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H.B. – Professor, muitíssimo obrigada por tudo, sobretudo por nos atender num 

horário tão... entre atividades, e com esse embaraço, espero que não seja um sacrifício. 

Nós gostaríamos de começar pelo começo, que o senhor nos contasse um pouco da sua 

biografia, da sua família, da sua socialização primeira na escola, e depois vamos 

seguindo na sua trajetória.  

S.N. – Olha, é muito difícil contar um bocadinho, que são trajetórias de vida a 

partir do começo. Eu nasci em Maputo. Os meus pais nasceram... em Gaza. E meu pai...  

H.B. – Em que ano o senhor nasceu? 

S.N. – 1962. Estou a ficar velho, não é? Quase cinqüenta anos. Estou quase a 

morrer do que a viver. A idade média de Moçambique são trinta e oito, trinta e nove 

anos, então, teoricamente, eu devia estar...podia estar já morto. Então já estou a usurpar 

da vida que não me... (ri) que não tenho direito. Enfim. E os meus pais foram... É 

interessante que a minha mãe chama-se Mondlane, e Mondlane é o fundador da 

Frelimo. E ele já era um bocadinho da zona de Inhambane. Quer dizer, não é província 

de Gaza, era outra província, quer dizer, a terceira província do sul. Vindo de 

Moçambique, a gente tem Maputo, Gaza, depois tem Inhambane. Então minha mãe 

vinha dessa província em termos familiares. E esses Mondlane foram aqueles que mais 

resistiram à ocupação Angune. Angune era a ocupação que vinha, essencialmente, da 

África do Sul. Que houve um grande movimento de invasão na zona sul de 

Moçambique, devido às guerras do Chaka, etc. etc., (não vamos entrar nesse tipo de 
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detalhes) e os Mondlane, quer dizer, os Chopes, foram aqueles que mais radicalmente 

resistiram porque...enfim, tinham uma consciência identitária muito forte. O meu pai é 

(ngoni), de onde deriva o meu nome. Ngoenha é um apelido do centro de Moçambique. 

E meu pai, provavelmente, é ndau. Ndau é a segunda etnia mais forte de Moçambique, 

com osSenas, e são os grandes curandeiros na nossa historiografia local. Meu pai, hoje, 

ainda hoje, tem dois buracos nas orelhas. Para os jovens... o meu filho, por exemplo, 

também tem um buraco. Está na Suíça agora, e telefonou-me, outro dia, a perguntar-me 

se podia fazer outro buraco na outra orelha. Eu disse que não. Mas eu sei que o meu 

não, não serve para nada, porque vai fazer o buraco na mesma. Quando eu o encontrar, 

já sei que vai ter dois buracos. Mas o buraco na orelha, na historiografia do século XIX 

e no século XX, era o sinal de submissão. Quer dizer, os que quem tinham aquele 

buraco ali eram escravos ou eram dominados, eram aqueles que estavam submetidos, 

digamos assim, ao império zulu, dos zulus, que são os sul-africanos. Então meu pai traz 

isso nas orelhas todos os dias, e quando eu vejo meu pai tenho sempre esta percepção de 

submissão constante em que nós vivemos.  

H.B. – Ele tem? Ele sabe isso? 

N.G. – Ele tem. Bom. Falamos de vez em quando, não sei até que ponto ele 

integrou isso na vida dele; mas é um facto que ele tem... É claro, pois os nossos filhos, 

também, tem as orelhas furadas, mas a conotação, digamos assim, é completamente 

diferente. Mas o que eu gosto de dizer com esta história, dizendo que meu pai vem do 

centro, que a minha mãe vem da parte norte do sul, é para dizer que eu sempre defini-

me como moçambicano. Quer dizer que a gente, na cidade, interessa pouco, quer dizer... 

Sobretudo hoje que, em Moçambique, está na moda, de novo, a volta de reivindicações 

identitárias ligadas a diversidades, eu sou uma pessoa que reivindico a minha 

moçambicanidade, quer pelas minhas origens, mas quer pelo meu posicionamento, 

digamos assim, teórico do pensamento filosófico.  

A.G. – Vou interromper um segundo, porque somos todos escravos do audiovisual 

aqui e seu microfone colocado ali está fazendo um barulho. (Pausa para ajeitar o 

microfone).  

H.B. – Então... E uma família grande? Irmãos?  

N.G. – Sim. Nós éramos nove filhos. Eu tenho um irmão, somos dois homens e 

sete mulheres. O meu irmão está na Flórida já há... Desde as calendas gregas, porque 
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está há mais de vinte anos na Flórida. Eu estava na Suíça. Então, é como se os homens 

tivessem fugido de Moçambique e deixasse ficar as mulheres, porque nossas irmãs estão 

todas em Moçambique.  

H.B. – Elas permaneceram lá.  

N.G. – Ficaram lá.  

H.B. – E estudaram?  

N.G. – A minha irmã, aquela que é um pouco mais velha do que eu... Houve duas 

que morreram. Então, eram sete, só ficaram cinco. Mas a minha irmã maior fez 

informática e ela é uma das responsáveis técnica do banco chamando BIM. BIM é o 

maior banco em Moçambique, é um banco internacional.. Então ela tem uma formação 

superior e tem responsabilidades até importantes, porque ela sabe todas as contas das 

pessoas que estão no banco. Não vou dizer se ela me diz ou não me diz quem tem 

quanto dinheiro no banco, mas... (ri) Isto é um pouco mais conservado, não sei o quê... 

A outra irmã, que segue a mim, fez psicologia e é professora numa universidade privada 

que se chama ISPU. E as outras irmãs, enfim, uma estudou questões sociais, etc.. Mas 

houve uma formação.  

H.B. – Escolarização.  

N.G. – Não. Nós já... As pessoas que nasceram em Maputo na nossa época, nossa 

geração, já tiveram um percurso diferente. 

A.G. – E como foi essa escolarização? 

N.G. – Olha. A nossa escolarização divide-se em duas partes, até 1974 nós 

tivemos uma escola oficial ligada a Portugal, que dividia-se, ela mesma, em duas partes: 

a parte das missões, e quem ia à escola das missões tinha uma formação mais ligada a 

padres. Uma formação não era pior do que a outra, mas era uma formação um pouco 

mais espartana. Mas Portugal, nos anos 70, tinha criado escolas chamadas oficiais. E, 

nessas escolas oficiais, iam, principalmente, os portugueses. Eu recordo-me que eu fui a 

uma escola oficial na chamada terceira e quarta classe, o único preto era eu; havia um 

indiano, da Índia, de Goa, e havia um chinês. Mas numa sala de trinta pessoas tínhamos 

vinte e sete portugueses e trinta (três) extraterrestres, que...  

H.B. – Eram os do lugar.  
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N.G. – Apareciam para lá. E isso é, essencialmente, aquilo que foi a educação que 

tivemos. Agora depois de 75, o governo moçambicano... Que não era só o governo 

moçambicano, foram todos os governos africanos desde a década de 60, entraram 

naquilo que a gente chama comunamente a massificação da educação. Significa o quê? 

Que a educação tinha que ser... Enfim, espalhada, digamos assim, espalhada, porque nós 

entendíamos que uma das razões da pobreza do continente africano era o fato de não ter 

quadros, e que era precisa criar esse tipo de quadros. Enfim. Então houve uma 

massificação muito importante. Só para dar um exemplo, nos anos 60, quando o Congo 

torna-se independente, havia uma ou duas pessoas que tinham uma formação 

universitária. Uma ou duas pessoas. O que é terrível. (ri) E, hoje, nós temos mais de 

cinqüenta por cento de pessoas, não obstante a aumentação da população, com 

alfabetização feita. Então, houve um esforço africano muito importante para a questão 

de educação. E isso é um aplauso que temos que fazer quer à África da direita, quer à 

África da esquerda. Quer dizer, quando digo, os Nkrumahs à esquerda ou os Senghors à 

direita, todos tiveram esta coisa de comum: pensar que a educação era um marco 

importante para a evolução do continente africano. Agora o grande problema que nós 

temos é que nunca ninguém se perguntou que tipo de educação é pertinente para nós. 

Porque educar é uma coisa, mas a compatibilidade entre o sistema educativo e aquilo 

que são as prioridades do país é outro discurso.  

A.G. – Parte das suas pesquisas é centrada nisso.  

N.G. – Eu trabalhei um bocadinho nisso. Mas eu... Mesmo vocês, aqui na Bahia. 

Vocês não são baianos. É uma das coisas que eu constato, porque estão a fazer uma 

grande exclusão educativa; mas não estão a perguntar quais são os setores nos quais a 

Bahia tem que investir para que a educação seja permanente. Se você continua a fazer 

educação sobre a história da África, etnografia, não sei quê, e depois você diz... eu 

pergunto: o que vocês têm como evolução? – é uma fábrica Ford, você não tem um 

baiano a trabalhar na Ford, por que os baianos estão a tentar estudar o candomblé? É 

importante que os baianos estudem o candomblé. Mas é importante que haja 

engenheiros, técnicos trabalhando sobre a Ford. Porque senão... Ou você imagine que 

toda a Ford seja formada por gente que vem do sul ou do exterior do Brasil. Entramos 

numa contradição...  

H.B. – É uma inadequação.  
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N.G. – E que fica ... (         ). Então o grande desafio que nós temos... Isso eu faço 

questão de dizer, eu estou a afirmar isso, é capaz de ter gente que olha, é que não é uma 

crítica que eu faço às gerações precedentes. Eu não penso que elas erraram. Elas fizeram 

muito bem em dizer educação é uma prioridade. Elas não tinham nenhuma capacidade, 

possibilidade de dizer que tipo de educação. Isto é um desafio para a nossa geração. A 

nossa geração tem que redefinir que perfil que, que tipo de educação é pertinente para 

que Moçambique, nessa caso, mas a África não seja melhor, mas seja menos pior do 

que antes.  

H.B. – Eu queria voltar um pouco ao seu trajeto de escolaridade. Então fez o 

ensino primário em Moçambique.  

N.G. – Justamente. 

H.B. - Na escola oficial. Depois, o ensino secundário, também lá.   

N.G. – Sim, sim.  

H.B. – E o ensino superior?  

N.G. – Olha. O ensino superior, é um pouco complicado para mim, por que... 

Primeira coisa que tem que entender é que em 74... Em 75, quando é a independência de 

Moçambique, todo o ensino é nacionalizado. Em Moçambique, deixa de existir o ensino 

não estatal. Quer dizer, todos os colégios, Dom Bosco dos salesianos, (tinha lá um 

professor brasileiro que chamava Justino Hartmann, que ainda hoje tenho como 

referência, que é um pedagogo que me marcou extremamente, muito mesmo), mas 

todos esses colégios quer sejam os salesianos, jesuítas, os franciscanos, desaparecem, 

porque são nacionalizados, e toda a escola ficou fechada. Então todo moçambicano...  

H.B. – Desaparecem ou são reconfigurados? 

N.G. – Nacionalizados. Nacionalizados.  

H.B. – Nacionalizados. Continuaram existindo, mas agora não sob a orientação 

dos jesuítas ou dos salesianos.  

N.G. – Mas do Estado. Sim. Então eu, para dizer, qualquer moçambicano, a partir 

de 75, não tinha nenhuma possibilidade senão ir à escola oficial, a única escola que 

existia que era a escola do Estado. E eu fiz isso. Então acabei o Liceu... Depois, quando 

eu acabei o Liceu, e me mandaram... Moçambique tinha um grande dilema. Era que nós 



 

 

7 

7 

tínhamos muitas crianças, mas não tínhamos professores, porque os professores 

portugueses, em 74, desapareceram todos. Alguns pelo medo da cumplicidade que 

tiveram com o regime colonial, outros porque imaginavam o marxismo como sendo 

aqueles que comiam até as crianças, (ri) esse tipo de mito, de não sei quê, mas enfim... 

Então, o que acontece? O governo decidiu que nós que estávamos mais avançados 

tivéssemos que tomar a responsabilidade da educação dos mais novos. Então todos nós 

ou boa parte de nós foram colocados no sistema de ensino. Eu quando acabei o Liceu... 

Tem uma coisa muito paradoxal e bonita de dizer, é que encontrei com uma senhora 

portuguesa, branca, e que me dizia... Estavam à procura da disciplina onde eu tinha 

ido... tinha boas notas no conjunto das disciplinas. E, normalmente, eles diziam: aquele 

tem boa nota em biologia, matemáticas e... Eu, não conseguiam me colocar em nenhum 

lugar. Então a senhora diz-me assim: “Ah. Está. O senhor fala bem o português”... E eu 

falava melhor português do que agora, porque, depois, passei vinte anos entre a França, 

Itália e não sei quê, fui perdendo meu português. “Está. O senhor fala bem o português. 

Podia ir para relações internacionais”, que na altura, estavam criando o Ministério de 

Negócios Estrangeiros, precisava de diplomatas. Disse: eu não quero perder meu tempo 

com o barulho dos diplomatas, que falam muito, não resolvem nada. Eu não sei... E 

então acabei inscrevendo-me no curso de professorado de português. Preferi... Eu tinha 

a escolha entre negócios estrangeiros, então fui fazer português. E não acabei meu curso 

de português porque decidi sair. Eram momentos biograficamente difíceis. Porque eu 

sou cristão, meus pais eram cristãos, e eu tinha grande uma dificuldade com o tipo que 

estávamos construindo. Não tanto pelo marxismo, porque eu sou um cristão marxista, 

para dizer a verdade, ou socialista, ou marxista socialista, quer dizer, alguém ligado a 

um certo tipo de redistribuição, etc. E aí descobri a Teologia da Libertação vossa, na 

América Latina. Os Boff. E alguns padres começaram a mostrar como que havia uma 

luta que se fazia aqui na América Latina, no Brasil, sobre a questão da Teologia da 

Libertação. Eu fiquei totalmente apaixonado, entusiasmado; e, como jovem que era, que 

saí da universidade, entrei no seminário católico; e durante dois anos eu estive no 

seminário, em Maputo, a estudar filosofia, teologia, para ser padre. E... insisto. Quer 

dizer, a Teologia da Libertação, as leituras que nós fazíamos do Brasil, desde Puebla, 

em 68 foi Puebla, que Leonardo Boff, o bispo... Como é que chamava o bispo lá de São 

Paulo?  

H.B. – Evaristo Arns.  

N.G. – Não.  
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(Interrupção para ajeitar o microfone)  

H.B. – Falávamos da Teologia da Libertação, que num certo sentido unificou seus 

dois sentimentos, digamos, o religioso e o...  

N.G. – Você tem que recordar-se que a Teologia da Libertação era uma teologia 

que utilizou pressupostos marxistas. Porque o marxismo cubano não é o marxismo 

soviético. E o marxismo moçambicano nunca tinha a ver com RDA. Eu fui à RDA uma 

vez, atravessei a fronteira de Berlim, e você tinha que pagar cem dólares para 

atravessar, e encontrei muitos... Eu perguntei... Encontrei um tipo negro, cá estava. 

