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Guilherme Mussane – ...em Bromberg, em 1940. 
 
Gerhard Liesegang – Sim. 
 
G.M. – O que recorda de relevante da sua infância? 
 
G.M. – Eu falei muito com a minha mãe e a minha avó sobre recordações que eu tinha e parece-
me que a primeira recordação é mais ou menos com dois anos, quando a minha avó me levou 
para Berlim para visitar os meus avós, mas a única frase que eu recordo é: “Hier ist. É aqui”. E 
entramos. Eu não me recordo de ter falado com os meus avós. É só o momento talvez da 
expectativa. E também tenho o hábito de me lembrar de frases isoladas, de momentos que... 
Outros não estão muito bem datados, mas dos meus três ou quatro anos, lembro-me de algumas 
coisas. Por exemplo: Bromberg era em uma zona da Polônia ocupada, e havia lá na cidade uma 
zona onde faziam uma construção qualquer, e a minha mãe tinha ido comprar pão comigo e de 
repente surge uma pessoa com um quepe de riscos vermelhos e brancos e também com uma 
camisa do mesmo tipo, mostra um brinquedo fabricado por ela e pede um pão, e a minha mãe 
rapidamente tira o pão, dá-lhe, mas recusa receber o brinquedo, e o homem mergulha outra vez 
e desaparece. Então, isso é também uma coisa histórica, porque a Alemanha de Hitler tinha 
primeiro aprisionado a oposição e também, depois da ocupação da Polônia, judeus, ciganos e 
outros que, se não foram logo executados, tinham que trabalhar enquanto podiam, enquanto 
tinham forças, em trabalhos do governo. Mas também me lembro de coisas mais amenas: 
passeio com o meu avô materno numa floresta de pinheiros, abetos – para mim, pinheiros 
isolados é a coisa mais bonita que pode existir –, e junto ao rio Brda, que é um pequeno rio de 
águas muito claras que passa lá pela cidade de Bromberg. E depois, muitas coisas. Em fins de 
1944, iniciamos a nossa fuga para o oeste. A minha mãe tinha estudado os mapas, os 
comunicados de guerra e, então, estava a ver que a frente estava a recuar cada vez mais e que 
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dali a algumas semanas poderia ser já bastante perigoso, e então, chamou a minha avó e 
levamos coisas, roupas de cama, o que podia caber nas malas e fomos para o oeste, atravessar o 
rio Oder. E ficamos primeiro em casa de alguns parentes afastados, que tinham uma grande casa 
numa zona rural à sudeste ou à leste de Berlim. E quando a frente também lá se aproximava, 
ouviram-se os tiros de canhões – eu não ouvi nada, porque eu não percebia muito disto –, então, 
novamente no comboio, para outro sítio, onde a minha mãe tinha trabalhado como professora de 
assuntos para mulheres rurais: economia doméstica, química... É uma academia que ainda existe 
hoje. Hoje já é uma escola técnica. 
 
G.M. – E o professor, em 1947, entra na escola, quase diretamente para a segunda classe. Não 
havia a classe inicial nessa altura? 
 
G.L. – Havia, mas nós tínhamos fugido e, na atual RDA, onde nós tínhamos vivido até abril de 
1947, entrava-se em outubro. E ali, o diretor da escola tinha olhado para mim e disse: “Este é 
ainda muito magrinho, ainda não vale a pena”. Então, a minha mãe, que já estava com planos de 
fugir, começou a ensinar-me a contar e a escrever alguma coisa. Então, depois da fuga, que 
levou umas duas ou três semanas, porque tínhamos que passar por acampamentos... Nós 
passamos a fronteira entre a zona ocupada por soviéticos e por britânicos, como muitos outros. 
O oficial britânico, do outro lado, não estava muito contente do grande fluxo. E quando então 
chegamos numa aldeia perto de Bremen, onde fomos recebidos. Era uma coisa dura, porque a 
população local tinha de dividir todas as suas casas. Quem tinha uma casa grande só tinha 
direito a certo número de quartos, e o resto, tinha de ceder. E então, lá, quando eu cheguei, era 
uma turma grande, porque havia poucos professores, talvez uns 60 alunos, então, tinha que 
primeiro levantar-se e contar até cem, e também tinha que escrever alguma coisa. Então, viram 
que eu tinha mais ou menos o nível e aceitou-me. Foi assim que eu tive uma passagem 
condicional para a segunda classe, porque eu não tinha escrito nada, mas lá eu consegui mais ou 
menos ter notas boas e assim avancei. Portanto, como aqui, também na Alemanha as mães eram 
professoras auxiliares, e no meu caso, não me ensinou só a escrever e ler, mas também muitas 
outras coisas, a fazer contas estimativas e porcentagens. [Inaudível] aqui em Moçambique, 
[inaudível] também tinha ensinado a estas senhoras que deviam gerir grandes quintas. Então, 
tinham de saber fazer contas e estimar rapidamente o que é grande, o que é pequeno e quanto 
custam certas coisas e, portanto, pediram a mim. Eu vi o meu pai com consciência pela primeira 
vez talvez em 43, porque ele estava na guerra, e depois, outra vez em 47, e em 50 já estávamos 
outra vez separados, porque ele foi trabalhar em uma outra zona da Alemanha. Então, quando 
nos encontramos mais tarde, talvez em 51 ou 52, ele também saía às cinco e meia ou seis e 
voltava à noite. Só no fim de semana, o passeio da família, isso era mais vezes em conjunto, e 
todas estas coisas diárias eram com a minha mãe e com a minha avó materna. [A minha avó] 
vinha de uma família de técnicos – o pai dela tinha sido um dos primeiros mestres de 
eletricidade da Alemanha, e mesmo ela, quando descobria algum curto-circuito ou mau contato 
em algum sítio, pegava numa chave de fenda, abria e trabalhava. Portanto, não é como aqui em 
Moçambique, que coisas técnicas são para os homens. Ela assumia isso tudo. E tinha sido 
secretária em Londres e Paris, onde tinha se casado com o meu avô. Portanto, era um bocado 
aventureira. Mas eu já a via mais como uma pessoa velha. E ambas eram um bocado críticas. A 
minha mãe até tinha estado em uma escola secundária de esquerda, quando havia muitos judeus 
que fugiram, em 1933, quando vinha Hitler com as leis discriminatórias que foram feitas. Ela 
era muito mais à esquerda do que o meu pai, que veio de uma família conservadora. Mas 
uniram-se. A minha mãe se sentia, digamos, protegida por ele. E ela também não gostava assim, 
só conformismo total. 
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G.M. – E, em 1959, entra para a Universidade de Colônia. Será que é neste período que começa 
a sua inclinação para as Ciências Sociais? O que terá acontecido aqui? Alguém influenciou, 
algum professor, ou a sua mãe? O que é que havia...? Por que entrou para as Ciências Sociais 
nesse período? 
 
G.L. – Não talvez tanto as Ciências Sociais, mas mesmo mais compreender o passado. Quando 
nós ainda não tínhamos muito boas condições, eu queria ser engenheiro de minas, porque 
gostava de cristais, e também sabia que engenheiros de minas e geólogos podiam, 
eventualmente, viajar para países longínquos. Portanto, isso já era uma coisa que apareceu com 
dez ou onze anos. E eu até tinha colegas que tinham o mesmo interesse, mas parece que eu fui o 
único... 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
G.M. – Então, em 1959, entra para a Universidade de Colônia. Eu estava a perguntar... E estuda 
Ciências Sociais. 
 
