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RESUMO 

Entre agosto e novembro de 2017, realizei uma pesquisa de campo na cidade de Maputo em 

Moçambique. Durante o campo tive contato com diversos interlocutores e neste trabalho 

monográfico, realizo a análise da história oral de vida de um destes personagens com que tive 

contato em Maputo, a partir da metodologia da história oral. Tendo como eixo principal o 

campo educacional, proponho um olhar para a história de vida interessado nas formas criadas 

pelos sujeitos para a explicação das suas próprias vidas, isto é, quais os mecanismos que os 

sujeitos acionam para construção de suas (auto)biografias, e como estes mecanismos estão 

relacionados com suas condições objetivas de existência. 

Palavras-chaves: Moçambique, História oral de vida, trajetória educacional 

ABSTRACT 

Between august and november of 2017, I conducted a field investigation in the city of Maputo 

in Mozambique. During the field I had contact with several interlocutors and, in this 

monographic work, I analyze the oral life history of one of these characters with whom I had 

contact in Maputo, based on the methodology of oral history. Having the educational field as 

its main axis, I propose a glance at life-history interested in the forms created by the subjects to 

explain their own lives, that is, which mechanisms the subjects activate for the construction of 

their (auto)biographies, and how these mechanisms are related to their objective conditions of 

existence. 

Keywords: Mozambique; Oral life history; Educational trajectory 
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ALGUMAS PALAVRAS INICIAIS, OU SOBRE COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI 

  

 Antes de tudo, acho importante dar um aviso aos leitores e leitoras da presente 

monografia. A alguns anos tenho realizado o exercício de refletir sobre para quem produzo 

conhecimento. As inúmeras horas investidas em leitura, pesquisa e escrita são para quê? Ou 

melhor, são para quem? Quando escrevo, quem penso que serão meus possíveis leitores? A 

minha chegada ao Ensino superior público é produto de um longo processo histórico de lutas 

das camadas populares. Um jovem negro, pobre e periférico alcançar o nível superior ainda é 

uma ruptura de trajetória, e décadas atrás seria algo inimaginável. Enquanto escrevo essas 

páginas, e enquanto você leitor/leitora as lê, um jovem negro é morto pela política genocida 

colocada em curso pelo Estado brasileiro, essa máquina de moer gente, gente como eu, talvez 

gente como você. Tudo isso me faz pensar na questão inicial: “Para quem produzo 

conhecimento?” Estar onde estou, enquanto milhares dos meus são triturados pelas 

desigualdades de classe-raça-gênero da sociedade brasileira, não pode servir para reprodução 

dessas estruturas. Algo tem que ser feito. Diante disso tudo, afirmo que produzo conhecimento 

para gente como eu, pobre, preta e periférica. Há alguns anos afirmo que tento escrever textos 

que meus pais possam ler. Esse aviso é importante, porque essa atitude política, impacta a forma 

que eu organizo, penso e estruturo meu texto. Por exemplo, em alguns momentos adiciono 

informações e explicações que seriam completamente desnecessárias para os especialistas, 

explico a mesma coisa mais de uma vez, de diferentes maneiras. Tudo isso, está ligado ao 

destino desse trabalho. Essa monografia é para o meu povo, é uma tentativa, mesmo que singela, 

de retornar para a comunidade cinco anos de investimentos públicos. Talvez, eu ainda não 

consiga escrever textos que pais consigam ler, mas aqui se inicia mais uma tentativa. Feito esse 

pequeno aviso, podemos seguir.  

 O presente trabalho é produto de uma pesquisa sobre Moçambique que desenvolvo 

desde de 2017. A partir de 2017, comecei a integrar como pesquisador o Laboratório de Estudos 

sobre Movimentos Sociais e Trabalho (LEMSTI/UFF) coordenado pelo professor Sidnei Peres 

(que também é o orientador dessa monografia). A minha entrada no laboratório estava ligada a 

participação em um projeto coordenado pelo Sidnei Peres, chamado “Políticas públicas e 

movimentos sociais na institucionalização dos processos socioambientais: uma análise 

comparativa entre Moçambique e Brasil”. Esse projeto tinha como objetivo desenvolver, 

envolvendo Moçambique e Brasil, uma análise comparativa sobre a institucionalização dos 

processos socioambientais, tendo em conta o fenômeno da territorialização ambientalista, o 

papel do Estado e dos movimentos sociais. Esse projeto havia sido submetido, em 2012, a um 
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edital da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse projeto foi 

aprovado em 2016 e contemplado com duas bolsas para que graduandos brasileiros fizessem 

um intercâmbio para Moçambique na modalidade de graduação sanduíche, eu fui um dos 

contemplados por essas bolsas1
. 

 Viajei para Maputo, capital de Moçambique, em 31 de julho de 2017, e permaneci nessa 

cidade até 31 de novembro de 2017. A minha viagem a Maputo, capital de Moçambique, tinha 

como objetivos principais: a realização de algumas disciplinas na Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM) e a realização do trabalho de campo do projeto. O trabalho de campo esteva 

ligado a duas principais atividades: entrevistas com Organizações da Sociedade Civil, 

pesquisadores e professores e alunos da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a 

participação em conferências, seminários e eventos de uma forma geral e de alguma forma 

ligados a questão socioambiental em Moçambique. 

 A presente monografia se debruça sobre uma entrevista realizada em 17 de novembro 

de 2017 com três estudantes da UEM: Arsênio Macinguile, Chadércio Malendja e Júlio César 

Savanguane. Essa entrevista utilizou a metodologia de História oral de vida, tendo o campo 

educacional como central. Analisar as três trajetórias, tornaria a monografia demasiadamente 

extensa, dessa forma optei por analisar na presente monografia apenas a história de vida e 

trajetória educacional de Júlio César Savanguane. 

 Através da análise da trajetória de Júlio César Savanguane, proponho um olhar para a 

história de vida oral interessado nas formas criadas pelos sujeitos para a explicação das suas 

próprias vidas, isto é, quais os mecanismos que os sujeitos acionam para construção de suas 

(auto)biografias, e como estes mecanismos estão relacionados com suas condições objetivas de 

existência. 

 A presente monografia estrutura-se através de três capítulos principais: no capítulo I, 

“Questões epistemológicas e metodológicas”, realizamos2 um amplo e profundo debate sobre 

 
1  O intervalo de tempo entre a formulação do projeto (2012) e o ano de sua aprovação (2016), é 

fundamental para compreender algumas alterações no projeto. O projeto aprovado em 2016 em meio ao desmonte 

e precarização da CAPES sofreu drásticos cortes, tendo seus números de bolsas e missões de pesquisa reduzidas. 

2  O leitor/leitora já deve ter percebido, e pode estar um pouco confuso, sobre a utilização da primeira 

pessoa do plural, “Nós”, na escrita do presente trabalho. A utilização da primeira pessoa do plural tem múltiplos 

sentidos: primeiro, entendo que não sou autor sozinho, a produção de conhecimento, ao meu ver, é iminentemente 

plural e coletiva, eu só crio porque outros e outras intelectuais criaram antes de mim, ao utilizar o “Nós”, entrego 

o crédito da presente produção a esses outros. Segundo, a produção do meu/nosso saber é atravessada por um 

longo processo histórico que me permitiu chegar até aqui. Meu povo, meus ancestrais, também são autores do 

presente trabalho. Como nos ensina Exu: “Tenho certeza que agora eu não ando sozinho”. 
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história oral, história oral de vida, memória e narração. Esse debate é fundamental para que o 

leitor e a leitora compreendam algumas implicações do uso da história oral enquanto 

metodologia de pesquisa e a forma específica que utilizamos essa metodologia no presente 

trabalho. Nesse mesmo capítulo, também apresentamos os nossos procedimentos 

metodológicos de pesquisa, isto é, como nossas discussões teóricas são materializadas em 

nossas metodologias. No capítulo II, “Atravessando o Atlântico”, realizamos uma breve história 

de Moçambique e das políticas educacionais moçambicanas. Esse capítulo é importante, 

sobretudo para o leitor/leitora brasileiro, para que se compreenda as condições objetivas de 

existência de narração da trajetória que iremos analisar. Ou seja, é fundamental que o leitor 

tenha uma mínima noção da realidade moçambicana para que possa compreender a narração 

que apresentaremos. No capítulo III, analisaremos a trajetória de Júlio César Savanguane, esse 

capítulo funciona em uma relação direta com os capítulos anteriores, já que direta ou 

indiretamente estaremos nos remetendo a discussões iniciadas anteriormente.  

 

1. QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS 

 

“A verdadeira viagem se faz na memória”  

— Proust 

 

 
 No presente capítulo discutiremos os aspectos epistemológicos e metodológicos que 

norteiam e atravessam a pesquisa apresentada nesta monografia. Primeiro, apresentaremos um 

aspecto mais geral da discussão acerca da metodologia e mais especificamente das 

metodologias qualitativas; segundo, discutiremos a história oral como metodologia de pesquisa, 

enfatizando a história oral de vida e a análise de trajetórias; por último, explicitaremos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa, apresentando como os nossos pressupostos 

epistemológicos e metodológicos apresentados nas seções anteriores se traduziram, se 

traduzem, nas diferentes estratégias, procedimentos e abordagens da nossa metodologia.  

 

1.1 As discussões metodológicas e os métodos qualitativos 

  

 Adotando uma abordagem generalista e superficial podemos entender a metodologia 

como uma “preocupação instrumental” (DEMO, 1985, p. 19), ou seja, como o conjunto dos 
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procedimentos, das ferramentas e dos caminhos percorridos para uma determinada 

construção/produção do conhecimento. A discussão metodológica sempre foi uma questão 

central no fazer científico. Nos primórdios do que entendemos como ciência3, os métodos, 

entendendo-os como uma série de regras (GEWANDSZNAJDER, 2004), constituía a 

propriedade que diferenciava o saber científico dos “outros saberes”, esse saber não era apenas 

diferente, mas privilegiado/superior pois foi produzido a partir de um método teoricamente 

neutro e objetivo. Como afirma Boaventura de Souza Santos (2008, p.21) essa racionalidade 

científica é marcada por um modelo totalitário, na medida em que nega “o carácter racional a 

todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e 

pelas suas regras metodológicas”. Hoje, podemos afirmar que “a visão de uma ciência objetiva, 

neutra, a-histórica, capaz de formular leis gerais” (ALVEZ-MAZZOTTI, 2004, p.109) sobre os 

funcionamentos da natureza e do humano já não se sustenta. Novos paradigmas vêm 

questionando os procedimentos, pressupostos e ferramentas que até então orientavam a 

atividade científica, lhe conferiam credibilidade aos seus resultados e o status de um saber 

privilegiado.  

 Quando trazemos essa discussão para o âmbito das ciências sociais o quadro torna-se 

ainda mais complexo. Pois, se a ciência era compreendida como uma forma de produção de 

conhecimento pautada em uma metodologia, supostamente, rigorosa e objetiva, as ciências 

sociais deveriam seguir essa metodologia, ou seja, essas regras, para adquirir o status de ciência. 

Dessa forma, as ciências sociais só poderiam ser ciências se adotassem o empirismo lógico 

característico dessa ciência, buscando a neutralidade, objetividade e racionalidade. Alda Judith 

Alves-Mazzotti (2004) nos apresenta uma boa síntese do empirismo lógico (positivismo): 

 

O empirismo lógico prescrevia que todos os enunciados e conceitos referentes a um 

dado fenômeno deveriam ser traduzidos em termos observáveis (objetivos) e testados 

empiricamente para verificar se eram falsos ou verdadeiros. A observação estava, ao 

mesmo tempo, na origem e na verificação da veracidade do conhecimento, utilizando-

se a lógica e a matemática como um instrumental a priori que estabelecia as regras da 

linguagem. Assim, a atividade científica ia construindo indutivamente1 as teorias, isto 

é, transformando progressivamente as hipóteses, depois de exaustivamente verificadas 

e confirmadas pela observação, em leis gerais e as organizando em teorias, as quais se 

propunham a explicar, prever e controlar um conjunto ainda mais amplo de 

fenômenos.(ALVEZ-MAZZOTTI, 2004, p.111) 

 

 Embora a imposição dessa forma de fazer ciência tenha se estabelecido como a única 

forma de fazer ciência durante alguns séculos, tendo amplos impactos nas metodologias e na 

 
3  As ciências naturais, branca e ocidental 
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própria consolidação das ciências sociais. Aos poucos vários pesquisadores e pesquisadoras 

começam a estabelecer críticas a essas metodologias ancoradas no empirismo lógico, 

questionando-as como um todo, ou seja, criticando uma forma de fazer ciência neutra e objetiva 

e por outro lado questionando a eficácia desses métodos para estudar os fenômenos humanos, 

“alegando que este deixa de lado justamente aquilo que caracteriza as ações humanas: as 

intenções, significados e finalidades que lhe são inerentes” (ALVEZ-MAZZOTTI, 2004, p.109) 

 A partir dessa crítica ao empirismo lógico4, uma série de outras metodologias começam 

a surgir e inaugurar um novo paradigma na ciência, isto é, a inauguração de um novo conjunto 

básico de asserções, conceitos ou proposições logicamente relacionadas e que orientam o 

pensamento e a investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1996), chamado de “paradigma 

qualitativo”5.  

 Tomaremos aqui duas definições básicas sobre as metodologias qualitativas. Primeiro, 

Patton (1986) define essas metodologias a partir de três características essenciais: I) Abordagem 

intuitiva, o pesquisador parte de observações mais livres, deixando que dimensões e categorias 

de interesse emerjam progressivamente durante os processos de coleta e análise de dados; II) 

Visão Holística, está ligada ao princípio de que a compreensão do significado de um 

comportamento ou evento só é possível em função da compreensão das inter-relações que 

emergem de um dado contexto e III) Investigação naturalística, como um modo de investigação 

onde a intervenção do pesquisador no contexto observado é reduzido ao mínimo. Por sua vez, 

Bogdan e Biklen (1996) definem os métodos qualitativos a partir de cinco características 

fundamentais, são elas: I) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

pesquisado, constituindo o investigador o instrumento principal; II) Investigação descritiva, os 

dados são compostos por entrevistas, fotografias, vídeos e etc., nada no ambiente pesquisado 

pode ser tomado como trivial, tudo tem quer ser encarado como tendo potencial para construção 

de uma compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo; III) há uma ênfase qualitativa no 

processo, existe interesse maior nos processos do que simplesmente nos resultados ou produtos; 

IV) Tendência de análise indutiva dos dados, não se recolhe dados ou provas com o objetivo 

de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações são 

 
4  As críticas ao Empirismo lógico estiveram longe de liquidá-lo como método, embora sua aparição 

explícita tenha sido reduzida, o mesmo ainda atua de maneira dissimulada como sustentáculo da forma ocidental 

de fazer e pensar a ciência. 

5  A utilização do termo “paradigma qualitativo” aqui tem um sentido muito mais didático do que 

propriamente assertivo, pois ao utilizar esse termo, estamos juntando uma vasta gama de tradições, metodologias 

e pressupostos que podem ser consideradas irreconciliáveis, como nos aponta Alda Judith Alves-Mazzotti (2004).  
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construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando e V) O 

significado é algo indispensável, os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. 

 Diante das definições que apresentamos, podemos resumir os métodos qualitativos de 

investigação a metodologias que estão ancoradas em uma tradição interpretativa/compreensiva, 

ou seja, que parte de um pressuposto que as pessoas agem atravessadas por suas crenças, 

sentimentos, percepções e valores; suas ações e comportamentos tem sentidos e significados, 

que embora não possam ser conhecidos de imediato, podem ser desvelados, interpretados e 

descortinados. Sendo assim, esse método de investigação requer do investigador uma presença 

duradoura e intensa no ambiente pesquisado, deve estar em contato direto com os sujeitos com 

quem faz pesquisa, nada pode ser enxergado como trivial, deve atentar-se ao todo procurando 

as inter-relações para uma melhor compreensão do fenômeno estudado. 

  A pesquisa apresentada nessa monografia está profundamente ancorada em diferentes 

metodologias qualitativas de investigação, sobretudo a entrevista de história oral de vida. Essa 

primeira seção nos ajuda a nos familiarizar melhor com essa metodologia, embora não 

tenhamos pretendido nessa seção do capítulo esgotar nossa discussão sobre diversos aspectos 

dessa metodologia. 