Disse: “Há moçambicanos aqui?” O tipo, muito arrogantemente, diz-me assim: “Todo 

preto que você vê aqui é moçambicano, porque o número de moçambicanos já...”É. 

Então, de facto, eram todos moçambicanos os negros que lá estavam. Eu convidei três 

ou quatro a beber uma coca-cola na Alexander Platz. Quando eles viram o carro da 

polícia chegar levantaram-se e fugiram. E, de facto, eu fiquei... Eu percebi... E o cara da 

polícia chegou em frente de mim, parou, olhou para mim, eu também olhei para ele, (ri) 

o tipo não sabia muito bem o que me dizer. Até fiquei com pena que não me dissesse 

nada, porque eu teria insultado. Teria dito: é um domingo. Os moçambicanos não 

tinham direito de beber uma coca. Ou não tinham direito ou não tinham dinheiro ou as 

duas coisas ao mesmo tempo, para beber uma coca-cola na Alexander Platz. Era a platz 

principal de Berlim na parte leste. Ainda hoje, que Berlim unificou-se, Alexander Platz 

é um dos centros principais de Berlim. Então isto era um fenômeno que nós vivíamos a 

essa altura. Então a Teologia da Libertação...  

(Problema, novamente, com o microfone)  

S.N - E então a minha adesão à Teologia da Libertação, e neste caso, o Brasil, 

porque tudo que nós tínhamos... Tinha a Editora Vozes, que nos transmitia, que 

publicava e nos mandava tudo aquilo que se publicava em Brasil sobre a Teologia da 

Libertação. Esta coisa marcou-nos profundamente, a nós, em Moçambique. É um 

momento em que os políticos roubavam, em que os padres tentavam discutir a questão 

da justiça social. E, para um rapaz de vinte anos, o que é mais importante na vida é 

quando há justiça social. E nessa altura, eu rompi com todos os esquemas que podiam 

existir, a minha família, quando eu disse que ia para o seminário, não percebeu, os meus 

amigos pensavam que eu fiquei homossexual ou que tive problemas sexuais ou... (ri) Eu 

recordo-me, uma vez, fui a um jogo de basquete, os meus amigos diziam-me assim: 

“Severino. Os problemas sexuais, hoje, curam-se. Não precisas de ir ao seminário”. (ri) 
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Tudo aquilo que as pessoas pensavam era a questão sexual. Mas era uma questão de 

pensamento. Quer dizer, o momento em que eu entrei fortemente em crise, porque as 

representações sociopolíticas, as utopias sociais que se apresentavam não 

correspondiam àquela imagem que eu queria construir a sociedade. E quando eu 

descobri a Teologia Libertação, parecia-me uma resposta a esse tipo de desafio. E eu fui 

para o seminário numa incompreensão total. Eu era estudante de bioquímica na 

universidade. Deixei a bioquímica na universidade. E quando entrei no seminário... 

Quer dizer, incompreensão total. O segundo aspecto, que é importante. 99% dos 

seminaristas em Moçambique, eles vão para o seminário, são de famílias pobres e que 

vêm do interior de Moçambique, neste caso, nas províncias. Eu vinha de Maputo. O 

meu pai era funcionário do Estado. Eu não tinha problema de fome, eu não tinha 

pobreza em casa. Nós temos uma casa no centro, na Avenida Eduardo Mondlane, que é 

a avenida principal, onde meus pais viveram, onde eu cresci. Então, a minha adesão era 

completamente anacrônica. (ri) Eu era o único seminarista de Maputo no seminário. O 

seminário estava em Maputo. Mas... Havíamos mais de cem estudantes, mas o único de 

Maputo era eu. Quer dizer, e meus pais, que traziam calças ou calções ou camisas... 

Ninguém per... As outras pessoas tinham condições sociais muito mais complicadas do 

que a minha.  

H.B. – E você percebia essa excepcionalidade? Não. 

N.G. – Muito mais tarde. Em termos de referência... E depois, os outros faziam-

me perceber isto. Porque você chegava no... Você estava no Maputo, em Maputo, nós 

falamos português e falamos Rhonga ou Xangana, como quisermos; no seminário, só se 

falava macua, ndau. Línguas do norte. Então você, no Maputo, era estrangeiro. (ri) 

Porque a maioria das pessoas... O tipo de socialização que eu tinha era completamente 

diferenciada.  

H.B. – Quer dizer, então, quando você foi para o seminário, você já freqüentava o 

ensino superior.  

N.G. – Eu saí do ensino superior e (voltei) para o seminário.  

H.B. – Como foi a escolha para o curso no ensino superior?  

N.G. – Olha. Eu tinha feito...  Eu tinha... Sabe, nessa altura, um professor, aliás, 

um professor brasileiro, Justino Hartmann, tinha mostrado que a biologia e a química 

eram as ciências que mais se desenvolviam e com muita rapidez, no mundo em que nós 
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vivíamos, e que a atualização do saber científico passava por este tipo de saber. Então, 

quando eu tive a possibilidade de escolher, eu escolhi a biologia e a química. Então eu... 

A uma certa altura, eu tive que abandonar isto. Eu estava no ensino superior, estava na 

universidade, abandonei isso para voltar para trás, para o seminário. Que é um perfil 

completamente diferente. As pessoas pensam que os seminaristas são aqueles que são 

pobres, que não têm dinheiro, não sabem o que fazer. Eu estava num movimento 

completamente... E imagina a aflição dos meus pais na altura. Porque ninguém percebe 

muito bem o que está a acontecer com esse filho. Homossexual, o sexo que não 

funciona que precisa de curas, e não sei quê... Porque as representações que temos são 

essas.  

G.M. – Então, pode-se dizer que é um dissidente da “Geração Oito de Março”.  

N.G. – Agora... Sim. Eu, ao mesmo tempo que eu tinha muita simpatia pelo 

movimento de integração, da formação de professores, que chama-se Oito de Março, eu 

tinha muita simpatia por isso, eu acho que foi um movimento, que foi extremamente 

importante na história de nosso país, aliás, se nós não tivéssemos feito isto, seríamos em 

condições piores do que estamos hoje, em termos pessoais, a certa altura, eu preferi... E 

não foi simples. Foi uma ruptura muito trágica, muito grave. E você tem que recordar-se 

que nessa altura eu até arriscava o campo de reeducação. Nessa altura, se tivessem me 

descoberto, ia para o campo de reeducação. Eu podia ter sido... Podia ter tido 

complicações enormes em termos de política. Então, para um rapaz de vinte anos, na 

altura, fazer uma decisão do gênero, é uma coisa muito valente. É uma coisa enorme. 

De facto, uma...  

G.M. – Posso pensar, então, que foi uma fuga silenciosa. Não foi à direção dizer 

senhores, a partir de hoje, eu assumi minhas posições, vou sair disto, vou... 

N.G. – Não. Eu decidi, um dia, não apresentar-me mais na universidade. Não fui 

lá fazer barulho. E você sabe que, na altura, fazer barulho significava ter problemas 

muito sérios. Mas não, não fiz nenhum barulho. Eu decidi que aquilo não era o caminho 

que ia seguir, que tinha outro caminho, e saí.  

H.B. – E ninguém opôs resistência a isso. Afora o estranhamento da família, tal...  

N.G. – Desistências sempre existiam nas instituições superiores.  

H.B. – Não, não. Resistência. Ninguém tentou impedir.  
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N.G. – Não. Eu quero só explicar. É que desistências sempre existiam no ensino 

superior. Mesmo em Moçambique marxista, as desistências existiram, e o governo, de 

vez em quando, tentava ir contra. Mas, normalmente, ninguém ligava muito a isso. 

Porque as desistências... Olha. As meninas ficam grávidas com facilidade. Infelizmente, 

nós estamos num país em que as raparigas... Já uma rapariga que chega com dezenove, 

vinte anos, entra na universidade, é ótimo, porque, muitas vezes, as grávidas são um 

pouco mais prematuras. E quando a menina fica grávida, é o próprio sistema a não 

querer a menina. E por isso o sistema fecha o olho que ela fica em casa. Os rapazes que 

engravidam meninas... Eu tive um colega muito próximo que teve que abandonar a 

formação porque teve que assumir essa menina. Porque a formação durou quatro, cinco 

anos, ele já tinha crianças, não sei... Então, a questão do abandono na escola... Aliás, em 

termos de educação, em Moçambique, é um dos grandes problemas que nós temos. Que 

temos muito abandono escolar. Para além da reprovação escolar. Mas muito abandono 

escolar. E este abandono escolar é ligado a uma série de vicissitudes. A senhora imagina 

que uma pessoa que vem daquilo que eu posso comparar com o recôncavo de Salvador, 

que vive da agricultura, vai à escola; mas quando chega o tempo das colheitas, esta 

pessoa sabe que as colheitas são muito mais importantes do que a escola, porque são as 

colheitas que permitem viver. O que é que faz? Abandona tudo a fazer a colheita. Isto é, 

escola... Quando eu acabar as coisas essenciais posso ir às coisas secundárias. O quê? A 

escola.  

A.G. – Mas a ida ao seminário, a dada altura, chega à Itália, não é?  

H.B. – Porque o seminário não tem estatuto de ensino superior.  

N.G. – Tem.  

H.B. – Tem. Então, do seminário, era possível ir para a pós-graduação, por 

exemplo? 

N.G. – Não. Quer dizer, o seminário tem toda uma formação particular. De facto, 

o que aconteceu comigo é que eu fiquei dois anos, e eu era bom estudante na altura, era 

melhor do que sou agora... Agora, estou a envelhecer... 

G.M. – Estava no Pio X ou estava no seminário da Matola?  

N.G. – No Pio X. Não havia nem o Pio X nem o seminário da Matola. Os dois 

foram nacionalizados. O Pio X ficou a formação de professores.  
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G.M. – O centro, o Oito de Março.  

N.G. – Oito de Março. Levaram o seminário, entrou o Oito de Março. A Matola 

não existia ainda. Então. Há uma pensão que se chama... Não me recordo como, e que 

era o lugar onde funcionava o seminário. Uma coisa muito pequena. (Roio-oio. Chama-

se Roio-oio)  

G.M. – Ah!  Na Avenidae Julius Nyerere  

N.G. – Perto da Julius Nyere. Perto. Entre a Julius Nyerer... ali tens o Gabinete de 

Informação, ali na Eduardo Mondlane, esquina que tem ali uma pensão chamada Hoyo-

hoyo.    

G.M. – Estou a ver. É ao lado da casa de Mia Couto.  

N.G. – Exatamente. Ali que nós vivíamos que nós fazíamos o seminário.  

H.B. – Bom. Deixamos o seminário então.  

A.G. – E vamos para onde?  

N.G. – Então. Eu vivo dois anos no seminário. É uma época interessante, porque é 

uma época...  

H.B. – Em que ano estamos? 

N.G. – Ah. Já não me recordo. Acho que é 82, mais ou menos. É uma época 

interessante. Descubro uma outra Moçambique. Moçambique passa por vicissitudes 

bastante interessantes e difíceis. E dois anos mais tarde, o bispo chama-me e diz: “ - nós 

decidimos que tu vais para Roma”. Então eu... Como digo, era bom estudante, 

trabalhador e não sei quê, enfim... Bom. Eu vou para Roma. E saio de um dos países 

mais miseráveis do mundo, onde as refeições eram extremamente complicadas... Nós, 

no seminário, nunca tivemos problema de refeição, porque uma sopa tínhamos sempre, 

um prato principal tínhamos sempre e uma sobremesa tínhamos sempre, mesmo nos 

momentos mais complicados. Os padres têm esse chique de conseguirem encontrar uma 

maneira... (ri) E chegamos a Roma. Em Roma, eu fui ficar no Vaticano, em frente ao 

Vaticano. Quer dizer, chamava-se o colégio Urbano VIII. E o Colégio Urbano... Vocês 

não sabem quem é Urbano, não é?  

H.B. – Não sabemos, não.  
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N.G. – Vocês não sabem que é Urbano VIII. O papa Urbano VIII era o papa que 

estava... Enfim, em função, no tempo do Galileu. É o papa que chamou Galileu, 

entrevistou-lhe sobre o heliocentrismo. Mas há um segundo aspecto, que é importante 

para a América Latina aqui. O papa Urbano VIII foi o papa que a certa altura, quando a 

chamada descoberta entre parênteses, não é, cria uma grande instituição, chamada 

propaganda fide. Propaganda fide é latim e quer dizer a propagação da fé em 

português, cujo objetivo era trazer a fé por todos os lugares; então, era preciso uma 

instituição de formação. Então criou-se esta universidade chamada Gregoriana, que é a 

primeira universidade do Vaticano e que existe ainda hoje e que data há quase quatro 

séculos. Então eu fui para lá. E uma das coisas interessantes dessa instituição é que tu 

chegas, olhas à volta de ti, tens quatro vietnamistas... que eram bad peoples, muitos 

vietnamitas... Era o tempo de bad peoples no Vietnam, então tínhamos uma série de 

vietnamitas incríveis e com histórias biográficas individuais uma mais incrível do que a 

outra. Tínhamos turcos católicos num país mulçumano, de ritos católicos num país 

mulçumano. Seria da Síria, país mulçumano.  E depois tínhamos dois brasileiros, dois 

ou quatro de Uganda, cinco da Nigéria. Era, de facto, um mundo internacionalizado. E 

eu costumo dizer, e eu descobri-me africano em Roma. Porque eu, em Moçambique, era 

moçambicano. Nós tínhamos uma propaganda de moçambicanidade extremamente 

forte. E foi em Roma que eu descobri a filosofia africana, a literatura africana e não sei 

quê. Mas também descobri uma particularidade de Moçambique. É que nós 

moçambicanos, independentemente do lugar e das circunstâncias em que nos 

encontramos, nós falamos português. E depois somos solidários. Os ugandeses, os 

nigerianos, os senegaleses estavam sempre a perguntar: “mas vocês... (porque éramos 

três moçambicanos) vêm da mesma província?”Disse não. “Mesma tribo?”– Não. “Mas 

por que é que falam sempre português, estão sempre juntos?” “Porque somos 

moçambicanos”. Quer dizer, nós, moçambicanos, estamos aqui, encontramos com 

Guilherme... bom, Guilherme é de Maputo como eu; mas, mesmo se eu encontrasse um 

tipo de Pemba ou de Niassa, íamos falar português. Quer dizer, para nós, nem sequer é 

uma questão isso.  

H.B. – O senhor atribui isso ao tipo de colonização?  

N.G. – Tipo de colonização e tipo de descolonização também. Porque a Frelimo, 

apesar de muitas coisas que podemos criticar, ela continuou um bocadinho na ideologia 

luso-tropicalista, luso-brasileira, mas, sobretudo, introduziu a idéia de 

moçambicanidade. E a idéia da moçambicanidade. E a moçambicanidade era para ser 
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por de cima de diferenças. Vocês, aqui no Brasil, têm um problema, que é uma doença, 

que é esta coisa da racialização da política e do social, com os movimentos negros e 

etc., que a pessoas têm que definir-se como negros ou brancos. Nós definimo-nos como 

moçambicanos. Porque a nossa luta é diferente. A nossa luta é dizer você seja preto, 

branco, chinês, indiano, você é moçambicano. E nós, desde 75, no momento da 

independência, houve um combate muito férreo, cerrado, contra todo tipo de tribalismo 

e todo tipo de racismo. Se você chegasse a Moçambique a 75, 76 e dissesse aquele é 

preto, aquele é branco, aquele é chinês, não sei quê, você corria risco de ir para a cadeia. 