G.L. – Bem, de fato era, mas uma parte do interesse veio de uma palestra que um arqueólogo e 
diretor do Museu Etnográfico tinha dado na cidade de Krefeld. E, nessa altura, eu já tinha saído 
do sonho de ser engenheiro de minas e queria ser arquiteto, mas também estava a duvidar 
porque eu não tinha boa capacidade de negociação, e o arquiteto tem de ser capaz de vender os 
seus produtos. E, então, eu estava à procura de outra coisa, e então vi que... “Como é que se 
chega à África para fazer escavações?” Então, eu falei lá com o diretor do Museu de Arte de 
Colônia, que era um amigo também da minha mãe, ele também era artista, digamos, em tempo 
parcial, e ele me disse: “O que é mais perto disso é a Antropologia, ou a Etnografia”, que em 
alemão se chama Völkerkunde, e ele disse que Völkerkunde existia lá em várias cidades. E a 
Universidade de Colônia, que era a sessenta quilômetros do lugar onde nós vivíamos, era aquela 
que estava mais perto. E os meus pais, com cinco filhos, também não tinham tão grandes meios 
para alugar um quarto em uma outra cidade – ainda tinham poucas posses –, e então, todos os 
dias eu viajava de comboio para a cidade de Colônia, que era mais ou menos uma viagem de 
uma hora e tal, e depois ainda tinha que apanhar o elétrico até lá, e estudava. Portanto, eu não 
participei muito na vida dos estudantes. Também nunca gostei muito de beber. Embora, quando 
eu depois era assistente, eu tinha um professor e chefe que não dispensava um ou dois copos de 
aguardente depois do almoço e obrigava-nos mais ou menos a beber, e eu fiquei sempre com 
dores de cabeça. Então, essa parte da vida de estudante não me fazia falta. Mas eu utilizava o 
tempo no comboio também para leituras. Nós podíamos levar qualquer coisa da universidade, e 
eu me lembro de ter lido muitas coisas sobre etnografia da África. 
 
G.M. – Que autores nessa altura? Era Malinowski, Radcliffe-Brown...? 
 
G.L. – Malinowski veio um bocado mais tarde. Nós tínhamos um professor muito bom, mas 
reacionário, ele não gostava nada desses funcionalistas, e então, quanto mais ele dizia que não, 
nós gostávamos mais. Eu passei um ano na Universidade de Berlim, quando eu tinha uma 
professora, a Sigrid Westphal-Hellbusch, que tinha sido a última assistente de um professor 
relativamente conhecido na Alemanha e que era mais do lado do funcionalismo, o Richard 
Thurnwald, que também, nos anos 20, tinha feito um trabalho de campo na atual Tanzânia. E 
essa trabalhava também sobre estruturas políticas e tentava reconstituir a história um bocado, 
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com referência a estruturas políticas. Por exemplo, as sociedades de classes na zona [inaudível] 
e outros, ela explicava por conquistas. Portanto, ela transmitiu-nos algumas coisas desse tipo. 
Mas eu li também muitos outros trabalhos lá dos anos 20 sobre origens do Estado. Portanto, foi 
um bocado pela literatura. E havia, na Alemanha, a necessidade, para os doutoramentos, de se 
estudar pelo menos três disciplinas: uma era a disciplina principal, onde se devia saber mais ou 
menos tudo, e outra, que eu escolhi lá, Sociologia, embora talvez estivesse um bocado perdido – 
havia a Sociologia Empírica, com muita estatística –, e do outro lado, Arqueologia Pré-
Histórica. Mas também fiz um bocadinho de Arqueologia Clássica, História da Arte Européia, e 
como eu já conhecia muitas línguas eslavas, Lingüística Comparada, onde eu fui para aquelas 
coisas que me interessavam. E, então, quando eu já tinha escolhido um tema para o trabalho de 
doutoramento, eu vi que lá na Alemanha seria muito difícil, primeiro, encontrar fontes, mas 
também, um bocado mais de inspiração. Então, eu fiz um pedido de bolsa para ir para Londres, 
onde estava um professor que tinha vindo aqui da África Austral, ou da África do Sul, o Isaac 
Schapera. 
 
G.M. – O Schapera do [inaudível]? O Schapera? Isaac Schapera? 
 
G.L. – O Isaac Schapera. Tem também um outro, Schapiro, eu sei. Mas esse, já nos anos 20, 
tinha escrito, com vinte e tal anos, um grande volume sobre os povos Khoisan e depois tinha 
estudado os Tswana. E este me recebia muito bem. Nessa altura, ainda queria comparar todos os 
estados que tinham saído dos [inaudível]. E então, ele olhou lá para o plano e então disse: “Ali 
os Ndebele, eu conheço bastante bem, aqueles que estão no Zimbábue Ocidental, e lá também 
eu conheço alguém que quer trabalhar ou estará a trabalhar sobre isso. Mas ali sobre os 
Changana, ali eu não sei quase nada”. E, então, viu no meu currículo que eu tinha aprendido um 
bocado de espanhol e disse: “Como você sabe espanhol, provavelmente não deve ter dificuldade 
de ler em português”. E como eu vinha de uma zona lá da Baixa Alemanha, “também não deve 
ter dificuldade de africâner”. Deu-me lá algumas coisas e disse: “É melhor começar com os 
Changana, o estado de Gaza”. Então, eu quase mergulhei, não falei muito com ele nos próximos 
dois ou três meses e comecei a ler e a estruturar e a escrever o primeiro capítulo. O primeiro 
capítulo era da guerra de sucessão entre Mawewe e Muzila, e ali há várias fontes que falavam 
de batalhas, e quando eu olhava para o mapa, então, cada batalha estava em um lugar diferente, 
e os relatos assumiram que só tinha havido talvez uma ou duas batalhas, mas, na realidade, 
havia sete. E pode-se dizer que todos os relatos tinham alguma coisa de verdadeiro – e para 
mim, foi um grande ensinamento, de não desprezar nenhuma fonte, não descartá-la, mas ver 
como é que isso se dá. É como esta história do elefante e os sete cegos, e cada um diz assim... 
um pega na tromba diz: “O elefante é isso”. E o outro, na orelha... Parecem coisas muito 
díspares. E, de fato, lá então se via que, para reconstituir a história, é preciso pegar muitas 
fontes, muitas visões, para ver como o processo se desenrolou mais ou menos. 
 
G.M. – Então, o Schapera, eu posso dizer, foi quem introduz o doutor Liesegang na questão do 
estado de Gaza, na figura de Ngungunyane, e em tudo aquilo que veio mais tarde escrever. 
 
G.L. – Pode-se dizer que o meu tutor na Alemanha era um especialista da Austrália. Era um 
bocado crítico, mas não se tinha interessado muito por estas populações. Quando muito, um 
bocado em Madagascar, meio a Oceania ou Malgaxe povos indonésio e africano. Mas o resto, 
isso era outra especialidade que, quando era novo, tinha sido a área de outros colegas. Agora, 
ele estava lá sozinho na Universidade de Colônia, mas não se preocupou. E começa a década 
dos anos 60, era a década da África, quase todos os seus pupilos queriam estudar a África, e 
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nenhum a Austrália, que era a especialidade. Uma única que de fato fez, mas todos... Era 
também uma certa grandeza dele, de ele aceitar os alunos escolherem o que eles queriam, e não 
interferia muito na escrita, só depois é que ele via lá, assim: “Você está a citar mal. Na página 
tal, você escreve 85 e em outra diz 86, para a mesma publicação”. Então, olhava um bocado 
para o detalhe, mas o resto... 
 