 

1.2 A História Oral 

 Importante salientarmos, que aqui abordamos a história oral como metodologia, e assim 

que discutiremos sua constituição, historicidade, usos e procedimentos. Ou seja, em nosso 

entender, “a história oral como todas as metodologias apenas estabelece e ordena 

procedimentos de trabalho (…), funcionado como ponte entre teoria e prática” (AMADO; 

FERREIRA, 2006, p. 16). Não menos importante, é a nossa compreensão da história oral como 

uma metodologia que intrinsecamente é interdisciplinar/multidisciplinar, uma “zona de 

fronteira” (GARINELLO, 1998) sendo marcada pelo intercâmbio entre a história, sociologia, 

antropologia e as demais ciências sociais do comportamento. (THOMPSON, 2002; AMADO; 

FERREIRA 2006; LOZANO, 2006). Outro aviso importante está ligado ao o que estamos 

entendendo como “história oral” dentro da disciplina História. Como nos lembra Thompson 

(1992, p.45), “a história oral é tão antiga quanto a própria história. Ela foi a primeira espécie 

de história”, isto é, a utilização de fontes orais na construção historiográfica não constitui um 

fenômeno completamente inovador e jamais visto nesta disciplina, muito pelo contrário, as 

fontes orais são as fontes primitivas da História. Assim, por “história oral”, não compreendemos 
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o uso de fontes orais na História, mas essa reabilitação “recente” das fontes orais que vieram 

constituir uma nova metodologia no campo das ciências sociais. 

 Mas antes mesmo de discutirmos o que é história oral, suas possibilidades e limitações, 

seus usos e abusos, coloca-se como interessante, e necessário, apresentarmos sua trajetória 

epistemológica, isto é, “quais foram as circunstâncias que possibilitaram a utilização da 

memória e da narrativa como fontes críveis de produção de conhecimento”? (SOUZA, 2007, 

p.61). O que podemos chamar de emergência da história oral, está intimamente ligado com o 

processo de crítica ao empirismo lógico (positivismo), que abordamos na primeira seção deste 

capítulo. A valorização das fontes orais ocorre em meio a alteração paradigmática marcada pela 

crítica ao empirismo lógico que, até então, “constituía-se como ideia reguladora hegemônica na 

produção do conhecimento válido” (SOUZA, 2007, p.62). Como vimos anteriormente, a 

contestação do empirismo lógico, possibilita a emergência de um novo paradigma, englobando 

outras metodologias, a história oral enquanto método situa-se nesse cenário.  

 Para compreendermos melhor esse processo de emergência da história oral, coloca-se 

como fundamental entendermos o que no campo historiográfico francês ficou conhecido como 

a Nova História (BURKE, 1992). Essa “Nova História” é marcada por três características 

fundamentais: I) novos problemas; II) novas abordagens e III) novos objetos. Para nossa análise 

a modificação metodológica principal da “Nova História” está na ampliação do que se entendia 

como fonte histórica. A “História Tradicional” a quem se opõe a essa “Nova História”, tinha 

como fonte histórica ideal os documentos escritos oficiais, a “Nova História” ampliará sua 

concepção de documento, incluindo outras fontes, dentre elas as fontes orais. Essa modificação 

tem um impacto crucial na forma de se fazer história, pois ao se considerar apenas os 

documentos escritos oficias como fonte histórica, considera-se apenas o ponto de vista “oficial” 

na construção histórica, isto é, produz-se uma história vista de cima, centrada “nos grandes 

feitos dos grandes homens, estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da 

humanidade foi destinado um papel secundário no drama da história.” (BURKER, 1992, p. 3). 

Ao se ampliar o que se entende como fonte histórica, é possível construir outra história, com 

outra perspectiva, uma história vista de baixo, uma história construída considerando a opinião 

e a experiência das “pessoas comuns”, procurando englobar em sua construção as vozes que 

historicamente estiverem ausentes, não porque não falassem ou não gritassem, mas porque 

eram/são silenciadas e excluídas. 

 Já estando a par, mesmo que de forma breve, sobre o processo de consolidação da 

história oral como metodologia, podemos avançar para a tentativa de uma definição do que é a 



15 
 

história oral. A definição de Thompson (2002, p.9), coloca-se como um bom caminho; para ele 

a história oral é “a interpretação da história e das mutáveis sociedades e culturas através da 

escuta das pessoas e do registro de suas lembranças e experiências”, isto é, a história oral como 

a entendemos é um conjunto de procedimentos organizados que tem o testemunho oral como 

“ponto fundamental, privilegiado, básico das análises” (MEIHY; HOLANDA, 2019, p.72), 

centra-se na memória humana e sua capacidade de rememorar o passado enquanto testemunha 

do vivido, e tem a entrevista oral como uma de suas técnicas indispensáveis.  

 

1.2.1 História Oral de Vida e Biografia 

 A presente pesquisa inscreve-se em um campo específico da utilização da História oral 

como metodologia, chamada história oral de vida e que está intimamente ligada aos estudos 

sobre biografias orais. É a partir das discussões dessas vertentes específicas que ampliaremos 

nossa concepção de história oral. 

 Antes de continuarmos nossa discussão sobre História oral, é importante fazer um 

pequeno comentário sobre a categoria de “Trajetória” que utilizaremos posteriormente ao 

realizar a análise da história de vida. Entendemos trajetória como as posições sucessivas 

ocupadas por um indivíduo ou grupo em ou mais campos sociais. (DUBAR, 1998; 

BOURDIEU, 2006) 

 Voltando a nossa discussão. A categoria de história oral de vida é comumente 

compreendida em contraposição ao que se chama de “história oral temática” (MEIHY; 

HOLANDA, 2019). A história oral temática no geral é marcada por um forte caráter 

documental, essa modalidade se dispõem a uma discussão em torno de uma temática central 

definida previamente pelo projeto do pesquisador. Detalhes da história pessoal do entrevistado 

“apenas interessam na medida em que revelam aspectos úteis à informação temática central” 

(MEIHY; HOLANDA, 2019, p.40). Frequentemente essa modalidade está ligada a uma 

tendência mais factual da história oral, ou seja, uma forma de coleta de dados muito mais 

interessada nas testemunhas que presenciaram um determinado acontecimento, aproximando-

se de uma definição de história oral como “método de pesquisa, no qual se faz uma gravação 

sonora de uma entrevista sobre experiências diretas ocorridas durante a vida de uma testemunha 

ocular” (CRUIKSHANK, 2006, p.151). A história oral de vida por sua vez, está mais 

interessada na compreensão da totalidade da vida do entrevistado/narrador, abordando suas 

experiências mais diversas e colocando-se “como uma possibilidade de superar uma mera 

aquisição de dados em favor da possibilidade de uma visão mais subjetiva das experiências dos 
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depoentes” (SILVA, 2002, p.52) Dessa forma, a história oral de vida tem uma forte essência 

subjetiva, não se interessa apenas pelos “fatos”, mas vai além admitindo os ajeites, as 

imprecisões, as fantasias.  

 Uma reflexão importante sobre história de vida é feita por Pierre Bourdieu em seu texto 

“A Ilusão Biográfica” (2006), que de forma sintética levanta uma questão fundamental: “Falar 

de história de vida é, pelo menos, pressupor – e isso não é pouco – que a vida é uma história” 

(BOURDIEU, 2006, p.183). E entender a vida como história, implica em subentendê-la como 

um conjunto coerente e orientado, organizada segundo uma ordem cronológica que também é 

lógica, ou seja, como um “relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado 

e direção” (BOURDIEU, 2006, p.185). O que Pierre Bourdieu está chamando atenção é que o 

real é descontínuo, formado por uma série de elementos justapostos sem razão, e a história de 

vida consiste justamente em tentar dar um sentido à descontinuidade do real, isto é, o sujeito no 

processo de narração de sua história, “torna-se o ideólogo de sua própria vida” (BOURDIEU, 

2006, p.184), selecionando certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles 

conexões para lhe dar coerência, assim a história de vida consiste em uma criação artificial de 

sentido, por isso, Bourdieu utiliza a ideia da Biografia como ilusão6. 

 Na forma que entendemos e fazemos história oral de vida, o que Bourdieu aponta como 

“ilusão” e como perigo na utilização de fontes biográficas, constitui o que entendemos como 

uma das maiores potências da história oral. Enquanto para Bourdieu temos que estar atentos a 

esse processo de criação artificial de sentido realizado pelos sujeitos no relato de suas vidas, 

para não cairmos no que ele chama de ilusão retórica, para nós é justamente esse processo de 

criação de sentido que se coloca como objeto de análise. Interessemo-nos em como os sujeitos 

configuram narrativamente a sucessão temporal de sua experiência, em como através da 

linguagem organizam sua experiência em termos de uma razão narrativa (SOUZA, 2006). 

 Em meio ao processo de consolidação das fontes orais como fonte legítimas, foi comum 

um argumento que a justapunha aos documentos escritos, isto é, a fonte oral é considerada tão 

confiável quanto os documentos escritos desde que passe pelos processos de “verificação” que 

qualquer fonte deveria passar. Paul Thompson (1992), aborda essa questão expondo o que 

poderíamos chamar de fascínio do documento escrito, muito comumente os pesquisadores 

 
6  Erroneamente, muitos pesquisadores utilizam o texto “A ilusão biográfica” para reproduzirem a ideia de 

que Pierre Bourdieu seria contra a utilização da Biografia como fonte de pesquisa, isto é um grande equívoco. O 

que o autor aponta em seu texto são os “perigos” da utilização dessa fonte, mas em nenhum momento o mesmo 

coloca uma impossibilidade epistemológica na utilização da biografia como fonte de pesquisa. E para Bourdieu, o 

termo “ilusão” não tem um sentido falso, mas de imaginação.  



17 
 

encaram o documento escrito como um mero achado, uma descoberta, como se os arquivos 

escritos fossem mero “depósitos inocentes, como objetos lançados numa praia” (THOMPSON, 

1992, p.145). Esses documentos escritos não chegam ao dispor do pesquisador através de um 

mero acaso, “houve um objetivo social por trás de sua criação original, tanto quanto de sua 

posterior preservação” (THOMPSON, 1992, p.145), esses documentos não são “imunes” a 

subjetividade, que tão frequentemente é usada como categoria de acusação contra a história 

oral. Quem cria um documento, elabora um registro, está atravessado pelas subjetividades do 

mundo que habita, pelos objetivos sociais envolvidos na elaboração desse documento. A escrita 

não é um processo neutro e muito menos objetivo.  

 Essa defesa das fontes orais, sustentada através de um exame minucioso e crítico das 

fontes escritas, expondo que diversas críticas dirigidas às fontes orais poderiam ser também 

dirigidas aos documentos escritos, foi fundamental no processo de consolidação da história oral, 

mas é verdade também, que em certa medida, essa defesa limitou as potencialidades da história 

oral enquanto metodologia de pesquisa. Esse movimento de defesa da “história oral como 

apenas mais uma fonte histórica para descobrir ‘o que realmente aconteceu’ levou à não 

consideração de outros aspectos e valores do depoimento oral” (THOMSON; FRISH; 

HAMILTON, 2006, p. 67). No desejo de defender as fontes orais, não perceberam como o 

processo de relembrar, a forma de narrar, os não-ditos, a forma que os sujeitos elaboram suas 

histórias, poderiam ser um meio de explorar os significados subjetivos da experiência vivida. 

“Eles não se deram conta de que as ‘distorções’ da memória podiam ser um recurso, além de 

um problema” (THOMPSON; FRISH; HAMILTON, 2006, p. 67) 

 Gabriel Rosenthal (2006), nos traz uma valiosa reflexão referente a essa discussão sobre 

a forma como se trabalha com histórias de vida. Sua questão fundamental diz respeito a como 

olhamos para a história de vida como fonte de dados: “Será que consideramos esse material 

como uma fonte que oferece uma visão deficiente daquilo que aconteceu?” (ROSENTHAL, 

2006, p. 193) Essa postura de suspeita sobre as histórias de vida resulta em uma postura 

metodológica que frequentemente utiliza de critérios externos ao texto do narrador para 

comprovar sua credibilidade e exatidão. Constantemente essa “verificação” de credibilidade 

acontece através de comparações entre o relato do narrador e documentos escritos “oficias”, 

onde paira o fascínio do documento escrito. Essa postura metodológica nos afasta da 

possibilidade de compreender a história de vida como realidade em si mesma (BARBOSA, 

2006; ROSENTHAL, 2006), ao tentar buscar uma realidade “por trás” do texto, não 

enxergamos que a realidade está no texto, “conformamo-nos com uma noção por demais 
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simples e enganosa da realidade social como ela se fosse independente da experiência e da 

estruturação simbólica” (ROSENTHAL, 2006, p.193) 

 Alessandro Portelli (1997a), quando se questiona sobre o que faz a história oral 

diferente, responde afirmando que a mesma “nos conta menos sobre eventos que sobre 

significados” (PORTELLI, 1997a, p. 31). Isso de forma alguma resulta na negação da validade 

factual da história oral, sabemos que ela pode ser de enorme valia para revelar eventos 

desconhecidos ou aspectos desconhecido de eventos já conhecidos e consolidados na História, 

sendo fundamental na compreensão de “áreas inexploradas das vidas diárias das classes não 

hegemônicas” (PORTELLI, 1977a, p.31). Porém, mesmo que a história oral tenha uma validade 

factual, Portelli nos aponta que não é essa sua grande potência; o seu elemento precioso diz 

respeito a outro aspecto, refere-se ao simbólico, aos significados, a subjetividade do expositor 

no processo de elaboração de sua experiência e da narração. Ao refletir sobre sua pesquisa com 

história oral sobre uma greve na cidade Terni (Itália) nos anos de 1950, Portelli (1997a) afirma 

que essa pesquisa pode não acrescentar muito para a História no sentido de adicionar novas 

acontecimentos sobre esses eventos, por exemplo, seus custos materiais, mas tem muito a 

contribuir sobre os custos psicológicos para os sujeitos envolvidos nesse evento. Como o 

mesmo reitera, “fontes orais conta-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o 

que acreditava estar fazendo e o que pensa que fez” (PORTELLI, 1977a, p.31). No mesmo 

sentido, Verena Alberti reforça como a história oral tem a contribuir para uma história objetiva 

da subjetividade, mas para isso “é preciso ir além da simples história do acontecimento 

interessando-se também pela história da memória desse acontecimento” (ALBERTI, 1996, 

p.8). 

 Porém, para aproveitarmos uma das grandes potencialidades da história oral, precisamos 

não só superar uma história dos acontecimentos, é preciso trabalhar fora do quadro lógico-

formal e positivista, “reenviando o olhar para uma perspectiva aberta à incorporação da 

subjetividade como elemento fundamental da constituição epistemológica do saber” 

(BRAGANÇA, 2012, p. 38). A história oral permite não apenas indagar-nos sobre o que 

aconteceu, nos permite, de uma maneira muito única, investigarmos Os possíveis de Gabriel 

Tarde (2018). Isto é, nos possibilita pesquisar sobre aquilo que não aconteceu, sobre os sonhos 

que não foram realizados, as utopias que foram sepultadas, sobre aquilo que pairava no espectro 

da escolha, mas não foi escolhido. O possível que nunca aconteceu. A história oral nos permite 

indagar sobre os abortos que fizemos de nós mesmos (TARDE, 2018), toda escolha é um aborto, 

no sentido de que sepulta aquilo que poderia ter sido escolhido, mas não foi. E aquilo que não 
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foi escolhido, nossos abortos, nos compõem tanto, ou mais, quanto aquilo que foi escolhido e 

que veio a se tornar “real”. O desenvolvimento da vida é uma série abortos. Nossas perdas 

também nos constituem como Ser. Alessandro Portelli (1997a), em sua pesquisa em Terni 

(Itália), entrevista um senhor militante do Partido Comunista que lhe conta uma história 

imaginada sobre como ele quase conseguiu reverter a estratégia do Partido Comunista após a 

segunda guerra mundial. Sua narrativa não faz com que a História revise a construção 

historiográfica do Partido Comunista, essa narrativa não é preciosa em seu sentido factual, “mas 

nos conta sobre o custa real de certas decisões para aqueles militantes ativos que tiverem que 

enterrar no subconsciente suas necessidades e desejo de revolução” (PORTELLI, 1997a, p. 32). 

O valor dessa narrativa reside em seu aspecto simbólico, na abordagem do “se”. O que teria 

acontecido se as escolhas tivessem sido essas e não aquelas, a história desse senhor atua no 

campo dos possíveis, na revolução que poderia ter sido, mas não foi. A revolução imaginada 

que agora apresenta-se como aborto, uma revolução sepultada. A história oral nos possibilita 

entender que a vida é algo muito maior que os fatos, como nos dizia Tarde (2018, p.212), “o 

real é um dispêndio de possível”.  

 Até o presente momento, nos debruçamos em compreender o que é história oral, 

elaboramos sua conceituação básica, analisamos o panorama histórico e epistemológico de sua 

consolidação e em seguida avançamos na compreensão da chamada “História Oral de Vida”, 

traçando suas características básicas. O que faremos a seguir é analisar duas 

categorias/conceitos que consideramos fundamentais para compreensão da forma que fazemos 

história oral: I) Memória e II) Narrativa. Para um fim didático, abordaremos essas duas 

categorias separadamente, embora as mesmas estejam completamente imbricadas na realidade 

social.  

 

1.2.2 A Memória 

 Antes mesmo de discutirmos propriamente sobre “memória”, suas concepções e as 

abordagens em torno da mesma, coloca-se como interessante apresentarmos, mesmo que de 

forma breve, como a discussão em torno da “memória” tem ganhado uma centralidade nas 

sociedades ocidentais.  