Porque nós não tínhamos... não negociávamos com isso. A moçambicanidade era para 

além de raças e etnias e de pertenças tribais, etc..  

H.B. – Como uma política instituída.  

N.G. – Instituída. Mas nós assumimos isso em nós. Mas a senhora pode ver, está 

aqui o Guilherme, eu não sei quantas pessoas estão aqui... Você é de Maputo, não é?  

(Dirigia-se a alguém na sala, que diz sim.) Não sei quantas pessoas estão aqui de outras 

províncias. A senhora pode seguir e tentar ver o que Guilherme vai falar com outra 

pessoa. Vão, imediatamente, falar português. Não vão... Mesmo que enquanto... Eu e 

ele somos de Maputo. Não nos passa pela cabeça pensarmos falar outra coisa. Isso é o 

tipo de sociedade que nós... E, neste, fomos muito fortes. Quer dizer, e nós continuamos 

a fazer isso. Agora, há muitos palermas aí que continuam a construir associações dos 

amigos da Zambézia, de Nampula, que eu sou muito crítico em relação a essas porcarias 

todas. Mas a moçambicanidade, para nós, passava por esta unidade, e que esta unidade 

de aparente divisões rácicas, culturais, tribais, étnicas, etc.  

H.B. – E como fica essa noção de moçambicanidade com essa percepção de 

África?  

A.G. – Eu ia perguntar justamente isso. O que, nesse material todo com o qual o 

senhor passou a ter contato, fez com que o senhor se identificasse com essa idéia de 

África? 

N.G. – Olhe. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás. Eu dizia: “Moçambicanidade 

já e ainda não”. Quer dizer, existe uma moçambicanidade que nós estamos construindo. 

E não podemos negar que a presença portuguesa, desde Antonio Enes...  vocês vêem 

quem é Antonio Enes? Antonio Enes foi o governador-geral, comandante de Lisboa, 

que fundou a Sociedade de Geografia de Portugal. No fim do século XIX, foi mandado 
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para Moçambique e... Primeiro para Angola, depois, Moçambique. Desde o fim do 

século XIX existe esta idéia da uniformização, de aculturação, daquilo que a gente pode 

chamar, em termos políticos, de um colonialismo, digamos com uma colonização 

cultural portuguesa ou francesa, diferentemente daquela britânica, que é um bocadinho 

mais ligada a interesses econômicos, sociais. Isso jogou um papel extremamente 

importante na maneira como as coisas foram sendo feitas, foram construídas. Mas, uma 

vez mais, a maneira como a Frelimo entrou e a maneira como a Frelimo apregoou, 

digamos, essa moçambicanidade jogou um rôle extremamente importante; quer dizer, 

nós tínhamos que lutar contra divisões, contra tribalismos, contra etnias, contra raça... 

H.B. – Dentro de Moçambique.  

N.G. - Dentro de Moçambique. Nós éramos dez milhões em 75. Dez milhões. Mas 

nesses dez milhões, você tinha quase noventa e cinco por cento de negros, mas você 

tinha brancos, tinha indianos, tinha chineses. O problema é saber o que fazemos com 

essa gente? Uganda mandou embora todos os indianos. A nossa política foi o contrário, 

dizendo: não, somos todos moçambicanos. E a nossa luta é dizer como é que temos que 

fazer para integrá-los, para respeitá-los, para que sejam parte dinâmica da cidade. 

Exatamente o que está acon... Então, nós não afirmamos a diferença, afirmamos a 

unidade. Exatamente o contrário do que está a acontecer aqui entre vocês, que vocês 

estão afirmando diferenças, e não a unidade. Enfim. Não vamos entrar nisso, porque 

isso é um problema em que as minhas e... Já fiz as minhas aulas da Fábrica de Idéias, e 

todo o mal que eu tinha a dizer dos brasileiros já disse nas aulas. (risos)  

H.B. – Mas então... Essa entrada em Roma e essa permanência num curso na 

universidade fortaleceu a ideia de África e te levou, num certo sentido, para as ciências 

sociais, ou não? Foi ali?  

N.G. – Olha. O que aconteceu é o seguinte. É que quando você faz filosofia, o que 

é que você faz, como filosofia tradicional? Você faz Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Agostinho, Tomás, Kant, Hegel e... Enfim. Isso é filosofia. Mas desde 1945, logo 

depois da 2ª. Guerra Mundial, dois movimentos tinham nascido em África: um chamado 

pan-africanista, cujas origens são afro-americanas, datam do século XVII, que tem 

como Delany, Blyden, Du Bois, etc., referências principais; mas, por outro lado, 

tínhamos um movimento que nasceu com caráter mais filosófico. Havia um belga 

chamado Placide Tempels que em 1945, no Congo, escreveu um livro intitulado A 

Filosofia Bantu. E daí nasceram muitas filosofias bantus. Bantu quer dizer homem, quer 
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dizer, nesse caso, homem africano. E nasceram muitas filosofias africanas. E foram se 

popularizando. Nos anos 70 nasceu uma filosofia crítica, quer dizer, uma filosofia que 

tentava tomar distância em relação àquilo que era a filosofia para Placide Tempels. O 

que isso quer dizer? Essa filosofia crítica chamou a outra filosofia de etnofilosofia, 

dizendo que ela estava muito comprometida com a etnologia e que o tipo do homem 

africano que ela lia era ligado a etnicidade. E fazendo isso metodologicamente, ela 

atraía, de um lado, a filosofia, que é um discurso universal, e, de outro lado, a etnologia, 

que é um discurso particular. Então a filosofia africana foi evoluindo em termos de 

hermenêutica, em termos de filosofia intercultural, etc.. Ora. Esse debate africano, ou 

afro-africano como chamo, porque como temos afro-americanos, afro-descendentes, 

então eu também chamo os africanos de afro-africanos. É um discurso que, em 

Moçambique, eu não conhecia. Em Moçambique, não existia. Quer dizer, isso começa 

em 45, no Congo. Nós somos independentes só em 75. Eu vou a Roma em 81, 82, então 

eu ignorava tudo sobre a existência desse tipo de pensamento. Então, parlando... 

(desculpe, estou falando italiano agora). Discutindo, conversando com colegas desses 

países, eu descobri uma filosofia africana que eu não conhecia. E eu li isso com muito 

interesse, vi a pertinência que isso podia ter. Algumas coisas são extremamente 

pertinentes e interessantes e outras menos interessantes. E posso dizer que eu fui a 

pessoa que introduziu a filosofia africana em Moçambique. Aliás, eu fiz os programas, 

todos os programas de filosofia em Moçambique, de filosofia, na época pós marxista. E 

um dos temas que eu introduzi, que, ainda hoje, eu fico muito contente de ver que há 

estudantes que fazem tese sobre isso, é a filosofia africana. Então, nesse sentido, Roma 

permite-me de descobrir um africano.  

H.B. – E quando volta a Moçambique? 

N.G. – Moçambique?  

A.G. – Muito tempo depois, não é? 

N.G. – Muito tempo depois. Porque eu fico em Roma muitos anos, cinco, seis 

anos, onde faço a chamada láurea. Láurea seria uma espécie de mestrado. E vou para 

Paris, onde vou fazer a tese de doutoramento. E depois vou para a Suíça, onde ganho 

um concurso como professor. E a minha mulher é suíça, nós ficamos na Suíça muitos 

anos. É depois da Suíça que, um dia, recebo um telefonema de Génève, via Lausanne, 

do ministro da Educação de então, que estava com o reitor, que me diz: o governo 

moçambicano quer introduzir um programa de filosofia.  
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A.G. – Estava como reitor...  

N.G. – Estava o ministro da Educação e o reitor do Centro Pedagógico. E então 

eles identificaram a mim, não sei por qual tipo de escolha, como a pessoa que podia 

fazer os novos programas. E então eles vieram a ter comigo para fazer isso. Foi assim 

que eu voltei para Moçambique.  

A.G. – E no meio tempo tinha perdido contato com a academia em Moçambique?  

N.G. – Mas a academia em Moçambique estava meio morta, porque... Bom, nós 

passamos uma situação de guerra, situação de conflito, e então, os tempos que eu estive 

em Roma como estudante... Primeiro, era estudante, depois, eram momentos em que a 

relação entre as universidades italianas e as universidades moçambicanas já quase 

inexistente. Havia só uma ligação com a Universidade de Bolonha. Você sabe que 

Bolonha é considerada a cidade encarnada, porque em Bolonha estavam todos os 

comunistas da Itália. Então, esses apoiaram muito Moçambique, mas ideologicamente. 

(ri) Então ajudaram a chamada... Você conhece Ana Maria Gentile, não é? Que são 

todos os professores de esquerda que... enfim, militaram para que Moçambique tornasse 

um país comunista.  

G.M. – Professor há uma coisa que é preciso, talvez, ser um pouco claro. Está em 

Roma, numa instituição da igreja, da nossa santa madre igreja católica apostólica 

romana, e vai fazer o doutoramento, acho eu, fora da igreja, em Paris, onde faz o seu 

doutoramento em Voltaire. Foi a tese de doutorado. Como é que consegue sair dessa 

escola católica de Roma para Paris?  

A.G. – Eu queria acrescentar. Eu ia perguntar também a esse respeito, porque o 

senhor mencionou seu casamento. Então é um rompimento mesmo.  

N.G. – Não. Mas era antes do casamento ainda.  

A.G. – Não. Antes do casamento. Mas já rompe com a formação...  

N.G. – Olha. Eu devo dizer o seguinte. Tanto eu era muito cristão em 

Moçambique, quando estava ligado à Teologia da Libertação, quanto fiquei um 

bocadinho... não digo perplexo, mas com problemas sérios quando cheguei em Roma. O 

fato de estar em Vaticano, é uma igreja mais institucional, uma igreja mais burguesa. 

Nós não tínhamos fome, não faltava-nos nada, tínhamos tudo que queríamos. E a 

primeira ópera que eu vi foi em Roma. Nós fomos ouvir óperas, músicas clássicas... há 
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uma sala no Vaticano chamada Paulo VI, nós íamos ver musicas extraordinárias, o 

museu Vaticano, é uma coisa... Vocês tiveram oportunidade de passar por Roma, vale a 

pena ver, por que... Mas nós ficamos burgueses. Minha barriga nunca mais diminuiu 

depois dessa altura. Nós ficamos burgueses. Então não tínhamos nada a ver com a igreja 

da qual tínhamos partido. E isso enfraqueceu o nosso... O meu, falo de mim, a minha... 

Digamos assim, a minha inserção nesse tipo de instituição, digamos assim. Mas ao 

mesmo tempo que Roma deu-me coisas incríveis. Deu-me coisas incríveis. Eu fui a 

Paris na altura, a fazer curso de francês, eu fui à Áustria fazer curso de alemão, eu fui à 

Alemanha fazer curso de alemão... Nós tínhamos tudo! Quer dizer, mais do que...  

H.B. – Apoiados pela universidade.  

N.G. – A igreja. A igreja estava toda organizada. Havia cursos organizados 

durante o verão. Nós fomos. O primeiro ano, eu fui, dois meses à França, durante o 

verão, e dois meses à Áustria. Depois, dois meses à França, dois meses à Alemanha. 

Dois... Nós tínhamos tudo. Não nos faltava nada. Tínhamos gente que convidava, de 

norte ao sul, as raparigas que olhavam para negros (na altura, não havia muitos negros 

na Europa) como se fossem sexualmente... Com sexos por ter cinqüenta metros, então 

que eram muito interessantes. Então, ser negro, na altura... Você quando chegava em 

Bolonha ou em Udine, não sei quê, era quase ser assaltado para você ter o sexo 

desmedido, porque...  

A.G. – Mas por pertencer à igreja, de uma certa forma tinha alguma questão com 

isso?  

N.G. – As meninas?  

A.G. – Não, não.  

N.G. – As meninas olhavam para você na igreja, durante a missa, mas estavam a 

pensar no sexo de dois metros, que depois, no fim, era o que lhes interessava.  

A.G. – Mas o senhor não tinha questão nenhuma com encarar as meninas, 

enfrentar as meninas.  

N.G. – Sabe. Eu ficava... Eu fico sempre zangado que alguém pense que eu sou 

interessante porque tenho... Sou negro e o negro é suposto ter um sexo grande. Eu fico 

zangado com isto. Porque isto é uma forma de racismo clara. Porque eu sou... Se 

alguém olhar para mim, que sou interessante porque sou pessoa e sou homem, isso é um 
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outro discurso. Mas o tipo de representações que nós tínhamos eram essas. Então eu, 

pouco a pouco, (eu respondo a sua questão) comecei afastar-me um bocadinho deste 

tipo de igreja, comecei a perder um bocadinho o élan e... E comecei a pensar que a 

minha vida não... O meu tipo de engajamento social, político, as minhas... Eu sou muito 

pelas utopias, não passassem necessariamente pela inserção na igreja. E aí comecei a 

desvincular-me gradualmente e orientar-me em direção a outras coisas.  

A.G. – Estamos aqui a falar com o estudante dentro da igreja católica, o centro, 

em Roma. Poderá querer dizer que não há nenhum mecanismo de policiamento com as 

devidas aspas dos estudantes que saem dos seus paises para serem padres? É fácil a 

pessoa, assim, desvincular-se, como você fez, e sair?  

N.G. – Sim, sim, sim.   

A.G. – É fácil. Não há policiamento nenhum.  

N.G. – Não há policiamento. Não, não.  

A.G. – A pessoa pode sair quando quiser.  

N.G. – Sim, sim, sim. Policiamento não existe absolutamente. Quer dizer, você 

chega a Roma...Você tem que imaginar que Roma tem mais de cem colégios. Há um 

colégio brasileiro, portanto do Brasil, há o colégio que chama São Paulo Urbaniano e 

São Pedro, onde estão todos os africanos, há o Colégio Germânico... Ainda chama-se 

Húngaro-germânico, pois foi construído no momento em que a Hungria e a Germânia 

eram um só país, há um país austro-húngaro, você imagina em que mundo nós vivemos, 

tem os colégios americanos, os colégios... Os estudantes são lá. Mas você pode 

imaginar que você tem sempre dez, quinze, vinte por cento das pessoas que, não 

obstante a formação, não chegam a padre e fazem outro tipo de vida.  

G.M. – Está bom. Saindo de Moçambique apaixonado pela Teologia da 

Libertação, por todas as coisas de Frei Betto, os cardinais faziam na América Latina, 

mas vai defender uma tese, em Roma, com base em Voltaire? Por que não uma tese com 

base num autor da Teologia da Libertação?  