G.M. – E, de 1959 a 1964, estuda entre Berlim, Colônia e Londres. Neste período, o que 
estudou? Que personagens importantes terão passado pela sua vida, de 59 a 64? 
 
G.L. – Portanto, era também um bocado rebelde. Assim, eu aprendia mais nas leituras do que se 
falava. E pode-se dizer que talvez aprendi mais com sociólogos, em Colônia. Ali, havia o 
[inaudível] Kenner, que era meio alemão e meio suíço, que era também, lá na União Humanista, 
um personagem importante, portanto, não muito ligado às igrejas que... assim, muito longe, com 
uma participação autônoma. Quando estive em Londres, a principal autoridade lá na School of 
Economics era o Raymond Firth, que ali era o especialista da Tikopia e da economia da 
Polinésia. E fui lá também admitido ao [inaudível] Seminar, então, aprendi um bocado da 
maneira da análise dele. A maneira de classificar e abordar já antes tinha sido o meu interesse, 
portanto, foi esta área de palavras ou classificações mesmo, como instrumentos de análise, mas 
não como realidades. E ali já era uma distinção, uma diferença com o meu professor. Quando 
falava de casamento, ele tomou isso como uma realidade, e então, quando se fizesse a análise, 
teria de se incorporar um bocado a realidade. Mas, para mim, eram mais classificações 
[inaudível] que eram certas, digamos, configurações, mas nunca saberíamos a realidade toda. E, 
portanto, dava-se também espaço para outras disciplinas. E isso eu vi um bocado em... 
Raymond Firth era uma pessoa que... assim, magrinho, um bocado alto que, nos seminários, 
inclinava-se numa cadeira e então cruzava os braços. Mas essa vida austera o levou a... parece 
que ele morreu com cem ou cento e um anos. O Isaac Schapera era assim também. Ele dizia que 
era o único não-casado que tinha – não, era o segundo, porque parece que havia um outro – que 
tinha escrito sobre a vida matrimonial sem nunca estar casado. Mas, para mim, era uma espécie 
de patriarca judeu, que toma conta de alguém como seu filho. E outros achavam que era um 
homem cínico, que eu nunca compreendi como se pudesse. Talvez por eu também ser cínico, 
um bocado maldizente, eu não achava e achava que [inaudível] era mesmo uma pessoa muito 
boa e mesmo aceitava que ele tinha escrito uma carta ao Max Gluckman, que parece que não 
[inaudível] tanto, para pedir um conselho. E portanto, além desse, depois, ainda havia, em 
Londres, na School of Oriental and African Studies, ali tinha um corpo de... tinha os mais 
velhos, que eram todos especialistas da Ásia, como o Fur Hemmendorff, mas também o Philipe 
Kalivac estava lá, um especialista da Tanzânia. Sobre ele também existe uma entrevista, assim, 
em que ele mostra como, depois da Segunda Guerra Mundial, entra na Universidade de Colônia, 
através de trabalho como investigador na área da Antropologia, entra na academia. E também 
vi, ainda relativamente jovem, a Mary Douglas, que estava na New York University College 
como quase junior do mentor do International African Institute, que era o [inaudível]. 
 

[PAUSA] 
 
G.M. – Sim, estava a falar de Mary Douglas. 
 
G.L. – A Mary Douglas, mais tarde, ela se [definia] como estruturalista. Nessa altura, já se 
falava de Lévi-Strauss, mas já se sabia que havia, me parece que em Oxford, havia o Edmond 
Leach, que tinha escrito, ou reescrito a sua tese perdida, Political systems of highland Burma, e 
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depois estava para trabalhar sobre o Sri Lanka, portanto, o Ceilão. E lá, os sistemas agrícolas, a 
dizer que a base da sociedade é praticamente o regime fundiário que existe e como se faz a 
divisão das terras, que impressionava muito. Porque eu sou uma pessoa que também vem do 
visual e, com mapas, sempre eu sabia lidar bem. Portanto, isso tinha também uma certa 
apreciação pelos estudantes que estavam lá em Boas. Quando eu dei lá uma palestra, era mais a 
estrutura de classificação de animais e insetos, então, eles viam [inaudível] básico ser 
[inaudível], e depois dali, ninguém sabia como continuar a discussão e ficou assim, pendurada. 
E a Mary Douglas, de fato, nessa altura, ela é reconhecida talvez dos seus escritos sobre a 
África Central, a cultura material, mas ainda não tinha se [definido] como estruturalista. 
Também ali, nesta direção, sistemas de pensamento, nunca fui muito, porque era mais cultura 
material e realidades, isso pode estudar. Portanto, a minha vida profissional, depois de ter feito a 
minha tese, eu fui convidado a ser assistente lá do meu professor. Mas como ele tinha tido uma 
história de muitas zangas com os seus assistentes, eu nunca considerei isso como uma coisa 
permanente, e também era um bocado ciumento dos meus colegas mais ambiciosos, e o meu 
chefe também não tinha lá uma mão muito suave, a tentar compreender os sentimentos dos 
outros. Portanto, depois de um ano, eu deixei e... 
 
G.M. – E onde é que trabalha como assistente? É em Colônia? 
 
G.L. – Em Colônia, sim. Portanto, era esse professor Patrik. Eu acho que, com um bocado de 
aconselhamento, eu teria agüentado mais anos. Porque, em princípio era bom, exceto esse ritmo 
de ser forçado a beber ao meio-dia. Meu chefe sempre se recolheu umas duas horas em uma 
cama que tinha escondido no seu armário, mas nós, os assistentes, nós tínhamos que ficar até às 
cinco ou, às vezes, até oito da noite nos gabinetes a tentar ultrapassar esse efeito do álcool. 
Então, não foi assim tão produtivo, porque praticamente chegava-se à noite em casa e já não se 
tinha tanta força para escrever. Toda a minha tese eu escrevi quase à noite, entre as vinte e as 
duas da manhã, quando estava tudo quieto em casa. Mas com esse ritmo de trabalhar todo o dia, 
também não... Hoje eu já não faço isso. Hoje eu escrevo de manhã, sempre.  
 
G.M. – Então, está entre a escola de Manchester e com elementos de Oxford, mas depois tem... 
 
