosto de 76, portanto daqui a dez dias completo trinta e cinco anos. Mas tenho agora 

trinta e quatro. (risos) Completo trinta e cinco anos. Portanto, em termos de 

escolaridade, eu comecei a estudar numa escola pré-primária na cidade de Xai-Xai, aí 

fiz o ensino primário, o ensino secundário no Xai-Xai, e depois mudei-me para a 

cidade de Maputo, onde entretanto estavam os meus irmãos e a minha avó. Portanto 

devo referir aqui que os meus pais tiveram sete filhos. Eu sou o sexto dos sete. Quatro 

rapazes e três meninas. Portanto fui a Maputo, se não me engano em 93... 93, 94, por 

aí, fazer o ensino pré-universitário. E depois o universitário, na Eduardo Mondlane, a 

partir de 97. Conclui a licenciatura em 2002, em sociologia. Entretanto fiz bacharelato 

primeiro, em ciências sociais. E depois... Portanto essa é a primeira fase. Em termos 

de educação, a coisa vai até bem recentemente. Depois da licenciatura, saí em 2005 

para a África do Sul, onde fui fazer o mestrado, o doutoramento e o pós-

doutoramento.  

H.B. – E a tua lembrança de escola primária? Foi escola pública ou privada?  

P.L. – Sim, eu só estudei em escola pública. Até porque, na altura, não existia a 

escola privada. Portanto a minha escola pré-primária (eu não me recordo exatamente 

do nome da escola) foi uma escola pública. Eu comecei a ir para a escola com seis 

anos; seis anos, portanto, setenta e seis mais seis, aí em 82, 83.  

H.B. – A secundária.  

P.L. – Primária.  

H.B. – Não. Foi depois para...  
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P.L. – Sim. Depois fui para a escola... portanto pré-primária, depois primária. 

Recordo-me de uma escola, a Escola Primária “24 de  Julho”, na cidade de Xai-Xai, 

que era uma escola assim bem, bem...Pronto. Para a cidade de Xai-Xai era uma 

escola... era uma das escolas mais... vamos a dizer mais bem constituídas; uma escola 

bonita, de alvenaria, com uma arquitetura meio clássica, tinha um campo de futebol, 

cimentado e tal. Era uma escola...Era uma boa escola. Na altura, nós tínhamos um 

professor, portanto da primeira até a quinta classe, que dava todas as disciplinas. Eu 

me recordo de dois desses professores, assim com muita... Um deles chamava-se 

professor Macondzo, que era muito mal... Naquela altura, levava-se tareia na escola. 

Se não soubesse dizer a tabuada, levava tareia, na escola. E...  

A.G. – Tipo palmatória?  

P.L. – Palmatória, exatamente.  

A.G. – Como é o nome?  

P.L. – O professor? 

A.G. – Não. Como se referiu à palmatória?  

P.L. – Reguada ou... 

G.M. – Tareia.  

P.L. – Tareia. Bom. Essa é a expressão que eu usei. Levava-se tareia. 

Exatamente. Depois tive um outro professor chamado Felipe Ione, se não me engano. 

Portanto esses foram os que me marcaram. Entretanto fui para o ensino secundário 

numa outra escola, que é a escola secundária de Xai-Xai...   Bom. Aí já tive vários 

professores, porque cada disciplina era um professor. Havia uma secção de ciências, 

onde estavam todas as... biologia, geografia, química, etc. etc., e a secção de letras, 

também, tinha...teve uma série de professores.  

A.G. – Esse primeiro ano dos cinco primeiros do primário, ele é alfabetização? 

Você já estuda alguma coisa, além de ser alfabetizado, nesse primeiro ano? Só para a 

gente entender como é em Moçambique.  
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P.L. – Ah. Sim. Bom. Como disse, na altura em que eu comecei a ir à escola 

havia a pré-primária. Portanto, é um ano antes de entrar para a primeira classe. Então, 

na pré-primária, a gente aprende o alfabeto, aprende a contar de um a dez. Aquelas 

coisas fundamentais. A partir da primeira classe então começa um programa já de 

ensino, em que se começa a aprender as primeiras operações matemáticas, adição, 

subtração, multiplicação, divisão, etc.. Então, progressivamente, a pessoa vai... 

Portanto o currículo ia introduzindo novas...não só novas disciplinas, mas também... 

Porque no primeiro e no segundo ano, se não me engano, só tínhamos português e 

matemática. Então no terceiro... Na terceira classe, introduzia-se a disciplina de 

ciências, sobre ciências naturais. Então, português, matemática e ciências. Bom. 

Posso não estar a ser preciso, mas é... Estou a tentar mostrar a lógica só, como isso 

funcionava. E assim sucessivamente. Depois história, depois geográfica... 

Exatamente. Até terminar esse ciclo, esse ciclo de formação que era a quinta classe. A 

pessoa graduava, depois ia para o segundo ciclo, que era sexta e sétima. E depois ia 

para o secundário, que era a oitava, nona e décima.  

H.B. – A escolaridade eram dez anos.  

P.L. – Exatamente. Exatamente.  

H.B. – Depois é que era...  

P.L. – Depois era o pré-universitário, que é a décima primeira e décima segunda 

classe. Exatamente. Depois começa o processo já de admissão para... os exames para 

entrar para a universidade.  

H.B. – A maioria dos estudantes que completa o ciclo dos dez anos faz o pré-

universitário? Ou ali se perde muito?   

P.L. – Bom... Bom. Não tem estatísticas exatas, mas, olhando para meu ciclo... 

o círculo das minhas amizades, eu penso que a taxa de progressão é 

significativamente positiva. Dos meus amigos... bom, há um e outro que ficou, que 

não fez o pré-universitário; mas a maior parte deles prosseguiram para o secundário, 

para o pré-universitário, para o universitário e... portanto... Mas em termos 
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estatísticos, imagino que... portanto isso varie bastante ao longo do país, portanto, no 

campo, na cidade...  

H.B. – Porque essa é uma estatística muito ruim no Brasil.  

P.L. – Essa é uma estatística muito... Exatamente. Em Moçambique, penso que 

também não é muito boa. Mas não posso precisar esses dados agora.  

H.B. – Patrício, quando você foi para o pré-universitário, você tinha uma noção 

do que você gostava?  

P.L. – Bom. Aí, acho que isso foi uma sucessão de... (ri) de... eu não diria 

acidentes mas...  

H.B. – Acasos.  

P.L. – Exatamente. Foi uma... Exatamente. Quando... Que eu me recordo, 

quando terminei a... a décima classe... Eu reprovei na décima classe. Na décima 

classe, haviam duas secções, havia a secção de letras e havia a secção de ciências. 

Tinha matemática... E, essa é a impressão que eu tenho, eu acho que sempre tive bons 

professores, portanto tive mais paixão, tive bons professores na área de letras, 

história, geografia, filosofia...  

H.B. – Humanas.  

P.L. – Humanas, do que na área das ciências. Em particular, de matemática e 

química. Acho que nunca tive bons professores. Porque mais tarde vim fazer essas 

disciplinas, no pré-universitário, com sucesso. Aí já tive bons professores. Então, 

aquela impressão que eu tinha, aquele choque que eu tive, até de ter reprovado na 

décima classe por não ter tido um professor que eu acho à altura, criou, começou a 

criar um certo afastamento em relação às ciências, em relação aos números. Mas é 

engraçado, porque no final da minha formação, eu voltei aos números, ainda que 

tenha feito sociologia. Mas a minha sociologia é extremamente estatística. Então, eu 

diria isso. Eu diria que fui me inclinando mais para as letras. Entretanto, quando fui 

estudar para a Escola Francisco Manyanga, já em Maputo, para o pré-universitário, 

tinha a opção de... seguir... Na altura, o sistema... Portanto. Houve uma reforma do 
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sistema nacional de educação e criou-se áreas... não me recordo bem qual é a 

designação, mas havia ciências com matemática... todas as ciências tinham 

matemática, mas havia letras com matemática para aqueles que queria fazer 

economia. Tinham cadeiras fundamentais que incluía a matemática. Mas também 

existia a possibilidade de se fazer o ensino médio sem incluir a matemática. Então, eu 

já estava recuperado do choque, escolhi portanto letras com matemática. Então fiz o 

ensino médio, letras com matemática, que isso me abria a possibilidade de um dia 

fazer economia ou outra disciplina relacionada. Entretanto, quando termino o ensino 

pré-universitário, com sucesso, (tive, provavelmente, uma das melhores notas na 

matemática mesmo) então tinha a possibilidade de fazer direito, de fazer ciências 

sociais e de fazer economia.  

H.B. – Quer dizer, quando termina, esse resultado te abre essas três 

possibilidades.  

P.L. – Exatamente. Exatamente. Para a orientação que eu havia escolhido, eu 

poderia fazer essas... disciplinas das ciências humanas de uma maneira geral, social e 

humanas, incluindo a economia. Bom. Estou a dizer incluindo a economia porque 

uma das condições para fazer a economia era ter feito matemática no ensino médio. E 

as disciplinas nucleares portanto, do exame de admissão, eram matemática, história e 

português. Vocês não têm o exame de admissão aqui, têm o vestibular, não é?  

H.B. – Já tivemos. É vestibular agora.  

P.L. – Ah. Já tiveram. Agora é vestibular.  

A.G. – Que também está perigando morrer.  

P.L. – Exatamente. Então, no nosso caso, o exame do décimo segundo ano não 

é, necessariamente, o vestibular, portanto significa que terminar o décimo segundo 

ano a pessoa está graduada e começa um novo processo de... Portanto concurso para 

admissão à universidade. Então existem...  

H.B. – Chama-se assim, graduada?  
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P.L. – Quando a pessoa termina o décimo segundo ano gradua-se. Terminou e... 

Terminou o nível, o décimo segundo ano.  