 Andreas Huyssen (2000), coloca como um dos fenômenos culturais e políticos mais 

surpreendentes do final do século XX, a emergência da memória como uma das preocupações 

centrais das sociedades ocidentais. Essa preocupação em torno da memória e do passado 

expressa-se de diferentes formas, podemos apontar a expansão massiva de museus, centro de 



20 
 

memórias, arquivos, e até mesmo um lugar cada vez mais preponderante da memória na 

literatura e nas artes visuais. As respostas para esse fenômeno são inúmeras e Huyssen (2000) 

foge de uma resposta única, mas no centro de sua discussão está o argumento que nossa 

obsessão contemporânea pela memória, está ligada a um deslocamento contemporâneo na 

experiência e na sensibilidade do tempo e do espaço, apontadas por David Harvey (1989). 

Fazendo um enorme esforço de síntese, podemos dizer que Harvey (1989) apontou como as 

transformações político-econômicas do capitalismo do final do século XX, inaugurando o que 

ele chamou de “Acumulação flexível de capital”, impactaram drasticamente a nossa forma de 

experienciar e compreender o tempo e o espaço. “A compreensão do tempo-espaço geradas 

pelas pressões de acumulação de capital – com seus perpétuos esforços de aniquilação do 

espaço por meio do tempo” (HARVEY, 1989, p.276), alteraram a nossa capacidade de lidar 

com as realidades que se revelam à nossa volta. O que Andreas Huyssen está expondo é como 

a obsessão contemporânea pela memória está ligada “subliminarmente pelo desejo de nos 

ancorar em um mundo caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e pelo 

fraturamento do espaço vivido” (HUYSSEN, 2000, p. 20). A perpétua aceleração capitalista, 

acarreta um constante encolhimento do presente, um presente sempre a curta prazo, cada vez 

mais instantâneo; e nesse cenário, a musealização da vida e a obsessão pela memória são uma 

tentativa de construir um paliativo contra “a nossa profunda ansiedade com a velocidade de 

mudança e o contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço” (HUYSSEN, 2000, 

p. 28). Como uma faca de dois gumes, como faces da mesma moeda, nosso desejo de memória 

é um medo do esquecimento, nesse presente onde tudo é tão breve, muito acelerado, onde nada 

deixa marcas. Outra discussão explorada por Huyssen(2000), refere-se à relação entre obsessão 

pela memória e o futuro, como se nossas preocupações com a memória fossem um 

deslocamento de nosso medo do futuro. “Quanto mais rápido somos empurrados para o futuro 

global que não nos inspira confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos 

voltamos para a memória em busca de conforto” (HUYSSEN, 2000, p. 32). Mas Huyssen, nos 

mostra como esse desejo de passado como um paliativo para entropia das possibilidades futuras, 

pode ser uma armadilha, pois “o passado não pode nos dar aquilo que o futuro não conseguiu” 

(HUYSSEN, 2000, p. 35) 

 Pierre Nora (1993), aborda a mesma temática do desejo de memória, mas através de 

uma abordagem diferente. O seu argumento está assentado sobre a afirmação de que nossa 

obsessão contemporânea de memória está relacionada com o fim do que ele chama de   

memória-viva, “fala-se tanto em memória porque ela não existe mais” (NORA, 1993, p. 7). O 

fim da memória-viva está associado ao que autor aponta como o fim da sociedade-memória, de 
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“uma tradição de memória viva, oral e coletiva” (GAGNEBIN, 2020, p. 203), esse fim da 

memória é o produto de uma aceleração da história, o presenteísmo é a marca de nossa 

sociedade contemporânea, esse presente longe do passado e do futuro (BRAGANÇA, 2012). A 

aceleração da história, produto da aceleração da produção industrial capitalista, provoca entre 

gerações sucessivas(e às vezes dentro da mesma geração), “um abismo de experiência e vida 

que torna a transmissão das histórias e o significado dessas histórias, do sentido da vida, 

profundamente problemático, até impossível” (GAGNEBIN, 2020, p. 203). Esse abismo de 

experiência, está intimamente ligado com o que Benjamin (1994) denomina de declínio da 

experiência, isto é, o fim da experiência plena e instituinte, compartilhada e transmitida de 

geração em geração. Dessa forma, o nosso desejo de memória, é uma expressão de nossa 

ansiedade com a aceleração do presente, de nossa consciência, mesmo que pouca explicitada, 

da fragilidade e caducidade das tradições passadas. Por esse motivo, temos essa ânsia de 

conservação, esse arquivismo ilimitado, esse processo de musealização do mundo e da vida, 

essa necessidade de criação do que Pierre Nora, chamou de Lugares de Memória, “se  

habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares” 

(NORA, 1993, p. 8).  

 Embora a contribuição de Pierre Nora (1993), seja importante para a compreensão dos 

processos de constituição do que estamos chamando de desejo de memória, é preciso fazer 

críticas fundamentais ao seu argumento. Jeanne Marie Gabnebin (2006), chama atenção para 

um ponto interessante, a discussão de Pierre Nora (1993) é marcada por uma “forte idealização, 

de uma nostalgia pela perda da comunidade” (GAGNEBIN, 2020, p. 203). Idealiza a chamada 

memória-viva em contraposição ao que chama de memória-arquivo, essa memória 

desvinculada completamente da experiência plena benjaminiana. Parece emergir de forma 

dissimulada uma ideia de “memória verdadeira” em Pierre Nora, como se apenas essa memória 

das tradições passadas, a memória-viva, pudesse ser considerada autêntica. Contraditoriamente, 

Pierre Nora parece ser tomado pela idealização da memória, que “ele próprio havia contribuído 

a denunciar como um sinal de nossa contemporaneidade ansiosa” (GAGNEBIN, 2020, p. 204). 

 Agora que já estamos familiarizados com algumas questões que envolveram/envolvem 

a memória como uma das preocupações centrais das sociedades ocidentais contemporâneas, 

podemos nos fazer uma pergunta central: afinal, o que é a memória? Essa é uma questão que 

não é facilmente respondida e tão pouco há um consenso sobre ela, mas algumas definições 

podem nos ajudar a começar essa “resposta”. Henry Rousso (2006), define a memória em um 

sentido mais básico como presença do passado. A memória é uma reconstrução psíquica e 
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intelectual “que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um passado que nunca 

é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido em um contexto familiar, social, 

nacional” (ROUSSO, 2006, p.94). Essa definição de Henry Rousso, nos permite discutir 

algumas características fundamentais da forma que compreendemos a memória: I) A memória 

nunca diz respeito ao passado em sua totalidade, ela é sempre seletiva e depende de 

determinados estímulos7 para a sua seleção, a memória é um conjunto de fragmentos 

significativos sobre o passado. II) A memória nunca é puramente individual, é sempre um 

processo social e compartilhado.  

 Comecemos a discussão pelo caráter social e coletivo da memória. À primeira vista, 

podemos pensar que a memória é um processo puramente individual, pois quando recordamos 

algo, isso nos parece como algo pessoal, extremamente íntimo. Mas em meados do século XX, 

Maurice Halbwachs (2006) torna-se um marco nas pesquisas sobre a memória, ao realizar seus 

estudos sobre a chamada Memória Coletiva. Halbwachs argumentava que ninguém pode se 

lembrar realmente a não ser em sociedade, a rememoração está situada nas encruzilhadas das 

redes de múltiplas solidariedades em que estamos envolvidos. 

 A teoria de Halbwachs (2006) sobre a memória coletiva está assentada em uma  asserção 

particularmente poética: nossas memórias, mesmo aquelas mais particulares, são coletivas 

porque nunca estamos realmente sós, “sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de 

pessoas” (HALBWACHS, 2006, p. 30), sempre somos atravessados por muitos, “somos o 

resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a 

pessoa, que nunca estaremos sós.” (MÃE, 2012, p. 188). Um exemplo utilizado por Halbwachs 

(2006), e aqui adaptado por nós, ilustra bem essa impossibilidade social de se estar só. Imagine 

um viajante que acaba de chegar em Londres pela primeira vez e conhece essa cidade sozinho, 

perambula por suas ruas, observa seus prédios, atenta-se as suas cores. Olhando 

superficialmente podemos dizer que esse homem estava só, e suas lembranças dessa viajem são 

estritamente individuais. Mas ele estava sozinho apenas em aparência. Enquanto caminhava 

“sozinho”, o seu olhar era guiado pelos livros que leu sobre a história de Londres, ao observar 

uma rua lembrava das conversas que teve com um amigo arquiteto, ao atentar-se as cores de 

Londres tinha sua sensibilidade orientada pelas suas aulas de artes no colegial. “Em todos esses 

momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer que estivesse sozinho, que estivesse 

 
7  Esse estímulo é uma questão interessante para a entrevista em história oral de vida. Pois a construção 

da história do entrevistado sempre ocorre diante de determinados estímulos do entrevistador. Nesse sentido a 

biografia oral sempre ocorre diante de uma demanda de alta reflexidade subjetiva sobre si mesmo, estimulada 

pelo entrevistador/narrador.  
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refletindo sozinho” (HALBWACHS, 2006, p. 31), todas nossas lembranças, mesmo que se trate 

de eventos que somente nós estivemos envolvidos, são em certo sentido coletivas, porque nós 

só somos em sociedade. 

 Os estudos de Maurice Halbwachs são inegavelmente revolucionários, e tornam-se um 

marco nas análises acerca da memória. Porém, como bem nos aponta Myrian Sepúlveda dos 

Santos (2003), Halbwachs é um homem de seu tempo, suas reflexões teóricas estão 

completamente atravessadas pelas ideias dos seus contemporâneos. “Seu estudo sobre a 

memória social pode ser compreendido a partir da mesma tentativa de Durkheim de 

compreender o suicídio como fato social” (SANTOS, 2003, p. 38). O empreendimento 

realizado por Émile Durkheim (2011[1897]) em sua obra “O Suicídio, estudo de sociologia”, 

consistiu em analisar o suicídio “um fenômeno amplamente reconhecido como sendo 

determinado por questões subjetivas” (SANTOS, 2003, p.38) e através dessa investigação 

expor as determinações sociais desse fenômeno, isto é, como o suicídio que aparentemente é 

um fenômeno extremamente individual têm atravessamentos sociais e coletivos. Em certa 

medida, a obra de Maurice Halbwachs (2006), que foi discípulo de Durkheim, consiste nesse 

mesmo empreendimento, mostrar como a memória tem determinações sociais e coletivas. A 

vinculação da obra de Maurice Halbwachs às teorias durkheimianas, pode ser percebida em 

diversas características de sua produção, como, por exemplo, a ênfase no conceito de 

solidariedade, a crença no progresso democrático e social e a defesa de um espírito coletivo 

(SANTOS, 2003). A teoria funcionalista durkheimiana, em certo sentido, atuava como um 

horizonte teórico das produções de Maurice Halbwachs, mesmo que o autor tensionasse a teoria 

funcionalista, a mesma ainda se colocava como limite teórico de suas reflexões.8 

 Michael Pollack (1989), é muito perspicaz ao expor como a vinculação teórica de 

Maurice Halbwachs o influenciou em abordar a memória coletiva9 de uma determinada forma. 

Essa influência acontece ao menos em dois sentidos: I) Ao vincular-se a tradição metodológica 

durkheimiana, de tratar os fatos sociais como coisas, Halbwachs está mais preocupado em suas 

 
8  Maurice Halbwachs, foi morto em 1945, quando tinha 68 anos, em um campo de concentração nazista 

na Alemanha. Isso faz com que sua obra intelectual tenha um forte caráter “inconclusivo”. Sua obra “A memória 

coletiva” é um conjunto de fragmentos de uma grande obra que o autor projetava sobre o Tempo, mas foi 

impossibilitado de terminá-la. 

9  O termo “memória coletiva” tem um duas dimensões em Maurice Halbwachs. A primeira dimensão foi 

a que trabalhamos, apontando como toda memória é social, coletiva, isto é, está atravessada pelas determinações 

sociais mais variadas. Isso que nos permite dizer que, em certo sentido, toda memória é uma memória coletiva. 

Mas a “memória coletiva” em Halbwachs também encontra um sentido de uma memória mais ampla que a 

“memória individual”, referindo-se à memória de uma comunidade, a memória nacional. Pollack (1989), está 

referindo-se a essa memória mais ampla. 



24 
 

análises em expor os indicadores empíricos da memória coletiva; II) Halbwachs, acentua as 

funções positivas da memória coletiva, enfatizando a duração, a continuidade e a estabilidade 

desse tipo de memória. Pollack (1989), por sua vez, está interessado na compreensão da 

memória como campo de disputa, em como essa memória coletiva nacional, enxergada por 

Halbwachs como positiva e harmônica, pode ter um caráter altamente problemático. Como 

Pollack aponta: 

Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos sociais como 

coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e por quem eles 

são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Aplicada à memória coletiva, 

essa abordagem irá se interessar, portanto, pelos processos e atores que intervêm no 

trabalho de constituição e de formalização das memórias. Ao privilegiar a análise dos 

excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de 

memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e 

dominadas, se opõem à “Memória oficial”, no caso a memória nacional. Num primeiro 

momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados estudados uma 

regra metodológica e reabilita a periferia e a marginalidade. Ao contrário de Maurice 

Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória 

coletiva nacional. (POLLACK, 1989, p.4) 

 

 No início de nossa discussão sobre a memória, destacamos, a partir de Henry Rousso 

(2006), duas características principais da memória: I) O seu caráter social e compartilhado e II) 

O seu caráter seletivo. Sobre o seu caráter social e compartilhado, já realizamos algumas 

discussões. A partir de Maurice Halbwachs (2006) entendemos como a memória que 

aparentemente é individual, está atravessada por determinações sociais, tratando-se assim de 

um processo social, coletivo e compartilhado. A partir de Michael Pollack (1989), 

complexificamos a memória coletiva, em seu sentido mais amplo, apontando como a mesma 

não se refere apenas a estabilidade e harmonia, mas sobretudo a disputas e processos de 

uniformização e enquadramento. Nos cabe agora discutir o caráter seletivo e de reconstrução 

da memória.  

 A memória é um processo de reconstrução de experiências passadas que se faz no 

presente. Mas esta reconstrução nunca é total, não nos lembramos de nosso passado de forma 

completa e tão pouco nos lembramos de nossas experiências passadas como as mesmas 

ocorreram. “A lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de 

empréstimo ao presente” (HALBWACHS, 2006, p.91), nesse sentido que esse passado 

reconstruído é muito diferente do passado ocorrido, “a lembrança é uma imagem introduzida 

em outras imagens, uma imagem genérica transportada ao passado” (HALBWACHS, 2006, p. 

93). Por isso, Pollack (1992) coloca a memória como um verdadeiro trabalho de organização, 

realizando esse trabalho de ordenação que a memória, grava, recalca, excluí e relembra. Como 

nos aponta Portelli (1997a), não podemos entender “a memória apenas como um depósito 
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passivo de fatos, mas também um processo ativo de criação de significados” (PORTELLI, 

1997a, p. 33). Nesse sentido que recordar é reconstruir, “a recordação se faz com as 

transformações pelas quais passamos, pelo conjunto de experiências que nos conferem 

identidade” (MATOS, 2001, p.18).  

 

1.2.3 A Narrativa 
 

 A nossa discussão em torno da Narrativa, embora adicione elementos novos a exposição 

que fizemos até agora, consiste ,em grande medida, na ampliação de dois pontos já discutidos 

anteriormente e que agora entrelaçam-se em nossa discussão: I) liga-se ao que apontamos como 

uma das grandes potências da história oral, a sua possibilidade de não explorar apenas o que foi 

dito mas também como foi dito; e II) relaciona-se com o caráter ativo da rememoração, como a 

mesma é sempre um processo organizado, seletivo e complexo.  

 Walter Benjamin (1994) em seu ensaio “O narrador” nos oferece fundamentos 

importantes não apenas para pensarmos sobre o ato de narrar, mas sobretudo, sobre o que 

significa narrar e o interesse pela narrativa em nosso mundo “moderno”. Benjamin na primeira 

página de seu texto, afirma que “a arte de narrar está em vias de extinção” (BENJAMIN, 1994, 

p. 197). De forma muito sintética, a extinção da narrativa vincula-se a dois fenômenos. 

Primeiro, a contínua aceleração das forças produtivas capitalistas, acarretando em uma 

abreviação da vida, como nos diz Benjamin (1994, p. 206) citando Paul Valéry, “já passou o 

tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser 

abreviado”. Essa abreviação da vida, gera o que Benjamin (1994) denomina de declínio da 

experiência, o fim da experiência plena e instituinte, compartilhada e transmitida de geração 

em geração. A extinção da arte narrativa não é apenas produto, mas também causa do declínio 

da experiência, pois narrar é fundamentalmente uma faculdade de intercambiar experiências. 