G.L. – Portanto, mas, realmente, alguma tradição de Malinowski. Ali, o Firth não se tinha dado 
totalmente bem com o Malinowski. Esse, também, talvez ameaçado pela guerra, vai para os 
Estados Unidos. Mas mais tarde vi que [inaudível]. E nessa altura, parece-me, ainda não se 
tinha estruturado tanto a escola de Manchester. Existia o Max Gluckman, daquela instituição 
que existia em Lusaka, o Livingstone Institute, com a sua experiência na África do Sul, com 
esse ensaio Social Situation in [Modern] Zululand, que impressionou muito, mas não tinha 
ainda, nessa altura, uma possibilidade de utilizar isso e, ao nível da abordagem histórica, é um 
homem que não tinha escrito muito mais nesta área. O Ian Cunnison, que tinha escrito um 
ensaio, History on the Luapula, que é importante e foi mencionado por Jan Vancina, que depois, 
na mesma altura, eu li, que já tinha publicado, foi a sua tese, L’histoire orale et ses méthodes. 
Então, eu sempre tive uma queda pela História, já desde a escola secundária, onde lá tive um 
professor, que pôs-me na décima-primeira classe, espontaneamente, deu-me a nota [inaudível], 
que zangou um bocado outro que estudava muito mais, porque às vezes eu me preparava mesmo 
para a aula e, assim, sabia mais do que o professor. Então, isso se manteve. E uma dessas 
questões que me movimentavam era tentar compreender movimentos culturais. No Museu de 
Berlim, havia uma exposição sobre [inaudível], portanto, não sei se lembra que havia lá 
Alexandre Magno, que tinha feito uma conquista até a Índia e ela não veio sozinha, depois 
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deixou de fato a cultura grega do século III ou IV lá nesta zona e isto se incorporou no budismo 
e foi lá para mais a Ásia. Então, esses contatos culturais me interessavam muito. Na 
universidade, ainda li as primeiras obras que havia lá também, na biblioteca da universidade, 
contatos entre a China e Índia. Portanto, pode-se dizer que, no segundo ano da universidade, eu 
ainda não tinha um interesse muito fixo sobre a África. Isso veio mais com a tese, com os 
conselhos que me deram em Berlim, a dizer: “Não estuda Ásia nem América. Os norte-
americanos sabem muito mais sobre os esquimós do que nós e, quando muito, vão precisar 
talvez de dois ou três especialistas para a América. Melhor ver onde tem o melhor mercado”. E, 
assim, eu acabei... Mais tarde então ir para Londres, ter lá mais conselhos. E, de fato, foi essa 
formação que me levou, depois do trabalho de campo, a ser aceito em Moçambique, em mil 
novecentos e... Podemos talvez já fazer o salto. 
 
G.M. – Sim. Mas de 64 a 66 faz um trabalho de arquivo em Londres e Lisboa. E será em Lisboa 
que vai entrar em contato com a pesquisa sobre os Nguni? Ou já...? 
 
G.L. – Não, ali era só, realmente, fontes que eu não podia conseguir. Em Londres, eu entrei em 
contato com o casal Dias – mais com a Margot do que.. 
 
G.M. – Margot e Jorge. 
 
G.L. – ...o Jorge Dias. E ali tive um contato porque o meu chefe, o supervisor em Colônia, 
queria convidar o Jorge Dias a ser professor na Alemanha, como ele sabia falar alemão. Mas o 
Jorge Dias estava lá tão bem estabelecido em Portugal, não queria ser catedrático. Mas assim se 
deu. Houve mais contato também com os colaboradores do Jorge Dias. Em Portugal, eu conheci 
alguns africanos: um angolano que não fazia nada porque devia ter sido oficial de reserva, mas 
os portugueses não queriam mandar para Angola combater, e se interessava um bocado por 
História; o Luís Felipe Pereira, que apareceu lá duas ou três vezes. Nessa altura, me lembro de 
que se falava muito sobre Moçambique, quase era assim um massacre dos Macondes, e que 
teria eventualmente lá acontecido, e o começo da luta armada. O Luís Felipe Pereira, parece-me, 
também tinha saído antes, não sei se em 58. Eu estive lá quase só no Arquivo Histórico 
Ultramarino. Então, houve brasileiros que fizeram investigação sobre o século XVIII com quem 
eu falei. Os portugueses eram quase todos estudantes que tinham a tarefa de estudar todos os 
vice-reis. Lá, os professores não se preocupavam muito de ter algum trabalho de licenciatura, 
era sempre o próximo vice-rei. Eu tinha lá uma amiga que tinha tido a preocupação de... porque 
tinha tido um vice-rei que governou duas vezes, então, ela nunca acabou a tese. Mas era o único 
contato. Em Portugal, tinha havido, em alguns anos, greves com grupos de esquerda, mas no 
tempo em que eu estava lá, estava tudo mais ou menos calmo. Eu conheci, um bocado de longe, 
uma assistente da Virginia Rau, que é uma [inaudível] de História Econômica, e também 
conheci, depois aqui, o Cândido Teixeira, que também estava a estudar lá, mas não acabou lá e 
até foi depois recrutado para um curso de Alferes Milicianos. 
 
G.M. – E nesse período escreve Contribuição ao estudo das histórias dos Nguni de Gaza no sul 
de Moçambique, 1820-1895 [Beitrträge zur Geschichte des Reiches der gaza Nguni im 
südlichen Moçambique 1820-1895]... 
 
G.L. – É. Isso era praticamente a tese. E os contatos com o Dias resultam na publicação de 
Resposta das questões... 
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G.M. – Resposta das questões sobre os Cafres. 
 
G.L. – É o primeiro questionário etnográfico do século XVIII que se conhece lá. Tinha havido 
outros no século XVI, muito mais primitivos e que interessava lá e que...  
 
G.M. – E escreveu Resposta das questões sobre os Cafres ou notícias etnográficas sobre Sofala 
do fim do século XVIII, que teve um prefácio de Jorge Dias. E depois é que vem a tese. 
 
G.L. – Eu escrevi lá uma pequena introdução, três ou quatro páginas, para mostrar como é que 
surgiu, e era também um período em que surgiram algumas descrições etnográficas, não com 
base neste, e uma tentativa de recolher coisas para o Museu. Então, interessava lá. Mas depois 
essa iniciativa desapareceu, portanto, não teve continuidade em Portugal, até porque, quase 
vinte e tal anos depois, a Corte passa para o Rio de Janeiro e, assim, muitas... Pode-se dizer que, 
na altura de ter acabado de estudar, eu tinha alguma prática de escavações. Eu tinha participado 
em escavações do neolítico e também em uma igreja de uma zona dos romanos, portanto, lá do 
século II ou III depois da nossa era e da transição dos romanos para francos, e tinha praticado 
um bocadinho de trabalho de campo. Isso, também, fizemos mais de uma vez na Espanha, no 
ano em que lá trabalhava, e interesse na história e a metodologia da utilização de fontes orais, 
um bocado mais crítico. Isso levou à minha inclusão em um projeto que teria uma possibilidade 
de eu fazer trabalho de campo em Moçambique, em 1969 e 71. Isso, através de um africanista, 
na Universidade de Colônia, que tinha visto que eu gostava muito de desenhar e desenhava 
mapas tal qual como ele, e então, ele me apresentou lá a um grupo e então, devia elaborar um 
mapa histórico do sul de Moçambique, no alto da Swazilândia e este de Transvaal, no fim do 
século XIX mais ou menos, antes da conquista colonial. E com isso eu fui, em 69 e 71, para 
Moçambique. É ali o meu primeiro contato realmente físico com Moçambique. Antes, eu só 
tinha visto alguns moçambicanos, em Lisboa. Uma funcionária da embaixada de Portugal na 
Alemanha dizia: “[Inaudível] dos portugueses, mas já não somos tão primitivos como no século 
XIX. O meu pai fez trabalhos no porto de Lourenço Marques”. E então, de fato, quando eu 
cheguei aqui, não fiquei muito surpreendido. Todos esses prédios que se vêem ali ao longo da 
Eduardo Mondlane já existiam. Desde os anos 50 houve, de fato, uma grande... e mesmo no 
país, certas mudanças. Quando eu cheguei em Magude, em 69, lá na administração, o branco no 
topo e mistos nas secretarias, mas lá fora andava um inspetor de finanças que era um negro e 
que era um dos primeiros que tinha saído aqui da atual Escola Josina Machel e, portanto, tinha 
feito lá o sexto e sétimo ano... 
 
G.M. – O Liceu Salazar. 
 
G.L. – Sim. Ou talvez era lá naquela outra, a Escola Francisco Manyanga. Mas havia alguns 
sinais. E a segunda vez que vim, já havia chefes dos postos negros. Portanto, no Alto Changane, 
em Manjacaze. Portanto, algumas mudanças que eram em um período tão curto que, depois da 
independência, inicialmente, já não se interessavam muito. Mas acho que ficaram na memória 
de algumas pessoas, para comparar com o que tinha acontecido depois da independência. 
 