H.B. – Não. Porque graduação no Brasil é já da universidade.  

A.G. – O bacharelado, a licenciatura.  

P.L. – Ah... Está bem. Está bem. Bom. Graduado, aqui, é no sentido de ter 

terminado um ciclo de formação.  

H.B. – Essa etapa.  

P.L. – Exatamente. Um ciclo de formação. Portanto nessa altura, eu fui 

inscrever-me para fazer o exame de admissão e estava dividido, não tinha certeza se 

iria fazer direito... Na verdade, a minha cabeça estava feita para o direito ou 

economia. Eram as duas primeiras opções. Mas fui lá com um amigo, que fez comigo 

o ensino médio. Enquanto íamos para o campus, o campus universitário onde fizemos 

a inscrição, íamos discutindo sobre o que significa cada uma dessas profissões, o que 

significa ser jurista, o que significa ser economista. Pensávamos que, com o direito, 

teríamos poder suficiente  para fazer com que as coisas... Talvez não estivéssemos 

a pensar muito no sentido de justiça, mais no sentido de poder mesmo. E economia, 

para colocar de uma maneira muito simples, era dinheiro, a idéia era de dinheiro. Isso 

pode nos dar dinheiro imediatamente. Mas eu nunca fui muito apegado a... vá lá, ao 

dinheiro, a coisas materiais. Sempre tive um ascendente, digamos assim, filosófico. 

Sempre um... uma espécie de inclinação ou curiosidade para coisas meio abstratas. 

Então, quando fui fazer a inscrição, preenchi para as três opções. Mas no meio do 

processo desisti. Chegamos lá, é verdade. Havia... Dois anos antes, em 95, a 

universidade havia criado uma nova faculdade, que chamava Unidade de Formação e 

Investigação em Ciências Sociais (UFICS),  e havia ali, portanto, essa possibilidade 

de fazermos ciências sociais. Paramos a inscrição por um instante, eu e o meu amigo, 

e começamos a trocar impressões sobre o que significava essa coisa de ciências 

sociais. Alguém nos deve ter dito lá que isso significa estudar a sociedade, é como ser 

um médico que vai curar os males da sociedade e tal. Isso me pareceu, na altura, algo 

importante. E eu tenho... Meu pai é enfermeiro, então... Enfermeiro, em Moçambique, 
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logo depois da independência e antes disso, tinha um prestígio muito grande, então eu 

achava que ia ser um enfermeiro, que ia curar os males da sociedade; então, nada 

melhor do que fazer as tais ciências sociais. E inscrevi-me assim para as ciências 

sociais. E, felizmente, fui admitido na primeira tentativa.  

A.G. – Eu tenho só uma dúvida em relação à admissão, vestibular. Só para 

esclarecer, porque, das outras entrevistas que fizemos aqui, fiquei com a impressão de 

que depois que você chegava à fase universitária, dependendo dos seus resultados, era 

o Estado que encaminhava, que abria esse leque de possibilidades. E você já é de uma 

outra geração.  

P.L. – Exatamente.  

A.G. – Então, quem oferece essas possibilidades que você mencionou, 

economia, no seu caso específico, economia, ciências sociais ou direito, é a própria 

universidade.  

P.L. – Exatamente. E haviam outras opções. História, Geografia... O que está a 

dizer...  

A.G. – Mas ficou entre esses.  

P.L. – Exatamente. O que está a dizer... Bom. Eu nunca quis fazer história. Eu 

sempre achei essas disciplinas... Bom. Ainda que eu achasse, isso é importante. Para 

fazer ciências sociais, a pessoa tinha que fazer o exame de história e de português. 

Mas retomando a questão como colocou. É uma geração nova. É uma geração que já 

havia superado aquela fase ou aquela experiência que ocorreu no socialismo, em que 

o governo, em que o Estado é que definia quais são as áreas de formação. Portanto há 

todo um contexto político e histórico que explica em que medida que as pessoas eram 

afectadaspara cada uma das áreas. Então... E essa foi uma medida. Existe 

inclusivamente uma designação, tipicamente moçambicana, de uma geração Oito de 

Março, que é uma geração que hoje se constitui até como uma espécie de um grupo, 

de um... não diria movimento (está na moda, aqui na Bahia, se falar em movimento 

social) mas de um grupo de interesse, que afirma ter sido sacrificado em nome da 

nação, portanto eles não fizeram os cursos que queriam fazer. O Elisio Macamo, por 
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exemplo, acho que queria ser médico e queria ser futebolista, mas acabou sendo 

tradutor e intérprete. Então, era esta geração, portanto uma geração eu diria dez anos 

mais velha que a minha, que passou por esta experiência. A minha geração já não teve 

esse dissabor, essa experiência, porque tínhamos... 

H.B. – Essa geração percebe como um constrangimento, a de Oito de Março.  

P.L. – A geração anterior? Sim. Bom. Não necessariamente como um 

constrangimento. Não necessariamente. Mas como um... na altura dizia-se que era o 

chamamento à pátria. Portanto era um imperativo. Naquela altura, o país acabava de 

tornar-se independente, não tinha, portanto, gente qualificada na educação, na saúde, 

etc. etc., então essas pessoas foram chamadas. E, na altura, tiveram uma reunião com 

o presidente e o ministro da Educação, que lhes explicou que - olha, nós precisamos 

de mais professores, de mais enfermeiros, de mais... E muitos dele foram 

inclusivamente mandados para fora de Moçambique, para estudar. Para Cuba, para... 

para os países do Leste, que tinham uma afinidade ideológica e relações de 

cooperação com Moçambique, nessa altura.  

H.B. – E quando você diz que o apelo por uma profissão ou por um curso que 

tivesse uma idéia de melhorar ou curar a sociedade, isso tinha um sentido político? 

Você identifica assim? Ou um sentido mais...  

P.L. – Bom. Esta é uma análise retrospectiva, que nós estamos a tentar fazer 

aqui. E é um pouco difícil eu ter idéia...  

H.B. – O que significava isso.   

P.L. – Exatamente. É por isso que digo, é muito difícil eu ter idéia exata do que 

eu estava a pensar há doze, treze anos atrás. Mas penso que esta idéia de fazer algo 

útil à sociedade sempre esteve presente. E durante... Portanto, a minha infância, 

sempre fui muito... Há um fato que marcou muito a minha transição da adolescência 

para a idade adulta, que foi eu ter me envolvido (naquela altura, quase todas as 

crianças se envolviam) no movimento escolar da revolução. Nós éramos chamados as 

flores que nunca murcham, as flores da revolução, que era um discurso de Samora 

Machel mas não só, de toda...daquele contexto. E eu tive a ocasião de estar com 
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Samora Machel por três ocasiões. Isso marcou-me. Então acho que, de alguma 

maneira, isso informou um pouco esse sentido que eu tinha de fazer algo pela 

sociedade. Entretanto a própria morte de Samora Machel foi uma coisa que me afetou 

bastante, em 86. Teve um impacto. Eu tinha dez anos quando Samora morre, ainda 

estava no Xai-Xai mas foi uma coisa que teve um impacto muito forte. Eu me recordo 

de receber a notícia pela rádio. Escutei e tal, chorei, depois saí para a casa de um 

amigo, os dois ficamos... Foi uma coisa muito forte mesmo. Foi uma coisa muito 

forte. Então, é provável que isso tenha influenciado. E a imagem ou a idéia que eu 

tinha dos que eram as ciências sociais, na altura. Felizmente, o meu pai é uma pessoa 

extremamente culta então tinha dicionários em casa, tinha livros, e a maior parte dos 

livros que eu tinha, que naquela altura eram os que mais circulavam, eram livros 

sobre marxismo, Capital, Wladimir Lênin, todas essas coisas aí estavam disponíveis 

na minha prateleira, então era fácil. Depois, como meu pai era enfermeiro, também 

tinha lá coisas da medicina. Então, provavelmente, essa associação entre a medicina...  

H.B. – Já está feita.  

P.L. – Exatamente. Mas havia uma coisa que eu não gostava, é que sempre que 

eu fosse... Eu ia muitas vezes com meu pai para o hospital e não gostava do cheiro do 

hospital. Aquele cheiro era horrível para mim. E as injeções, aquelas coisas todas ali. 

Ainda que eu achasse nobre o trabalho do meu pai, mas achava... Achava que não é o 

que eu queria. Esta idéia da sociologia... Não da sociologia, das ciências sociais, eu 

achava que era uma alternativa viável porque eu podia fazer a mesma coisa, curar a 

sociedade, mas...  

H.B. – Sem o éter.  

P.L. – Não de uma forma médica, exatamente.  

A.G. – Sem o éter e sem a seringa.  

P.L. – É, exatamente. Acho que foi um pouco por aí.  

H.B. – E o curso te desapontou?    
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P.L. – Bom... Não. (dúvida?)Em alguns momentos de introspecção e tal, posso 

ter pensado que talvez essa não tenha sido a melhor opção. Mas esses devem ser 

muito poucos momentos. As condições da formação também podem ter influenciado 

para esses momentos assim de incerteza em relação à opção que eu fiz de estudar 

ciências sociais. Mas não diria que estou desapontado com as ciências sociais, mas, 

provavelmente, com aquilo que eu pude passar a perceber a partir delas. Coisas que 

eu não tinha lentes, não tinha categorias analíticas para perceber, e passei a perceber 

melhor. E... Penso que passei a perceber melhor. Mas saí de uma posição que eu, 

talvez, diria ilusória daquilo que eu achava que são as ciências sociais, para uma 

posição diametralmente oposta. Portanto toda aquele poder de transformação, de cura, 

que eu achava que poderia encontrar nas ciências sociais, hoje eu tenho uma posição 

completamente oposta a essa. Não acho que as ciências sociais sejam a tal...  

H.B. – É isso.  