Segundo, a conversão da História em ciência, a “história científica”, “almejando participar do 

ideal de ‘racionalidade’ que fizesse dela uma ‘ciência de rigor’” (MATOS, 2001, p. 11), 

construindo uma História oficial, linear e contínua. Assim, a extinção da Narração apontada por 

Benjamin (1994), vincula-se ao surgimento de um “passado massificado” (MATOS, 2001), 

carente de experiências e obcecado pela verdade. E é exatamente nos contrapondo a essa 

concepção do passado humano, que temos a narrativa como um lócus privilegiado de 

investigação.  
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 Mas afinal, o que podemos entender como sendo a narrativa? Ou no sentido em que 

estamos abordando-a, o que entendemos por Narrativa (auto)biográfica? Segundo Souza (2007, 

p. 66), a Narrativa (auto)biográfica é o processo de enunciar uma experiência particular sobre 

a qual “construímos um sentido e damos um significado. Garimpamos em nossa memória, 

consciente ou inconscientemente, aquilo que deve ser dito e o que deve ser calado”. Nesse 

sentido que o processo narrativo se vincula ao “o relato do narrador sobre a sua existência 

através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a 

experiência que adquiriu” (QUEIROZ, 1981, p.19). O narrar relaciona-se a uma das atitudes 

mais indispensáveis do ser humano que consiste em configurar narrativamente a sucessão 

temporal de suas experiências (PASSAEGI; SOUZA, 2016). Esse processo de narrar-se 

acontece desde de nossa mais tenra idade, muito antes do desenvolvimento da fala, ao longo de 

nossa vida nos apropriamos socialmente de diferente instrumentos semióticos, como a 

linguagem, o grafismo, o desenho e etc. para contar nossas experiências “sob a forma de uma 

narrativa autobiográfica que até então não existia” (PASSAEGI; SOUZA, 2016, p. 8) 

 Mas há um caráter peculiar nas narrativas que envolvem a história oral de vida. Como 

nos aponta Alessandro Portelli (2001, p. 11), “o que é falado em uma típica entrevista de história 

oral, usualmente, nunca foi contado dessa forma antes”, assim essas narrativas 

(auto)biográficas tendem a ser uma história que nunca foi contada antes. Esse caráter “inédito” 

das narrativas (auto)biográficas em história oral, pode resumir-se a pelo menos um aspecto. 

Quando foi a última vez que um alguém chegou a você e pediu para que lhe conta-se sobre a 

sua vida? Mesmo que tenhamos alguns episódios de nossa vida que temos costume de narrar, 

algo que nos marcou, ou marcou algum grupo à qual pertencemos, aquelas histórias que sempre 

são contadas e reinventadas em reuniões de amigos e familiares, muito provavelmente você 

leitor ou leitora, nunca contou a sua história de forma completa10 para alguém. Isso é tão mais 

verdade, quando falamos de grupos marginalizados, as entrevistas com pessoas comuns. Como 

se pairasse sobre essas pessoas uma impossibilidade de falar sobre si mesmas. Esse é o caráter 

peculiar dessas narrativas (auto)biográficas, elas são uma tentativa de tornar a história de uma 

vida um todo coerente e organizado. “A estória de vida como uma completa e narrativa oral ela 

não exista na natureza, ela é um produto sintético da ciência social” (PORTELLI, 2001, p.11-

12). 

 
10  Como já abordamos antes, esse “completo” não diz respeito a uma totalidade. Rememorar é sempre um 

processo seletivo e de reinvenção. “Completo” aqui diz respeito a um esforço de recuperar/reinventar o máximo 

possível sobre o passado, passado este que não é o do acontecimento, mas o da reinvenção que se faz no presente.  
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 Assim, como vimos acima, o narrar-se está vinculado a essa necessidade social humana 

de configurar narrativamente a sucessão temporal de suas experiências, a narração em sua 

ligação com a memória está diretamente relacionada com o processo de construção de 

identidade. Quando criança, ao desenharmos nós, nossos familiares, amigos e os espaços que 

habitamos, estamos, mesmo que não completamente conscientes, nos biografando, estamos 

aprendendo sobre o mundo no qual estamos inseridos. Ao contarmos uma história sobre nosso 

passado para alguém, estamos fazendo mais do que “recuperar um passado”, estamos 

construindo um significado para o mesmo, e essa construção do passado está em uma íntima 

relação com o que nós fomos, somos e o que queremos ser. Ao narrar sobre nós, estamos ao 

mesmo tempo construindo o que somos. O narra-se está dentro desse perpétuo movimento de 

construir-se e reconstruir-se. A peculiaridade das narrativas (auto)biográficas em história oral, 

coloca a relação entre narrativa e construção de identidade em um outro patamar. Toda narrativa 

sobre si, é um processo de construção/reconstrução de si mesmo, mas como as narrativas 

(auto)biográficas em história oral estão marcadas pela peculiaridade da narrativa completa, a 

possibilidade de construção/reconstrução de si coloca-se em um outro nível. Ao narrar “toda” 

sua vida para o entrevistador, coloca-se uma possibilidade de uma reconstrução muito ampla 

da imagem que o indivíduo tem de si, e da imagem que constrói para o Outro. Através desse 

processo de tentativa de ordenamento de “toda” sua vida, característico dessas narrativas 

(auto)biográficas, “o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros” 

(POLLACK, 1989, p.14). Ao contar sobre sua vida, ao biografar-se, “a pessoa que narra, 

embora não possa mudar os acontecimentos, pode reinterpretá-los dentro de um novo enredo, 

reinventando-se com ele.” (PASSAEGI; SOUZA, 2016, p. 8). O que se coloca como possível 

nessas narrativas é um processo de reconstrução de si mesmo.  

 Elizeu Clementino de Souza (2004, p.13), ao analisar as narrativas (auto)biográficas, 

chama atenção para como “a escrita da narrativa remete o sujeito a uma dimensão de auto-

escuta, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e as aprendizagens que 

construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si”. Essa dimensão de auto-escuta da 

narração, é algo fundamental para esse constante processo de reconstrução de si mesmo, pois 

na medida em que o entrevistado/narrador vai contando/organizando sua história, toma 

simultaneamente consciência sobre os significados que atribui ao seu passado. Por exemplo, 

quando o entrevistador faz uma pergunta como: “E como era sua relação com seu pai?” Essa 

questão abre um campo imenso de possibilidades para o entrevistado significar/ressignificar 

esse passado. Pode ser que o entrevistado/narrador, embora já tenha pensado em sua relação 

com seu pai, ele nunca a tenha narrado, o significado dessa relação talvez nunca tenha sido 
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verbalizado e agora o narrador se vê diante da questão de como verbalizar essa relação. Ou 

talvez, o entrevistado/narrador nunca tenha conscientemente pensado sobre sua relação com 

seu pai, ao ponto de afirmar para si mesmo: “A relação que tive com meu pai era boa” ou “A 

nossa relação era terrível”. E agora, diante dessa questão precisar construir um significado para 

essa relação, precisa afirmar no presente algo sobre esse seu passado. Pode ser até mesmo, que 

o entrevistado/narrador tivesse uma relação terrível com seu pai, mas agora no presente tenha 

uma boa relação com ele, e influenciado por esse presente harmonioso com seu pai, imbuído 

de uma vontade de ressignificar seu passado a partir de suas relações do presente responda: “A 

minha relação com meu pai era boa…”. Isso, porque a recordação envolvida no processo de 

narra-se é sempre um processo de reconstrução. Recordar é lembrar de um passado que nunca 

existiu, pois esse passado está sendo construído agora, no presente, por um indivíduo que já 

vivenciou inúmeras experiências a mais que aquele indivíduo do passado. O indivíduo da 

recordação não é o mesmo o indivíduo do acontecimento. O narrar-se é um constante processo 

de ressignificação de si e de seu passado. Nesse sentido que Souza (2004, p.88) afirma que o 

narrar-se “coloca o ator num campo de reflexão, de tomada de consciência sobre sua existência, 

de sentidos estabelecidos à formação ao longo da vida, dos conhecimentos adquiridos e das 

análises e compreensões empreendidas sobre a sua vida”. O que nos fascina é o ato performativo 

de narrar, onde “biografar-se é tornar-se um outro para construir-se como um si mesmo” 

(SOUZA, 2006, p.10) 

 A valorização da narrativa (auto)biográfica na história oral levanta uma questão central, 

que já tangenciamos anteriormente: a História como “ciência de rigor”. Como já vimos, a 

fundação dessa “história científica” carente de experiências e obcecada pela verdade, está 

atrelada ao surgimento dessa história oficial, linear e contínua, uma história indiferente a dor 

dos homens. Como nos aponta Jeanne Marie Gagnebin (2006), essa História é fascinada pelo 

estabelecimento de uma história verdadeira, é movida pela vontade de verdade. 

Dissimuladamente, acredita que a “razão é suficiente para ingressar na ordem das coisas, 

dominando ‘fatos’ através das leis gerais que os regem” (MATOS, 2001, p.10), como se o 

passado fosse um objeto que pudéssemos observá-lo e descrevê-lo. A narração caminha no 

sentido oposto da “verdade”, “o pensamento narracional não reduz situações complexas a 

conceitos, sacrificando suas vozes, mas reconstitui, pela imaginação, seus significados.” 

(MATOS, 2001, p. 17). A arte de narrar-se atua em outro campo, foge da lógica histórica 

tradicional para vincular-se a uma lógica simbólica (AMADO, 1995). Por estar relacionada a 

memória, o narrar-se é extremamente íntimo da imaginação, narrar é sempre uma criação. Por 

atuar no campo da lógica simbólica, a narrativa pode “libertar-se das amarras do real para 
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aventurar-se, em liberdade, pelos caminhos do imaginário.” (AMADO, 1995, p.134). Nesse 

sentido, que fugir da “vontade de verdade” é algo indispensável para valorizar os relatos 

(auto)biográficos em sua plenitude. Em muitos momentos não nos interessa os “fatos” da 

narrativa, mas a narrativa em si, como esse sujeito dá sentido à sua narrativa, como a organiza. 

Eduardo Coutinho (1997), pensando essa questão em seus documentários, traz uma importante 

reflexão. Afirma que o cinema por não pretender ao estatuto de ciência, fica muito mais aberto 

para o campo do imaginário e do subjetivo. Coutinho, não se interessa em filmar a verdade, 

está muito mais interessado em filmar o que ele chama de “superverdade” das pessoas. 

Justamente nesse âmbito, que a ciência talvez tenha muito a aprender com a arte. Quantas 

histórias perdemos, quantos sujeitos deixamos de ouvir, porque estávamos obcecados em 

produzir “verdade”? 

 No entanto, a atenção que estamos chamando para a importância de considerar a história 

oral de vida para além das “verdades” e dos “fatos”, não se liga a uma perspectiva que ignora 

as condições materiais e objetivas em que a vida e a narração se dá. Muito pelo contrário, a 

construção de todo o capítulo I está pautado na ideia de que uma compreensão adequada da 

história de vida que analisaremos depende de uma compreensão das condições objetivas que se 

deu essa vida e essa narração. Daí, a necessidade de se apresentar a história de Moçambique 

para o leitor e a leitora. Nossa atenção dada as questões subjetivas não passa por um descarte 

da importância da compreensão das condições objetivas dos sujeitos. Como bem nos aponta 

Claude Dubar (1998, p.2), “tomar muito a sério os modos subjetivos pelos quais os indivíduos 

se narram não significa, necessariamente, menosprezar o lugar das categorizações ‘objetivas’ 

nas construções identitárias pessoais”. Não podemos perder isso de horizonte. 

 Jeanne Marie Gagnebin (2006), pensando através de Walter Benjamin, chama atenção 

para uma questão fundamental. Em seu ensaio “O Narrador”, Benjamin (1994) 

concomitantemente constata o fim da narração tradicional e esboça a possibilidade de uma 

outra narração, “uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma 

tradição em migalhas” (GAGNEBIN, 2006, p.53). Surge aqui, a ideia de um narrador como 

uma figura bem mais humilde, bem menos triunfante, o narrador como trapeiro, sucateiro, 

aquele que recolhe os restos, os cacos. É justamente a essa ideia de “narrador sucateiro” que 

nos vinculamos. A nossa defesa da narrativa das “pessoas comuns” como um lócus privilegiado 

de produção de conhecimento, está ligada a figura desse “narrador sucateiro” que não quer 

recolher os grandes feitos dos grandes personagens, reproduzir infinitamente as “verdades” 

daqueles que sempre tiverem o poder de produzi-las. Muito pelo contrário, queremos “apanhar 
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tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não tem significação, algo que parece não ter 

nem importância nem sentido, algo com que a história oficial não sabe o que fazer” 

(GAGNEBIN, 2006, p.53).  

 

1.3. Procedimentos e abordagens metodológicas em história oral 
 

 Fenômeno muito frequentemente ocorrido no processo de escrita acadêmica, mas pouco 

discutido abertamente, diz respeito a uma série de “distorções” que realizamos quando vamos 

apresentar nossas metodologias de uma maneira mais prática, ou seja, quando vamos falar sobre 

como todas essas elucubrações teóricas e abstratas traduziram-se de forma objetiva e material 

em nossa pesquisa. Essas “distorções” dizem respeito a uma série de enquadramentos a qual 

submetemos nossas metodologias, criando as vezes abismos em como as coisas ocorreram e 

como gostaríamos que tivessem ocorrido. Nesse processo, nos livramos de todo inesperado, 

dos desencontros, dos “erros”. Nessa performance de cientistas não há espaço para o 

extraordinário, para os acasos da vida real. É tudo muito limpo, muito estéril, quase como se 

quiséssemos nos vestir com luvas cirúrgicas, mostrando como nossos procedimentos 

metodológicos foram milimetricamente pensados, calculados. De forma dissimulada, ainda 

somos muito positivistas. Aqui tentaremos fugir, na medida do academicamente aceitável, ou, 

pelo menos tolerável, dessas “distorções”. Isso implica que o leitor perceberá os acasos, aquilo 

que metodologicamente falando deveria ter sido pensado antes, mas só foi pensado depois. O 

que estamos propondo é fugir da esterilidade positivista, nos despirmos das luvas, entregar um 

trabalho com vida, com marcas, cheio de digitais. 

 Uma dessas primeiras inversões diz respeito a minha própria formação. Realizei essa 

pesquisa de campo quando havia cursado apenas três dos oito períodos de minha graduação. O 

pesquisador que escreve agora tem uma formação muito distinta da que tinha três anos atrás. 

Isso é tão mais verdade no que diz respeito a discussão acerca da memória, narrativa e história 

oral. Algumas discussões entrei em contato posteriormente ao longo de minha formação e 

outras apenas me apropriei depois de definir o tema da presente monografia. Esse é um ponto 

metodológico importante, pois, o pesquisador que foi a campo em 2017 não conhecia metade 

das discussões bibliográficas que acabou de apresentar, isso impacta de forma significativa em 

minha pesquisa, diversas questões que hoje me atravessam na forma que olho para essas 

entrevistas e narrativas, não me compunham no momento em que realizei essas entrevistas. 

Ações que hoje aparecem na escrita como “procedimentos metodológicos”, no passado vivido 
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não foram pensadas dessa maneira. Algumas escolhas que agora figuram como 

“metodologicamente corretas”, no momento da pesquisa de campo circundavam em um 

espectro muito temido por essa “ciência do rigor”: a intuição. Nem todo “acerto” é pensado, às 

vezes aquilo que funciona foi um mero acaso, e eventualmente o que foi meticulosamente 

pensado gera um “erro”. A vida tem muito de inesperado. O que estou me propondo fazer é um 

relato sincero, sobre os procedimentos metodológicos, envolvidos nas entrevistas realizadas. 

Tentarei ao máximo, me ater a como as coisas ocorreram e não como gostaria que tivessem 

ocorrido, em suma, estou me propondo a contar de como me lembro das coisas, mas como já 

tanto discutimos, mesmo que apoiado em todo tipo de registro e anotações, a lembrança sempre 

tem um quê de invenção.  

 A entrevista como metodologia esteve envolvida em minha pesquisa de três formas 

distintas: I) entrevistas com organizações da sociedade civil; II) entrevistas com professores da 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e III) entrevistas com estudantes da UEM. No total 

foram 24 entrevistas totalizando cerca de 24 horas de gravação. As entrevistas do primeiro 

grupo estavam no cerne do projeto de pesquisa, “Políticas públicas e movimentos sociais na 

institucionalização dos processos socioambientais: Uma análise comparativa entre 

Moçambique e Brasil”, eram as que mais diretamente ligavam-se a vontade de compreender o 

processo de institucionalização das questões socioambientais em Moçambique e tecer 

comparações com o cenário brasileiro. Entrevistei pessoas que ocupavam diferentes posições 

dentro dessas organizações, diretores, pesquisadores e funcionários de uma maneira geral. 