N.G. – Olha. Eu quando... Primeiro, a Teologia da Libertação é uma teologia, não 

é uma filosofia. Eu estudei filosofia, não teologia. Neste momento, existe de facto uma 

filosofia da libertação, em que fazem parte o Dussel, o Raúl Fornet-Betancourt. Existe 

na América Latina... Bom. A América Latina é um pouco contraditória nisto, porque, 
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normalmente, quando a gente faz estudo de teologia, a gente tem que fazer primeiro 

estudo de filosofia. E a filosofia é suposta abrir os pressupostos para a compreensão da 

teologia. E chama-se, em latim, (filosofia antila teologia). E na América Latina nasceu 

primeiro uma teologia da libertação, e só depois da teologia da libertação é que nasceu 

uma filosofia da libertação. E esta filosofia da libertação, pior ainda, tinha uma 

conotação marxista. Quer dizer, Marx, que não era freqüentável a partir de João Paulo II 

ou para muitas pessoas do bom pensamento. E o que aconteceu comigo é que eu 

cheguei em Roma, descobri a filosofia africana, fui ter com um professor alemão e disse 

que eu queria fazer uma tese sobre a filosofia africana. E então, como todo bom 

professor alemão, europeu da época, considerava tudo aquilo que é dos africanos mais 

superstição do que pensamento. Então não aceitou que eu fizesse uma filosofia africana. 

Disse: você trabalha sobre alguma coisa... Enfim, de filosofia clássica. Essa coisa de 

africano vais tratar depois. Mas você quando está em situações destas, fora do seu 

próprio país, tem tempo, você tem que obedecer. A minha tese de mestrado foi sobre 

Vico.  E Vico é um autor extremamente interessante. Extremamente interessante. 

H.B. – Sim.  Giambattista. 

N.G. – O dia mesmo que eu acabei minha tese... Isto é uma coisa que eu nunca 

contei a ninguém, vou contar a vocês. O dia mesmo que acabei minha tese de mestrado, 

havia três professores, eu saí, fui à casa de banho. Ao lado da casa de banho havia a 

cafeteria. Os professores foram à cafeteria beber um café. E quando eu saio da casa de 

banho encontro com um professor na cafeteria, e ele me diz... Ele para, olha, diz: 

“Gostei do seu trabalho”. Na Gregoriana, você tem que fazer três tipos de avaliações. 

Não é só a tese. Mas você tem um exame escrito de filosofia, uma dissertação escrita, 

em que faz uma pergunta, você escreve lá cinqüenta páginas, que dura cinco horas. Ele 

tinha lido minha dissertação. Então... Porque o meu perfil... Mas eu não tinha nenhuma 

relação com ele. Mas ele é o grande especialista de filosofia moderna e contemporânea. 

Ele diz: “Acho que você devia fazer um doutoramento”. Disse: “Eu nem sei minha nota, 

como é que vou saber do meu doutoramento?” Ele diz: “Não há nenhum problema. Eu 

asseguro que você tem nota para fazer isso. Mas, se quer fazer doutoramento, tem que 

fazer comigo, porque sou especialista”. Quer dizer, o professor, no dia mesmo do meu 

mestrado, convidou-me a fazer a tese e ele propôs-me, aquele dia, a fazer Voltaire. 

Dizia: “seria muito interessante, um trabalho que nunca foi feito, que fosse Vico e 

Voltaire”. Você quando é estudante, tem vinte e cinco anos, que tem o melhor professor 
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da universidade, que é decano e que vem ter contigo e convida-te para fazer uma tese de 

doutoramento com ele, o que é que você diz?  

H.B. – Tem que definir.  

N.G. – O que é que você diz? Você tem tempo para discussões? Vico e Voltaire 

interessam ou não?  Eu sai dali quase com lágrimas nos olhos. Quer dizer, e ele era um 

suíço racista, que era o primeiro negro que ele aceitava fazer uma tese de doutoramento 

com ele. É por isso... Você que é moçambicano sabe. Quando o Machili olha para mim, 

olha para mim com respeito. Uma das coisas é esta. Porque ele teve o mesmo professor 

na geração precedente.   

G.M. – Na entrevista que eu faço a ele para esse projeto, ele fala disso.  

N.G. – Quer dizer, o Machili...  

A.G. – Um minutinho para trocar a fita. Agora que nos livramos do microfone, 

acabou a fita. Tem sempre...  

[O áudio continua aberto] 

H.B. – Mas que interessante. Eu queria ver sua tese. Vico é uma paixão, ver esse 

cruzamento.  

N.G. – É por isso que Machili tem muito (         ), porque ele nunca conseguiu, 

sequer, fazer o mestrado com esse professor. Quer porque era chato em termos de rigor 

metodológico, não sei quê, quer porque era muito (ativo). Então, quando Machili viu 

que eu fiz a tese de doutoramento com esse professor, como ele, a nota máxima, ficou...  

G.M. – Ele fala disso na entrevista que eu lhe faço neste projeto.  

H.B. – Como é o nome do professor, esse orientador?  

N.G. – Peter Henrici. E depois é um homem interessante, porque quando houve 

uma crise na igreja católica na Suíça, num cantão perto de Zurique, ele foi nomeado 

bispo. Mas ele era muito filósofo para ser bispo. Acho que como bispo, saiu-se mal. (ri) 

Como professor, era uma coisa única. Como bispo, foi uma coisa também única, mas no 

sentido contrário. É ele que me manda para... Um dia, ele chama-me, ele diz-me assim... 

Eu apresentei-lhe meu projeto, porque você apresenta muitas fases do projeto, ele olha 

para o projeto e diz: “Tu devias ir para Paris”. Eu olho... “Nós temos uma casa em Paris, 
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que se encontra em Chantilly, (aquele chantilly que vocês comem) que é a 60 km de 

Paris, que é um castelo que pertencia a uma família... como é que se chama? – uma 

família... agora não me vem o nome – de judeus, que abandonou o castelo em 41, 

durante a ocupação alemã, foi para os Estados Unidos. O castelo é ocupado pelos nazis 

e depois é ocupado, em 45, pelos americanos. E quando acaba a guerra, eles vendem... 

Esta família volta para Paris, para ocupar o castelo que tinham, que é o castelo de férias, 

uma coisa muito grande, enorme. Mas os jesuítas tinham sido expulsos de toda a Europa 

no tempo de Felipe, o Belo. E aliás foi o português ali... como é que chama? É um 

português, que era primeiro ministro na altura, que é... que é... Vocês vão me desculpar 

isto. Que tinha mandado embora os jesuítas de Portugal. E de Portugal os jesuítas foram 

embora de toda a... de todo o...  

H.B. – Marquês de Pombal.  

N.G. – É Pombal, Marquês de Pombal.  

A.G. – Mas então, muito antes.  

N.G. – Sim, sim. Os jesuítas foram mandados embora em toda a Europa. E 

durante a 2ª. Guerra Mundial, com as transformações que se produziram, ninguém tinha 

mais coragem de dizer você não pode entrar, você pode entrar. Então os jesuítas entram 

nos países europeus, neste momento, na França, mas ainda não são legais, que não há 

nenhuma legislação que permita os jesuítas de ser legal, depois do Marquês de Pombal. 

Então esta família, que não me recordo o nome, de judeus volta, encontra o castelo, 

,mas não gosta do castelo, porque... O que é que acontece? Num castelo, você tem 

muito trabalho de madeira que orna, faz a beleza do lugar. Os americanos, durante a 

época de 45, com o frio que fazia, levaram essa madeira e aqueciam o castelo; aqueciam 

para poder viver. Então, quando eles chegam, encontram um castelo completamente 

destruído, que não corresponde àquilo que eles esperavam. Resultado é que eles 

decidem que não querem mais esse castelo. Mas eles tiveram muita ajuda dos jesuítas 

para salvar crianças judias durante a guerra. É assim que eles vendem o castelo aos 

jesuítas a um preço de favor, simbólico. Então os jesuítas fazem isso um seminário 

católico. Até que em 62, com o Concílio Vaticano II, os seminários ficam vazios, eles 

transformam isto no maior centro cultural da França. Eles levam todos livros que 

tinham em toda... Na Bélgica, Luxemburgo, não sei quê, em todo o sul da França, e 

metem lá. Então fizeram uma biblioteca de ciências humanas, que é uma coisa impar. 

De tal maneira, que você chegava no fim de semana, o primeiro ministro francês, os 
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ministros franceses, queriam fazer um discurso, iam trabalhar ali. E eu... E Henrici 

manda-me para esse centro. E fiquei lá dois anos. Era o único preto que lá estava. 

Chamavam-me preto do castelo. Porque a polícia ali em volta, quando você passava, via 

um preto que estava ali em volta, o que está a fazer esse preto aqui em volta? O preto 

quer roubar. É claro, não é? Então. Até que leva... Eu disse que eu vivo aqui dentro. 

Eles não acreditavam, levavam para ali. E então... Sozinho, eu vivo aqui dentro. E então 

a polícia, quando eu passava fora, dizia: “Ah! É o preto do castelo”. Porque eu era o 

único preto que vivia no castelo. (ri) E esses foram dois anos (de doutoramento) mais 

importantes da minha vida. Eu estava a fazer o doutoramento. Quando eu chegava na 

mesa, as mesas, eram cinco lugares, cada um sentava-se onde queria, e eu era o mais 

ignorante da mesa. As pessoas que lá estavam senhores e senhoras, que eram 

professores da Sorbonne há cinqüenta anos, mas o nível de cultura extremamente 

elevado. Então são dois anos que eu... Se eu pudesse voltar a este período, eu voltaria 

com muita... Agora, em Moçambique, eu sou sempre aquele que sabe mais. Quando 

sento numa mesa, os outros sabem sempre menos do que eu. Ali, eu estava... Era o que 

sabia menos, que não sabia... Isto é uma crítica que eu estou a fazer, no sentido que nós 

não temos um grande investimento em termos de cultura; enquanto que os franceses ali 

tinham um nível de investimento que é extremamente impressionante.  

H.B. – Mas era uma instituição com alguma atividade regular ou era só para 

pesquisa e pensar e?...  

N.G. – É um centro cultural. Havia muitos congressos culturais, que podiam se 

dar da astronomia, da astrologia...  

H.B. – Mas nenhum tipo de ensino.  

N.G. – Não havia aulas dentro. E uma grande biblioteca... 

H.B. – É como a Wissenschaft, em Berlim.  

N.G. – Exatamente. Sim, sim, sim. Agora havia um grupo de estudantes, que nós 

éramos, éramos poucos. Contrariamente a Roma, que tinha muitos africanos, aí, em 

Paris, o único africano era eu, nesse centro. Havia alguns coreanos, muitos franceses, 

alemães. Porque estávamos já na época em que a França estava com um namoro muito 

forte com a Alemanha, pela questão da integração entre a França e a Alemanha, em 

termos da criação da Comunidade Européia.  
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G.M. – Então o Peter Henrici, ele acompanha todo o tempo, todo seu percurso de 

doutoramento, você a viver naquele castelo.  

N.G. – A gente fala-se. Eu vou muitas vezes a Roma. Eu vou muitas vezes a 

Roma. Foi um período em que viajei muito. Mas também eu mandava muitas coisas 

pelos correios. Mas eu estou em Paris e ele está em Roma, de facto. Mas ao mesmo 

tempo ele é o meu acompanhador de tese, é a pessoa que segue meu trabalho de tese, 

etc. etc..  

H.B. – E defendida a tese? A essa altura, já havia se casado? Não. 

A.G. – Não. Aí aplica para esse posto na Suíça.  

N.G. – Não, não, não. Eu, acabada a tese... Eu tinha vinte e oito anos. 1990.  

H.B. – Que era muito novo para...  

N.G. – Isso. Em 1990 acabei a tese. Então escrevo a um pós-doutoramento. Esse 

pós-doutoramento eu faço no Paris 7. Vocês sabem o que é o Paris 7. Paris 7 é a 

universidade de Foucault, de Derrida, de (Dioter)...  

H.B. – Vincennes.  

N.G. – É, Paris Vincennes. Exatamente isso. E que tinha uma ruptura muito 

enorme em relação à filosofia precedente. Essa universidade é interessante, porque ela 

foi aquela que mobilizou o maior número de pessoas para a revolução de 68. E então, 

quando a revolução acaba, o governo do general De Gaulle decide que é preciso 

controlar os intelectuais, que estão a derrapar um bocadinho, então transferem de Paris 7 

para Paris 8 e metem em frente a um quartel. Aí tem militares que podem controlá-los. 

Se eles fizerem asneira, a gente pode intervir rapidamente. (ri) Então, não há 

possibilidade que vocês derrapem muito, porque os militares estão ali à frente. Mas aí 

aprendi coisas interessantes. Os franceses são muito francocentristas, estão muito 

ligados a eles, eles pensam que na Santíssima Trindade não há três pessoas, mas há 

quatro: pai, filho, espírito santo e a França, e então... Estão sempre convencidos disto. 

Mas de facto, foi um período também, intelectualmente, muito rico. E fiquei ali dois 

anos. E depois de dois anos que eu postulo para entrar na (França); e depois, nessa 

altura que caso-me, etc.. Eu tinha conhecido minha mulher já antes, já éramos 

namorados na altura, como se diz. Mas foi depois do doutoramento, que postulei e tive 

lugar na Suíça, que nos casamos, etc..  



 

 

25 

25 

H.B. – E aí foi morar na Suíça.  

N.G. – Fui morar em Lausanne, sim, senhora.  

A.G. – E aí, já tinha nos dito, a dada altura, o ministro da Educação entra em 

contato.  

N.G. – Eu fiquei na Suíça muitos anos. Meus filhos nasceram na Suíça. Tenho 

dois filhos. Eu também tenho um passaporte suíço, porque, na Suíça, você, depois de 

cinco anos que vive, que é casado, e se você pagou os impostos, (a situação é)  regular, 

você... Então, um dia, recebi uma carta, que me dizia você é suíço. Não que eu quisesse 

ser suíço, porque isto não me interessa absolutamente nada; mas a verdade é que isso, 

para as viagens, facilita. Só um exemplo. Para você vir para aqui, para o Brasil, você 

teve que ir fazer o visto, a vacinação e não sei quê. Eu tenho passaporte suíço, e chego, 

não tenho problemas. Eu posso ir... Eu venho para o Brasil com passaporte suíço, 

ninguém me pergunta nada, entro. Fui para os Estados Unidos, fui ao Japão, fui à 

Tailândia, fui não sei aonde, isto é muito fácil. Então... Enfim, sou de uma família que é 

suíça, toda, mas mesmo... todos, somos todos moçambicanos. 

H.B. – É isso que eu queria ouvir um pouco mais. Porque estamos longe de 

Moçambique. Quer dizer, longe em informação, em experiência, em país. Como é que 

se manteve essa interlocução, esse sentimento e esse contato? O senhor ia 

frequentemente a Moçambique? Recebia pessoas, conversava? Como se manteve 

essa?... 