P.L. – Exatamente. À medida que me fui formando fui tendo uma outra 

concepção, um outro entendimento daquilo que é o potencial das ciências sociais para 

uma sociedade melhor. Mas fui desligando, fui retirando das ciências sociais esta 

responsabilidade, esta responsabilidade, vamos lá dizer messiânica, de tornar as 

sociedades melhores.  

A.G. – E qual o potencial das ciências sociais então, hoje?  

P.L. – Bom... Bom. Eu ainda... Hoje, eu acho que as ciências sociais têm... Eu 

não sei, eu não sei se potencial é a expressão mais correta para designá-las. Acho que 

elas fazem parte de um produto da própria sociedade. É mais uma instituição social, é 

uma forma específica de estar na vida, é uma forma específica de... de estudar os 

problemas, os fenômenos mais do que os problemas, os fenômenos sociais. Portanto é 

um conjunto de instrumentos teóricos específicos que servem para dar conta do social, 

independentemente da missão política que nós, depois, queremos atribuir àquilo que 

nos é revelado por nos engajarmos neste estudo do social. Portanto, cada vez mais, 

retiro esta visão ou vou abandonando esta visão...  

H.B. – Expectativa.  
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P.L. – Exatamente. De uma ciência social engajada com transformação, com a 

transformação da sociedade. Ainda que a compreensão também possa, de alguma 

maneira, implicar num certo nível de transformação. Mas eu gosto de pensar as 

ciências sociais como ciência. E, enquanto tal, elas têm um... há certas normas, como 

diz Merton, há certas novas de produção, há certos cânones de produção das ciências 

sociais como quaisquer outras ciências.  

G.M. – Voltando um pouquinho para trás. Diz que a morte de Samora afetou-

lhe bastante. Eu vivi em Cuba e eu me lembro que os cubanos também são assim. 

Você chega a casa de um cubano, há mais fotos do Fidel do que dos familiares dele.  

Como é que você agora, como cientista social no nível que você atingiu, lê?... Eu 

estava em Maputo quando Samora morre. Quer dizer, aquilo foi muito mais doloroso 

que a morte de um familiar direto. Por que Samora, na sua idade, afetou-lhe dessa 

maneira?  

P.L. – Bom. Essa é uma pergunta para qual eu próprio acho que não tenho uma 

resposta exata. Posso conjeturar em relação a isso. Como disse, eu penso que naquele 

período após a independência, todos nós, de alguma maneira, fomos afetados pelos 

efeitos emocionais da revolução, independentemente da idade. E como disse, eu já 

estava com oito, nove anos quando perseguia o... como é que se chama esta coisa, ess 

a fila de carros?... 

G.M. – Cortejo... Presidencial.  

P.L. – O cortejo presidencial. Acho que última visita de Samora a Xai-Xai em 

85, eu estava lá, estive com Samora, inclusivamente carregou-me, saí num jornal local 

com Samora Machel; fui um dos meninos escolhidos para ir a visitar o pai dele em 

Chilembene; coincidi, uma vez, na praia de Quelimane, numas férias em que ele 

estava lá, que eu estava com meus pais também, acho que foi em 84, então ele estava 

com Graça Machel, estava com a família, e eu também estava com a minha família, e 

cruzamos na praia e tal. Então, de alguma maneira, este homem que aparecia nos 

jornais, que aparecia a fazer comícios, que catapultava multidões teve um contato 

direto comigo. Era uma pessoa com quem eu... Ainda que tenha sido em três ocasiões 

só, tinha uma ligação muito forte. Muito forte. Provavelmente eu não compreendesse 
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todo o contexto político que estivesse, inclusivamente, por trás da morte dele, mas, 

estando no Xai-Xai, eu vivi um contexto de guerra civil. Portanto, em 86, quando 

Samora morre, a guerra ainda se fazia sentir. Como disse no princípio, uma parte da 

minha família está em Maputo e a outra em Xai-Xai. Todas as férias de dezembro, eu 

ia ou à casa dos meus avós em (Chizavane) ou para a casa da minha avó, mas era mais 

freqüente eu ir para a casa da minha avó materna em Maputo. Isso, quando a guerra 

intensificou, ficou praticamente impossível. Entretanto morreu gente da minha família 

por causa da guerra, os meus pais foram emboscados várias vezes, o meu pai como 

enfermeiro tinha que ir para os distritos, tinha que ir... já foi emboscado... Então, tudo 

isto, eu via Samora como uma espécie de protetor, que ele é que fazia os discursos 

que nos dizia quem está a causar essa situação de desestabilização do nosso país. 

Então, Samora era o pai, era o protetor, era tudo isso aí. Então, quando morre  uma 

pessoa dessas aí, obviamente que o impacto é... Então é um pouco por aí.  

H.B. – Patrício, você se lembra das disciplinas que você tinha no curso?  

P.L. – No curso de sociologia?  

H.B. – Sim. E os professores.  

P.L. – Sim. Eu me recordo em boa parte deles. Penso que boa parte deles. O 

nosso curso...Quando eu entro para a universidade portanto, o currículo ainda era de 

cinco anos. Portanto, era um currículo de cinco anos para a obtenção do grau da 

licenciatura. Licenciatura. Entretanto, quando eu entro para a universidade em 97, 

ainda não tínhamos... Só havia sido instituído o bacharelato, o bacharelato em 

ciências sociais. E para o bacharelato em ciências sociais nós tínhamos a disciplina 

de... Introdução às ciências sociais, que era uma disciplina genérica, tínhamos história 

do pensamento contemporâneo, acho que quem nos deu a cadeira... Portanto o 

professor de introdução às ciências sociais foi um filósofo da educação, que hoje é 

meu colega de faculdade em Maputo, Miguel Buendia, e portanto de origem 

espanhola... (Helena sussurra: Aureliano) Conhece?  

H.B. – Não. Conheço o personagem Buendia.  

A.G. – De Cem Anos de Solidão.  
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P.L. – Exatamente. Miguel Buendia, depois tinha o Fernando Ganhão, que 

dava-nos história... Temas de história de Moçambique contemporânea, alguma coisa 

parecida. Moderna e... 

G.M. – Temas de História Moderna e Contemporânea.  

P.L. – Temas de História Moderna e Contemporânea. Aurélio Rocha, que dava 

Moçambique Contemporâneo... Bom. (Abel Assis) era assistente do Miguel Buendia, 

se não me engano.  

G.M. – Conceição Osório dava...  

P.L. – Conceição Osório. Mas isso já foi no segundo ano. Eu estou a me referir 

às cadeiras do primeiro ano ainda. Portanto, tinha essas cadeiras no primeiro ano...  

H.B. – Peso importante de história.  

P.L. – Exatamente. Ciências sociais, história e filosofia, no primeiro ano. No 

segundo ano, métodos. Método de... teorias, de investigação às ciências sociais, 

estatística... Que mais? Não me recordo. Acho que Antropologia, Ciência Política. 

Porque essas disciplinas todas faziam parte... Na altura não havia... Só no terceiro ano 

é que, depois, nós fazíamos o bacharelato com orientação em sociologia e 

antropologia ou em ciência política.  

A.G. – E a opção por Sociologia aí, teve alguém que foi uma grande referência?  

P.L. – Ah. Penso que sim. Penso que sim. Depois... No primeiro ano, já haviam 

dividido as turmas, ainda que todos estivéssemos a fazer cadeiras comuns, introdução 

às ciências sociais, história moderna e contemporânea, Moçambique contemporâneo, 

ainda que estivéssemos a fazer portanto as mesmas cadeiras, nós já sabíamos que 

havia uma turma que estava a fazer orientação em sociologia, uma turma em 

introdução à ciência política e antropologia. E os grupos começaram-se a constituir 

nesse sentido. Então, nessa altura, nós já... Começamos já a ser um pouco mais 

curiosos e a ler um pouco mais do que é... O que é sociologia. O que é que nós 

havíamos de estudar no futuro. O que é que vamos ser como sociólogos e tal. Então já 

começou-se essa inclinação pela sociologia, começou nessa altura. No primeiro ano, 
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eu ainda estive registrado como estudante de ciência política. Mas estava lá um 

professor, jovem ainda, (hoje... bom, não diria que é um amigo, mas é um colega, com 

quem trabalho sem nenhum problema) que era assistente do professor Fernando 

Ganhão, entretanto falecido já. Esse jovem estava a estudar aqui no Brasil. Era... Não 

preciso dizer o nome. Estava estudar aqui no Brasil. Então ele ia de férias a 

Moçambique. E, durante o período em que estava em Moçambique, ele era assistente 

de Fernando Ganhão. Então ia à sala de aulas. Eu achava ele extremamente arrogante. 

Extremamente arrogante. O método dele de ensino não me parecia... Então isso criou-

me uma espécie de... Desinteressei-me pela turma de Ciência Política e mudei para a 

de orientação, portanto de Ciência Colítica para a Sociologia. E acho que fiz a melhor 

escolha. Até hoje acho que fiz a melhor escolha. De lá para cá foi um processo quase 

que natural, foi uma seqüência de eventos. Entretanto... E portanto, entramos em 97, 

até 2000, o curso de sociologia... O curso de Ciência Política... Portanto abriu-nos 

uma licenciatura, que eram mais dois anos, três anos mais dois, licenciatura em 

administração pública, o curso de antropologia também criou uma licenciatura em 

antropologia. E eu entrei, em 97, com meu irmão para a faculdade, o Quitério Langa, 

que é dez anos mais velho que eu. Então nós entramos na mesma altura, fomos 

colegas de turma, discutíamos muito em casa. Discutíamos muito. E nós vivemos... 

Quando eu fiz o ensino médio, o ensino pré-universitário, eu vivia com ele, eu e o 

meu irmão só. Preparamo-nos juntos para o exame de admissão. E o meu irmão havia 

estudado em Cuba, etc. etc. Então já tinha uma certa visão das coisas. A gente discutia 

muito. Discutia muito. Nós éramos muito bons amigos.  