Essas entrevistas foram realizadas através de um roteiro semiestruturado, que continha tanto 

questões pessoais, como formação e trajetória profissional e questões mais diretamente 

relacionadas as organizações em si. Tentei na medida do possível, abarcar a história de vida 

desses entrevistados, mas obtive resultados muito distintos. Em algumas entrevistas consegui 

investigar profundamente a trajetória de vida dos entrevistados, em outros casos os 

entrevistados esquivavam-se de questões mais pessoais e se detinham em longos relatos sobre 

a história da organização, sua estrutura e atuação; e também houve os casos em que os 

entrevistados foram extremamente pontuais e objetivos no que se referia as suas trajetórias de 

vida e as questões ligadas as organizações. Em geral, essas entrevistas mais curtas estavam 

ligadas ao pouco espaço na agenda do entrevistado, algumas entrevistas já começavam com 

hora para acabar. Em resumo, desse primeiro grupo resultaram entrevistas com oito 

organizações totalizando cerca de oito horas de gravação. A discussão mais ampla e detalhada 

sobre as entrevistas com as organizações da sociedade civil está em meu artigo, 
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“Institucionalização de processos socioambientais em Moçambique: relato de uma experiência 

de pesquisa junto à sociedade civil e movimentos sociais” (SILVA, 2020) 

 Nas entrevistas com professores havia dois objetivos principais: primeiro compreender 

como a temática socioambiental estava presente no ensino superior, esse era um objetivo mais 

presente nas entrevistas com professores que atuavam de alguma forma no campo 

socioambiental e o segundo objetivo era a compreensão, de maneira mais geral, da própria 

dinâmica do ensino superior em Moçambique. Essas entrevistas também foram mediadas por 

um roteiro semiestruturado, e como nas entrevistas com organizações da sociedade civil 

também tentou-se na medida do possível investigar as trajetórias de vida dos entrevistados, 

nesse caso não só as atuações dos entrevistados enquanto professores e pesquisadores, mas 

também sua trajetória educacional e em alguns casos sua própria vida em um sentido mais 

amplo. Em resumo, foram entrevistados oito professores totalizando cerca de 6 horas de 

gravação. 

 Nas entrevistas com os estudantes também haviam em geral dois objetivos expressos. O 

primeiro ligado a compreensão da experiência do que é ser um estudante da Universidade 

Eduardo Mondlane, quais são as dinâmicas, como é estudar nessa universidade e questões 

relacionadas.O segundo objetivo estava mais diretamente ligado ao estudo de trajetórias de 

vida. As entrevistas com os estudantes foram marcadas por uma particularidade, se nas 

entrevistas com organizações da sociedade civil e professores, umas das grandes dificuldades 

encontradas foi entrar em contato com os entrevistados e conseguir um espaço em suas agendas, 

as dificuldades para conseguir entrevistas com os estudantes eram de uma outra ordem. Não 

que os estudantes e as estudantes, não tivessem compromissos ou uma agenda sempre vazia, 

mas esses não eram os maiores impedimentos. A grande dificuldade residia em convencê-los 

de que tinham algo relevante para me contar. Daniele Voldman (2006), pensa sobre essa questão 

usando as categorias de “grandes testemunhas” e “pequenas testemunhas”, as primeiras seriam 

os “grandes atores” que têm, de alguma forma, o sentimento de ter feito a história. As segundas 

são as “pessoas comuns” que em geral não se enxergam como sujeitos históricos e 

frequentemente afirmam que não têm nada a dizer. Essa dificuldade persistiu sobretudo em 

minha primeira abordagem que tentou ser mais informal e mais diretamente ligada a história de 

vida. Minha primeira tentativa de entrevistar estudantes consistiu em convidar amigos 

moçambicanos próximos para uma “conversa informal” e a resposta a esse convite quase 

sempre era: “Mas o que você quer que eu conte?” ou “O que você quer saber”. E geralmente eu 

respondia: “Quero saber de sua vida, sua história, sua experiência como estudante”. Estava me 
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propondo a fazer um modelo bem aberto, aproximando-me de um modelo de história oral de 

vida, mesmo que em 2017 eu sequer soubesse que isso existia. O meu desejo nas entrevistas 

com os estudantes era em um sentido geral simplesmente conhecê-los melhor. E sinceramente 

eu não fazia ideia de como utilizaria esse material, mas eu tinha o desejo de ouvir esses 

estudantes, sobretudo os que me acompanharam em minha jornada em Maputo. Com essa 

abordagem mais ampla e informal consegui algumas poucas entrevistas, mas no geral não tive 

muito sucesso. 

 Eu tinha um roteiro pessoal de entrevista com questões que me norteavam, mas eu não 

tinha elaborado um roteiro guia para o entrevistado, talvez intuitivamente eu estava tentando 

fugir de uma espécie de “ruptura” que o roteiro pode criar na história de vida dos entrevistados. 

O roteiro formulado pelo pesquisador, frequentemente, diz respeito aos seus interesses de 

pesquisa, trabalha nesse roteiro com as categorias que lhe são pertinentes. Acontece que isso 

em algum nível cria “rupturas” na história de vida do entrevistado, pois as categorias que o 

pesquisador considera pertinentes para sua pesquisa nem sempre são as categorias que o 

entrevistado considera como sendo mais importantes para narrar sua história. O roteiro 

frequentemente impossibilita um espaço suficiente para narração mais livre, o pesquisador 

muito interessado em entender partes específicas acaba ofuscando uma noção de “totalidade”, 

e assim não consegue “analisar as partes isoladas como elementos que têm sua função no 

conjunto” (ROSENTHAL, 2006, p.199). Por exemplo, um pesquisador utilizando a 

metodologia de história oral de vida pode na formulação de seu roteiro enfatizar a questão das 

relações familiares, mas talvez para um de seus entrevistados uma chave para compreensão de 

sua trajetória de vida não está nas suas relações familiares, mas por exemplo, em traumas que 

vivenciou em sua trajetória escolar. Às vezes, o pesquisador está tão interessado na 

compreensão das categorias que ele acha pertinente, que não concede um espaço de narração 

suficiente para que o entrevistado elabore suas próprias categorias. Enfim, são esses tipos de 

“ruptura” que o roteiro pode criar, e não estamos aqui condenando a utilização do roteiro, longe 

disso, ele é peça fundamental na entrevista. Mas precisamos estar atentos aos seus “perigos” e 

acho que de forma intuitiva era desses “perigos” que eu tentava fugir. 

 Porém, depois percebi que essa estratégia mais aberta e informal não estava funcionando 

e resolvi elaborar um roteiro semiestruturado (Apêndice I), como fiz com os professores e 

organizações da sociedade civil. O roteiro semiestruturado tinha como eixo condutor a trajetória 

escolar, a partir dela que se abordava as diferentes “fases” da vida do entrevistado. Distribui 

esse roteiro para vários estudantes como uma forma de explicar sobre o que se tratava a 
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entrevista. O roteiro além de “formalizar” a entrevista, já que cotinha o nome do projeto de 

pesquisa e instituições envolvidas, também teve um caráter de “encorajamento” dos 

entrevistados. Pois, o entrevistador pode tanto atuar no polo do ouvinte afetuoso como no polo 

do “inquisidor ardiloso”, isto é, aquele que utiliza de diversas estratégias para conseguir suas 

respostas, colocando em muitos momentos o entrevistado em situações complicadas e 

embaraçosas. Assim, quando na minha primeira abordagem eu convidada para uma entrevista 

de uma maneira despretensiosa e informal e recebia como resposta à pergunta: “Mas o que você 

quer que eu conte?” Há de maneira dissimulada nessa pergunta a questão: “Mas o que você vai 

perguntar?” Há um medo do “entrevistador inquisidor”, da entrevista que mantém uma linha 

tênue com um interrogatório, e a minha explicação de que se tratava de um “bate-papo”, de que 

eu estava me colocando muito mais na posição de um ouvinte, parecia não ser suficientemente 

encorajadora. Nesse sentido, que o roteiro entregue previamente atuava como “encorajador” 

dos entrevistados, ele permitia que eles soubessem previamente do que se tratava a entrevista e 

em certa medida permitia uma “preparação”. 

 Assim, contada essa pequena história, podemos enfim tratar de como foi o processo da 

entrevista que atua como eixo central da presente monografia, a entrevista com Arsênio 

Macinguile, Chadércio Malendja e Júlio César Savanguane. Essa entrevista foi realizada em 17 

de novembro de 2017 na Universidade Eduardo Mondlane e ocorreu em modelo de entrevista 

em grupo, onde através de um roteiro semiestruturado, eu e meu companheiro de pesquisa 

Lucas Santos de Oliveira, entrevistamos conjuntamente os três estudantes. A data da entrevista 

é um fator importante, eu voltei para o Brasil no dia 31 de Novembro de 2017, então a entrevista 

ocorre em meus últimos dias de estadia em Maputo, isso é um fator relevante pois permitiu que 

eu já tivesse um período “longo” de convivência com os três estudantes e já estivesse em um 

outro patamar da pesquisa de campo, a minha compreensão sobre Moçambique é 

completamente diferente depois de quase quatro meses morando nesse país.  
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Figura 1 – Registro do dia da entrevista 

 

Da esquerda para a direita: Arsênio, eu, Chadércio e Júlio César. Fonte: arquivo pessoal. Maputo, 2017 

 

 Uma questão que pode ser levantada é: diante de tantas outras entrevistas com 

estudantes, porque trabalhar justamente com essa? As respostas são muitas. Primeiro, por um 

caráter puramente emotivo, foi uma entrevista que me tocou de forma muito particular. Em meu 

caderno de campo escrevi: “conforme falavam, volta e meia eu me identificava com algo em 

suas falas” (caderno de campo, 17/11/2017). Foi uma entrevista que me fez refletir muito sobre 

minha própria trajetória. Segundo, porque foi uma das entrevistas que mais me senti realizado 

como entrevistador/pesquisador, como eu mesmo escrevi no meu caderno de campo a entrevista 

foi “extremamente humana”. Terceiro, porque eu gostei de suas histórias, de suas vidas, da 

forma que contavam sobre si. Quarto, pelo valor que essa entrevista teve para eles, quando 

pergunto para Júlio César sobre o que achou da entrevista ele responde rindo: “é bom falar 

sobre si mesmo”. Chadércio comenta animado: “eu nunca tinha sido entrevistado”. As razões 

são muitas e inumeráveis, mas acho que um motivo atua de maneira mais preponderante. Como 

já mencionei, meu interesse sempre foi a integralidade da vida desses estudantes e a partir do 
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momento que comecei a atuar com um roteiro semiestruturado entregue previamente aos 

entrevistados, eu senti que de certo modo essa integralidade era “rompida”, a ruptura que o 

roteiro pode provocar que já comentamos. Mas nessa entrevista foi onde consegui mais 

radicalmente fugir dessa “ruptura”, tendo como centralidade as trajetórias educacionais 

consegui abordar as trajetórias de vida de maneira mais ampla.  

 Assim que me surgiu o intuito de fazer a monografia tendo como base essa entrevista, 

conversei com Arsênio, Chadércio e Júlio César. Os três prontamente me responderam 

concordando com esse intuito e dessa forma a ideia dessa monografia começou a se concretizar. 

O passo seguinte foi trabalhar na transcrição dessa entrevista. Transcrevi integralmente a 

entrevista, a revisei e a envie por e-mail para que os entrevistados tivessem posse da transcrição 

dessa entrevista, no qual são peças fundamentais e também pudessem fazer comentários, 

críticas ou sugestões. Tentei na medida do possível manter-me o mais fiel possível não apenas 

ao que disseram, mas também a como disseram, tentando reproduzir suas expressões e seus 

modos de falar. 

 Posteriormente, comecei a realizar a análise da transcrição, mas sempre acompanhado 

da audição da gravação, pois são os inúmeros os elementos que são perdidos quando 

transcrevemos uma entrevista. Um recurso que também me auxiliou foi consultar algumas notas 

que fiz em meu caderno de campo, descrevendo alguns elementos que podem passar 

despercebidos na gravação.  

 Depois desse primeiro momento de análise das entrevistas, onde levantei diversos 

questionamentos e possíveis reflexões, elaborei um pequeno questionário padrão que visava 

complementar informações mais gerais da entrevista. Enviei esse questionário por e-mail para 

os entrevistados e como forma de encorajá-los a respondê-lo, enviei como exemplo esse mesmo 

questionário preenchido com minhas informações. 

 Há um detalhe importantíssimo aqui. Nesta monografia analisarei apenas a trajetória de 

Júlio César. O motivo dessa escolha está relacionado puramente com a extensão da monografia, 

analisar as três trajetórias a tornaria muito extensa. Dessa forma preferi fazer uma análise mais 

profunda de apenas uma história de vida do que analisar superficialmente as três. Pode-se 

levantar a pergunta: mas por que escolher a história de Júlio? Essa escolha se deu por motivos 

puramente práticos. A análise da trajetória de Júlio foi a primeira a ser escrita, quando a terminei 

que me dei conta de sua extensão, dessa forma optei por trabalhar com a análise que já havia 

iniciado.  
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 Chegamos ao fim do capítulo I. Esse capítulo foi fundamental para realizarmos diversas 

discussões muito importantes sobre a forma que compreendemos a história de vida oral, 

diversas discussões iniciadas aqui retornaram no momento da análise da história de vida. 

Descrevemos nesse capítulo os procedimentos metodológicos práticos da presente pesquisa. No 

capítulo seguinte, realizaremos “Uma breve história de Moçambique”. Entendemos que esse 

capítulo é importante por algumas questões, mas sobretudo para compreensão das condições 

objetivas em que se dá a história e a narração que analisaremos.  

 

2. ATRAVESSANDO O ATLÂNTICO 

“Um homem é sempre um contador de histórias. 

 Ele vê tudo o que lhe acontece através delas.  

E tenta viver a sua vida, como se estivesse 

contando uma”  - Jean Paul-Sartre 

 

 A existência desse capítulo na presente monografia está relacionada com uma 

característica “especial” da mesma, este trabalho trata-se de uma pesquisa realizada em 

contexto africano, mas apresentado a um público brasileiro. Como já vimos no capítulo anterior, 

não é possível analisarmos as trajetórias dos sujeitos sem reconstituirmos, mesmo que 

brevemente, o pano de fundo dessas trajetórias, esses sujeitos não vivem e agem em um vácuo, 

em um espaço desprovido de sentido, suas ações são realizadas em meio a um contexto sócio-

histórico. As estruturas sociais que os atravessam, e embora em nossa concepção não os 

determinem, elas os influenciam, os circunscrevem. Dessa forma, torna-se indispensável para 

compreensão dessas trajetórias, entender, mesmo que de forma superficial, o contexto sócio-

histórico em que ele acontece. E aqui reside o motivo dessa seção da monografia existir. Como 

apresentar a trajetórias de um jovem moçambicano, para uma sociedade brasileira que em 

grande medida desconhece completamente a existência de um país na África Austral chamado 

Moçambique? Digo mais, para uma parcela significativa da sociedade brasileira que 

desconhece que África não é um país e sim um continente permeado por uma multiplicidade 

cultural, étnica e de nações, por uma história longa e complexa. O racismo que atravessa nossa 

sociedade nos alienou de nossa história, não conhecemos a história de nossos ancestrais 

africanos. Nesse capítulo da presente monografia, pretendo, mesmo que de forma breve, 

apresentar ao leitor um pouco da história desse território que veio a ser nomeado Moçambique 

Convido-lhes a uma viagem transatlântica rumo ao continente Africano.  
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 O capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiro, vamos construir o que chamo 

de uma “Breve história de Moçambique”, apresentando a história desse país de uma maneira 

mais ampla; em seguida apresentamos uma “Brevíssima história da educação em 

Moçambique”, nos atentando para os papéis ocupados pela educação na história desse país e 

por último, vamos nos atentar em compreender como funciona o Sistema Nacional de Educação 

em Moçambique contemporaneamente, essa compreensão é fundamental para nós, já que a 

trajetória escolar é um ponto privilegiado em nossas análises. 

 

2.1 Uma breve história de Moçambique11 

  

 Começar a contar uma história, nunca é uma tarefa fácil, tão logo começamos esse 

empreendimento se impõe a seguinte questão a nós: onde essa história começa? No caso da 

história de Moçambique, a pergunta que se levanta é: nde começa Moçambique? Como 

podemos datar seu início? Essa não é uma tarefa simples, e eu diria que ela é até mesmo 

impossível, mas o fato é que temos que começar de algum lugar. E para falarmos de começo, 

temos que fazer uma observação importante. Precisamos compreender que Moçambique, na 

concepção que pretendemos apresentar sua história, é uma invenção, é um território na costa 

sudeste africana que a partir de longos e complexos processos históricos tornou-se um Estado-

Nação que veio a ser chamado de Moçambique.  