N.G. – Olha. Há duas coisas. Primeiro, a família. Durante os anos de 84 a 90, a 

família era importante; e eu devo confessar isto, que sou uma pessoa fraca nesse 

sentido, que estou muito ligado a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. 

Então...Só para dar um exemplo. Quando em Moçambique começaram a privatizar as 

casas, as pessoas negras na cidade não tinham meios para comprar as casas, as casas 

eram vendidas, não sei quê. Quando meu pai, uma vez, ao telefone, disse-me que ia 

vender a casa porque não tinha meios, eu zanguei-me e disse: eu vou arranjar. Então, o 

meu dinheiro de bolsas de estudos foi todo para Moçambique, para que ele comprasse a 

casa. Quer dizer, eu estou mesmo ligado... E depois, meus pais têm mais de oitenta anos 

agora e eles não têm... Meu pai está na reforma, mas as reformas não chegam para nada; 

e, praticamente, meus pais vivem do dinheiro que eu posso dar. Meus pais, algumas de 

minhas irmãs, que não estão muito conforme, quer dizer, acredito que seja uma vida 
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normal, mas enfim... É assim. Então esse contato é, essencialmente, ligado a minha 

família, digamos assim. A partir de 90, quando fui contactado para fazer esse programa 

de filosofia, eu passei a viver seis meses em Maputo e seis meses em Lausanne. Então, 

durante dez anos, eu fazia... Foi aí que estive com o Guilherme. E nessa altura estava... 

G.M. – Sim. Começa a dar aulas a partir de 95. Andava na UFICS. (Unidade de 

Formação e Investigação em Ciências Sociais) 

N.G. – A UFICS, não é? Eu não me recordava.  

G.M. – Pensamento africano. Começa a introduzir o pensamento africano no 

currículo do UFICS, em 95.  

N.G. – 95. Ainda bem que você recorda disso. Então eu começo a fazer seis 

meses, seis meses. Então eu consegui que Lausanne aceitasse então eu fazia seis meses 

e seis meses. Então é esse momento que fiz esses programas, mais para a Universidade 

Pedagógica. Fui eu que introduzi todo o programa de base. Tinha pensamento africano, 

introduzi a cadeira de pós-modernidade, enfim...  

H.B. – E como é que o senhor encontra a comunidade acadêmica em 

Moçambique? O que é que acontecia ali, diferente de quando saiu? 

N.G. – Mas quando eu saí era estudante. E quando você é estudante não tem a 

grande percepção do que acontece no mundo dos professores. Quer dizer, nenhum 

estudante sabe, exatamente, o que acontece no mundo dos professores.  

H.B. – Mas no sentido de institucionalização, o que é que havia?  

A.G. – Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Guilherme mencionou a UFICS 

agora, que é uma instituição que não existe mais. Recebeu fomento da Fundação Ford 

para sua criação e, em dado momento, terminou. Se o senhor puder contar um 

pouquinho para a gente dessa unidade.  

N.G. – Eu não vou contar. Mas vou explicar por que eu não vou contar. Mas eu 

vou responder primeiro a primeira pergunta. O que acontece com a universidade é que 

nós estamos num país emergente, um país que está em plena mutações. Nós fomos um 

país marxista de 75 até os anos 90. Então, o pouco que nós tínhamos de... A senhora 

sabe que quando... Por exemplo, pega em Portugal, pega em Boaventura de Souza 

Santos, durante a época de Salazar as ciências sociais foram proibidas em Portugal. Vão 
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todos para os Estados Unidos. Só voltam depois da democracia. Em Moçambique, o 

ensino é marxista, não há sociologia na universidade, não há antropologia, não há 

filosofia, e o pouco de filosofia que há é marxista. Está bom? Então, quando eu volto 

para Moçambique, é no momento que Moçambique está à procura de uma nova 

didática. Não se sabe muito bem em que direção que se vai e o que é que se pretende. 

Mas está-se a tatear um bocadinho para encontrar uma dinâmica nova. Mas ao mesmo 

tempo... Isto pode ser mais interessante ainda. É que Moçambique vive uma dicotomia 

bastante preocupante, que é, de um lado, a Frelimo, que é o partido que governa 

Moçambique desde 75, tenta controlar um bocadinho tudo, não é, e que ela não pode 

permitir que as coisas escapem da mão; mas do outro lado, nasce um bicho que se 

chama comunidade internacional, que também quer controlar tudo. Então quando você 

chega, como eu cheguei, e que já tinha livros, já tinha artigos, já era conhecido pela 

televisão, não sei quê, eu encontro-me bombardeado por dois movimentos diferentes. 

Todos querem capturar-te. A Frelimo não quer que você caia na comunidade 

internacional, a comunidade internacional não quer que você caia na Frelimo. Porque, 

no fundo, a verdadeira oposição política em Moçambique não é a oposição política 

chamada Renamo, mas é a comunidade internacional. Então, eu quando chego a 

Moçambique, a pessoa que é responsável da UFICS então (não vou citar o nome) 

contacta-me imediatamente, para eu dar aulas. Eu, inocentemente, aceito, vou dar aula. 

Mas a pessoa do ISRI (Instituto Superior de Relações Internacionais ) que é 

responsável da instituição do Estado é encarregada pela Frelimo de contactar-me para 

não me deixar ficar só...   

A.G. – ISRI é um centro de relações internacionais.  

N.G. – É. Então, eu sou contactado mas eu... vou dar aula. Tudo isto foi 

reconstituir mais tarde, quando as próprias pessoas vêm me contar o que aconteceu nos 

anos precedentes. São as próprias pessoas que vão dizer, “sabes, mandaram-me fazer 

isto, aquilo, porque era preciso isso”... Então no fundo, eu fui lá, inocentemente, eu 

dava aulas nas principais universidades (do Estado), mas num período em que havia 

conflitos extremamente grandes entre as instituições. Agora a UFICS é, em termos 

pedagógicos, em termos institucionais, em termos de organização dos estudos, é minha 

opinião, a melhor organização que nós tivemos em Moçambique nos últimos anos. Ela 

estava muito bem estruturada, bem organizada, os cursos eram muito competitivos; e o 

nosso estudante que saísse, depois de cinco anos, com uma licenciatura da UFICS era 

internacionalmente competitivo. Quer dizer, os nossos estudantes podiam ir para Paris 
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ou para Londres ou não sei quê, nós tínhamos orgulho deles; eram bons estudantes. Nós 

sabíamos que eles faziam face a qualquer situação. Não tínhamos que ter vergonha de 

nada. O único problema eram as questões ideológicas que estavam por detrás, ligadas a 

(raças). Porque a UFICS foi financiada pela Fundação Ford, a Fundação Ford 

privilegiou uma elite branca moçambicana, a cooperação francesa participou, e isso caiu 

mal na instituição moçambicana. Caiu mal não só na Frelimo, mas de maneira geral. E o 

que fizemos é que botamos fora o bebê e a água suja. Acabamos eliminando aquilo que 

é água suja, mas que, pelo menos, tínhamos. Mas a Fundação Ford, mesmo aqui no 

Brasil, hein. Agora, por exemplo, na (sessão) que nós estamos a ter, neste congresso, 

estamos a ter, é a primeira vez que a Fábrica de Idéias não tem ajuda da Fundação Ford. 

Mas o que é que a Fundação Ford fazia? A Fundação Ford, mesmo quando apoiava as 

ações afirmativas, dava dinheiro a pessoas de confiança; e, infelizmente, foram sempre 

brancas. O Livio Sansone foi muitos anos (é meu amigo Livio Sansone) o responsável 

da Fundação Ford aqui. E o que é que diziam o (ao?) movimento negro? Dizia: “olha, as 

únicas pessoas que podem ter confiança com dinheiro são os brancos”. Então, olhavam 

para isto com uma certa... Exatamente a mesma coisa que aconteceu com a UFICS em 

Moçambique.  

A.G. – É que a gente queria entender um pouquinho da institucionalização, 

mesmo, das ciências sociais em Moçambique. A gente ouve muito nas entrevistas, e 

quando lê, sobre a Universidade Eduardo Mondlane. Então queríamos entender um 

pouco qual é a dinâmica dessas instituições ligadas a ciências sociais, como nascem e 

morrem. 

H.B. – É. E se o senhor acha que tem uma alteração agora, porque é um momento 

contemporâneo, onde essa discussão é mais aberta. Isso fragiliza, isso fortalece? Eu 

estou muito impressionada com a sua fala de que são Áfricas, mas é África, e 

Moçambique é especial. Isso se mantém nessa discussão das ciências sociais lá?  

N.G. – Olha. Em 1945, o quinto congresso, chamado de Manchester, que é o 5º. 

Congresso Pan-africano, e é lá onde se  decidem, de maneira forte, com Du Bois, 

Kwane Nkrumah, a idéia da necessidade de uma independência dos países africanos. As 

ciências sociais européias, imediatamente, logo depois das primeiras independências, 

inventam dois conceitos, o conceito de terceiro mundo e o conceito de 

desenvolvimento. Quer dizer, o primeiro mundo é a Europa, o segundo mundo é a 

Europa de Leste, o terceiro mundo éramos nós. Segunda coisa é que este terceiro mundo 

tinha que desenvolver-se... Era subdesenvolvido porque posicionava-se em frente a uma 
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Europa desenvolvida. O que significa que a Europa servia de modelo. Isto para mim, 

como filósofo, foi uma aberração enorme. Porque, a senhora recorda-se, a modernidade 

surgiu quando a Europa recusou Deus; então, a Europa que recusou Deus apresenta-se 

ao terceiro como a nova divindade: nós temos que imitá-los, a eles, porque se não 

fizermos como eles, não chegamos a nenhum lugar. Porque ...(ri) É uma daquelas coisas 

terríveis. Eu sou o theos, para dizer a palavra grega, um Deus enfim, para os países 

pobres. Dois conceitos então, o conceito de terceiro mundo, conceito de 

desenvolvimento. Esses dois conceitos foram os conceitos que impermearam o essencial 

daquilo que foi o debate africano a partir dos anos 50. Os africanos acreditaram que a 

melhor maneira de sair da pobreza era cooperar com o Ocidente. Se vocês têm tempo, 

vou vos contar uma coisa muito simples. Há um livro que se intitula Uma Poesia... que 

chama-se Udomo. É de um sul-africano, chama-se Peter Abrahms. Uma Coroa para 

Udomo. É isso. Uma Coroa para Udomo.  Em que fala de uma África que fica 

independente. O livro foi escrito em 57 (1957). Uma África que fica independente. E a 

certa altura, no discurso da independência do presidente, ele diz, falando dos africanos, 

que “meu tio, minha tia, minha família, não sei quê, vocês ajudaram a independência, 

mas eu não gosto de vocês, eu vou lutar contra vocês. Porque vocês são a pobreza, a 

ignorância, a miséria”, etc.. “O que nós precisamos é uma África que avança. Então nós 

só podemos ajudar avançar a África cooperando com o Ocidente”.  Então ele diz: 

“Aqueles brancos que ontem eram meus inimigos são aqueles que vão ajudar a sair da 

minha miséria, subdesenvolvimento”, etc.. Então a Europa que sai pela porta entra, 

exatamente, pela janela. Ora. Toda a África que fica independente faz programas de 

desenvolvimento. Nascem os Penudes, nascem... toda essa porcaria de organizações 

ligadas às Nações Unidas e não sei quê, cujo objetivo é, teoricamente, ajudar a África a 

desenvolver-se. Só que à medida que o tempo ia passando, a Europa ia ficando mais 

rica, nasceram... Vocês conhecem esta terminologia dos economistas, chamando os sete 

ingloriosos. Sabe o que quer dizer isso, não é? Os sete gloriosos são os anos 70, em que 

a economia européia subiu como nunca tinha subido na vida dela durante vinte séculos. 

Quer dizer... Chama os sete gloriosos. Nunca a economia foi tão... Então, ainda hoje, 

quando diz sete gloriosos, na Europa, é uma coisa. Mas esses sete gloriosos foram sete 

ingloriosos para nós. Porque as nossas economias desceram como nunca. A certa altura, 

alguns pensadores africanos, e entre eles há um egípcio que chama Samir Amin, que foi 

o que fundou a Codesria (Council for the Development of Social Science Research in 

África), começa a dizer que é melhor fazer o que ele chamou de desconexão. Quer dizer, 

a África sentiu-se no dever de separar-se da Europa como a única alternativa para 
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podermos olhar para nós, pensarmos na nossa vida e tentarmos ir para a frente. E é 

nesse sentido que ele diz: “a maneira como as ciências sociais européias lêem a África 

não corresponde à dinâmica européia”. E é nesse sentido que nasce a Codesria, como 

uma maneira de criar instrumentos, utensílios teóricos para uma leitura africana de 

África. Quer dizer, uma leitura africana da África que não quer dizer, simplesmente, 

racialmente, porque são (pretos      ) em toda a África; mas uma leitura africana com 

pertinência e com a África como base e ponto de partida.   

G.M. – Para além dos africanos.  

N.G. – Exatamente isso. E isto nasce nos anos 60, ou fim dos anos 60, 1970. E os 

países como o Senegal estão muito envolvidos nisso. É por isso que a Codesria (           

), em muitos países. E Samir Amin faz um trabalho que é extremamente importante. E 

que até cria problemas aos europeus, porque no afrocentrismo... os europeus que são 

africanistas consideram isso de afrocentrismo. Como uma espécie de uma África que 

quer ficar fechada. Isso é muito interessante para a política de hoje, porque toda gente 

está a pensar que os africanos querem migrar para a Europa. Na altura, Samir Amin 

dizia: “Nós não queremos ir para a Europa. Fechamos as fronteiras. Os europeus não 

venham para aqui, nós também não vamos para a Europa”. Quem ficou (à) rasca não 

foram os africanos, foram os europeus. Porque a idéia de pensar que já não têm acesso à 

África, para eles, era um drama. E claro, um drama, também, ia ser para mim e para o 

Guilherme, porque nós, as elites africanas, comemos queijo, comemos salame e não sei 

quê, então, quando não temos essas coisas, ficamos... Mas para a população normal, não 

ia mudar absolutamente nada. Então. Para dizer que as ciências sociais africanas nascem 

num período de... Não de desconexão, porque a discussão não se faz, mas de um 

posicionamento critico em relação aos paradigmas essenciais. Sob o ponto de vista 

epistemológico, há um problema grande. E este continua. É que nós... e vocês, no 

Brasil, têm o mesmo problema. É que nós não conseguimos criar paradigmas diferentes 

dos paradigmas europeus. Quando eu falo com qualquer cientista  social brasileiro, ele 

me cita Bourdon, Proudhon, Boudieu, Bourdieu, Norbert Elias, não sei quê, mas vocês 

não têm aqui... Eu fiz uma conferência na Fábrica de Idéias, estive ali com... uma pessoa 

muito conhecida no Brasil, como é que se chama? – Renato Lessa, que está no Rio de 

Janeiro, incapaz completamente de pensar a respeito do Brasil, em termos 

paradigmáticos. O que se diz é pegar nas histórias gregas, romanas, não sei quê, e 

aplicá-las. Mas tentar pensar que nós temos que dar instrumentos e paradigmas de 

pensamento para o debate... A pessoa que dirigiu a mesa, uma pessoa da Bahia, é um 
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especialista em Wittgenstein. Então ele, quando ele vai a uma conferência em Londres 

ou em Paris, é extraordinário, porque é especialista. Mas o que ele diz não tem muito a 

ver com o Brasil. (ri) Então, uma filosofia desencarnada, digamos assim. Mas isso era a 

situação que nós encontramos, que os africanos estão a combater. Quando nasce... 