G.M. – E está em Moçambique nesse período, em sessenta e tal, o que faz? Trabalha como 
investigador? Ou já está...? Tem alguma relação com a Universidade Lourenço Marques? Ou só 
está na investigação? 
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G.L. – Não, eu só estava na investigação, e uma investigação que dependia das universidades da 
Alemanha. Quando eu cheguei aqui, já tinha contatos com o António Rita Ferreira, que era um 
dos conhecidos. E esse Rita Ferreira não sabia alemão, mas foi lá ver a minha tese. Eu citei a ele 
e ele ficou muito satisfeito, porque tinha lá entre dois ou três trabalhos dele, e depois ficamos 
em contato. O Rita Ferreira tinha ganho um prêmio e passou lá umas férias prolongadas, para 
fazer as investigações. Eu não sei se encontramos-nos em 66 ou 67, porque já tinha depois 
voltado para férias em Portugal. Portanto, fui recebido por ele. Quase dois dias depois da 
chegada, aparece lá o Luís Bernardo Honwana, que já tinha sido solto da prisão, e escreve sobre 
o meu artigo no Diário de Moçambique [inaudível]. Quando, mais tarde, encontrei alguns 
alemães lá em Nampula, achavam que isso era muito exagerado. Porque ele estava muito 
entusiasmado com o fato de que alguém tinha de vir de fora para estudar a história africana. 
Aqui, a universidade, de fato, ela existia, mas era muito controlada por Portugal 
ideologicamente. Os geógrafos podiam investigar o que queriam, mas os historiadores tinham 
mais ou menos de replicar o que se fazia em Portugal, portanto, história do Mediterrâneo ou... E 
uma pessoa que tinha publicado muitos livros, como o Alexandre Lobato, ficou assim, em um 
lugar de professor auxiliar e, mais tarde, era também diretor do Arquivo Histórico, mas não lhe 
deram nenhum destaque. E havia pessoas que lutaram para o Centro de Estudos Africanos, mas 
simplesmente não se fez. Só depois de dois anos de luta é que tinha um lugar, um assistente 
para fazer investigações antropológicas. Havia outros sociólogos ou sociólogas que não faziam 
mais nada do que fazer bibliografias, lendo uns livros ou outros. Portanto, não havia muita 
investigação. Havia um ou outro, umas duas sociólogas que investigavam o caso de algumas 
mulheres que vendiam camarão e que tinham conseguido acumular algum dinheiro e até tinham 
comprado um barco. Mas o resto, a sociedade africana era considerada um caso um bocado 
melindroso, quando não havia realmente investigação de ponta. E eu, para mim era a primeira 
vez que eu estava em um país onde eu não dominava a língua da maioria das pessoas, e não 
tinha muita prática de campo, portanto, eu tentei fazer os meus trabalhos sem prejudicar muito 
aos entrevistados. E eu sabia que o Donald Philip [inaudível], que se interessava pela História e 
que veio lá do Zimbábue, da Rodésia, fazer investigações sobre o estado de Mutapa, não 
perguntava muito. Mas tinha saído já. As pessoas com quem ele tinha falado foram presas para 
serem investigadas na administração, para saber o que tinham dito. Não prendiam ele, mas 
prendiam o elo mais fraco. Então, eu tentei evitar equívocos. E, felizmente, para os 
administradores, que tinham mais ou menos o nível de licenciados, a História pré-colonial era 
uma coisa muito longínqua, não tinha muito com política. Para os africanos era uma coisa muito 
mais viva. Portanto, eu voltei para a Alemanha, trabalhei com o Frobenius Institut, em 
atividades de investigação de História africana. Lá tinha um professor que queria desenvolver 
isso, não tanto com história oral, mas através também de estudo da cultura material. Eu comecei 
com isso, mas é uma área onde os resultados não são muito fáceis. E por isso, quando tive, 
depois da independência de Moçambique, a possibilidade de vir para cá e vi que havia 
investigações feitas pelos arqueólogos, então, eu aceitei o convite. Até porque era muito bom 
para a minha família. Porque a minha mulher, que eu tinha encontrado aqui, tinha familiares que 
estavam na escola que precisavam de ajuda. E só trabalhando aqui e recebendo algum apoio do 
governo alemão sobrava dinheiro para ela fazer estes apoios. Infelizmente, algumas das pessoas 
morreram. Mas o plano era este. E praticamente o apoio que eu recebi nos primeiros anos do 
governo alemão, livre de impostos, tem segurado um bocado a minha vida depois. 
 
G.M. – E, nessa altura, a Alemanha estava dividida, era Alemanha Ocidental e Alemanha 
Oriental. Qual Alemanha apoiava, a Alemanha Ocidental ou a Alemanha Oriental? 
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G.L. – Ali, é preciso compreender a situação. O dr. Ganhão, que faleceu neste ano, ele próprio 
tinha estudado na Polônia e não gostava muito do marxismo ortodoxo nem de uma tentativa de 
quase colonizar Moçambique por marxistas ortodoxos, e parece-me que mesmo o Samora 
[inaudível], e o Aquino de Bragança, naturalmente. Todos eles não tinham uma ligação muito 
forte. Mas a maior parte das pessoas não gostava...  
 
1a Entrevista: agosto de 2008 
 
G.M. – ...depois de estar em Moçambique, como é que chega...? A convite de quem? Aliás, 
estar em Moçambique a trabalhar na investigação... 
 
G.L. – Portanto, eu tinha feito um trabalho de campo e, com o resultado do trabalho de campo, 
escrito dois artigos, e tinha sido convidado a fazer [inaudível]. Então, tinha escrito uma crítica 
um bocado dura a [Allen] Isaacman, e ali havia uma certa concordância daquela assistente do 
Instituto de Investigação Científica, que trabalhava também no Museu de História Natural como 
curadora da Seção Etnográfica, que tinha... Agora começou a faltar o nome.  Ela tinha falado 
com o Ganhão e dito... ou consultado com ela, e disse que “essa é mesmo especialista da 
história pré-colonial, história africana, de Moçambique, e não vai na senda de americanos, é 
independente”. E, na altura, só havia uns quatro ou cinco disponíveis no mercado, com 
pequenas publicações ou grandes, que era o [Malyn] Newitt, o Coker, o Issacman, um que tinha 
escrito um pequeno livro, [inaudível] africano em Moçambique. Eles tinham também contatado 
o Rita Ferreira, e o Rita Ferreira sabia que eu tinha aqui familiares que precisavam de apoio e, 
provavelmente, estaria interessado em voltar. Então, [inaudível] e fazer aqui em Moçambique, 
criar as condições, e eu nem sabia nada das histórias [inaudível], ia tentar. Como a viagem era 
barata.... Eu não sei se mandei um telegrama para lá, ou outra coisa. Então, paguei uma viagem, 
para ver as condições aqui. Portanto, falei lá com os historiadores e com os arqueólogos, gostei 
e, então, disse que sim, e fui ainda para fazer trabalho de campo na Tanzânia, pela segunda vez. 
 
G.M. – É parte do primeiro contingente de pessoas que estudam a história de Moçambique 
estando em Moçambique. Quem é que estava aqui na universidade, além do Ganhão, de Rita 
Ferreira, essas pessoas que menciona? 
 