 
11 Importante salientar que a tarefa de reduzir a história de uma nação a algumas poucas páginas, impõem 

a redução de suas complexidades e contradições. A exposição feita aqui não deve ser encarada como referência 

para uma compreensão mais aprofundada da história de Moçambique. 
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 Nesse sentido, que esse país, como todos os outros, é uma construção, antes de existir 

como Estado-Nação, suas fronteiras, habitantes, modos de produção e etc., já foram muito 

diversos. Falar de Moçambique como Estado-Nação, ou seja, como unidade sociopolítica, nos 

 permite datar o início da nossa história no final do século XIX, em uma relação direta com o 

imperialismo português. Porém, cabe aqui lembrar, que esse é apenas o início da nossa história 

e não da história, antes mesmo da ocupação portuguesa, o território que veio a se constituir 

como Moçambique já era ocupado por múltiplos Estados com estruturas político-sociais 

muitíssimos facetadas e grupos étnico-linguísticos que estabeleciam uma complexa relação 

entre si.12 

 

2.1.1 Moçambique e o período colonial (sec. XIX – 1975) 

 

 “As três décadas que vão de 1880 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial 

constituem um ponto de virada importante, sem dúvida um dos mais importantes na História 

do continente Africano” (M’BOKOLO, 2011. p. 329). A África anterior a 1880 estava longe de 

ser um continente fechado ao mundo exterior e suas influências, até esse período a presença 

estrangeira embora mais ou menos antiga, era marginal. Em sua maioria os africanos eram 

 
12 As observações que fizemos são importantes para enfatizarmos que a história da África não se resume 

a história de sua ocupação colonial.  

Figura 2 – Localização de Moçambique no continente africano 

Fonte: https://www.joaoleitao.com/viagens/mapas-africa/ 
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independentes. Após 1880, temos um agravamento do quadro geopolítico da África, marcado 

pelo início de “uma ingerência direta da Europa nos destinos de todo o continente” (MACEDO, 

2013, p. 135). O século XIX, é marcado por um “maior desejo de os europeus terem não apenas 

de fazer comércio na África, mas também intervir na vida social e econômica das populações 

africanas” (AJAYI, 2010, p. 25). Assim, se até 1879 apenas “pequenas parcelas do continente 

africano estavam sob o domínio efetivo europeu, duas décadas mais tarde os governos europeus 

reclamavam a soberania sobre 40 unidades políticas em que tinham dividido África”. (SERRA, 

2000, p.140) 

 

 

 

  

 “O início da presença portuguesa na costa oriental da África, na região que viria a 

constituir Moçambique, relacionou-se à expansão para o Oriente em busca de especiarias no 

século XVI” (ZAMPARONI, 2012, p. 25). Dessa forma, os portugueses eram mais um parceiro 

comercial em uma região que há alguns séculos já mantinha intensas relações comerciais e 

culturais com o Índico. Com a intensificação do tráfico de humanos escravizados rumo às 

Américas e especialmente para o Brasil, a partir das últimas décadas do século XVIII, Portugal 

passa a ter um maior protagonismo nas redes comercias da costa oriental da África. No entanto, 

não alterando sua caraterística básica: os portugueses continuavam a ser intermediários 

comerciais. (ZAMPARONI, 2012). Dificilmente, podemos falar de uma verdadeira ocupação 

Figura 3 - Ocupação colonial da África (1880 - 1914) 

Fonte: WESSELING, H. L. Dividir para dominar – A partilha da África 1880-1914. 

Rio de Janeiro, Editora UFRJ – Editora Revan, 2008, p. 462-463. 
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portuguesa dos territórios africanos antes do final do século XIX. Até esse momento, “os 

portugueses não exerciam qualquer domínio real para além dos arredores das precárias feitorias 

semi-fortificadas construídas, algumas poucas pela pressão militar, a maioria sob autorização 

dos potentados locais – frutos de muita diplomacia” (ZAMPARONI, 2012, p.26). Como nos 

aponta Cabaço (2009, p.29), as raras grandes expedições bélicas realizadas antes do final do 

século XIX, “redundaram em desastres militares pela capacidade de respostas dos poderes 

locais e pela dificuldade, por parte dos invasores, de se adaptarem às condições naturais em que 

operavam”. 

 A partir de meados do século XIX, mas sobretudo, a partir de seu final, esse panorama 

irá ser drasticamente alterado, os portugueses deixam de desempenhar a função de 

“intermediários” nas redes comerciais para paulatinamente reivindicarem uma “ocupação 

efetiva” dos territórios africanos. Esse processo marca a “urgência do capital industrial e 

financeiro europeu em se apropriar diretamente das matérias-primas, do controle da produção 

e dos meios de produção nos territórios ultramarinos” (CABAÇO, 2009, p. 34). Como 

abordamos, o comércio de humanos escravizados coloca-se como uma atividade comercial 

muito importante para o Estado português desde as últimas décadas do século XVIII. Assim, 

“a abolição do tráfico e da escravatura apontavam para uma necessária reorientação da prática 

colonial e prenunciavam o desencadeamento do processo de paulatina substituição do caráter 

mercantil pela atividade produtiva intrínseca ao capitalismo da segunda metade do século XX” 

(ZAMPARONI, 2012, p. 35).  

 Soma-se a esses fatores, um importante acontecimento para o império português no 

século XIX: a perda de sua maior colônia, o Brasil. De forma imediata, a perda dessa colônia 

não gerou grande impactos financeiros em Portugal, havia até aqueles que diziam: “a nossa 

melhor colônia é o Brasil, desde que deixou de ser nossa colônia” (M’BOKOLO, 2011, p.368). 

No entanto, a partir da metade do século XIX, a situação altera-se. Na década de 1860, o Brasil, 

o maior fornecedor de capitais ao Estado português, entre em guerra com o Paraguai e 

interrompe suas remessas de fundos à Portugal (THOMAZ, 2008). Esse é um duro golpe na 

economia portuguesa. Outro fator importante, diz respeito a uma “crise psicológica” que a perda 

da colônia brasileira gerou a nação portuguesa. A perda dessa colônia alterou um elemento 

importante na constituição da identidade portuguesa: “o prazer ou o sentimento de orgulho 

resultante da contemplação de um mapa-múndi em que Portugal surgia tão presente como os 

grandes Estado da Europa” (M’BOKOLO, 2011, p.367). Nesse sentido, a própria ideia de 

Portugal como Estado nacional independente estava vinculada a posse renovada de um império. 

Como bem nos aponta Omar Ribeiro Thomaz (2002, p. 22), os impactos psicológicos da perda 
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da colônia brasileira, estavam vinculado ao drama “de uma nação que encontrou no império sua 

tradução e sua razão de ser”. 

 Assim, motivado por alterações mais gerais nos processos de acumulação de Capital e 

pelos impactos econômicos e psicológicos da perda da colônia brasileira, Portugal no final do 

século XIX, principalmente após a Conferência de Berlim (1884-1885), principia “formal e 

sistematicamente, a ocupação militar” (SERRA, 2000, p.129) de Moçambique, inaugurando 

um novo período da história colonial, o período da ocupação efetiva do território africano. 

 No entanto, a ocupação colonial não esteve restrita apenas às iniciativas militares que 

“realizavam a conquista e a paulatina submissão e controle do território” (THOMAZ, F. 2008, 

p. 18). Paralelamente a essas iniciativas, era necessário a construção de um aparelho do Estado 

colonial, “um aparelho ideológico e uma ação legislativa que consagrassem a hierarquização 

da oposição dual intrínseca da situação colonial” (CABAÇO, 2009, p.104). Como nos aponta 

Thomaz (2002), a ocupação colonial esteve associada ao esforço em legislar orgânica e 

coerentemente as populações e terras do império, entendendo aqui, os conjuntos de legislações 

criadas pelo Estado Colonial Português como uma representação por excelência pela qual uma 

sociedade projeta uma imagem de si, legislar diz respeito à maneira como os grupos da classe 

dominante representam a ordem social.  

  A construção de um aparelho ideológico colonialista estava assentado na necessidade 

colonial de estabelecer formas de controle sobre a mão de obra nativa. Como nos aponta Carlos 

Serra (2000), as colônias não deveriam apenas empenhar-se na produção de matérias-primas 

fundamentais para a acumulação capitalista, era igualmente necessário que as colônias 

“produzissem” também os produtores dessas matérias-primas. Como forma de sanar essa 

necessidade colonialista de mão de obra permanentemente integrada a esfera produtiva, a 

empreitada colonial empenhou-se na construção de um aparelho ideológico e legislativo que 

estabelecesse formas de controle sobre a força de trabalho.  

 A estruturação dos mecanismos de controle da força de trabalho nativa teve como 

estratégia principal a construção de um “Outro”. Como nos mostra Valdemir Zamparoni (2012, 

p.47), “era necessário estabelecer uma identidade distinta para a população conquistada, de tal 

maneira que a dominação pudesse ser exercida sobre este ‘outro’, sem qualquer 

constrangimento jurídico”. O Estado colonial português cria esse “outro colonial” a partir da 

criação da categoria “indígena”, que foi elaborada e consolidada a partir de uma série de 

legislações desenvolvidas desde o final do século XIX. A partir destas medidas, cria-se uma 

legislação discriminatória referente às posições “política, civil e criminal da maioria dos 

moçambicanos, confirmando o que administrativamente veio a ser chamado de ‘Indigenato’, 
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para referir a situação ‘especial’ do povo perante a constituição portuguesa” (HEDGES, 1999, 

p.11-12).  

 O conjunto dessas legislações transfere para um corpo legal as diferenças de estatutos 

existentes entre os habitantes de Moçambique, consolidando juridicamente a existência de três 

grupos hierarquizados I) o s Brancos, como “representação monolítica do poder” (CABAÇO, 

2009, p. 231), como a comunidade civil hegemônica; II) os Indígenas, que são os negros e seus 

descendentes, os não civilizados que precisavam se despir de sua animalidade através do 

processo de assimilação e III) os Assimilados, os Indígenas que através do cumprimento de 

uma série de exigências estabelecidas pelos colonos tinham a possibilidade de adquirir o 

estatuto político de cidadão, mas que no “plano social permanecia como um membro 

subalternizado, nunca visto pelos colonos como ‘um de nós’ e sempre como ‘o mais civilizado 

deles’” (CABAÇO, 2009, p.118). 

 Dessa forma, “as bases da estrutura administrativa do colonialismo português em 

Moçambique pautaram-se no princípio da identificação do ‘indígena’, com o intuito de impor 

leis para explorar sua força de trabalho” (THOMAZ, 2012, 327). Assim, como bem observa 

Millena Monteiro e Elizabeth Lucas (2020, p. 8), o conjunto das legislações colonialistas 

estavam empenhas na “reinvenção sistemática da aplicação do trabalho compulsório”.  

 Este era o mundo colonial, marcado pelo dualismo indissolúvel da sociedade colonial, a 

existência “em paralelo de duas sociedades diferenciadas, a dominadora e a dominada” (CABAÇO, 

2009, p.34). A estrutura tendencialmente dual do sistema colonialista, exprimia-se em todas as 

manifestações cotidianas da vida colonial, formando uma totalidade indissociável: o sistema 

colonialista. (CABAÇO, 2009). Em resumo: 

A sociedade colonial na África concebe-se e estrutura-se em consequência de uma 

multiplicidade de dualismos; frente a frente, bem demarcado estarão não apenas 

“branco e preto”, “indígenas e colonizador”, mas também “civilizado e primitivo”, 

“tradicional e moderno”, “cultura e usos e costumes”, “oralidade e escrita”, “sociedade 

com história e sociedade sem história”, “superstição e religião”, “regime jurídico 

europeu e direito consuetudinário”, “código de trabalho indígena e lei de trabalho”, 

“economia de mercado e economia de subsistência” etc., todos esses conceitos 

marcados pela hierarquização, em que uns se apresentam como a negação dos outros e, 

em muitos casos, como a sua razão de ser. (CABAÇO, 2009, p. 35) 
 

2.1.2 Moçambique e o período socialista (1975-1990) 

 

 Podemos dizer que até a independência de Moçambique não houve mudanças 

significativas nas relações sociais coloniais. Mesmo com a revogação de algumas legislações 

coloniais, como o Estatuto do Indigenato, na década de 1960, foram pouquíssimas as alterações 

na situação colonial. Como nos fala Cabaço (2009, p. 241), o futuro demonstraria “a acuidade 

das análises de Memmi e Fanon sobre a impossibilidade de se reformar estruturalmente o 
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colonialismo”. Isto é, as estruturas coloniais só poderiam ser drasticamente alteradas através de 

um amplo processo revolucionário. 

 O ano de 1960 ficou conhecido como o “ano da África” ou o “ano africano”, pois foi 

um ano em que 18 colônias africanas conseguem sua independência dos países europeus. 

(M’BOKOLO, 2011; MACEDO, 2013). Embora, outras colônias, sobretudo na África 

mediterrânea, já tivessem obtido suas independências no início do século XX, o ano de 1960 

torna-se um marco do processo de “descolonização formal” africana. Esse ano abala 

brutalmente a “imagem da África complacentemente difundida pelas potências coloniais 

segundo a qual os africanos seriam, por um período mais ou menos longo, incapazes de se 

governar por si próprios e precisavam de ser orientados por potências tutoras” (M’BOKOLO, 

2011, p. 629) 

 Esses ares revolucionários espalham-se por toda África e pós-1960 continuam a se 

disseminar as independências pelo território africano. Esses ares chegam aos territórios sobre 

dominação portuguesa, no entanto “a burguesia e o governo metropolitano resistiram ao 

processo geral das independências” (MACEDO, 2013, p. 162). Isso provoca duas 

características do processo de descolonização da África sobre domínio português: primeiro, as 

colônias portuguesas foram as últimas colônias a conquistarem sua independência, e segundo, 

de maneira geral essas independências foram obtidas através de guerras coloniais. 

 No caso de Moçambique esse processo não foi diferente. Desde o início da década de 

1960, paulatinamente se agudizava um clima de tensão na colônia. Em setembro de 1964 

iniciava-se a guerra colonial pela independência de Moçambique, essa guerra dura uma década 

e só termina em setembro de 1974 com a vitória das forças anticoloniais. Em 25 de Junho de 

1975 oficializa-se a independência de Moçambique. 

 Para compreendermos o momento pós-independência moçambicano, precisamos 

localizar as forças anticoloniais envolvidas no processo de independência. Não havia um único 

grupo que lutava pela independência, havia uma pluralidade de movimentos e grupos 

envolvidos nesse processo. Esses atores não apenas propunham estratégias diferentes para a 

descolonização, mais sobretudo, tinham propostas diferentes para o pós-independência. Entre 

esses grupos destaca-se a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) fundada em 25 de 

Junho de 1962 através da fusão de três movimentos de libertação existentes (MOSCA, 1999; 

BRITO, 2019). A FRELIMO, através de diversas estratégias, consegue marginalizar os 

movimentos anticoloniais opositores (NEWITT, 2012), erguer-se com expressividade e 

“unidade” e impõe-se como “força hegemônica da luta de libertação e posteriormente como 

único movimento de libertação” (MOSCA, 1999, p. 59). 
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 Importante salientarmos, que embora a FRELIMO tenha conseguido uma “unidade” 

suficiente para marginalizar seus opositores, estava longe de ser um movimento sem 

contradições internas. A unidade se constituía sobre um objetivo principal: a derrota do 

colonialismo português. Porém, internamente havia uma considerável pluralidade sobre os 

caminhos possíveis para o pós-independência. (BRITO, 2018). Nesse sentido, que a história 

que contamos aqui é uma “história dos vencedores”, isto é, dos segmentos internos que 

conseguiram impor suas propostas e ideologias.  

 A primeira modificação da FRELIMO no pós-independência se dá em sua própria 

estrutura. A FRELIMO, frente composta por diferentes movimentos, agora tornar-se Frelimo, 

um partido único. Como aponta Marçal de Menezes Paredes (2014, p. 157), essa distinção entre 

FRELIMO e Frelimo, “busca chamar atenção para a diferença entre uma frente ampla de 

movimentos políticos reunidos no combate anticolonial, no período pré-independência, e a 

transformação desta em partido político único e com uma orientação ideológica definida.” 

 Um primeiro ponto para compreensão do projeto pós-independência empreendido pela 

Frelimo diz respeito a como a mesma compreendia Moçambique. Lembremos, que no início 

desse capítulo abordamos como Moçambique, assim como qualquer outro Estado-nação, é uma 

invenção. Ou seja, trata-se de um território na costa sudeste africana que a partir de longos e 

complexos processos históricos tornou-se um Estado-Nação que veio a ser chamado de 

Moçambique. O colonialismo português não apenas ocupou Moçambique, ele o criou. Esse país 

enquanto uma unidade sociopolítica é uma invenção colonial, um produto do colonialismo. E 

esta invenção colonial redefiniu drasticamente as fronteiras geográficas desse território e as 

complexas relações sociais etnolinguísticas. A Frelimo herda como projeto esta invenção 

colonial, propõem-se a construir a partir dessa herança um novo Estado-nação, uma “identidade 

nacional em que se elaborasse a síntese na qual a tradição seria reinterpretada pela incorporação 

crescente de elementos da modernidade” (CABAÇO, 2009, p. 296). Dessa forma, a Frelimo 

objetivava em seu projeto a reelaboração de Moçambique enquanto Estado-nação, e do 

moçambicano enquanto identidade nacional.  