Depois da independência, Moçambique tem o Centro de Estudos Africanos. O Centro 

de Estudos Africanos é a primeira instituição de ciências sociais em Moçambique. Essa 

instituição é ligada ao nome Aquino de Bragança.  

A.G. – Ruth First.  

N.G. – Mas Aquino de Bragança em primeiro lugar. O Aquino é que tenta fazer 

isto. Depois de certa altura, vai mobilizar certas pessoas, vai vir a First, etc.. Só que 

torna-se uma instituição ideologicamente orientada. Porque Moçambique, sendo 

marxista na altura, a instituição está ali para fazer aquilo que o Antonio Gramsci 

chamava de intelectuais orgânicos; intelectuais tem que dar a razão. E vocês sabe que 

nada pior, numa análise de sociedade, que encontrar intelectuais que têm que obrigar a 

realidade a corresponder (           ). Porque nessa altura você torna-se um ideólogo, e não 

um pensador. E o que aconteceu foi um bocadinho isto. E isto perdurou, na história 

Moçambicana, até o fim daquilo que a gente pode chamar primeira República, quer 

dizer, o fim do marxismo-leninismo e a emergência de uma democracia mais aberta. E é 

nessa altura que nasce a UFICS. Nasce a UFICS e que a UFICS tenta fazer uma leitura 

de ciências sociais um pouco mais aberta. E como digo, eu estava muito impressionado 

com o programa que vi. Eles eram muito bons em história, muito bons em economia, 

tinham estatística, tinham metodologias. Qualquer estudante da UFICS, à parte o 

Guilherme, eram estudantes brilhantes. O único que não prestava era Guilherme. (ri, 

brincando com Guilherme Mussane). 

A.G. – Em todos os anos de existência da instituição.   

N.G. – A seleção era muito rigorosa. A seleção era rigorosa. Chegavam rapazes 

muito... E depois um tipo... Eles eram tão... Era muito estimulante o que acontecia nessa 

altura. Era mesmo  uma coisa... Todos os estudantes... Hoje, neste momento, boa parte 

dos estudantes da antiga UFICS ou são todos professores das universidade, fizeram 

doutoramento em Paris, Nova Iorque, em Brasil, não sei quê, ou muitos fazem parte de 

jornalismo, instituições, não sei que. Mas foi um período, sinceramente, 

intelectualmente, para Moçambique, interessante. O único problema é que a UFICS 

tinha uma relação, pelos seus dirigentes, muito ligados a Paris. E Paris tem um outro 
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problema. É que os franceses tentaram ou quiserem fazer com que Moçambique fosse 

um país francófono. Um bocadinho como fizeram com a guerra de Ruanda, que até 

utilizaram os hutus na guerra, para que, no fim, se falasse francês. Podes matar milhões 

de pessoas, mas o importante é que, no fim, alguém vai fazer a língua oficial a francesa. 

Mas os franceses não estavam interessados em Moçambique, estavam interessados na 

África do Sul. Mas a porta de entrada para a África do Sul era Moçambique. Então 

instrumentalizavam-nos para poderem ter o corredor... isto foi me dito mesmo por 

diplomatas franceses, instrumentalizavam para poder ter o corredor de entrada na África 

do Sul. E, em termos de Moçambique, tiveram um comportamento francês, quer dizer, 

manipulizador e... E que acabou criando os problemas que nós temos. Mas eu continuo 

a sublinhar isto: o programa da UFICS, a estrutura de educação que a UFICS tinha era, 

de facto, uma coisa. Tiro o chapéu a Luis de Brito, que é quem organizou isso. Mas era 

muito rigoroso e muito bom. E nós tínhamos estudantes competitivos. Quer dizer, 

insisto, o nosso estudante... Eu tenho um antigo assistente, (       ) que chegou com a 

licenciatura moçambicana na Universidade da África do Sul, quando olharam para o 

programa dele, fizeram algumas perguntas, não sei quê, meteram-lhe logo no mestrado. 

Ou foi um doutoramento. Não sei. Mas eu tenho estudantes, agora são doutores, um está 

aqui no Brasil agora, vocês entrevistaram ontem. Como é que saiu?  

G.M. – Não entrevistaram o Patrício ontem, entrevistaram?  

H.B. – Hoje, à tarde.  

N.G. – O Patrício Langa foi meu estudante, agora é doutor, e quando chegavam 

lá, estavam em condições de serem extremamente competitivos.  

G.M. – Além das aulas que vai dar na UFICS, outra ligação, nesse seu espírito de 

amar o país, foi repegar a sua conversa com Clerc em relação à igreja presbiteriana. 

Pode falar da sua ligação com Clerc?  

N.G. – Sabes, o que aconteceu é muito simples. É que eu, quando cheguei em 

Lausanne, ignorava tudo da Missão Suíça. Eu não sabia... Eu sou católico de formação, 

e contei antes, não tenho nada a ver com os missionários presbiterianos e que... Quando 

cheguei lá descobri a ligação intrínseca entre a Missão Suíça e Eduardo Mondlane e as 

elites políticas moçambicanas de expressão nacional. E então eu comecei a interessar-

me de facto, por curiosidade, o que é essa Missão Suíça, por que é que fizeram o que 

fizeram, que ligação é que tinham, etc.. Então, um dia, na biblioteca, um angolano, que 
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era o bibliotecário, disse-me assim: “Mas por que você não telefona ao Clerc e fala com 

ele?” “Ah! Porque está vivo o Clerc?” – “Sim, sim, está vivo. Vive aqui perto”. Eu 

telefono. E ele diz: “Pode vir amanhã à tarde, às 4 horas”. Então eu chego. Quando abre 

a porta, o tipo olha para mim de cima para baixo, visualizou-me  todo, então, a primeira 

afirmação é: “Você é muito sofisticado para ser um tsonga”. Porque para os suíços, nós 

de Moçambique do sul somos tsongas.   

G.M. – Podia explicar a relação do Clerc na religião. Como é a relação Clerc e 

Junod?  

N.G. – São todos membros da Missão Suíça. É a única coisa. Mas eles não têm 

nenhuma relação particular entre os dois para além disso.  O Junod vive em 

Marracuene, (             ), Clerc nunca saiu do  (            ). E Clerc é um antigo advogado, 

que sempre considerou... E mesmo em termos língua, ele sempre falou ronga, nunca 

falou xangana, porque considerava que o (nó) da língua fosse o ronga. Enquanto o 

Junod é mais antropólogo e gosta do interior. Então são duas atitudes e comportamentos 

completamente diferentes. Agora em termos de relações pessoais entre eles, fazem parte 

de duas gerações diferentes. Apesar de terem vivido um tempo um pouco juntos, mas 

não penso que tivesse uma... Havia uma espécie de... E eu acho que o Clerc vivia mal 

essa situação do... Digamos assim, de  uma hegemonia midiática que o Junod tinha, em 

detrimento de outras pessoas da Missão.  

G.M. – E o que é que diz Clerc quando se encontra com ele?  

N.G. – Olha para mim, diz que eu sou muito sofisticado para ser um tsonga. Olha 

para os meus sapatos, as minhas calças, não sei quê, estava habituado com os tsongas 

que ele conhecia em Maputo, que não tinham calças, não tinham sapatos, o próprio 

Eduardo Mondlane, durante muitos anos, não teve sapatos e não sei quê; e ainda ficou 

mais surpreendido quando começou a falar comigo, porque perguntou-me do...a mesma 

pergunta impertinente que vocês fizeram-me esta manhã quando eu cheguei aqui, esta 

tarde, ele me fez. O meu percurso. Então eu comecei a explicar o que tinha feito. Então, 

este tipo que foi para a Itália, para a França, para a Alemanha, para não sei quê, não era 

o tsonga, não era o preto que ele estava habituado. (ri) E então, ficou a olhar para mim. 

Então, durante muito tempo, ele não abriu os botões, ficou muito... E no fim, 

infelizmente foi muito tarde, eu comecei a fazer uma biografia dele. Mas depois ele 

morreu, antes de chegarmos sequer à metade. Nem sei muito bem o que fazer com essa 

biografia. Daqui a alguns anos, eu vou pensar sobre isso. Mas foi uma relação intensa. 
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Depois, passei a ir visitá-lo uma vez por semana. Esse encontro já era obrigatório, sabia-

se, cada semana eu estava ali. Ele tinha uma cadeira branca, que era uma cadeira sofá, e 

quando eu chegava perguntava-me: “senta-te ali”, eu digo: “não. Aquela cadeira é sua. 

Eu sento-me lá”. “Não, mas...” Insistia. Eu também insistia. Eu nunca me sentei naquela 

cadeira. E depois, saía um grande sorriso na boca dele, ele dizia-me assim: “Você é 

mais bem educado do que a Janet”. A Janet era a americana que era mulher de Eduardo 

Mondlane.  

A.G. – De quem estamos falando agora? Desculpa, não ficou claro acho que para 

nós duas.  

N.G. – André Clerc. E então, a Janet quando chegava, como boa americana, 

sentava-se na cadeira e começava... E André Clerc nunca gostou da Janet Mondlane. 

Nunca suportou. Por outras razões. Porque a Janet Mondlane roubou Eduardo Mondlane 

do Clerc. Quer dizer, Clerc, quando Eduardo Mondlane vai para os Estados Unidos, 

manda uma carta a um primo dele e diz: “o que é que aconteceria se eu casasse com 

uma branca?” E o primo entende logo que há gatos. E então a carta circula, até que a 

Missão Suíça venha ao conhecimento. Então mandam André Clerc para os Estados 

Unidos para dizer que ele não case com uma branca. Se tem que ser uma branca, (sou eu 

que digo isto agora) primeiro seja uma suíça. Porque pelo menos é suíça.  Estados 

Unidos? Que americana era esta? Que seja uma presbiteriana suíça. Mas não... E a Janet 

Mondlane, quando Clerc chega nos Estados Unidos, nunca permite que Eduardo 

Mondlane se encontre com Clerc sem que ela esteja presente. Porque Mondlane era 

Clerc dependente. Até a esse tempo, todos os anos, quando ele escolhia disciplinas na 

universidade, mandava a Clerc, para dizer: “o que é que acha, professor? Posso escolher 

essa disciplina?”  Você imagina um estudante do quinto ano de universidade que tem 

que mandar alguém perguntar as disciplinas que tem que escolher? Eduardo Mondlane 

fazia isto. Eu quando vi isso, eu fiquei impressionadíssimo. Digo: meu Deus! A 

dependência inteiramente grande. E o Clerc dava opinião sobre coisas que não sabia! 

Porque ele não tinha nenhuma possibilidade de saber o que estava... Quer dizer, não... 

Então a Janet nunca deixa o Clerc com Eduardo Mondlane. E Clerc volta para a Suíça, 

depois para Moçambique, frustrado. E a partir daí a relação deles nunca foi uma relação 

cordial. O Clerc fica... “Ah, você é mais bem educado do que a Janet” Até fiquei 

surpreendido com este tipo de afirmação.  

H.B. – Professor, eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco que ver com a 

sua reflexão anterior. Tem uma descoberta de África, tem um contato, quando chega à 
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Itália, com as diferenças, um centro bastante misturado, com culturas múltiplas, e 

depois o centro em Paris, Vincennes. Eu queria saber se o contato com essa pluralidade 

tem que ver com esse campo de interesse seu de multiplicidade cultural e dos estudos 

culturais e essa entrada mais contemporânea; se isso constitui exatamente um eixo 

fundamental da sua inserção como intelectual; e como combina essa escolha, se for o 

caso, com a sua convicção por pensar como identidade Moçambique e... Porque toda 

essa reflexão é uma reflexão dos países centrais, e nós, dos países periféricos, temos 

sempre essa tensão, porque passamos a pensar nos nossos contextos depois, também, 

frequentemente, do contato com as teorias do norte. Então...  

N.G. – Agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte. É que de facto, quando eu 

digo que fiquei africano em Roma, também acrescentei que a minha tentativa foi já 

fazer um trabalho de mestrado em volta de questões africanas. O que não foi aceito. 

Então trabalhei sobre Vico, sobre Voltaire. Mas praticamente o meu olho inclinado em 

direção à África e Moçambique estava muito presente. Eu acabei minha tese, eu defendi 

minha tese em novembro de 1990. No século passado. (ri) Então. Mas o primeiro livro 

que eu escrevi, antes mesmo de publicar a minha tese, escrevi um livro intitulado Por 

uma dimensão moçambicana da consciência histórica. Eu estava totalmente imbuído 

por questões moçambicanas na altura, que mesmo quando eu olhava para a filosofia ou 

historiografia ocidental, estava a tentar ver em que maneira que nós podemos 

contribuir... enfim, para os países que são os nossos enfim. E os meus trabalhos já... Em 

1990 sai o meu primeiro livro. E esse livro já é, completamente, um livro voltado a 

Moçambique. Eu escrevi mais de dez livros mas todos os meus livros são 

essencialmente...meus trabalhos... Vico e Voltaire foram o exercício acadêmico de tese 

de doutoramento. Mas nunca mais voltei a fazer um trabalho da história... Aliás, fui 

convidado agora a Paris, em novembro do ano passado, até recusei. Não via... Para 

trabalhar sobre Vico, não sei quê. Eu não... Eu fui a Paris, mas apresentei-me num outro 

tema, porque não me parecia que... vinte anos... a gente não pode passar vinte anos sem 

tocar um tema e chegar ali e... e reinventar o tema. Mas não tive mais nenhum interesse, 

nenhuma preocupação. E Moçambique, a África, os países do sul tornaram-se a minha 

preocupação. E me parece o ponto de entrada mais interessante para a nossa 

contribuição intelectual. E eu penso que é a melhor resposta que posso dar à pergunta 

que a senhora me fez.  

A.G. – Há essa identidade, que fica bem clara, sua com o pensamento africano, 

influências africanas. E a história ligada a Portugal e a outros países de língua 
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portuguesa, há alguma identificação com isso? Isso entra na sua vida, permeia de 

alguma forma seu pensamento? O termo CPLP lhe parece pertinente, ou essa 

associação, ela tem como se concretizar em termos acadêmicos e de pensamento, por 

exemplo?  