G.L. – Portanto, o próprio Ganhão tinha formado uma equipe de uns quatro bacharéis: Carlos 
Serra, o que mais tarde se suicidou, Nogueira da Costa, que é descendente daquela família Cruz 
da Zambézia, cujos antepassados tinham sido exilados em Inhambane, e lá é mais ou menos 
como [inaudível], podia se pensar [inaudível], mas também com parentes afastados. [Inaudível] 
estava lá, mas como estudante. Também tem o nome Cruz no nome. Agora está a estudar igrejas 
em [inaudível]. Nessa altura, [inaudível] fazia quase que [inaudível], com [inaudível]. Portanto, 
[inaudível]. 
 
G.M. – [Inaudível]. 
 
G.L. – Esse era estudante, como também o João Paulo. Havia uns que já tinham acabado esse 
curso de três anos que tinha começado um bocado antes da... 
 
G.M. – Aquele curso de desenvolvimento lá do...? 
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G.L. – Não. Esse só começou em... Não sei. Talvez em 1978 ou 1979. Talvez em 1979 mesmo, 
quando vem um grande grupo, mais ou menos convidado pelo Aquino de Bragança, que tinha 
ficado desencantado com o desenvolvimento na Tanzânia e veio se fixar aqui: a Ruth First e 
britânicos e dois ou três alemães... Não. Esses até já estavam, porque eles fizeram o primeiro... o 
estudo do mineiro moçambicano. Só que o curso de desenvolvimento, esse ainda não existia, 
mas esse grupo de investigadores já. 
 
G.M. – E como é que era a Universidade Eduardo Mondlane no seu tempo, com Ruth First e 
com Aquino de Bragança? Que tipo de curso vocês formavam? Quantos estudantes tinham? 
Que modelo de curso desenhavam para preencher a lacuna que havia na área de Ciências 
Sociais, sobretudo na área de História? 
 
G.L. – A área de História era praticamente a única coisa que existia, na área das Ciências 
Sociais. Não havia Sociologia e Antropologia. Ensinava-se um bocado a Antropologia para 
perceber melhor as estruturas africanas na história da África. Ali, havia o Eduardo Medeiros, 
que colaborava lá. Infelizmente, isso era só [inaudível]. O curso tinha sido desenhado mais ou 
menos em 1975 ou 1976, antes do meu tempo, quando havia esta grande crise. Os portugueses e 
muitos mistos saíram e, com eles, quase todos os estudantes. Havia quase mais professores que 
ficaram do que estudantes. E também, o curso de História, o que tinha sido ensinado, tinha 
muito mais de história da Europa e história da civilização latina. Então, já se tinha feito o 
trabalho de reformulação. Quando começou a universidade a ter o nome de Eduardo Mondlane, 
já estava direcionado para história da África. Bem, um eixo era também a história universal, 
ensinava-se muito economia política, mas, também, introdução às Ciências Sociais. E quem 
ensinava economia política era o Casal, esse antropólogo que está em Portugal. 
 
G.M. – [Adolfo] Yánez Casal. 
 
G.L. – Yánez Casal, antigo padre, mas casado. E havia mais alguns que talvez estou a esquecer-
me, que estão mais ligados ao ministério. Então, dávamos esse curso de três anos. A maior parte 
tinha relativamente pouca experiência de ensino, mas o número de estudantes era pequeno para 
tanto... Eram mais ou menos doze e, entre esses doze, ainda havia alguns com planos de estudo, 
porque alguns trabalhavam quase todo o dia. Havia algum que tinha como alunos... que parece 
que tinha oito ou nove turmas. Não sei como ele conseguia [inaudível]. Então, éramos um 
pequeno grupo, e talvez as melhores aulas eram aquelas em que os estudantes fizeram a própria 
exposição e falavam. Portanto, é um estilo seminarial que, ainda hoje, com 45 alunos, tentamos 
manter, para ter algum nível investigativo, e... não levamos alunos, o que é um bocado difícil, 
com jovens assistentes, a só decorar o que está em dois ou três manuais, para depois passar e, 
seis meses depois, já não saber quase nada. 
 
G.M. – Que diferenças o Dr. Liesegang nota desde os primeiros anos da independência e hoje, 
em termos de quantidade de estudantes, os programas, a qualidade do ensino, as condições de 
trabalho? Que evolução nota que terá havido na universidade? E qual terá sido a sua 
contribuição em tudo isso? 
 
G.L. – Bem, digamos, entre todos esses que trabalharam, sou um entre centenas, portanto... E eu 
era uma figura que estava meio fora, tinha muitos contatos, por exemplo, com o Carlos Serra, 
mas o Carlos Serra ficou meio fora. Já estou a lembrar mais dois: o Aurélio Rocha, que ainda 
está aqui como professor, mas também está outra vez a trabalhar com banca; e o José Moreira. 
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Todos estes fizeram depois uma licenciatura especial, supervisionada em parte por Ganhão, 
durante aqueles anos em que não havia estudantes. Toda essa geração do Centro, 8 de março 
deixou a universidade praticamente vazia. Com exceção de alguns cursos, os de Medicina e 
Economia, o resto dos alunos tinha sido reorientado para cursos de formação de professores. 
Também ali dei algumas aulas. O Gulamo Tajú, a Ângela Kane e alguns outros eram alunos do 
curso de formação de professores de décima e décima primeira classe. Depois, ainda dei outras 
aulas, para a sétima, oitava e nona, de História. E, na primeira parte dos anos 80, esse edifício, 
não sendo esses cursos, estava praticamente às moscas: os docentes estavam a dar aulas para 
outro sítio. O diretor já estava aqui na... Os diretores da Faculdade de Letras estavam no mesmo 
sítio, mas a preocupação dos funcionários era mais em como conseguir o pão. Vinha aqui, o 
chefe da secretaria, muito ágil, que mais tarde encontrei na Suazilândia, a tocar piano. Portanto, 
não se passou quase nada. O Centro de Estudos Africanos tinha mais algumas atividades, 
devido a esses cursos, mas ali a morte da Ruth First, parece que foi em 1985, e depois o Aquino 
de Bragança, em 1986, com Samora, também levaram a uma certa paragem, e pouco depois 
recomeçaram aqui os cursos de História, na universidade. E esses anos de 1984 até 1986, eu 
passei em parte na Alemanha e também parte em uma licenciatura especial de História e 
Documentação, no Arquivo Histórico. Depois voltei para aqui e abrimos o novo curso de 
História, a licenciatura, uma de cinco anos, quase totalmente desenhado, é importante incluir, 
pelo professor [inaudível], que ainda está aqui, e Rocha Serra e outros, porque achávamos que 
os bacharéis que se tinham formado, uns estavam tão inteligentes que quase não precisavam ir 
para a universidade, como o João Paulo Borges Coelho e o José Guilherme Negrão. [Inaudível]. 
Então, foi feito esse curso de cinco anos. Isso era a convicção de quase todos os docentes. 
Depois, dez anos mais tarde, vieram algumas modificações, com o socialismo, e mesmo já um 
bocado antes, e depois o quinto ano assim, portanto, atualmente, já estamos com um curso mais 
reduzido, de quatro anos, que ainda funciona bem. Mas agora estamos com outra grande 
mudança, que é o Plano de Bolonha, e o curso inicial é de três anos. Ali, o pensamento é que 
vamos lá salvar ainda da orientação para a investigação e transformar em pessoas minimamente 
críticas, mas também capazes de analisar e juntar muito material. E ainda não sei... No ano 
passado, eu já estava com ideias de deixar a universidade e trabalhar com [inaudível], e de 
repente, esse ano, fui nomeado como diretor adjunto, o que me surpreendeu. Eu não sei se é o 
meu interesse pelo não funcionamento de instituições. Anos antes, eu tinha feito uma 
investigação com alunos para explicar por que aqui na faculdade não funcionava quase 
nenhuma casa de banho e as portas um bocado [inaudível]. Tinha uns problemas institucionais 
fundamentais, que lá influenciam, que me tenham levado, ou talvez o contato também do 
passado. Talvez ainda dizer que, no início dos anos 90, fui convidado, quando aqui ainda havia 
pouca docência, a fazer uma investigação na Nigéria, no norte, de escavar em antigas cidades 
abandonadas. Então, isso levou umas três campanhas. Escrevemos uma [inaudível] com um 
colega nigeriano, mas tive a pouca sorte de que as coisas que eu achava, quando interpretava, 
eram sempre mais novas do que o diretor lá do projeto teria gostado, então, nunca mais tivemos 
apoio para investigação e a edição desses resultados. E nos anos 90, também, comecei a juntar 
diferentes pedaços que já me tinham surgido aqui. Portanto, quando vim para Moçambique, eu 
vi, muitas vezes, certos padrões de comportamento que qualquer educação ideológica e tentativa 
de imposição do sistema não consegue ultrapassar. Eu tinha ouvido, em Frankfurt, um etólogo 
humano, o Eibl-Eibesfeldt, a dar uma palestra, então, ali tinham algumas questões que depois 
segui. Então, mais tarde, o Carlos Serra me convidou para dar uma palestra sobre as 
territorialidades sociais e identidades em referência a Moçambique, portanto, vem dos 
comportamentos herdados até as estruturas atuais. E os comportamentos herdados são, de certa 
maneira, controlados pelo pensamento. Nós sabemos em que condição nos encontramos. Só 
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quando uma pessoa está bêbada ou não se deixa restringir, então, essas vêm talvez totalmente à 
tona. Isso é uma coisa que hoje ainda estou a tentar desenvolver um bocado. De vez em quando, 
encontro alguém que tem algum interesse. O marido da Benigna Zimba viu esse artigo, e ele 
tinha estudado Antropologia nos Estados Unidos e introduziu, no currículo da Antropologia, 
numa cadeira e de vez em quando aparecem lá estudantes que [inaudível]. E o outro é, assim, 
essa história local. Portanto, quando apareceram lá esses centenários [inaudível]. E antes, 
durante uns oito a dez anos, trabalhei muito com o Arquivo Histórico, quando o João Paulo era 
editor da revista Arquivo e fez uma série de artigos regionais. E trabalhei também, com o 
Arquivo Histórico, na documentação de história oral. 
 