 Assim como fizemos na abordagem do período colonial, para construir essa breve 

história do período socialista elencaremos alguns pontos fundamentais desse período. Aqui 

escolhemos como categorias fundamentais desse período a tríade “unidade-identidade-

trabalho”. Isto é, como a construção da unidade estava envolvida nesse projeto, qual foi a 

política de identidade empreendida, quais foram os mecanismos criados para o controle sobre 

a força de trabalho e como a relação entre essas categorias podem apresentar uma síntese do 

projeto frelimista socialista. 
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 A unidade é uma categoria central dentro do projeto da Frelimo. Pois, como abordamos, 

a Frelimo herda as fronteiras geográficas do Estado colonial, e dessa forma, é preciso a 

construção de um imaginário nacional que englobe as complexas diferenças geográficas e 

etnolinguísticas do território moçambicano. Como nos aponta Cabaço (2009, p. 297) “o esforço 

da unidade foi concentrado nos princípios e objetivos da luta e tornou-se princípio subjacente 

a todos os valores teóricos da Frelimo”. A própria opção política pelo partido único estava 

assentada na ideia de que era necessário um Estado forte e centralizador,   para realizar “o 

imperativo absoluto de criar a nação e, para conseguir fundir as múltiplas componentes étnicas 

resultantes das fronteiras artificiais da colonização num só cadinho e sob a autoridade de um 

único chefe, considerado precisamente como ‘pai da nação’” (M’BOKOLO, 2011, p. 662). A 

questão da unidade produzirá um Estado fortemente centralizador e autoritário, com extremas 

dificuldades em lidar com a diferença, e com as oposições. Essa dificuldade em lidar com a 

diferença, ganha contornos ainda mais dramáticos no que se refere às diversidades étnico-

regionais. A “unidade” com objetivo a ser conquistado a qualquer custo, produziu “clivagens 

étnico-regionais não só no seio da Frelimo como também na sociedade moçambicana em geral” 

(FOURQUILHA, 2017, p. 43). Dessa forma, a Frelimo pode ser enquadrada através da 

categoria de “Partido-Estado-Nação” de Elikia M’Bokolo (2011) ou “Partido-Estado”. Isto é, 

as estruturas do Partido Frelimo confundem-se com as estruturas do próprio Estado 

moçambicano, como veremos mais adiante essa questão marcará toda a história subsequente de 

Moçambique.  

 Ligada a questão da unidade temos as discussões acerca da construção de uma nova 

identidade moçambicana, uma identidade que atuasse como catalisadora da unidade entre as 

múltiplas diversidades geográficas e etnolinguísticas. O pós-independência inaugurará uma 

nova política identitária pautada em uma ruptura com passado colonial e tradicional 

(PAREDES, 2014; FARRÉ, 2015). Segundo Samora Machel, presidente da Frelimo, a ruptura 

com o passado, com o antigo, exige a criação do novo, no caso da constituição da identidade 

Moçambicana, a criação de um “homem novo” será o objetivo da política identitária do Partido 

Estado Frelimo. 

 A criação do “homem novo” torna-se ainda mais central dentro Partido-Estado Frelimo 

após o IV Congresso do partido, em 1977, onde adota-se oficialmente a estruturação política 

marxista-leninista como condutora de seu projeto de construção nacional (THOMAZ, O, 2008). 

A partir desse momento a construção do “Homem Novo” passa a estar diretamente relacionada 

com a própria construção da “nova realidade” objetivada pelo regime socialista. Em dezembro 

de 1977, Sérgio Vieira, membro do Comitê Central da Frelimo faz um discurso onde afirma 
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que “A revolução triunfa ou fracassa na medida em que emerge ou não emerge o homem novo”, 

diz Vieira (1978, p.17).  

 Para compreendermos o que é o “homem novo” precisamos abordar brevemente alguns 

pontos da teoria Marxiana, já que era uma teoria marxista-leninista que atuava como 

sustentáculo ideológico da política identitária empreendida pelo Estado pós-colonial socialista. 

Marx (2014) ao realizar a análise do modo de produção capitalista, aborda como o mesmo não 

está restrito apenas a um modo de produção material, mas como o modo de produção material 

condiciona os modos de produção intelectual do ser humano, como aponta Vigotski (sem data, 

p.3): 

 

Cada forma historicamente definida de produção material tem sua forma 

correspondente de produção espiritual, e isto, por sua vez, significa que o psiquismo 

humano – que é o instrumento direto dessa produção intelectual – adquire uma forma 

específica a cada estágio determinado do desenvolvimento (VIGOTSKI, sem data, p.3) 
 

  Ou seja, os modos de produção material estão relacionados com as próprias 

determinações ontológicas do ser humano. Assim, o modo de produção capitalista marcado pela 

cooperação via divisão do trabalho, não revoluciona apenas os modos de produção material do 

ser humano, altera também suas formas de produção espiritual, sua ontologia. O trabalhador 

parcial típico da manufatura capitalista não tem como característica apenas a fragmentação do 

seu ofício, o seu próprio eu é fragmentado, a manufatura mutila o trabalhador reduzindo-o a 

uma fração de si mesmo. Nas palavras de Marx (2014, p.415), “não só o trabalho é dividido e 

suas diferentes frações são distribuídas entre os indivíduos, mas o próprio indivíduo é mutilado 

e transformado no aparelho automático de um trabalho parcial”.  

 Assim, como o modo de produção material condiciona o modo de produção 

intelectual/espiritual, quando se destrói o capitalismo e desenvolve-se um outro modo de 

produção, não temos alteração apenas no plano econômico/material, mas uma radical 

transformação do que entende-se como sendo o humano e é justamente nesse ponto que nos 

deparamos com o “homem novo”.  

 Segundo Macagno (2009), a expressão “homem novo” é usada desde a década de 1920 

tanto por seguidores como por críticos do comunismo soviético, com o intuito de descrever 

certa transformação não só na ordem econômica, mas também no nível da personalidade 

individual. Essa transformação refere-se ao momento em que o homem passa a ser, em algum 

sentido, “uma criatura diferente sob uma nova ordem econômica, de modo que os valores e as 

aspirações que o motivavam previamente já não podem ser nem compreendidas, nem 

reconhecidas” (MACAGNO, 2009, p. 20).  
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  No processo de independência, os chamados “Assimilados” do tempo colonial passam 

a ocupar um lugar decisivo no funcionamento do Partido-Estado Frelimo, “um Estado que, no 

interior de um projeto marxista-leninista, apropriou-se com um propósito revolucionário de um 

conjunto de atributos anteriormente associados à civilização.” (THOMAZ, 2006, p.257). Esse 

Estado supostamente revolucionário assume uma série de estruturas outrora associadas ao 

colonialismo português. (BRITO, 2019) 

 Para compreendermos essas estruturas herdadas do Estado colonial nós é útil relembrar 

rapidamente em que consiste o projeto de assimilação colonial. Cabaço (2009, p.118), resume 

bem esse projeto: 

 

O processo que conduzia à condição de assimilado deveria assumir a representação de 

um ritual de passagem pelo qual um indígena, interiorizando as tradições inventadas 

(no sentido dado por Hobsbawm e Ranger) trazidas de Portugal e reelaboradas na 

situação colonial pela burocracia ocupante, ascenderia a um novo estatuto de 

maturidade. (CABAÇO, 2009, p.118)  

 

 Pensando a relação entre o projeto de “assimilação” e a construção do “homem novo”, 

podemos perceber que os Assimilados do tempo colonial não só ocupavam um papel decisivo 

no funcionamento do Partido-Estado Frelimo, como o próprio projeto de assimilação constituía-

se, de forma sub-reptícia, como central dentro aparelho ideológico do Estado moçambicano, no 

que tange o seu aspecto de política identitária.  

 A construção do “homem novo” consistia, em sua prática, em um projeto onde a partir 

de uma educação revolucionária a massa de moçambicanos, supostamente, envoltos em 

tribalismo, racismo e uma mentalidade burguesa tornavam-se seres superiores, livres dos vícios 

coloniais. Ora, se no período colonial tínhamos uma estratificação social, marcada pelos 

brancos no topo da pirâmide, Assimilados em um segundo plano e Indígenas em sua base; no 

período socialista, os Assimilados de outrora, assumem o topo da hierarquia social, e o restante 

da população ocupa um patamar inferior e só a partir dessa educação, aparentemente 

revolucionária, pode “evoluir”. É importante lembrarmos, como nos aponta Macagno (2009), 

que os dirigentes do Partido-Estado Frelimo se consideravam “homens novos” já realizados, e 

esses dirigentes do Estado como já nos apontou Thomaz (2006), são compostos em grande 

medida pelos Assimilados do tempo colonial. Dessa forma, nos fica mais nítidas as semelhanças 

do processo de assimilação com o projeto do “homem novo”. Farré (2015, p. 214), resume bem 

essa questão: 
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O projeto de transformação social da maioria da população sob a liderança de uma 

minoria esclarecida — os Homens Novos — tinha muitas semelhanças com o projeto 

do assimilacionismo português, pois ambos acreditavam numa sorte de engenharia 

social que havia de melhorar a sociedade e se justificava pela superioridade cultural e 

moral dos dirigentes que a propunham. (FARRÉ, 2015, P.214) 
 

 Peter Fry (2005, p.67), continua: 

    

Do ponto de vista estrutural, havia pouca diferença entre um estado capitalista 

autoritário, governado por um pequeno grupo de portugueses ‘esclarecidos’ e de 

‘assimilados’, e um estado socialista autoritário, governado por um partido de 

vanguarda igualmente diminuto e igualmente esclarecido. (FRY, 2005, p. 67) 
 

 Naquilo que tange as formas de controle sobre as forças de trabalho, coloca-se como 

fundamental os apontamentos de João Carlos Colaço (2001, p.91) que enfatiza como “o 

trabalho ocupou, ao longo do século XX, lugar fundamental na formação e organização da 

sociedade moçambicana”. Lembremos, que a própria construção do Estado colonial português 

estava assentada na necessidade de estabelecer formas de controle sobre as forças de trabalho 

nativas. Na concepção de Colaço (2001), o Partido-Estado Frelimo, herda a essência das formas 

de controle sobre as forças de trabalho, formas estas que estavam ancoradas em uma 

“perspectiva objetiva, produtivista e lucrativa” (COLAÇO, 2001, p. 92). Se por um lado, o 

governo implementado pelo Partido-Estado Frelimo objetivava a construção de uma nova 

ordem social que alterasse estruturalmente os aparelhos do Estado colonial através de projetos 

socialistas, por outo, “as características autoritárias e repressivas do Estado colonial foram 

mantidas no período pós-independência” (COLAÇO, 2001, p. 92). Dessa forma, embora o 

projeto do Partido-Estado Frelimo estivesse em diversos âmbitos marcado por um drástico 

rompimento com o regime colonial, “o Poder Estatal, o discursos modernizante e a ideia de 

progresso baseado no trabalho foram comum a ambos os regimes” (COLAÇO, 2001, p.101). 

Assim, apesar da modificação do poder do Estado ter significado uma ruptura com o passado 

colonial “a tendência básica da política econômica foi de continuidade e reforço” (EGERO, 

1992, p.57). Deste modo, “permaneceu em Moçambique um Estado, com características 

autoritárias e repressivas, que concebia o trabalho como um meio e um fim em si para alcançar 

o progresso” (COLAÇO, 2001, p. 103). 

 

A possibilidade de inserção ou de integração do indivíduo na sociedade moçambicana, 

tanto no período colonial quanto no pós-colonial (socialista) de Moçambique, estava 

necessariamente ligada ao trabalho considerado – numa visão comum, e utilitarista – 

como condição-chave de produção da riqueza para que a sociedade se inserisse no 

mundo moderno, ou seja, saísse do estado selvagem para o estado civilizado. (…). No 

campo político-ideológico, era através do trabalho que ocorria a inserção (cidadania) 

do indivíduo dentro da ordem política vigente. As noções de indígena, assimilado, 
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civilizado, revolucionário e/ou homem novo no caso de Moçambique, se constituíram 

como categorias específicas ao trabalho, que tinha um objetivo exterior ao indivíduo, 

obrigatório, atribuído e ao mando do Estado. (COLAÇO, 2001, p. 107)  
 

  Essa “semelhança” entre o Estado socialista e o Estado colonial pode ser notada em 

alguns trabalhos que procuraram investigar como a população enxergava essas formações 

estatais. Gabriel Mithá Ribeiro (2007), realizou no ano de 2004, 61 entrevistas na cidade de 

Tete (Norte de Moçambique) que objetivavam analisar as representações sociais sobre o Estado 

de Moçambique. Essas entrevistas pretendiam através de metodologia de memória social, 

buscar as representações dos entrevistados sobre o Estado moçambicano em três períodos 

principais: O Estado Colonial (até 1974-1975), o Estado pós-colonial socialista (até os finais 

dos anos 80) e o Estado multipartidário (desde inícios dos anos 90). Uma das descobertas 

interessantes de Ribeiro (2007, p.39), diz respeito a como sua análise sobre os discursos dos 

entrevistados estabelece uma ligação entre e o Estado colonial e o Estado pós-colonial 

socialista, como o mesmo aponta: 

 

Nas representações sociais da relação entre a sociedade e o estado, é possível detectar 

uma maior proximidade entre o estado colonial e o estado de Machel, do que entre o 

estado socialista de Samora Machel e o estado multipartidário de Joaquim Chissano. 

(RIBEIRO, 2007, p.39) 
 

 Essas aproximações entre o Estado colonial e o Estado pós-colonial socialista são 

amplamente mais perceptíveis nos discursos dos entrevistados naquilo que tange a relação 

desses Estados com a violência, ambos Estados têm representações sociais autoritárias. São, 

por exemplo, estabelecidos alguns paralelos entre os trabalhos forçados do tempo colonial e a 

coletivização forçada do mundo rural no tempo do Estado socialista. As semelhanças no 

emprego da violência legítima, faz com que esses Estados teoricamente muito distintos tenham 

representações sociais análogas.  

 Omar Ribeiro Thomaz (2008), aborda como essa violência do Estado pós-colonial 

socialista foi agenciada em sua ligação como processo de construção do “homem novo”. Como 

nos aponta Macagno (2009), essa engenharia social e moral de construção do “homem novo” 

que previa tamanhas rupturas sociais com o “passado”, não poderia ser imaginada sem uma 

parcela de tortuosidade e violência. Os chamados “campos de reeducação e trabalho” são uma 

materialização por excelência do encontro da política identitária dos “tempos de Samora” e a 

violência do Partido Estado-Frelimo. Esses campos eram grande machambas, áreas de cultivo 

agrícola, para onde eram enviados todos que de alguma forma eram considerados 

antirrevolucionários ou detinham algum tipo de comportamento considerado inadequado pelo 

regime. As razões de ser enviado para um desses campos eram as mais variadas: viver na 
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delinquência, ócio, parasitismo, marginalidade, vadiagem e prostituição. Importante salientar, 

que esse processo acusatório não contava com nenhum processo legal. Por exemplo, em 

diversas circunstâncias para uma mulher ser acusada de prostituição bastava que tivesse filhos 

e não tivesse um comprovante de casamento. Para que um homem fosse acusado de vadiagem, 

por exemplo, não portar uma carteira de trabalho já era suficiente. Nesses “campos de 

reeducação e trabalho”, os indivíduos eram submetidos a longa horas de trabalho forçado nas 

machambas e a cursos intensivos de marxismo-leninismo, enxergando o trabalho forçado e a 

formação marxista como elementos através dos quais se construiria o “homem novo”, livrando 

esses indivíduos de seus vícios coloniais e burgueses. Estima-se que, em 1980, cerca de 10 mil 

indivíduos estariam concentrados em 12 campos de reeducação (RINEHART 1984, p. 65; apud 

THOMAZ, 2008, p.190). Omar Ribeiro Thomaz (2008, p.198), em uma série de entrevistas 

sobre a memória dos “campos de reeducação e trabalho” capta a ligação que seus entrevistados 

estabelecem entre o chibalo, trabalho forçado do tempo colonial, a escravidão e o trabalho 

forçado no período socialista, uma dessas entrevistas sintetiza bem a questão: 

 

 – Éramos como escravos… 
 – Escravos? 
 – É verdade. Pior que chibalo. Não sabíamos quem era o patrão. Escravo tem dono, no 

chibalo tem patrão. Éramos escravos sem dono. (THOMAZ, 2008, p.190) 
 

 

 A semelhança entre o chibalo e o trabalho forçado dos “campos de reeducação e 

trabalho” está posta até mesmo em seu plano mais teórico. Como nos aponta Zamparoni (2012), 

o estabelecimento de instrumentos coloniais de domínio estavam diretamente ligados com a 

criação de formas de controle sobre a força de trabalho nativa, controle este indispensável para 

acumulação de Capital. Porém, se em um plano prático o controle sobre o trabalho nativo era 

uma preocupação do Capital, no plano discursivo o trabalho tem um aspecto moral de redenção, 

é através do trabalho, inclusive o forçado, que os selvagens se civilizam. Importante 

lembrarmos que o domínio de um ofício era uma das exigências para se tornar um Assimilado. 