N.G. – A questão da identidade africana, para mim, é extremamente forte. Como 

eu disse antes, existe o meio século do debate africano sobre a filosofia. Eu tenho a 

vantagem, o interesse ainda mais longe, longínquo, porque eu penso que a filosofia não 

pode ser desencarnada de toda uma produção literária histórica precedente. A filosofia 

grega tem os mitos gregos, etc.. Então fui muitas vezes buscar aquilo que eram as 

revoltas, a criação do pensamento nas diásporas, o vosso Zumbi dos Palmares, 

Toussaint l’Ouverture, do Haiti, o Du Bois, nos Estados Unidos, como precursores de 

toda uma tomada de consciência digamos, (os alemães chamariam isso de 

Selbstbewusstsein, autoconsciência de si) com espírito de liberdade enfim. E então é só 

no percurso, no meio do caminho que nasce uma coisa mais específica na filosofia. 

Agora, no conjunto atual do mundo em que nós vivemos, nós estamos a viver num 

conjunto de espaços globais. Para sermos intelectuais um pouco mais rigorosos, 

poderíamos dizer que é preciso separar a globalização da modernização. A 

modernização é um conceito mais filosófico ou histórico, a globalização é um conceito 

mais geográfico. Se você olhar para as línguas germânicas ou de origem anglo-saxônica, 

a palavra mundialização não existe nesses países. Mas existe a palavra globalização. 

Globalização é uma posição geográfica, que nasce exatamente com a descoberta da 

América no século XV. O que me interessa dizer é que nós, no contexto africano, 

quando chegamos às independências, o grande debate que tivemos entre 1945 a 1962-3 

era em que espaços geográficos proclamarmos as independências africanas. E a primeira 

teoria é de Kwane Nkrumah, que fala dos Estados Unidos da África. Ele pretendia que a 

África fosse um... E a idéia dele era para combater tribalismos, era  combater 

segregações, combater conflitos e permitir a África de falar uma só voz, meter o pouco 

de intelectuais que tínhamos então a trabalhar juntos, para a construção de uma África 

que ia para a frente. Essa idéia brilhante de Kwame Nkrumah, que é uma idéia utópica – 

mas, entre parênteses, a utopia é a verdade de amanhã, como diz Victor Hugo – , por 

isso, não é uma crítica, quando diz utopia, não tem que pensar sendo crítico, tem que 

pensar no sonho, e que está a faltar em todo o mundo. Os únicos que têm sonho no 

mundo em que nós vivemos são vocês, os brasileiros. O Lula teve essa vantagem de ser 

um bom sonhador. Essas medidas de luta contra a pobreza, desigualdades sociais, etc., 

vocês são o único país que está a pensar nisso. Por exemplo, os Estados Unidos estão 
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longe de preocupar dessas coisas. O que está a faltar, muitas vezes, são verdadeiras 

utopias e grandes utopias. E Nkrumah foi um grande utopista nesse sentido, Samora 

Machel foi um grande utopista, Amílcar Cabral foi um grande utopista. Nós tivemos 

uma segunda idéia, aquela ligada a (              ), de complementaridades econômicas. Diz 

ele que a África tinha que fazer contas com o mundo, que ia ter mais inserções em 

comunidades econômicas. E depois tivemos uma idéia de Cheikh Anta Diop de 

complementaridades culturais, que era preciso pensar mais em espaços culturais. Mas a 

idéia que prevaleceu foi a idéia de uma independência africana no espaço, (com noção) 

europeia. Por isso temos Moçambique, Angola, etc. etc.. Nós, na África Austral, 

tivemos um drama enorme, que é o apartheid. E, para combater o apartheid, criamos o 

SADCC. O SADCC significava que os nove países em volta da África do Sul se metiam 

juntos para impedir que a África do Sul continuasse, hegemonicamente, a dominar os 

nossos espaços nacionais. E esse movimento foi forte, este movimento triunfou, e nós, 

moçambicanos, pagamos caro. Nós, moçambicanos, defendemos o Zimbábwe. O 

Zimbábwe é diferente porque Moçambique existe. Senão o Zimbábwe não seria 

independente. A África do Sul, o apartheid mudou porque nós existíamos, porque, sem 

nós, nunca tinha caído aquele sistema. Angola pagou caro, com as invasões que vocês 

conhecem, etc. etc.. Quer dizer, houve uma mobilização muito séria, para dizer nós 

queremos mudar o sistema em que nós estamos. Então quero dizer que o sistema de 

internacionalização, uma abertura mais larga de um espaço de cooperação começou por 

razões, por imperativos sociais, econômicos e políticos na região da África Austral. 

Então nós somos o único país que falamos português na África Austral. Mas ao mesmo 

tempo, estamos na África Austral, estamos interessados em manter nossa identidade; 

nós queremos continuar a falar português. Nós não queremos falar inglês. Então quero 

dizer que, ao mesmo tempo que estamos inseridos no espaço regional da África Austral, 

temos que fazer...piscar o olho para a zona que fala português, porque o português faz 

parte da nossa identidade particular. E o moçambicano, insisto, vocês não encontram 

moçambicanos que estão interessados em mudar de língua. Não estamos interessados 

nisso. Com a diferença que vocês são o único país que fala português na América, mas 

vocês são um monstro, e nós somos um... (ri) nós somos uma porcaria pequenina, 

enfim. Então o tipo de consciência tem que ser maior. Então, nessa altura, nós 

precisamos esse tipo de relação, que nós sempre tivemos com Angola, com a Guiné-

Bissau, mas eram relações que nós tínhamos mais na época colonial, luta contra a 

dependência, porque somos países muito menores. Então a idéia da existência de um 

espaço lusófono, a CPLP, para nós, é muito bem-vindo.  
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H.B. – E essa interlocução intelectual é feita com mais freqüência agora? Esse 

esforço da CPLP tem ajudado nesse diálogo?  

N.G. – Olhe. Há duas coisas. É que a relação com Portugal é complicada para nós. 

Porque o português que não consegue pagar a renda de casa em Lisboa, porque a 

economia portuguesa está no desastre em que está, quando chega em Moçambique 

retoma muitas vezes a veste do colonizador português de volta, e que torna-se 

insuportável para nós, que já não estamos com muita vontade de suportar isso. Então a 

relação com Portugal é uma relação estranha. E mesmo em termos de ciência, em 

termos de ciências sociais, os portugueses vêm como aqueles que querem pensar aquilo 

que tem que ser o bom pensamento das ciências sociais em África. (ri) Mas... Quer 

dizer, que outras pessoas definam o que tem que ser da boa ciência social para nós, não 

vou citar nomes, mas... isso torna-se complicado. Com o Brasil. Com o Brasil, nós 

temos relações muito diferentes. Você tem aqui no Brasil alguns pensadores, pensa no 

Peter Fry, por exemplo, Peter Fry, que formou muitos moçambicanos, teve muitos 

doutoramentos de moçambicanos, mas que muitas vezes eu o encontro um pouco rígido 

na maneira de pensar as questões epistemológicas. Eu digo francamente. Ele pode ver 

isto, não tem problema. Eu digo isso na cara dele, não tem nenhum problema.  Muito 

rígido no pensar nisso. O Sansone, por exemplo, que trata a questão de raça, do racismo, 

a Maggie, no Rio de Janeiro. Há aqui pensadores que podem pertencer a correntes 

diferentes, que a gente pode continuar a discutir, continuar a conversar e que não... Nós 

temos muitos estudantes em ciências sociais, que são professores nas universidades, 

foram formados aqui, que é evidente que os professores tentam transmitir os conceitos, 

(os interesses que têm). Mas há uma coisa interessante. É que nem Portugal nem Brasil 

produzem epistemologias. O que o Brasil e Portugal têm como epistemologia foi 

produzido na França, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, que eles tentam transmitir 

para nós. Isso é uma vantagem, porque quer dizer, o imperialismo deles só pode ser a 

metade.  

H.B. – Sim. E a outra metade vocês já conhecem.  

N.G. – Quer dizer, porque não... Você não tem grandes... Mas isto, depois, é uma 

tarra para nossa ciências sociais. Quer dizer, um dos grandes limites das ciências sociais 

ou da filosofia nos países do sul é que eles continuam a fazer dos Bourdieu, dos 

Bourdons, não sei quê a única maneira de pensar o social. Está a nascer um movimento 

no Brasil, mal – vou lhe dizer, mal –, que tenta pensar as ciências sociais 

diferentemente. Porque mudar a classificação das ciências do século XIX numa 



 

 

39 

39 

classificação rácica, como está a acontecer na Bahia, é sair de uma porcaria e entrar 

numa porcaria maior. Está bom? Quer dizer, uma senhora fez-me uma pergunta na 

Fábrica de Idéias: a história, cada um conta o que quer; por que a literatura não... As 

classificações científicas têm uma história. A gente pode lutar contra elas, pode 

ultrapassar, tem o direito e dever de fazer isso; mas com conhecimento de causa, com 

pertinência, mas sem sair de porcarias para entrar em porcarias maiores. Então a raça, 

que é um dos conceitos mais discutíveis que podem existir em ciências sociais, tornou-

se o único conceito (              ) aqui, entre vocês. Então nós, com o Brasil, até temos... 

Nós, moçambicanos, quando nos encontramos depois que estamos aqui na Bahia, 

olhamos uns para os outros, conversamos, mas olhamos para isto com muita suspeita. 

Uma grande suspeita. Isto não nos convém agora. Nós temos o problema inverso. Nosso 

problema é que noventa e nove por cento dos moçambicanos são negros, mas também 

temos indianos, temos chineses, temos brancos. O nosso problema é saber como fazer 

com aquele um por cento sejam moçambicanos. Nós lutamos contra o tribalismo, o 

racismo, para a integração. Chegamos aqui, encontramos movimento inverso. E nós não 

podemos identificar com isso. Para nós, é complicado. Isso é extremamente complicado 

para nós. Mas agora, para dizer a última coisa do que está a dizer, a criação de uma 

associação pode ser interessante. Eu penso, foi o que eu fiz... Eu fiz a minha 

comunicação segunda-feira, às 8 horas. Eu  penso que, antes de fazermos uma 

associação... Ou, claro, uma associação, não há nenhum problema – temos que fazer o 

inventário, digamos assim, do que existe em nossos países, dos interesses que nós 

temos; porque só quando nós temos interesses comuns uma colaboração pode ser 

pertinente. Senão isto torna-se um mundo de viagens, de aventuras, de passeios, de não 

sei quê, sem nenhuma pertinência, ninguém sabe. Então vamos ter que fazer um 

inventário muito sério. Foi o que eu propus para a filosofia. Estamos a falar com o 

Renato Lessa para dizer o que é que fazemos com a... E com o Salles, o que é que 

fazemos com a filosofia... A relação entre (a ciência...) (Eu disse a ele), espera um 

bocadinho. O discurso do Renato foi apresentar a relação entre a filosofia e a ciência 

política. Mas um pouco como a ciência política produz conhecimento. Esse tipo de 

discurso não tem nenhum interesse em Moçambique. Não tem nenhum impacto em 

Moçambique. Pode ser um bom discurso para conversa entre nós intelectuais, mas sem 

nenhum impacto real sobre a... Então eu penso que... O que eu tentei apresentar foi uma 

coisa inversa, que depois ele concordou. Foi mostrar como é que nós temos trabalhado a 

filosofia em Moçambique. Quais são os problemas que a filosofia tenta fazer frente, 

tenta resolver ou tenta contribuir para solucionar. E quando nós encontrarmos um 
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terreno comum é nesse terreno comum, o que a associação pode trabalhar e que possa 

fazer sentido.  

H.B. – A produção de uma epistemologia do sul.   

N.G. – O Renato ainda fez uma menção disso. Ele não está muito convencido.  

H.B. – Isso é um esforço razoavelmente recente. Alguns pesquisadores... recente...  

N.G. – Sim, Boaventura de Sousa Santos, Paula Meneses. Mas...  

H.B. – Teorias periféricas, digamos, fugindo desse eixo mais consagrado.  

N.G. – Mas existe em África, desde os anos 70, 80, um grande esforço de 

epistemologia do sul.  

H.B. – Sim, sim. Acho que é de lá que vem, inclusive.  

N.G. – Mas também na América Latina. Tem um...  

G.M. – (          ) portoriquenho. Costuma ir para o Iuperj, aqui. Disse-me que há 

um grupo de trabalho latino-americano e do norte da África, que estão a dar...  Uns 

paradigmas.   

H.B. – Sim, sim. E indianos também. Sim. É um movimento interessante, 

contemporâneo.  

N.G. – Aqui, na América Latina, vocês têm todo o trabalho feito pela filosofia da 

libertação do Dussel, etc., e tem o trabalho do Raúl Fornet-Betancourt, a senhora sabe 

quem é?  Ele é de origem cubana; mas ele fez um doutoramento em Salamanca sobre o 

Sartre e trabalha agora na Alemanha. Ele é um pouco o pai da filosofia intercultural na 

América Latina. E que tem feito o... coisa interessante, enfim, a gente pode discutir a 

pertinência disso e não sei quê mas, para ciências sociais. Nos Estados Unidos, há um 

que chama Molef Assanti. Esse é uma pessoa muito interessante. Também polêmica, 

porque algumas coisas a gente pode ver a distância. E que ele criou o que chama Escola 

de Filadélfia. Filadélfia Circle ou Filadélfia Center. E que é uma escola muito dinâmica, 

porque é a primeira vez em que se ataca de frente a questão epistemológica, produção 

de conhecimento. E ele ataca de frente a questão da produção do conhecimento como é 

feito pela teoria ou pela filosofia ocidental, desde os gregos até agora. E propõe algumas 

coisas, que a gente pode discutir, mas acho que é uma proposta com relação a (isso). 
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A.G. – A gente vai ter que trocar a fita.  

[Interrupção da gravação] 

 

N.G. – Mas eu não vou roubar mais o tempo.  

H.B. – Não, não. Estamos já terminando.   

A.G. – Você queria fazer uma pergunta? 

G.M. – Sim. É uma pergunta relacionada a sua produção intelectual. Como disse, 

escreveu seu primeiro livro em 1990, que é Por uma dimensão moçambicana da 

consciência histórica. A sua produção de livros não é só de interesse puramente 

editorial, é uma produção... é uma leitura, é uma contribuição para a história de 

Moçambique. E os vários debates que se fazem em volta da sua produção intelectual 

trazem também várias interpretações. Eu queria perguntar, por exemplo, uma das 

últimas coisas que fez foi a sua última entrevista na televisão, que é coerente ao que 

você faz nos livros, que é esse apelo ao debate, esse apelo ao diálogo, esse apelo a uma 

horizontalização do espaço político em Moçambique. Como é que se sente interpretado 

pelo establishment e pelas pessoas, nessa sua maneira de pensar?  