A.G. – Eram da mesma turma, da mesma faculdade.  

P.L. – Sim. Do mesmo ano. Entramos no mesmo ano. Exatamente. E então ele 

fez... A orientação dele era antropologia, e eu não queria estar na mesma turma, não 

queria...  

H.B. – Sabia que ia sair.  

P.L. – Exatamente. Então eu fiz Sociologia. Só que para ele a situação já estava 

clara. Ele já sabia que terminado o bacharelato, imediatamente, faria a licenciatura. 
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Então isso criou em mim um certo mal-estar, porque o curso de sociologia ainda não 

havia sido...  

H.B. – Para licenciatura.  

P.L. – Exatamente, para licenciatura. Então nós fomos a primeira turma que 

freqüentou esse curso de sociologia, antes inclusivamente dele estar oficializado ou 

reconhecido, de ser reconhecido pela universidade. E isso gerou uma série de 

problemas lá, porque entretanto houve uma greve, houve uma greve cuja gênese, pelo 

menos, da informação que eu tenho, surge exatamente da nossa turma. E portanto isso 

teve implicações muito grandes, inclusivamente penso que na qualidade do próprio 

curso que nós tivemos; mas também abriu-me outras oportunidades, porque 

entretanto, com a greve, houve um grupo de professores estabelecidos em 

Moçambique já, professores moçambicanos com muita experiência que se retiraram, 

que abandonaram o projeto de formação em ciências sociais, e em particular da 

sociologia, e nesse processo foram substituídos por outros professores, alguns deles 

sem tanta experiência sim, mas alguns deles com muita experiência, como foi o caso 

do Elisio Macamo que acabava de voltar ou de retomar o contato com Moçambique. 

E o Elisio Macamo havia sido colega do meu irmão mais velho. Eu já não via Elisio 

Macamo há não sei quantos anos, porque ele saiu de Moçambique nos anos 80. Mas o 

encontro com Elisio Macamo foi uma grande revelação e foi, eu diria em toda a 

minha carreira, a melhor coisa que me aconteceu, porque até hoje continua a 

acontecer. Eu continuo a trabalhar com ele, continua a ser, provavelmente, a maior 

referência que eu tenho, a nível de moçambicanos, em termos teóricos, em termos de 

experiência de vida, em termos de... Vá lá, de alguém que já fez as pegadas que eu 

acho que devo um dia fazer. Então, esta greve teve...  

H.B. – Você acha que essa sua preocupação de, num certo sentido, de separar a 

ciência da política num sentido mais estrito é tributária dessa sua aproximação com 

ele?  

P.L. – Penso que sim. De alguma maneira, sim. Acho que é uma relação 

simbiôntica. É uma relação simbiôntica porque entretanto começamos a fazer a... 

Digamos assim. A compreensão do... O entendimento que eu tenho do que é a 
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sociologia, qual é o propósito da Sociologia, se ela tem algum propósito, foi bastante 

influenciado pelo período em que eu tive aulas como estudante do Elisio Macamo e 

pelos eventos que foram se sucedendo, porque as aulas foram apenas o início de uma 

relação acadêmica, que depois se expandiram para outras coisas. Então, durante esse 

percurso todo, a gente foi...Fomos constituindo, na esferas de debate, fomos 

constituindo espaços de trocas de idéias e de... E, sim, ele é uma das grandes 

influências que...que eu tenho.  

H.B. – E como foi a decisão de ir para o doutorado na África do Sul? Por que 

lá?  

A.G. – O Mestrado antes.  

P.L. – Isso. Bom. Essa é uma...  

H.B. – O mestrado, é. Depois, o doutorado é que foi... também lá.  

P.L. – Isso. É. É uma história... Bom. É o seguinte. Quando eu termino o 

bacharelato, como fiz referência, houve esta confusão lá na universidade, a minha 

primeira intenção foi sair de Moçambique. Eu já havia, já a nível de bacharelato, 

havia lido Anthony Giddens, Ulrich Beck, havia lido uma série de autores, muitos 

deles vivos ainda. Fiquei a saber há coisa de um mês que esta decisão de nos exporem 

a autores vivos foi tomada pelo Elisio e por um outro professor, José Castiano, num 

café. Não foi uma coisa que disseram: olha, vamos dar a esses miúdos aqui... Já 

chega...Tudo bem. Eles precisam de conhecer os clássicos, Marx, Weber, Durkheim, 

todos esses, mas todos esses já estão mortos há não sei quanto. Vamos introduzi-los 

aquilo que eles chamaram de clássicos menores, porque estão vivos. Isso, da minha 

parte, teve uma influência muito grande, porque eu comecei a trabalhar com Ulrich 

Beck a...  

H.B. – Sociologia do risco.  

P.L. – Sociologia do risco. E fiz a minha tese de licenciatura exatamente com 

esses dois professores, com Elisio e o José Castiano como meus supervisores de tese 

da licenciatura. E portanto... Tentei inclusivamente sair, depois daquela confusão, 



Transcrição                                                                                           
 

 19 

para a LSI, a London School of Economics, onde estava o Giddens como diretor. Na 

altura, o meu inglês era um desastre, então não consegui ser admitido, não consegui a 

bolsa para ir para lá. Ainda tentei ir para uma outra universidade, a Universidade de 

Kent, onde o Elisio tinha um amigo lá, que trabalhava na área do risco. Bom. Fiz uma 

série de tentativas de sair do país, antes de fazer a licenciatura, porque achava que não 

estava a ser exposto ao melhor que existia em termos de professores, em termos de... 

Portanto já havia aberto o olho, como se diz em Moçambique, já havia aberto o olho. 

E eu sabia que estava a receber menos do que poderia, então queria ir para um espaço 

onde se estava a fazer um debate que eu achava mais desafiador, mais atual. Portanto, 

a minha ambição cresceu, para aquilo que eram as condições que a universidade 

poderia oferecer-me. E esta diferença entre política e  academia começou a surgir já 

nessa altura, porque eu notei, na maneira como a crise foi resolvida lá na 

universidade, que nem sempre as pessoas pautam por princípios de integridade 

intelectual e tal. Há interesses políticos, que podem estar acima da formação das 

pessoas. Então eu queria retirar-me disso e ter uma formação sólida. E depois ia ver o 

que poderia acontecer. Entretanto, não consegui sair. E... Quem não tem cão caça com 

gato. O que é que eu fiz? Eu tinha amigos no Canadá, noutras partes do mundo e pedi 

a eles que me enviassem livros, na medida do possível. Eles viajavam, enviavam-me 

livros. Eu fiz a minha tese com as obras originais do Ulrich Beck. Que é uma coisa 

nova. Que é uma coisa que poucos faziam. Todo mundo lia ou textos traduzidos do 

brasileiro, textos brasileiros ou textos portugueses, fotocópias. Os poucos recursos 

que eu conseguia, eu fazia questão de comprar livros da Jean Piaget, ou importava 

livros, em inglês mesmo, da África do Sul ou de outras partes. Portanto eu tinha essa 

preocupação com uma formação de qualidade. Então, terminei a licenciatura e fui o 

primeiro classificado em termos de nota. Nessa altura, o Elisío tinha relações, e penso 

que ainda tem relações com o ISCTE, em Portugal, e ofereceu-me uma bolsa para 

estudar, para ir fazer o mestrado lá, em estudos de desenvolvimento, uma coisa assim 

parecida. Entretanto eu declinei essa oferta, porque tinha problemas... Achava que 

Portugal não era o lugar que eu devia ir prosseguir com meus estudos, porque não ia 

aprender... Achava que... Algures eu li num texto que apenas dois por cento, se não 

me engano, da literatura sociológica se encontrava em português, e dos sociólogos 

relevantes que eu li o único que me parecia de alguma atração era o Boaventura (de) 
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Sousa Santos, com o qual eu não concordava muito também. Inclusivamente recebi 

também uma bolsa do Boaventura (de) Sousa Santos para ir para Coimbra, mas 

também declinei porque, na mesma altura... Eu tive um professor que estudou nos 

Estados Unidos e que fez sociologia da educação... Psicologia da educação. E, na 

altura, este professor, chamado) Mouzinho Mário, havia sido indicado como o 

coordenador de um projeto de reabertura da faculdade de educação. A Faculdade de 

Educação da Universidade Eduardo Mondlane havia sido encerrada por uns bons 

anos, não posso precisar agora quantos anos, depois de ter formado este pessoal, a 

“Geração  8 de Março”. Boa parte da “Geração  8 de Março foi formada na Faculdade 

de Educação. Houve problemas lá, que levaram ao encerramento da faculdade. Então 

este professor que estudou nos Estado s Unidos retornou a Moçambique e veio com 

um projeto de reabrir a Faculdade de Educação mas com uma visão... Ele partilhou 

essa visão comigo, uma visão de tornar a Faculdade de Educação, não uma instituição 

virada à formação de professores, porque entretanto já se havia criado uma 

universidade com essa missão, que é a Universidade Pedagógica, mas com a missão 

de tornar a Faculdade de Educação um centro de pesquisa educacional e com alguma 

vertente de formação, mas apenas ao nível da pós-graduação, mestrado e 

doutoramento. Então eu achei esse um projeto extremamente interessante, ambicioso, 

então declinei esses dois convites para ir a Portugal fazer mestrado e para ir a 

Coimbra também, e junte-me a esse projeto da Faculdade de Educação, em 2003. 

2002, 2003. E este programa, portanto o professor que ia abrir, tinha financiamento, 

tinha uma cooperação com a Universidade de Groningen, na Holanda, e já tinha... 

Portanto começou a enviar professores que ele estava a recrutar naquela altura para 

formação ao nível de mestrado e doutoramento.  