G.M. – Para quem vê a sua vastíssima obra, vê que há uma presença aqui sobre Gaza, desde A 
figura de Ngungunyane e outras coisas que vão desaguar lá [inaudível]. Quer dizer, desde a tese, 
continua ainda a escrever outras coisas da história de Gaza. 
 
G.L. – Também fiz trabalho sobre a província de Niassa, quando o Arquivo Histórico me tinha 
levado. Lá também tinha um estado único, portanto, tinha algumas bases. Mas quando vim para 
Gaza, em 1969, o meu plano era de aprofundar o que o Junod tinha escrito no início do século 
XIX, e vi que, com os poucos dados que eu tinha conseguido, tinha sabido um bocado mais 
sobre o século XIX, mas sobre o século XVIII, nada. 
 
G.M. – Há uma crítica do Sales ao escrito de Junod sobre os Tsongas aqui. Já leu, não é? 
 
G.L. – Já. Têm vários [inaudível]. Eles fizeram um bocado de críticas. Acho que é um bocado 
injustificado. Tanto os sul-africanos como os portugueses encontravam os africanos a utilizar 
certos termos étnicos e estes sobreviveram, foi um bocado maltratado. O problema era 
basicamente esse que... Nós sabemos que os Bantus já estão aqui mais ou menos desde o século 
II ou III d.C., mas os portugueses chegam no século XVI e já encontram alguns chefes nos 
diferentes locais, mas a memória histórica organizada [inaudível] genealogias, só vai mais ou 
menos 150 a 200 anos para trás. Mas, em alguns casos, é muito mais profundo, porque se 
esqueceram antepassados. Por exemplo, [inaudível] tem cerca de oito ou dez antepassados, mas 
nós sabemos que os [inaudível] existiam aqui no século XVI, e eu penso que talvez podem ter 
mesmo estado ligados a [inaudível] no século XI ou XII. Então, como reconstituir essa história? 
Felizmente, tive algum estímulo dos arqueólogos e alguns alunos que também já estão um 
bocado a investigar essa história pré-colonial desde 1999. Em 1994, comecei outra vez a 
investigar e juntar mais peças. Portanto, trabalho de campo era 1968 e 1969, eu estava 
começando a dar resposta a essas questões que ficaram não resolvidas nessa altura. Portanto, 
acho que, na história pré-colonial, o progresso é muito lento às vezes e, em alguns casos, é 
preciso remover paradigmas que impedem uma realidade própria. Portanto, vamos, muitas 
vezes, com certas ideias preconcebidas para uma situação e, se aparecem alguns dados, 
[inaudível] segundo esse paradigma. Mas, se nós continuamos a recolher dados sobre toda essa 
estrutura, vemos que esse paradigma está errado e, portanto, não existem grupos étnicos muito 
isolados; existem, de fato, grupos com culturas que até, às vezes, migram depois e começam a 
assimilar. Há muito mais movimento do que se pensa à primeira vista. 
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G.M. – ...docente, pode dizer personagens que marcaram esse período todo da sua vida como 
profissional, na investigação, e como docente? E o que considera que tenham sido os principais 
livros que determinaram esse seu percurso todo, tanto na Antropologia como na História? 
 
G.L. – Talvez não tanto os livros, mas coisas que ouvi, algumas ideias, como, por exemplo, o 
comportamento territorial de algumas pessoas. Por exemplo, uma professora, em Colônia, nos 
seminários de Antropologia, quando disse a ela – ela era sucessora do meu antigo chefe – que 
esses livros que tinha escrito [inaudível] ficou quase [inaudível] como alguém a dizer que tinha 
direitos mais antigos sobre esse espaço lá. E assim, vi que, ali, alguns problemas que... Portanto, 
tudo isso me levou a desenvolver essa teoria do comportamento territorial hereditário, que, 
portanto, é uma coisa natural que as pessoas podem controlar, mas, às vezes, vem sem eles 
saberem. Mas, também, algumas pessoas constroem o poder no seu espaço de maneira muito 
racional, mas, em outros, [inaudível] desnecessárias porque eles querem ser o número um, 
enquanto o espaço é tão grande que dá para dois, três, quatro e não é preciso lutar sobre todas as 
migalhas. Portanto, nós temos essa herança. E parece-me que isso foi em parte realidade, mas, 
também, muitos trabalhos que já foram feitos e que antes, há uns 60 ou 70 anos, não existiam, 
sobre o comportamento de pessoas. Portanto, ali a rede se desenvolve, as pessoas podem 
assimilar também alguns conhecimentos que já chegam de uma forma vulgarizada nos jornais. 
Um Prêmio Nobel de Economia, na Inglaterra, disse uma vez, em uma entrevista, que basta ler 
os jornais e, assim, então, já se ter a matéria-prima para desenvolver ideias boas. Não são, 
necessariamente, livros muito grandes. Infelizmente, aqui nessa parte do mundo, estamos longe 
da maior produção, que não viaja, não tem dinheiro, então, fica um bocado isolado. Felizmente, 
a Internet está, hoje em dia, a ultrapassar alguns desses limites. Quem se esforça um bocado e 
tem acesso a esse meio pode informar-se sobre certos setores. E, por outro lado, estou muito 
grato de ver que algumas pessoas me aceitam e até mostram um certo agradecimento. Temos 
um antigo aluno que é o vice-ministro de Cultura, Luís Covane, [inaudível]. Então, [inaudível] 
estabeleceram algumas estruturas que ficam mais tempo, e outras passam em tempestades. 
 