N.G. – Eu não pus a questão. Não pus a questão. Mas eu... (suspira) Eu tenho na 

mente a coisa, a seguinte. Aconteceu-me uma vez. Eu estava a caminhar numa estrada e 

estava com Filimone Meigos, e chegou um sujeito, que na altura era secretário da 

Frelimo, e parou, com Meigos;  e tive a impressão que aproveitou, porque eu estava 

com Meigos, ele conhecia o Meigos, para me interpelar; o que talvez ele quisesse fazer 

há muito tempo mas não sabia como fazer. E levou-nos para a casa dele. E forçando-nos 

um bocadinho a mão, porque eu era muito renitente. Eu vou à casa de meus amigos, 

mas outros não me interessam muito. E toda a discussão que fizemos entre as ofertas de 

uísque que nos deu que eu não bebo uísque, era dizer: “ah, a tua posição”... Eu disse o 

seguinte. Olhe. É importante que os partidos políticos, em qualquer parte do mundo, 

tenham intelectuais orgânicos; mas é importante que as oposições também os tenham. O 

nível do debate político quando você tem bons pensadores eleva-se. E quando esses 

intelectuais têm também uma dimensão social de ética, isso também tem correlatos 

positivos em relação à população, porque o objetivo da política é um bocadinho esse. 

Mas é importante numa sociedade que haja intelectuais não orgânicos. E então a minha 
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posição foi dizer que eu não quero ser intelectual orgânico. Mas ao mesmo tempo, para 

mim, ser intelectual não significa atirar pedras, não significa dizer o que está mau, 

porque isto qualquer palerma pode fazer. Me parece que ser intelectual é fazer propostas 

do que a gente pode fazer bem melhor. E a minha grande preocupação, sempre, é de não 

transformar-me naquele que atira pedras, dizer aquilo não funciona aquilo não funciona, 

vocês fazem... Como fazem muitos jornalistas. Enfim,  o jornalismo é um bocadinho 

isso em Moçambique, neste momento, infelizmente. Mas é tentar fazer propostas. E eu 

penso que está a faltar em Moçambique, que os intelectuais não fazem este tipo de 

trabalho. E o que eu tento fazer no meu trabalho é um bocadinho isto, que eu quero 

dizer. Agora a maneira como sou interpretado ou não interpretado, isso interessa-me 

pouco. Eu costumo dizer aos meus estudantes que todas manhãs, eu acordo, olho para 

mim no espelho e digo Severino, eu amo-te. Severino sou eu, vocês sabem. E então, 

como eu amo-te, Severino, o que vocês pensam de mim interessa-me pouco. Eu já 

proclamei este grande amor que tenho por mim, todas as manhãs, então, o que os outros 

pensam, é problema deles.  

H.B. – Uma boa receita.  

N.G. – Então não... (ri) Mas depois, em Moçambique, há esta grande covardia 

intelectual. É que as pessoas vão te interpretar no bar, na esquina, mas ninguém vai 

escrever um trabalho ou vai escrever um artigo dizendo eu não estou de acordo, eu estou 

de acordo, isto não sei quê, a pertinência disso. Eu recebi, depois da minha última 

entrevista, cinqüenta telefonemas de gente: “ah, eu gostei da sua entrevista”. Dizem a 

mim. Digo: e aqueles que não estão de acordo ou não gostaram não me escreveram, não 

me telefonaram. Mas num debate intelectual, sabe, seria interessante, quando a gente diz 

alguma coisa, a pessoa ouse vir para fora dizer “esta que é a razão, isto parece-me 

coerente, parece-me justificável”. O que não está a acontecer muito em nosso... Por isso, 

falar das interpretações que se tem dos meus trabalhos, do que eu escrevo, posso dizer-

lhe que não têm muitos. Agora, vou lhe contar um episódio, o único de uma 

interpretação dos meus trabalhos. É que a primeira vez que fui a Moçambique ou uma 

segunda vez, eu estava em Lausanne, o ministro da Cultura de então, o Catupa, 

convidou-me a um encontro. Mas eu... Ele abriu o meu livro Por uma dimensão da 

consciência histórica e começou... O livro era todo sublinhado. Isto, isto, aquilo... estou 

de acordo... Claro que eu disse a ele, eu não vou escrever outro livro. Você escreva o 

seu se quiser, diga o que você quiser, mas eu não escrevo. A primeira coisa é: o livro 

tinha sido lido, estava completamente sublinhado. A segunda coisa, disse que discutiu 
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no Comitê Central do Partido sobre a pertinência de (algumas idéias que podiam 

avançar). E que eles achavam as idéias interessantes. E depois ele dizia-me... Eu 

propunha, nesse livro, já a necessidade de um federalismo. Não sei se recorda. E ele 

dizia que não à oportunidade do federalismo em Moçambique de então. As razões que 

até invocou-me pareciam defensáveis. Mas para dizer que este é o único... Uma 

interlocução, e nessa altura era ministro, uma interlocução real, face a face, que tive 

com uma pessoa do governo. Agora, a segunda coisa e a última é que... Você recorda-se 

que o último livro que eu publiquei é sobre Samora Machel...   

G.M. – Esse foi o penúltimo. O último foi esse com Castiano.  

N.G. – Ah, sim, sim. Está bom. Você até lembra melhor do que eu sobre as coisas 

que faço. (ri) Mas a Fundação Graça Machel pediu que fosse eu a organizar, sob o ponto 

de vista intelectual, a conferência sobre Samora Machel, em outubro. Que ela quer a 

(Amartya Sen), ela quer Kofi Annam, ela quer tudo que brilha no mundo. E fui eu que 

fiz... eu fiz um prospecto sobre as utopias, um tema. Uma vez mais, foi a partir do livro 

que eu publiquei que ela achou interessante que fosse eu que fizesse esse tipo de coisas. 

Mas à parte isso, eu penso que existe uma... em termos... e a cabo, em termos políticos, 

existe uma espécie de... como é que se chamaria isto? – um grupo de pessoas que 

impedem as autoridades governamentais de terem acesso direto ao que nós pensamos, 

porque são eles que filtram um bocadinho o que nós pensamos, etc., e eles estão 

convencidos que a nossa idéia ou minha idéia ou de algum de nós é ser ministros ou não 

sei quê; que somos concorrentes deles. Estão enganados. Porque amanhã, você chega 

perto de mim, diz quer ser ministro de alguma coisa?, eu vou dizer que não, tenho 

outras coisas a fazer, mais importantes do que isso. Mas isto é a primeira coisa. Então, 

em termos governamentais, uma barreira. Em termos intelectuais, temos uma produção 

que não é ainda muito controversa. O que falta em Moçambique é termos a coragem de 

debater idéias. “Eu penso isto, eu não estou de acordo contigo”. Quer dizer, é 

importante que o meu livro seja lido, criticado, desconstruído e outra pessoa tenha outra 

idéia. Isto não está a existir muito entre nós. Contentamo-nos em dizer: ah, a pessoal tal 

escreveu um livro. Há aqui um livro a mais, contabilizamos, mas não há um debate de 

idéias, infelizmente. Infelizmente.  

A.G. – Eu queria aproveitar para perguntar sobre um dos temas que, me parece, 

estudou. A educação. No início da nossa conversa, falou dessa empresa educacional, da 

difusão da educação sem uma reflexão propriamente dita sobre como isso deve ser feito. 



 

 

44 

44 

Poderia partilhar com a gente um pouco das suas idéias sobre educação em 

Moçambique?  

N.G. – Olha, a educação em Moçambique, o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde são os dois grandes ministérios em Moçambique, em termos 

quantitativos. Então, a educação é um grande desafio. A segunda coisa é que 

Moçambique, desde 75, apostou muito na educação, não só de criança, mas também de 

adulto. Nós criamos campanhas de alfabetização que eram extremamente importantes. E 

muitas pessoas que não tiveram acesso à escola... E nós, jovens, eu tinha quinze anos 

quando entrei como professor da alfabetização. Quer dizer, nós ensinávamos os mais 

velhos, os nossos pais, a ler e a escrever, porque eles não tinham tido acesso a isso. E 

nós fazíamos isso gratuitamente, no fim da nossa escola, e eles vinham. Enfim, nosso 

trabalho. Isso é uma aposta muito interessante, que o sistema socialista cubano até, 

nomeadamente, tinham feito isso. Então, uma espécie de recuperação daquilo feito por 

outros. Nós tivemos um grande problema em 75. É que... 75 é a independência. Noventa 

por cento dos professores, escola secundária e universitária, eram portugueses, foram 

embora. E se você chegasse a Lisboa nesses anos, você chegava, do aeroporto até o 

Alvalade, o bairro do Alvalade, só tinha barraca de portugueses que voltaram das 

colônias. Então, preferiam estar nas barracas em Alvalade que estar nos nossos países. 

Mas isso despovoou completamente aquilo que é sistema de educação em termos 

profissionais. E é nesse sentido que o Oito de Março, que falou antes o Guilherme, 

tornou-se o lugar de substituição. Mas evidentemente que um rapaz, estava com 

dezesseis, dezessete anos, que em um ano, dois anos torna-se professor, não tem a 

mesma matriz profissional que uma pessoa que fez uma licenciatura ou um mestrado e 

treinou-se pedagogicamente para poder (       ). Então nós encontramo-nos a massificar a 

educação, mas ao mesmo tempo, com uma qualificação muito mais baixa. Então eu 

posso dizer que, em Moçambique, nos encontramos ainda neste problema, neste dilema, 

se quiser, ou nesta purria, para dizer uma palavra muito mais forte, que nós estamos 

com necessidade de continuar a massificação. Esta massificação saiu do ensino básico, 

chegou ao ensino superior. Estamos com trinta e oito universidades em Moçambique, 

neste momento, entre públicas e privadas, mas temos um problema de qualificação, que 

herdamos desde a época da independência, que não conseguimos corresponder com ela. 

Então temos muita gente a ser escolarizada e não educada, temos muita gente a ser 

escolarizada com uma escolarização aproximativa, temos muita gente que não teve as 

qualificações necessárias e temos que repensar a sério em cima de formação, de 

educação desde as primárias. Nós temos estudantes que acabam o liceu, vão para a 
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universidade, e não sabem escrever ou que cometem enormes erros na produção de um 

papel escrito.  

A.G. – E nós também.  

N.G. – Então, estamos com problemas muito sérios neste tipo de coisa. Agora, a 

segunda coisa é uma questão mais de caráter filosófico. Eu disse antes, nós temos que 

nos perguntar que tipo de educação é adequada às nossas necessidades. O que significa 

isso? Significa que... Eu vou lhes dar um exemplo muito simples. Uma das coisas que 

me chateiam mais aqui na vossa terra, aqui na Bahia, é a vossa grande capacidade de 

fazer sumo de papaia, de manga, de laranja, de não sei quê, a mandioca assim, a 

maçaroca assado. Você chega em Moçambique, tem os mesmos produtos, mas a 

utilização dos produtos é cinqüenta vezes inferior. Nós não utilizamos os produtos. 

Significa o quê? Significa que nós educamos as pessoas a conhecer a maçã, a pêra, não 

sei quê, que nós não temos; mas não ajudamos as pessoas a saber como transformar os 

recursos naturais que têm em benefício local. Isso não fazemos. Falo na alimentação. 

Mas você pode fazer da arquitetura. A opção de materiais. Você chega na África do Sul, 

os boers, na África do Sul, constroem palhotas de luxo com material local. Em 

Moçambique, continuamos a construir com pedra, com ferro. Nosso arquiteto... Quer 

dizer, a nossa educação não é, ainda, incidir sobre o que é a realidade social local, para 

transformar e melhorá-la; é uma construção e uma imitação daquilo que são as pessoas 

européias. E este é um grande problema. E quando digo... Mas isto não é uma crítica 

que eu faço a gerações precedentes. Eu digo que este é um grande desafio que nós 

temos. Minha mulher... estávamos a fazer esta coisa. Ontem, hoje, nós quando 

chegamos aqui, mandioca, maçaroca, sumo de tudo... Come-se tudo aqui. Aqui, come-

se tudo. Vocês têm sumos de cinqüenta coisa. Eu vou chegar a Moçambique, vou 

comprar um pacote de sumo de laranja para beber de manhã. Quer dizer, mas é sumo de 

laranja ou de lichia, produzidos na África do Sul. Não estamos a investir concretamente 

sobre a transformação da base da terra e não sei quê, em alguma coisa que ajude as 

pessoas. Esse é um grande problema.  

H.B. – Professor. Nós sempre fazemos uma pergunta aos entrevistados sobre um 

livro de referência, uma influência, alguma coisa que tenha tido uma importância 

fundamental na sua trajetória. Pode ser um livro ou alguma influência, mesmo, de 

algum intelectual ou pesquisador.  
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N.G. – Eu vou lhe dizer isso. Não vou responder a sua pergunta diretamente, mas 

vou manifestar uma preocupação acerca disso. Eu era estudante na Itália quando caiu o 

muro de Berlim, e Gorbachev escreveu aquela história da Perestroika. Eu fiquei na 

bicha (fila) ... Bicha é português, mas eu digo bicha para falar português de 

Moçambique. Vocês arranjem-se depois, com as vossas contradições lingüísticas aqui. 

(ri) Fiquei na fila para encontrar... ser um dos primeiros a comprar aquele livro. E toda 

noite, todo dia... nem fui à escola, não fui à universidade, li o livro todo. E quando 

acabei fiquei frustrado, porque eu não encontrei no livro o que eu procurava. E eu 

procurava o quê? Eu procurava o meu sonho, a minha utopia era ver projetado um 

mundo melhor, quer dizer, um mundo sem conflitos, sejam as Sírias ou as Líbias de 

hoje ou Afeganistão. Era um mundo sem Somálias, sem essa divisão do Sudão. Eu 

estava convencido que depois da guerra mundial era... é possível de sonhar um mundo 

de  partilha, de fraternidade, quantidade de armas sejam inferiores,   quantidade de 

dinheiro, seriam gastos em outras coisas e não estas, etc.. Mas sabe o que é pior, 

senhora? É que quando a senhora olha para o que aconteceu nos últimos vinte, trinta 

anos, com o Bush pai, Bush filho, Bush santo espírito ou espírito santo, com as 

Thatchers, os Reagans e os Mitterrands e não sei quê, o que está a faltar no nosso 

mundo é um sonho. O que está a faltar são utopias. É acreditar que podemos ser 

diferentes, que o mundo social pode construir diferentemente. E a filosofia é 

intrinsecamente ligada a sonhos. Por isso, hoje, quando olho em retrospectiva, aquele 

livro do Gorbachev, que há vinte anos atrás me parecia uma porcaria, era muito mais 

importante do que as porcarias que foram produzidas depois. Porque não há, não existe, 

no panorama atual, livro de sonho. Por isto, se a senhora me pergunta qual o livro mais 

importante, eu vou lhe citar só uma expressão, essa expressão de Marx, (eu posso dizer 

em alemão, mas vou dizer em português) diz: a filosofia até aqui interpretou o mundo. 

Mas o que consta, o que é importante é transformá-lo. Eu quero acrescentar a isto que 

nós temos que sonhar num mundo diferente e pensar que este mundo diferente é 

possível, e trabalhar para que se realize. E este é a minha grande utopia, minha grande 

leitura. Por isso, mais do que citar um livro escrito, eu cito um livro por escrever: 

utopias possíveis. Utopias sociais possíveis.  

A.G. – Fim de entrevista bonito, não?  

H.B. – Muito bonito. Muito obrigada.  

A.G. – Muito obrigada.  
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