[Interrupção da entrevista para troca de fita]  

  

H.B. – Então, essa sua pós-graduação em Cape Town já tem a ver com esse 

projeto?  

P.L. – Não necessariamente. Portanto, eu entro para a Faculdade de Educação... 

Depois deste encontro com o professor Mouzinho Mário, que me explicou esta visão 
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que ele tinha para a faculdade de educação, eu mudo-me da Faculdade de Letras para 

a Faculdade de Educação, e já como professor da Faculdade de Educação, com 

responsabilidade de ensinar no curso de... Portanto a disciplina de Sociologia da 

Educação exatamente. E o plano, a Faculdade de Educação tinha um plano de 

formação, então eu tinha que esperar. Acabava de ser... Estava recém- contratado, em 

2003, portanto, tinha por regra de ficar dois anos a trabalhar e depois poderia ir para a 

formação, o mestrado e doutoramento. Entretanto fiquei, esses dois anos, fiquei um 

ano a trabalhar, portanto 2003 a 2004, em 2004 vim para a Bahia, para o curso da 

Fábrica de Idéias, do Lívio. Nessa altura, eu já havia começado a rabiscar algumas... 

Para o meu projeto de mestrado. Na altura eu vinha trabalhando em questões de 

masculinidade, saúde sexual, então vim aqui ao Fábrica de Idéias, e o Fábrica de 

Ideias foi uma espécie de uma luz para mim. Porque eu cheguei aqui... Eu vim para o 

Fábrica de Idéias, assim um pouco, um pouco pela generosidade do Lívio. Porque na 

altura eu tinha licenciatura e ainda não era um estudante de mestrado, e o Fábrica de 

Idéias é para mestrados e doutorados. Mas havia estado com Lívio em Maputo, e devo 

mencionar aqui também a influência da professora Teresa Cruz e Silva. Porque 

entretanto, quando eu termino a licenciatura, nas condições que eu fiz referência aqui, 

eu não estava satisfeito com algumas disciplinas, portanto tinha feito metodologia, 

tinha feito... Encontrei o Elisio, entretanto o Elisio não vivia em Moçambique, estava 

a maior parte do tempo dele na Alemanha e tal, então, havia um grupo de disciplinas 

que eu já havia feito, tinha até notas bastante altas, mas eu não estava satisfeito com o 

que havia aprendido nessas disciplinas aí. Lia, fazia... Era autodidata, mas achava que 

tinha... Que, para ser um bom sociólogo, eu tinha que ter uma componente de 

investigação muito forte. Então eu ouvia falar da professora Teresa Cruz e Silva, que 

dava um curso, dava um seminário de pesquisa... Porque eu já havia feito  um 

seminário de pesquisa com um professor que, na verdade, nunca foi lá dar o tal 

seminário de pesquisa. Mas depois deu-nos notas, e nós passamos todos. Então eu fui 

falar com ela, pedi que fosse assistente dela nesta disciplina de seminário, ainda que 

não fosse ter nota. Queria ser apenas espectador, para poder aprender como se faz 

pesquisa de facto. E, felizmente, ela aceitou. Então isso pôs-me em contato com uma 

rede de pessoas. A professora Teresa tem uma rede de... É uma rede acadêmica 

extremamente rica, e ela é extremamente generosa, é uma pessoa... Bom. Na verdade, 
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eu tenho uma relação muito próxima de afinidade com ela, inclusive nós nos tratamos 

por mãe e filho, eu tenho ela como minha segunda mãe, então ela pôs-me em contato 

com o Lívio, com o Zamparoni, com essas pessoas todas, eu vim dar ao Fábrica de 

Idéias. E cheguei ao Fábrica de Idéias, deparei-me com uma situação muito 

interessante. Estava lá muitos jovens, alguns da minha idade, que estavam ou a 

terminar o mestrado ou a começar o doutorado. Então aí isso... Isso fez-me despertar: 

mas eu estou em Moçambique, nesse projeto interessante do  professor Mouzinho 

Mário, entretanto, já tinha ficado dois anos e começava já a ter alguma desilusão, 

porque dava aulas a não sei quantos estudantes, não sei, tantas.... A carga de trabalho 

era extremamente pesada, e eu achava aquele trabalho extremamente irritante, estar a 

repetir o mesmo curso todos os anos para duzentos estudantes. Bom. Não via nenhum 

progresso naquilo. Estava a ler os mesmos textos, não tinha acesso, estava 

completamente isolado. Então, comecei a ficar desiludido. Quando vou à Bahia, vejo 

essa situação aqui, voltei extremamente revoltado a Moçambique, que disse... eu disse 

à Faculdade de Educação: “olha, eu não vou ficar à espera da vossa bolsa pela 

Groningen e pela não sei lá onde. Não estou mais interessado nisso”. Comecei a 

procurar meios próprios para estudar num outro lugar. Entretanto, com essa pressão, a 

pressão que eu fui fazendo na Faculdade de Educação, acabaram me... Através de um 

projeto com... lá para os holandeses, houve a possibilidade de me financiarem o 

mestrado. Então eu contatei universidades na África do Sul, a Universidade de Wits, 

na África do Sul, e a Universidade de Cape Town, também na África do Sul. Portanto 

obtive...concorri, fiz o concurso para essas duas universidades e fui admitido nas duas 

universidades. Entretanto a universidade... Portanto. Eu tinha que fazer alguma coisa 

relacionada com educação para poder justificar a minha...  

H.B. – A Faculdade de Educação  

P.L. – A Faculdade de Educação, exatamente.  

A.G. – A bolsa.  

P.L. – Isso. A bolsa. Mas a minha idéia continuava a... Estudar sociologia pura, 

se é que isso existe. Sociologia geral. Esta é que era a minha paixão. Mas eu disse: 

vou pegar nalguma coisa relacionada com a educação para poder justificar a bolsa. 
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Então, concorri para a Wits, fui admitido, mas a Wits não tinha... Ou portanto, o curso 

na Wits era um curso por dissertação, portanto não me iria expor às aulas. Eu ficava lá 

como pesquisador e tal, fazia a minha dissertação e depois submetia. E eu estava 

interessado em adquirir habilidades noutra língua. E eu sabia que o inglês era a língua 

de comunicação científica, que mais portas me poderia abrir. Então declinei a 

Universidade de Wits e fui para Cape Town, para a UCT, University of Cape Town, 

em 2005, em fevereiro de 2005. E comecei a fazer lá o mestrado. Foi um pouco difícil 

no início. Então, do leque de disciplinas que havia lá, ou de cursos que havia lá que 

tinham alguma relação com a faculdade de educação e que me interessavam de 

alguma maneira, tinha lá um curso chamado Higher Education Studies, que é Estudos 

em Ensino Superior, e a coordenadora desse curso era uma professora que... Por quem 

tenho muita grande amizade, porque ela admitiu-me numa entrevista assim, 

telefônica, ela disse: “venha”. Eu disse: “Olha. Eu tenho dificuldade de inglês”, ela 

disse-me: “Não há problema. Eu confio em ti. Você vai poder fazer. Venha”. E foi 

assim. Eu peguei nas malas e fui. E fui admitido, ainda que o meu inglês não fosse 

dos melhores. Então esta professora, americana já naturalizada sul-africana, já está lá 

há muitos anos, recebeu-me muito bem. E ela estava... Portanto, ela, como disse, era 

coordenadora deste curso. Aí comecei as aulas. As primeiras aulas foram um choque, 

porque eu chegava à sala, a minha turma... Vocês conhecem o passado histórico da 

África do Sul, das relações raciais na África do Sul. A minha turma era feita, 

literalmente, de sete brancos acima dos cinqüenta, portanto todos...  

H.B. – Todos apartheids.  

P.L. – Todos que viveram aquela experiência do apartheid, que olhavam para 

mim como se eu fosse um animal na sala de aulas. E principalmente quando eu 

tivesse que falar. Então aquilo era um ambiente... Não tinha nenhum sul-africano lá. 

Bom. Eles eram sul-africanos. Mas brancos. Então era o ambiente extremamente 

hostil. E lá eu ia... Eu comprei um gravador desses, os professores lá falavam, eu 

punha o gravador na... Pedia sempre para pôr o gravador na mesa do professor, eles 

falavam e tal, muitas coisas escapavam-me; mas depois, eu pegava no gravador, ia 

para casa, lia, ouvia de novo, transcrevia. Entretanto a universidade, tinha um centro 

lá, chamado Writing Center, para as pessoas que tinham dificuldade com a língua. 
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Então, sempre que tivéssemos trabalhos, eu tinha que fazer os trabalhos e acabar duas 

semanas antes e submeter lá para o professor de inglês, que estava lá só para isso, ia 

corrigindo os meus erros e tal. Isso foi um trabalho aturado. Trabalho aturado. 

Entretanto, eu isolei-me, deixei de ir a Moçambique, isolei-me na África do Sul, 

cortei laços com todos os moçambicanos, porque eu só queria falar inglês ou estar 

com pessoas que falam inglês; fui viver para uma residência onde tinham estudantes 

que só falavam inglês. Bom. Não tinha nada contra os moçambicanos. Mas era um 

investimento que eu estava a fazer, tinha um propósito, e era isto que eu queria. E 

paulatinamente, seis meses depois, fui superando, já estava a falar na sala de aula, já 

conseguia discutir, inclusivamente reclamei, porque achava que me estavam a avaliar 

não de acordo com as minhas capacidades, mas pela língua. E um dos episódios que 

eu me recordo de um professor, que ele deu-nos uma avaliação... O curso tinha um 

cariz sociológico muito forte, portanto, era sociologia, sociologia aplicada à educação, 

a ensino superior. E, daquela turma, eu era o sociólogo, os outros eram de outras áreas 

de formação, então eu tinha um domínio muito forte da teoria. Muito forte. Então 

conhecia os grandes clássicos, Marx, Weber, e não só da sociologia de uma maneira 

geral, mas era... Portanto, a minha formação teórica é muito extensa, não se limitava a 

sociólogos; então, filósofos, Schütz, Habermas, Niklas Luhmann, todos esses. Eu 

tinha um arcabouço teórico muito forte. E eles não. Então essa foi a minha... A 

minha...  