G.M. – E outra coisa, doutor: que comentários pode fazer um cientista social do seu tempo para 
um cientista social hoje? Que diferenças nota? E que semelhanças? E se eu lhe pedisse para 
aconselhar a um cientista social hoje, que conselho daria? 
 
G.L. – O que se nota num comportamento geral e também já foi observado por outros: por volta 
de 1985, houve uma grande mudança de remunerações, através de promessas de ajuda dentro do 
sistema do poder para ganharem dinheiro. Portanto, as pessoas começaram a guardar os seus 
resultados em gavetas e tentaram revendê-las como consultorias. Portanto, o conhecimento já 
não estava tão facilmente disponível. Por isso, revistas como Cadernos Moçambicanos e 
Arquivo, do Arquivo Histórico, chegaram praticamente a parar. Ninguém já queria escrever de 
graça. Tinha que haver uns 300 dólares para começar, para elaborar. Outros também. E, sem 
isso, quase não funciona. E depois, também, certos ciúmes [inaudível]. Ali, de fato, apareceu 
um novo sistema: ciência e mercadoria. E em alguns casos, [inaudível]. Por exemplo, na vizinha 
Faculdade de Economia, quase ninguém quer trabalhar na administração porque preferem dar 
aulas mais em uma universidade privada do que despachar papéis, para um pequeno aumento 
nos salários. Aqui, a História nunca foi tão afetada porque, com História, não se pode ganhar 
muito dinheiro, mas também havia essa fuga para as consultorias. Só agora se nota que, para 
poder ser promovido, é preciso publicar alguma coisa. Então, é mais ou menos, talvez, o 
sistema americano que também vai vingar aqui. Portanto, ainda há a promessa de que nós 
vamos ser integrados, aqui na África Austral, que vai haver mobilidade em um momento, por 
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causa dos limites linguísticos. Os sul-africanos não pensam em vir para aqui. E também não é 
fácil entrar nesse meio. E daqui para a África do Sul, os sul-africanos também ainda não pensam 
muito bem em aceitar os outros. Mas as estruturas estão a mudar, e não tenho uma visão tão 
generalizada para dar, porque, normalmente, eu faço o que me interessa. [Inaudível]. Então, 
coisas que estão muito longe não me preocupam. Por exemplo, visitantes americanos. O Allen 
Isaacman estava muito orgulhoso de ter entrevistado o presidente Samora. Eu sou mais realista, 
ou modesto, só iria lá se alguém me levasse ou se eu precisasse realmente dele. Por acaso, me 
ajudou o António Sopa, que queria escrever um livro para uma editora sobre Guebuza e, de 
repente, apareceu de manhã, tenta preparar para uma entrevista e depois fomos para a avenida 
Friedrich Engels, e era a casa de Guebuza. Ele queria-me para colocar as perguntas.  
Normalmente não gosta de ser entrevistado. E para mim era muito interessante porque lá 
aprendi mais algumas coisas. Guebuza, nessa altura, também, parou a sua entrevista em 1966. E 
acho que como o atual diretor aqui conhece também Guebuza desde os primeiros anos de 
independência, isso ajudou-me a subir aqui. Quando ele soube que já fui lá recebido, podia me 
propor para diretor adjunto. Assim, portanto, essas coisas ajudam muito. 
 
G.M. – E o que acha das Ciências Sociais na Comunidade de Países Língua Portuguesa, assim, 
na generalidade, estou a falar nesse espaço chamado CPLP? 
 
G.L. – Acho que tem culturas muito diferentes. Na CPLP, quase não conheço o Brasil, também 
só conheço através de Internet, alguns contatos, e também, parece que ali, realmente, houve 
muitas mudanças e expansão. Acho que a presença do Henrique Cardoso e outros mostra que, 
de vez em quando, cientistas com veia política conseguem subir. Em Portugal é a mesma coisa. 
Ali, há um certo [inaudível] acadêmico. Mas nos países aqui da África Austral, o poder ainda 
obedece um bocado a outras estruturas, embora que já está a mudar. O Aires Ali era estudante, 
também, na Universidade Pedagógica, e o ministro do Comércio também fez o seu... graduou-se 
aqui. Mas as estruturas básicas do poder ainda remontam à fase da luta, então, os cientistas não 
têm um poder tão grande. Talvez comece a articular-se um bocado mais. Esse é talvez o grande 
desafio para o futuro, como as coisas se vão desenvolver. Portanto, já há muitos ambiciosos que 
encalharam e não foram aceitos. Acho que tiveram uma análise relativamente clara, mas é 
preciso ser político e não dizer tudo. Também não conheço tão bem a situação atual dos outros 
países da CPLP. [Inaudível] talvez é um caso à parte, [inaudível] que não é uma réplica 
[inaudível] de professores que havia nos meados do século XIX. 
 
G.M. – E que coisa gostaria de acrescentar nessa conversa que já vai longa? 
 
G.L. – Eu não vejo, assim, a História ou as Ciências Sociais como uma coisa que é totalmente 
dividida do resto. Há, certamente, culturas científicas e até, às vezes, lutas entre grupos de 
cientistas. Os exatos tentam excluir os outros. Outros, às vezes, têm o poder, mesmo a nível da 
universidade, dos fundos. Mas eu penso que é preciso tentar ver, ou tentar analisar em termos de 
sistemas que não são totalmente disjuntos, mas pode-se ver certas áreas onde certas forças 
dominam, e ali, áreas das ciências exatas, [inaudível] são, realmente, bastante fortes. Também, o 
homem é um animal, embora controlado pelo cérebro até certo ponto. Portanto, muita coisa que 
nós podemos estudar em animais sobre inteligência, eu acho que também tem aplicação lá. 
Portanto, eu não gostaria de ver as Ciências Sociais totalmente separadas do resto. Só que 
estudar tudo isso leva tempo. Então, não podemos esperar que um jovem com 24 ou 25 anos já 
domine tudo isso. Portanto, tivemos que estruturar a ciência também em áreas praticáveis. Mas 
estou um bocado descontente com esse sistema moçambicano, que é muito [inaudível]. Quem 
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não tirou Matemática ou Ciências na escola secundária não pode fazer Ciências e [inaudível] 
vice-versa, em vez de ver se os estudantes aguentam. Porque também, mesmo estando fora da 
escola – às vezes, espera-se dois ou três anos –, uma pessoa podia aprender a matemática que 
não estudou. Portanto, o nosso sistema está sub-regulamentado. Mesmo os currículos, os planos 
de estudo têm tantas precedências que é totalmente contrário. Tivemos casos em que as pessoas, 
por falta de professores, tiveram que tirar a cadeira de Matemática II antes de Matemática I. 
Passaram em Matemática II e sobraram em Matemática I, que era para ser vista como sendo o 
básico. Certas vezes, são certas divisões mecânicas, e a mente não funciona assim. 
 
G.M. – Muito obrigado. 
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