H.B. – Trunfo.  

P.L. – O meu trunfo. E na altura eu já havia começado a desenvolver uma 

relação de trabalho e de interesse com a obra de Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu, 

na África... No mundo anglófono, ele havia sido descoberto, principalmente nos 

Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi traduzido por Loïc Wacquant, nos Estados 

Unidos. Então, Bourdieu estava na moda. Bourdieu estava na moda. Entretanto ele já 

havia morrido. Em 2002, ele morreu, estava naquele período em que todo mundo 

estava a querer recuperar Bourdieu que acabava de morrer e tal. Então eu era o 

especialista em Bourdieu. Ninguém conhecia Bourdieu ali melhor do que eu. Então eu 

usei isso como trunfo. Fizemos um trabalho, o professor deu-me uma nota não muito 

alta... Bom. Alta, mas comparada aos outros ali... Então eu disse: “Peço a correção 
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deste trabalho”. E os meus colegas mandaram-me o trabalho que eles haviam 

submetido. Eu disse, olha... Peguei nos dois trabalhos, eu disse: “Esse trabalho, 

teoricamente, é muito fraco. Como é que essa pessoa tem 90 e eu tenho 70?” E na 

África do Sul existem tribunais acadêmicos. Eu posso levar o professor ao tribunal 

acadêmico se ele não conseguir me justificar... Não. Porque havia aí, eu senti que 

havia um viés racista ali,  porque as minhas notas nunca superavam... Então essa 

reclamação mudou o cenário. A partir da altura que eles viram que havia essa 

possibilidade de eu levá-los para a barra do tribunal acadêmico, as relações 

começaram a mudar. E as minhas notas subiram. E eu fiz o mestrado com muito boa 

nota. Fiz a dissertação com distinção. Entretanto, quando eu faço... Portanto, fiz as 

cadeiras, a parte curricular, porque era preciso fazer as cadeiras, os cursos. Quando 

terminei, tive uma supervisora, no primeiro ano, que não me agradou, e mudei de 

supervisor, por sugestão da diretora do curso, com que eu tinha muito boa relação. Ela 

sugeriu... Ela viu esta inclinação que eu tinha, então sugeriu um professor, que é um 

dos maiores sociólogos na África do Sul. Disse: “Parece que você não está sendo 

compreendido”. Aliás, esta foi a justificação que o professor que me deu a nota baixa 

usou: “eu não compreendo o que ele está a dizer”. Então disse: “Realmente. Você não 

é sociólogo, você não tem competência para me julgar, para avaliar e dizer que meu 

trabalho...” E aí tiveram que ir falar com este professor, que era o diretor da pesquisa 

na universidade, para a área das ciências sociais e humanas, Johan Muller, que é um... 

que hoje tem uma relação extremamente... Esse é que foi o meu mentor acadêmico, na 

verdade. E eu fui ter com ele. E ele pediu que eu fizesse um curso dele. Eu fiz o curso, 

fui o melhor aluno lá, e ele disse: “Olha. A partir de hoje, eu vou ser teu supervisor”. 

Fiz a tese do mestrado com ele, tive distinção. A minha tese foi avaliada por um 

professor da Universidade de Sidney e por uma da Universidade de Bath, na 

Inglaterra, e foi com menção honrosa, e a universidade ofereceu-me uma bolsa para 

fazer o doutorado.  

A.G. – A sua dissertação foi sobre o quê?  

P.L. – A minha dissertação foi sobre a constituição do campo do ensino superior 

em Moçambique. Então eu usei Pierre Bourdieu, a teoria do campo social, para 

explicar a expansão e diversificação do campo do ensino superior em Moçambique. 
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Entretanto, terminada a tese, ganhei a bolsa, mas tinha que voltar para Moçambique, 

porque já tinha...o meu período de licença tinha terminado. Então eu volto a 

Moçambique. Em fevereiro de 2007, volto a Moçambique e apresento-me à 

faculdade. Eu digo: “Olha. Já terminei o mestrado. Entretanto, eu gostava de 

prosseguir, gostava de fazer o doutorado”.  E nessa altura havia mudado o diretor da 

faculdade. Portanto, o professor Mouzinho cedeu lugar a um outro diretor, e eu fui ter 

com ele e expliquei que eu gostava de estudar. E este diretor foi de alguma maneira 

compreensivo e autorizou que eu fosse estudar. Até porque eu tinha recursos próprios, 

não precisava da bolsa.  

A.G. – Mas assim você mantinha vínculo com a universidade?  

P.L. – Mantinha. Sim, mantinha o meu vínculo. Exatamente. Foi por isso que eu 

voltei lá. Eu disse: “Olha. Eu peço para sair. Não vou causar nenhum transtorno à 

universidade, porque os recursos que eu vou usar não são daqui da universidade, e 

nem vou pôr em causa, portanto, a lista de espera que já existe lá na faculdade para ir 

para a formação”. Porque a maior parte dos professores em Moçambique ainda são 

formados fora de Moçambique, ao nível de mestrado e doutorado. Agora menos, ao 

nível de mestrado, porque já temos mestrados lá. Mas ainda há muita saída, para o 

Brasil, para...para outros países.  

A.G. – Mas qual é a contrapartida para você continuar vinculado à 

universidade? Dava cursos lá?  

P.L. – Sim. Durante o período em que estava em licença não tinha que dar 

cursos. Quando a pessoa tem uma licença de formação, reduzem o seu salário em 

vinte e cinco por cento e recebes apenas setenta e cinco por cento.  

H.B. – Mas no doutorado, você aí se desligou de salário, de obrigação... 

P.L. – Não. 

H.B. – Não?  

P.L. – Não. Bom. Há uma parte aí que eu... Não sei se devo dizer isso 

publicamente, porque tem... tem... Bom. Vou tentar dizer isto sem citar nomes. O que 
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acontece é o seguinte. Quando eu estava a fazer a formação, a pessoa que era 

responsável pela transferência dos nossos recursos lá, para sobrevivência na África do 

Sul, teve um conflito comigo, porque eu achava que ele não estava transferindo aquilo 

que deveria transferir. Então reclamei. A pessoa não respondeu satisfatoriamente. 

Disse que eu poderia escrever inclusivamente para o doador. O dinheiro não era 

moçambicano. O dinheiro era de um doador, que mandava para Moçambique, depois 

mandava para nós. Então, quando ele não me responde satisfatoriamente, eu escrevo 

para o doador. Já falava inglês, já escrevia bem inglês, eu disse: por que não? Escrevi 

diretamente para o doador. Disse: “Olha. Eu estou a receber isto. É isto que eu devo 

receber? O contrato não está claro”. Então o doador respondeu com o conhecimento 

dele. Então isso criou uma situação... Eu disse: “Você não foi claro, não foi explícito, 

não disse...” Então ficou... Primeiro, ele viu que eu tinha, de alguma maneira, o poder 

da caneta. Se não ficasse... Entretanto eu já escrevia análises para o jornal, reflexões, 

críticas, tal. Então já sabiam que este podia ser uma ameaça. E a gestão desta pessoa... 

Que depois ficou gestor da própria instituição, não era das melhores. Não era das 

melhores. Então eu poderia constituir uma ameaça. Então, quando eu apareço depois 

da formação, eu digo: olha, já terminei, tenho uma bolsa, gostava de voltar — para 

ele, era menos um problema na universidade. Então... Era menos um problema. Então, 

autorizou. Logo. Logo autorizou. E isso foi bom para mim, foi uma vantagem. Não só 

autorizou a que eu fosse, como dispensou-me cem por cento. Portanto...  

H.B. – Pagou para você ir.  

P.L. – Exatamente. Dispensou-me, simplesmente, disse: “Ok. Podes ir fazer a 

formação”. E eu fui. Foi um mal que veio para bem. Então regressei em 2007 e, em 

dois anos e meio, terminei o doutorado. Exatamente. Terminei o doutorado. Mas o 

bicho já tinha ficado, esta coisa de não deixar as coisas para mais tarde. A minha... 

Portanto, a minha intenção era de fazer o doutorado com menos de trinta anos, porque 

já tinha estado exposto ao Brasil e a outras experiências e tinha visto que isto é 

possível; que esta visão, que uma certa geração de acadêmicos têm em Moçambique, 

de que jovens não se podem formar...têm que esperar dez anos para depois ir fazer o 

doutoramento, eu penso que isso é que estar a ser a causa do nosso atraso em termos 

de produção científica. Portanto, quanto mais cedo as pessoas saírem para a formação, 
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dentro ou fora de Moçambique, ainda jovens, ainda... Melhor, porque têm mais tempo 

para se inteirarem dos debates, para desenvolverem, para fazerem ciência como 

vocação, e não ciência, apenas, como um meio de acesso a posições e etc. etc. etc.. 

Bom. Se é que chegam a fazer ciência. Então, na África do Sul, este supervisor que eu 

tive no mestrado e no doutorado, também, era uma pessoa... É uma pessoa que é o 

guru, é o representante da sociologia do conhecimento na África do Sul, então... 

Portanto, no mestrado, eu fiz uma tese da sociologia do ensino superior, no doutorado, 

eu virei um bocadinho para a sociologia da ciência e do ensino superior. E ele tinha 

muitos contatos dentro e fora da África do Sul, e, pela sua generosidade, eu pude 

fazer   parte dessas redes aí. Então ele pôs-me em contato com o centro de pesquisa, 

um grande centro de pesquisa na África do Sul, e eu passei a fazer pesquisa para esse 

centro. Esse centro financiou a minha pesquisa em três países da África, para minha 

tese de doutorado, e também financiou uma parte da minha formação na Universidade 

de Oslo, na Noruega. Então eu fiz o doutorado indo para Oslo, uma parte em Oslo, e a 

outra na Universidade do Cabo. Ainda que o meu certificado seja da Universidade do 

Cabo.  

H.B. – Defendeu a tese lá.  

P.L. – Defendi na... Exatamente. Mas, por causa dessas ligações do meu 

supervisor, fui exposto a esse mundo aí e fui conhecendo cientistas que trabalham 

nessa área. Então, terminado o doutorado, foi me oferecido imediatamente, 

imediatamente, uma vaga para o pós-doutorado numa outra universidade, também na 

África do Sul, aonde estou a trabalhar até hoje, num centro de pesquisa lá. Então 

mudei-me da...  

A.G. – Qual é o nome da universidade?   

P.L. – Western Cape, exatamente. Então estou lá, num centro chamado Centre 

for the Study of Higher Education, que está ligado à Faculdade de Educação. E neste 

centro... Tanto o centro desta universidade, assim como este centro privado, com o 

qual o meu supervisor na África do Sul tinha uma boa relação, tem feito pesquisa a 

nível d’África. Não só a nível d’África, global. E eu estou...faço parte dessa rede. Na 
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verdade, é uma rede de pesquisadores, que investigam a relação entre o ensino 

superior e desenvolvimento, democracia e desenvolvimento. Então eu faço... 

H.B. – Algum brasileiro?     

P.L. – Não, não há nenhum brasileiro lá. Que eu saiba, não há nenhum 

brasileiro. Então... É uma rede que tem um componente de formação também, então 

nós, na Universidade de Western Cape, temos lá o mestrado em ensino superior e 

desenvolvimento. Então, a partir desta rede, eu comecei a pensar não só no meu 

retorno a Moçambique, porque entretanto, terminado o doutorado, eu tinha que voltar, 

mas eu não queria voltar para fazer o que fazia lá, para ensinar a sociologia da 

educação, que entretanto eu não estava a trabalhar só na área da sociologia da 

educação; a minha intenção era... Eu tinha consciência do marasmo em que se 

encontra toda a instituição de pesquisa em Moçambique. Na África do Sul, eu estava 

a fazer pesquisa sobre Moçambique, pesquisa comparada, e Moçambique aparece 

sempre nas piores posições em termos de produção científica, em qualquer dimensão 

que a gente queira olhar. A minha própria tese de doutorado revelou isso aí. Eu 

comparei três universidades, portanto comparei capital científico, que é o conceito de 

Bourdieu, e redes. Queria ver como é que a... Diferentes níveis de posse de capital 

científico, nas diferentes instituições, estão relacionadas com a maneira como os 

acadêmicos se relacionam com diferentes esferas da sociedade. Então Moçambique 

aparecia sempre como aquela instituição em que os cientistas se relacionam com 

instituições que não têm nada a ver com ciência, e essa relação, obviamente, acaba 

influenciando naquilo que é o... não só a visão de ciência, mas também o produto, 

portanto, a produção científica em Moçambique. E, comparando os três países, 

Moçambique tem a pior produção científica. Mas há tantos outros estudos que são 

feitos neste tipo de instituições que mostram que, portanto, a institucionalização da 

ciência em Moçambique ainda é muito fraca. Não há revistas científicas, não há 

debate, não há seminários, não há associações, não há... Portanto, eu achava que 

deveria voltar para Moçambique; e, com o doutorado, não poderia voltar, apenas, para 

uma sala de aulas, não poderia ir para uma sala de aulas e continuar a reproduzir 

textos publicados há dez anos atrás. Então fiz duas coisas: ainda na transição do 

mestrado para o doutorado, abri um... Criei um centro de pesquisa, que chama Centro 
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de Estudos de Ensino Superior e Desenvolvimento, com a intenção de, quando 

voltasse, trabalhar para o meu centro. E uma das coisas que me levou a criar o centro 

é a experiência que eu tinha de trabalhar no centro na África do Sul. Então, ia fazer 

uma espécie de transferência de know how. Então, eu já sabia, via como é que eles 

mobilizavam recursos para o centro... Não. Participava da formulação de propostas, 

tive a oportunidade de me relacionar com os doadores, da Ford, da (Canning), 

comecei a ter contato com essas pessoas. Então, quando eu mando uma proposta para 

eles, eles vêem uma cara também, não vêem só... Tudo isto criou condições para que 

eu institucionalizasse o centro em Moçambique. E na mesma altura... Portanto. 

Comecei um... Portanto... Expus-me, comecei a fazer...ganhei consciência da 

importância da publicação, comecei a publicar (e, infelizmente, a minha publicação 

está quase toda em inglês) em revistas, em capítulos de livros. Porque é esse mundo 

que eu almejava. E na verdade... Então, hoje, eu estou a publicar, com alguma 

regularidade e a este nível, em revistas reconhecidas cientificamente, de peso. Então 

isso, em Moçambique, me dá uma posição de vantagem muito grande, em relação até 

a muitos... A muitos... Vamos lá dizer...  

H.B. – Fundadores.  

P.L. – Sim. Muitos professores que já estão lá, que não publicam, que não... 

Então. Mas eu nunca entrei numa situação de confrontação por causa disso. Sempre 

tive esta idéia de formação. E criei o centro com a idéia de formar. Puxei jovens para 

lá, para trabalharem comigo, boa parte destes jovens, nas minhas redes, a partir das 

minhas redes. Comecei a fazer com eles aquilo que fizeram comigo. Opa! 

(Breve interrupção. Problema na bateria) 

P.L. – Bom. Podemos continuar?  

H.B. – Sim.  

P.L. – Isso. Comecei a fazer... Portanto, o espírito é esse: apegar-me em jovens 

e formá-los. Então tinha que criar uma plataforma que eu pudesse fazer isso aí. Então, 

uma das coisas que eu comecei a fazer foi mobilizar jovens para que nos 

associássemos em particular, portanto a minha identidade se tornou muito... E não só 
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estou interessado em desenvolver o campo de estudos de ensino superior, que é o meu 

objeto de trabalho e de estudos, mas fazer isso a partir de uma perspectiva 

sociológica. Então, eu participei na Conferência Internacional de Sociologia em 

Durban, em 2006, financiado pelo meu supervisor, e lá conheci o presidente da 

Associação Internacional de Sociologia, o Michel Wieviorca, conheci o vice-

presidente, Michael Burawoy, conheci Amália Torres, que era a presidente da 

Associação Portuguesa de Sociologia, na altura... Bom. Comecei a conhecer esta 

gente nestes fóruns e fui com ele discutindo a possibilidade de nós criarmos as 

condições para que Moçambique não ficasse atrás. Voltei...  

H.B. – Interessante, porque a saída, no caso, é menos a associação com os 

países de língua portuguesa e mais uma internacionalização da experiência, também.  

P.L. – Exatamente. Exatamente. Bom. Por um lado, eu percebi que... Portanto. 

Há toda uma trajetória minha, toda uma questão identitária que me liga, quer eu 

queira ou não, ao português; mas, como língua de trabalho, não é minha língua de 

eleição, pelas razões que eu expus aqui. E hoje eu estou ligado, portanto noventa por 

cento do meu trabalho está ligado ao mundo anglófono. Mas isso não impede que a 

gente... Até por razões sócio-históricas e geográficas. Moçambique é uma ilha cercada 

de países anglófonos. Então eu achei, ainda que a minha rede não seja muito grande 

ainda, achei que poderia começar a partilhar esta rede com as instituições em 

Moçambique, com estudantes, e que o pouco que eu consegui conquistar fosse... 

Abrisse caminho para os outros.  

H.B. – Esse centro tem uma relação com a universidade?  

P.L. – Não. O centro é autônomo.  

H.B. – Sim. Centro autônomo. Mas você tem cooperação?  

P.L. – Sim, sim, sim. E vou chegar lá. Eu abro o centro como uma entidade, 

como uma associação de pesquisadores, fora da universidade, exatamente para fugir 

da burocracia da universidade. Porque os países africanos de uma maneira geral são 

muito seduzidos pelo financiamento externo. Há muitos projetos não... De pesquisa, 

mas não só, (que) acabam não tendo o impacto na produção de conhecimento, o 
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impacto na formação das pessoas porque a questão acaba sendo monetária. Começa-

se a discutir os recursos, e não o que nós podemos fazer com os recursos. Então eu 

pus o centro fora da universidade. E constitui os órgãos, tudo fora da universidade. 

Entretanto, a partir do centro, nós desenhamos os...portanto, projetos de pesquisa, mas 

não só projetos de pesquisa. Como havia dito, comecei a pensar, nessa altura, em 

trazer, portanto, este programa de formação na área do ensino superior, para 

Moçambique. Mas o centro não dá formação. Então aí, como eu sou professor da 

universidade, criei as condições para que o programa fosse institucionalizado dentro 

da universidade, o programa de formação. Mas os recursos para que isso aconteça eu 

busco através do centro. Então, eu já tenho relação com os holandeses, com a 

Noruega, através do centro e através da minha relação com a África do Sul, da minha 

rede, então eles já conhecem a mim, e confiam, então eles trazem os recursos para a 

universidade. Então, o que eu fiz é mobilizar pessoas dentro da universidade, a 

direção da... Entretanto a universidade tem uma nova direção... A faculdade, a 

faculdade e a universidade de uma maneira geral têm uma nova direção, que já é um 

pouco mais flexível e sensível. Não só. Tenho um capital simbólico maior do que o 

que eu tinha quando estava lá. Se eu saí dependendo da universidade, agora... Eu sai 

precisando propriamente da universidade. Hoje, a universidade precisa mais de mim 

do que eu da universidade. Se eu quiser sair de lá, ir para outra universidade, posso, 

com a maior facilidade. Então...Mas este sentido de que... Deixe-me colocar as coisas 

assim. Na África do Sul, eu sou mais um cientista. Em Moçambique não.  

H.B. – Você é pioneiro. 

P.L. – Em Moçambique, eu sou o cientista. Exatamente. E que pode dar uma 

outra visão, uma outra direção, pode tentar, na medida do possível, melhorar as 

condições em que a formação ao nível da graduação, da pós-graduação está sendo 

feita. E hoje mesmo, hoje é dia 10, é um dia muito feliz para mim, porque o meu 

primeiro grupo de estudantes deste programa saiu, hoje, de Moçambique para Oslo, 

por seis meses, para irem fazer o primeiro curso deste programa que...  

H.B. – Meus parabéns.  
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P.L. – Exatamente. Vão ficar seis meses. Onde vão fazer os cursos 

introdutórios. Depois, voltam para Moçambique e vão continuar com o resto da 

formação e tal. Isso só demonstra que é possível nós encontrarmos alternativas aos 

desafios que se colocam lá.  

A.G. – E são alunos de que nível? De mestrado?  

P.L. – De mestrado. Exatamente. Eles vão fazer, portanto, as cadeiras 

introdutórias lá, uma parte, depois voltam, continuam o curso na Universidade 

Eduardo Mondlane. Entretanto estes são os...parte deles, parte destes estudantes já 

colaboravam comigo no centro.  

H.B. – Na pesquisa.  

P.L. – Na pesquisa. Então, agora, vão ter a formação, e provavelmente, um dia, 

façam um doutorado e tal. Então, é um pequeno ciclo. E isso é um bocadinho a 

influência que eu tiro de...de Bourdieu e de outros, que não trabalhavam sozinhos. 

Eles têm um trabalho de equipe. Eles têm uma equipe. E penso que ciência, hoje, faz-

se assim. Ninguém pode dar conta de tudo. Portanto, isto, por um lado. Por outro lado, 

tentei fazer a mesma coisa com a Associação Moçambicana de Sociologia mas de 

uma maneira...  

A.G. – É. Queríamos falar justamente nisso. Você é membro fundador.  

P.L. – Exatamente. Exatamente.  

A.G. – É de quando a Associação?  

P.L. – É... Bom. Há uma pequena história por detrás, ainda, desta fundação da 

Associação. Houve duas tentativas anterior à minha tentativa, que foi bem sucedida, 

de constituição de uma associação de sociologia; mas, por causa de desavenças ou por 

razões que eu desconheço, nenhuma dessas tentativas...  

A.G. – Deu certo.  

P.L. – Exatamente. Culminou com a constituição da associação. Ainda na 

África do Sul, ainda a fazer o doutorado, como disse, em 2009... Em 2006, eu havia 
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estado com o presidente da Associação Internacional de Sociologia, com o presidente 

da Associação portuguesa, com o vice-presidente da Associação Internacional, que 

hoje é o presidente da Associação Internacional, que é um emérito sociólogo 

americano, Michael Burawoy, que na altura era o responsável pelas associações 

nacionais de sociologia, e me tornei amigo de Michael. Amigo do Michael, eu 

disse:“precisamos fazer alguma coisa por Moçambique. Os sociólogos em 

Moçambique não estão... está todo mundo a fazer consultoria, ninguém está a 

trabalhar, ninguém está a produzir. Há tanta coisa por fazer. Não estamos 

organizados”. Então, eu voltei para Moçambique e tentei reunir o máximo de 

sociólogos possível, para refletirmos sobre a necessidade ou não de resgatarmos ou de 

recuperarmos este projeto de constituir a associação. Uns vieram, outros não. 

Portanto, em 2006. Só em 2009 é que nós fizemos aquele... Em 2009, entretanto, eu... 

Posso continuar? 

A.G. – Vamos ter que interromper um segundo. A bateria está caindo de novo. 

E também, daqui a pouquinho... Aqui, gente tem um limite nessa sala, então a gente 

vai ter que...  

P.L. – Ah. Está bem. Então, vamos terminar.   

T.B. – Eu vou botar a outra que eu ainda tinha um pouco, para a gente continuar 

a entrevista. Mas a gente não vai ter muito tempo não.  

H.B. – Incrível. Uma morte súbita. (refere-se à bateria). E de quando foi à 

associação, afinal? 2009?  

P.L. – Sim, sim, sim. Em 2009 nós constituímos, fizemos o lançamento oficial 

em 2010. E, de lá para cá, estamos a crescer. Temos cento e tal associados. Bom. Se 

bem, associados entre aspas, porque nem todos... Nós ainda não temos um controle 

rigoroso de quem paga e quem não paga as cotas. Estamos a ser muito generosos 

nessa fase inicial, porque há muita letargia, as pessoas ainda não têm muita... Assim... 

Há uma série de receios. Entretanto nós herdamos um grupo de cientistas sociais 

relativamente divididos. Esta história que eu contei da UFICS. Mas nós adotamos 

uma atitude muito aberta na associação, que é não discriminar ninguém. Portanto, o 
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propósito e objetivo da associação é o desenvolvimento da sociologia enquanto 

disciplina e enquanto profissão. Então temos uma série de iniciativas a decorrerem lá, 

que visam, em primeiro lugar, a criar condições para que a gente comunique, a criar 

condições para que a gente publique o que está a pesquisar, um dia, talvez, criar 

condições até para estimular melhor essa publicação. Neste momento, estamos a criar 

a revista moçambicana de sociologia. Exatamente. O Elisio Macamo é uma das 

pessoas que está envolvida diretamente nisso. Mas tem a professora Isabel Casemiro, 

que também está aqui. Tem outras pessoas, que estão em Moçambique, que estão a 

trabalhar conosco neste projeto. Temos... Portanto, esta é a primeira... É o nosso 

primeiro mandato. E ainda estamos a tratar de questões básicas de institucionalização. 

Entretanto já temos uma idéia do que está a acontecer em termos de formação da 

sociologia ao nível do país. Emitimos, quando necessário, opinião em relação à 

natureza dos cursos. Queremos criar, assim, uma espécie de uma grade, que nos dá 

princípios básicos do que é a formação em sociologia; para que cada um faça o que 

acha que é, tem que haver uma grade curricular mínima, com alguns padrões. Então 

no meio de tudo isto, eu acabei sendo convidado a fazer parte de uma equipe do 

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, em Moçambique, 

que é um órgão do Estado e que vai velar pela qualidade do ensino superior. Portanto 

as coisas vão se encaixando, estão se encaixando. Então um dos mandatos deste novo 

órgão aqui é trabalhar com instituições profissionais e de investigação, exatamente, 

para promover a ciência, para promover a qualidade do ensino, etc. etc.. Então, são 

essas coisas nas quais eu estou envolvido e...  

A.G. – A sua gestão como presidente é de quanto tempo?  

P.L. – É de cinco anos exatamente. Renováveis.  

H.B. – E o centro continua ativo.  

P.L. – Sim, o centro continua. Como disse, as coisas não funcionam apenas com 

a minha presença, tenho equipes de trabalho lá. Eu sou apenas a cabeça. E vamos 

tentando organizar.  
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H.B. – Muito interessante. Porque é uma visão bastante complementar e 

contemporânea da geração nova. A gente tem uma pergunta que sempre faz aos 

entrevistados. Se você tivesse que falar de um livro que tenha sido importante para 

você ou de um acontecimento ou... Um ou mais de um, se você quiser...  

A.G. – Uma referência em geral. Não precisa ser um livro necessariamente, 

pode ser um filme, uma obra, um personagem, uma pessoa.  

P.L. – Que tenha tido influência na minha carreira? 

H.B. – De pesquisador assim, é.  

P.L. – Bom. Em termos de sociólogos assim, eu já havia feito referência a um. 

Elisio é um deles. Mas aqueles com quem trabalhei de facto, em termos teóricos, 

inclusivamente os meus estudantes me chamam, me dão o sobrenome dessas pessoas, 

é Ulrich Beck e Pierre Bourdieu, exatamente. Então as minhas publicações têm... É 

notório, é notório ver que o meu pensamento está... que é bastante influenciado por 

esses autores. Se bem que recentemente, Beck tem estado um pouco na prateleira, e 

estou a trabalhar com Pierre Bourdieu.  

H.B. – Porque você está montando o campo.  

P.L. – É. (ri) É. 

A.G. – Construindo o campo.  

P.L. – Então... estou montando o campo, não é?  Então, é um pouco por aí.  

H.B. – Então, Bourdieu vai trabalhar mais agora.  

A.G. – Patrício, há alguma coisa que queira acrescentar, que deixamos de 

perguntar devido à restrição de tempo?  

P.L. – Bom. Vocês foram bastante generosos deixando-me explanar...  

H.B. – Mas é essa a idéia.  
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P.L. – Exatamente. Então, esta possibilidade de eu construir o meu próprio 

roteiro e a minha história me permitiu falar das coisas que eu achava mais importantes 

eu mencionar aqui. Então, posso ter omitido alguma coisa, assim não 

propositadamente, mas eu gostava de agradecer. Acho a iniciativa extremamente 

importante. Penso que isto é importante para a gente comparar experiências 

diferentes, trajetórias diferentes, provavelmente esclarecer mal-entendidos, porque à 

medida que as pessoas tiverem acesso a essas histórias vão dizer: não, mas eu achava 

que isto foi feito por causa de...  

H.B. – Amplia o campo de percepção.  

P.L. – Exatamente, amplia a visão. Exatamente. Hoje eu estava a falar da 

necessidade da produção de conhecimento para autoconhecimento. Então... Nós 

temos que nos conhecer. E esta é uma maneira de nós fazermos isso aí. Muito 

obrigado pela...  

H.B. – Nós é que agradecemos.  

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 