Ora, os “campos de reeducação e trabalho” estão assentados sobre um argumento muito 

parecido, através do trabalho forçado nas machambas e de cursos de formação marxista-

leninista, os nativos despem-se de seus vícios coloniais e burgueses e tornam-se “homens 

novos”. 

 A partir da análise da tríade “unidade-identidade-trabalho”, fizemos um sobrevoo sobre 

características centrais do período socialista, sobretudo na perspectiva das estruturas estatais 

desse período. De maneira geral, expressa-se como o Partido-Estado Frelimo mesmo 
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formalmente objetivando uma ruptura com o passado colonial, reproduz uma série de estruturas 

coloniais. Nossa abordagem, extremamente crítica ao período socialista, não ignora que mesmo 

envolvido em inúmeras contradições o momento pós-independência é um marco no desejo do 

povo moçambicano em emancipar-se e livrar-se das amarras coloniais. Não propomos aqui uma 

visão que enxerga o período socialista como uma mera continuidade e reprodução do período 

colonial, mesmo que em diversos âmbitos esses dois períodos se assemelhem muito. 

Reconhecemos as complexidades e particularidades desses períodos. No entanto, entendemos 

que uma história crítica do Partido-Estado Frelimo é algo indispensável para construção de uma 

história moçambicana. 

 

2.1.3 Moçambique contemporâneo (1990 – Hoje) 

 

 O período socialista chega ao seu fim em 1990, quando a Constituição de 1990 

introduziu o Estado de Direito Democrático. As questões envolvidas na derrocada no regime 

socialista são diversas. Podemos apontar, a árdua guerra civil, travada contra a Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO), que lutava contra a Frelimo pelo controle do território 

moçambicano, esse conflito só chegou ao seu “fim” em 1992 com a assinatura do Acordo Geral 

de Paz. Em 1986, Samora Machel, presidente da Frelimo, e toda sua comitiva presidencial 

morrem em um acidente de avião. Esse evento foi extremamente danoso para Frelimo, já que 

sem dúvida alguma Samora trava-se de uma das maiores lideranças da história da Frelimo. Há 

também como plano de fundo a crise estrutural da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), importante aliada da Frelimo socialista, que chegaria ao seu fim em 1991. E por outro 

lado, os assédios de instituições econômicas ocidentais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial que pressionavam vários territórios africanos pela abertura da 

economia. E de forma alguma menos importante, haviam diversas organizações insatisfeitas 

com o regime socialista e que reivindicavam um modelo político democrático. De todo modo, 

não nos interessa aqui, pormenorizar as razões da decadência socialista e a transição para o 

modelo multipartidarista. Como fizemos nas seções anteriores, o que objetivamos é fazer um 

sobrevoo sobre Moçambique contemporâneo, elencando algumas questões para discutirmos. 

 No entanto, esse sobrevoo tem nessa seção uma particularidade. Nas seções anteriores 

as questões escolhidas para as discussões partiam da premissa de que as mesmas eram centrais 

nesses períodos, e de alguma forma poderiam nos dar um panorama sobre os mesmos. Nessa 

seção, soma-se a esse interesse, apresentar questões que serão importantes para compreensão 

da trajetória que analisaremos no próximo capítulo. Dessa forma, as questões elencadas para a 
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discussão não foram escolhidas apenas por acreditarmos que podem ser elucidativas para 

compreensão de Moçambique na contemporaneidade. Soma-se a isso, o entendimento de que 

essas questões nos auxiliarão na compreensão da análise da trajetória que faremos 

posteriormente. Já que, mesmo entendendo que a narrativa sobre si tem ela própria um valor 

em si mesmo, entendemos que para uma apreensão crítica e profunda da narrativa é 

fundamental a compreensão das condições objetivas em que ela se dá. Isto é, a compreensão da 

teia sociocultural que atravessa o indivíduo ao longo de sua vida e de sua narração.  

 Moçambique atualmente está dividido administrativamente em três regiões (Norte, 

Centro e Sul), 11 províncias, 152 distritos e tem uma população de 27.843.933 pessoas (Carrilho 

[et al], 2016). Para realizarmos esse panorama de Moçambique contemporâneo elencamos duas 

áreas principais: primeiro, uma discussão no aspecto político, enfatizando as heranças dos 

tempos socialistas e a longa luta pela democratização do Estado moçambicano. Segundo uma 

discussão no aspecto econômico procurando abordar algumas questões centrais da economia 

moçambicana pós 1990.  

 O processo de redemocratização de Moçambique que tem como marcos a construção de 

uma nova Constituição em 1990, o “fim” da guerra civil com a RENAMO em 1992 e as 

primeiras eleições em 1994, não trouxe mudanças radicais na estrutura política moçambicana, 

ou melhor, as alterações formais pouco expressaram-se no cotidiano da vida política. Nesse 

sentido, o início do multipartidarismo, estava longe de representar uma decadência da 

hegemonia política da Frelimo. Estava muito mais ligado, ao fato de a Frelimo render-se a 

algumas pressões para se manter no poder, “cedendo os anéis para preservar os dedos” (PERES, 

2020, p. 135). Desde de 1994 a Frelimo obteve ampla maioria, nas eleições presidenciais e 

legislativas, tornando-se um partido que controla o Estado moçambicano há 45 anos. A 

Cartografia Eleitoral realizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) de 

Moçambique ilustra bem a hegemonia política da Frelimo no âmbito do multipartidarismo. 
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 Observa-se a hegemonia da Frelimo em todo o período democrático de Moçambique, 

ganhando todas as eleições presidenciais e tendo ampla maioria nas eleições legislativas, 

principalmente depois de 1999, onde há uma série de vitórias esmagadoras da Frelimo no 

âmbito presidencial e legislativo. Isso gera uma grande contradição dentro das estruturas 

políticas moçambicanas. Pois, embora Constituição multipartidária de 1990 estabeleça a 

necessidade da separação dos três poderes, na prática a Frelimo controla as três esferas do poder 

(MATSIMBE, 2017). Controla o executivo, através de suas consecutivas vitórias nas eleições 

presidenciais, o legislativo através da maioria parlamentar absoluta e o judiciário através das 

indicações de juízes. Esse panorama nos mostra uma realidade política que de democrática só 

tem o nome. Abordaremos aqui duas perspectivas que analisam as estratégias da Frelimo para 

sua manutenção no poder e as consequências dessa manutenção. Primeiro, a partir da 

perspectiva de Zefanias Matsimbe (2017) que utiliza a categoria de “Partido Libertador” como 

central em sua análise. Segundo, a partir da perspectiva de Salvador Fourquila e Aslak Orre 

(2011), que utilizam a categoria de “Partido Dominante” para analisar a perpetuação da Frelimo 

no poder. 

 Zefanias Matsimbe (2017), entende por “Partidos Libertadores” as organizações 

políticas que estiveram envolvidos de maneira central nos processos de independência dos 

Figura 4 – Eleições presidenciais em Moçambique (1994 – 

2019) 
Figura 5 – Eleições legislativas em Moçambique (1994 – 

2019) 

Fonte: https://www.iese.ac.mz/cartografia-eleitoral/ Fonte: https://www.iese.ac.mz/cartografia-eleitoral/ 
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países africanos, frequentemente reivindicando ser a única força política, ou pelo menos, a 

força política principal na conquista da independência. Após a independência essas 

organizações políticas ou movimentos internos de libertação transformaram-se em partidos, 

“Partidos Libertadores”. Existem “Partidos Libertadores” por toda África, sobretudo na região 

conhecida como “África Austral”, do qual Moçambique faz parte. De acordo com Matsimbe 

(2017) esse “Partidos Libertadores” tem, pelo menos, cinco características comuns: primeira, 

“apresentam uma forte herança institucional colonial, incluindo a sua estrutura governamental. 

Praticamente, a nova liderança dos Estados independentes reproduziu as instituições, políticas 

e modus operandi coloniais” (MATSIMBE, 2017, p. 61). Segunda, retirando algumas exceções, 

os “Partidos Libertadores” da região austral “optaram pela eliminação de todas as formas de 

pluralismo político e pela adoção de regimes de partido único” (MATSIMBE, 2017, p. 61). 

Terceira, de maneira geral tiverem uma grande longevidade no poder, mantendo-se no controle 

do Estado por décadas a seguir a independência, ou até os dias atuais. Quarta, esses “Partidos 

Libertadores” tornaram-se “Partidos Dominantes”, questão que discutiremos melhor 

posteriormente. Quinta, os “Partidos Libertadores”, criaram na população enormes expectativas 

com suas promessas de acabar com os desafios econômicos e políticos atribuídos ao 

imperialismo colonial. No entanto, “com o tempo, as expectativas goraram em desilusão das 

massas pelos contínuos elevados níveis de pobreza, desemprego e desigualdades, associados ao 

clientelismo, nepotismo e corrupção. (MATSIMBE, 2017, p. 62). 

 A partir da breve história de Moçambique que estamos construindo e das características 

apontadas por Zefanias Matsimbe (2017), podemos dizer que a Frelimo é um exemplo clássico 

de “Partido Libertador” aplicando-se a ela todas as características que listamos acima. Zefanias 

(2017) aponta duas estratégias interessantes dos “Partidos Libertadores” para se manterem no 

poder. A primeira diz respeito a uma espécie de “destino histórico” desses partidos a 

governarem os países que libertaram do colonialismo. Como se esses países não pudessem ser 

governados por outro partido que não tenha a credencial de “libertador” (DORMAN, 2006). 

Nesse sentido, esses “Partidos Libertadores”, “gozam de um direito quase natural de 

eternamente governarem a terra que libertaram” (MATSIMBE, 2017, p. 68). No caso 

moçambicano, se a Frelimo libertou o povo é ela que deve governar ad infinitum esse povo.  

 

Os libertadores usam um manancial de pressupostos históricos para credenciar a sua 

manutenção e monopólio do poder. Um deles é que durante a vigência do 

monopartidarismo os partidos libertadores, partidos de vanguarda, se assumiram não 

apenas como representantes do povo, mas como encarnação do mesmo: o partido era o 

povo. Esta concepção sobreviveu às transformações políticas com o tempo. Se o partido 
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é o povo, passar o controle do Estado para outra força política seria um “autêntico” 

golpe ao povo. (MATSIMBE, 2017, p. 68)  
 

 

 A construção desse “direito natural de governar” dos “Partidos Libertadores”, tem como 

uma de suas estratégias a construção de narrativas históricas que não apenas exaltam a 

heroicidade dos combatentes da libertação, mas que confunde a história do próprio país com a 

história do partido. No caso moçambicano, pode-se observar isso através das datas históricas 

que se tornam feriados, onde sempre há uma ligação com a Frelimo. 

 

O dia dos heróis moçambicanos é celebrado à volta do homem que formou a Frelimo 

através da unificação de três movimentos que aspiravam à mesma causa: a 

independência nacional. O Dia da Mulher Moçambicana é a data da morte de uma 

combatente da libertação. A 4 de Março de 2017, o Destacamento Feminino, uma 

organização feminina surgida durante a luta armada, celebrou os seus 50 anos de 

existência. Esta celebração foi um grande motivo para se tomar o acontecimento como 

de âmbito nacional. Foi bastante publicitado, com um comício com direito a 

transmissão em direto nos canais televisivos e radiofônicos do Estado. As ruas e os 

grandes empreendimentos do Estado ostentam nomes de heróis da luta de libertação. 

(MATSIMBE, 2017, p. 69) 
 

 A segunda estratégia apontada por Zefanias Matsimbe, está relacionada com uma 

herança antidemocrática dos “Partidos Libertadores”. “Os partidos libertadores continuam 

intolerantes à diversidade de opinião crítica, principalmente quando esta é expressa 

publicamente” (MATSIMBE, 2017, p. 72). Em minha pesquisa de campo, realizada em 2017 

na cidade de Maputo, pude observar essa questão muito bem. Nas várias entrevistas que realizei 

com representantes de Organizações Não Governamentais (ONG), o assunto da perseguição 

política quase sempre aparecia. Várias organizações e seus membros já sofreram represálias e 

ameaças por terem se posicionado contra alguma decisão do Estado. Em entrevistas com 

pesquisadores que de alguma forma se posicionam contra o Estado, vários deles têm medo de 

falar publicamente sobre suas pesquisas. (SILVA, 2020). Como nos aponta Matsimbe (2017, p. 

72), “a intolerância dos libertadores manifesta-se também através da instalação de uma cultura 

de medo, intimidação e silenciamento dos oponentes”.  

 

A atuação dos “esquadrões da morte”, perseguição, tortura, detenções arbitrárias, 

destruição de bens e assassínio de cidadãos que expressam os pontos de vista diferentes 

dos do libertador mereceu a atenção do relatório da Amnistia Internacional de 2016, 

tendo esta organização traçado um quadro sombrio no que toca à violação dos direitos 

humanos no País. O relatório também denuncia o uso, pelo partido libertador, das forças 

de defesa e segurança do País para perseguir populações civis que se identificam com 

a oposição, bem como a presença desproporcional de forças de segurança armada em 

marchas pacíficas autorizadas. O relatório também denunciou outros tipos de 

manifestação de intolerâncias caracterizadas pela limitada liberdade de opinião e 

expressão e a limitada liberdade de reunião, em que organizações da sociedade civil 
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muitas vezes viram negados os seus pedidos de autorização para marchas pacíficas. 

(MATSIMBE, 2017, p. 72) 
 

 Salvador Forquilha e Aslak Orre (2011, p. 36), chamam atenção para o fato de que uma 

profunda compreensão das estruturas políticas moçambicanas no âmbito do multipartidarismo, 

requer a compreensão de que “os espaços criados no âmbito do processo de democratização do 

país parecem estar cada vez mais controlados e até asfixiados pelo sistema do partido 

dominante”. Por “Partido Dominante”, “compreendem um partido que conquista o poder num 

contexto de fraca competição eleitoral e inexistente possibilidade de alternância política” 

(FOURQUILHA; ORRE, 2011, p. 39). Atuando dentro da lógica do sistema do “Partido 

Dominante”, as transformações políticas ocorridas no âmbito da “transição democrática” não 

foram capazes de trazer grandes mudanças nas lógicas de funcionamento das “novas” 

instituições que emergiam no contexto do multipartidarismo. Assim, imperou-se um 

funcionamento das instituições políticas democráticas refém da agenda política do partido no 

poder. Dessa forma, utilizando a “burocracia e recursos estatais para fins partidários por parte 

da Frelimo, implicando um Estado cada vez mais ao serviço do partido no governo” 

(FOURQUILHA; ORRE, 2011, p. 38) 

 A partir das contribuições de Zefanias Matsimbe (2017) e Salvador Fourquila e Aslak 

Orre (2011), abordamos algumas questões centrais das estruturas políticas de Moçambique 

contemporâneo. A perpetuação da Frelimo no poder no período multipartidarista tem se 

utilizado de inúmeras estratégias antidemocráticas, como a perseguição de opositores, o 

asfixiamento dos espaços de debate político e o uso do Estado para fins partidários. Dessa 

forma, a nomenclatura, de Partido-Estado, que utilizamos para se referir a Frelimo do período 

socialista continua sendo pertinente em tempos “democráticos”, já que perpetua-se a  

“apropriação do poder do Estado para servir os interesses partidários de modo a preservar este 

poder” (MATSIMBE, 2017, p. 77). 

 Desse modo, como nos aponta Salvador Forquilha (2017), para que Moçambique 

vivencie um ambiente político realmente democrático, coloca-se indispensável a promoção real 

de mecanismos de descentralização do Estado. Sendo urgente, a adoção de um modelo de 

“descentralização que propicie a partilha do poder a diferentes níveis e que promova a 

diversidade e heterogeneidade nas instituições políticas, de modo a lidar com as clivagens 

sociais, políticas e étnico-regionais” (FORQUILHA, 2017, p. 55). 

 Até agora pouco discutimos sobre a economia na história de Moçambique. 

Tangenciamos essa questão ao abordarmos no período colonial e socialista os mecanismos 

utilizados para o controlar as forças de trabalho nativas, mas não a discutimos de maneira 
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central. Podemos elencar dois motivos para isso: o primeiro, relacionado com a nossa proposta 

de construir uma “Breve história de Moçambique”, o que nos obriga a debater certas questões 

e não outras. O segundo, diz respeito a uma escolha. Achamos que a abordagem das estruturas 

políticas poderiam ser mais didáticas para apresentar um panorama geral da história de 

Moçambique. Embora, em nossa concepção, no mundo capitalista todo política é econômica, 

da mesma forma, que toda economia é política. No entanto, para abordagem de Moçambique 

contemporâneo, achamos importante realizarmos alguns breves apontamentos sobre a 

economia política moçambicana. Pois, para além de entendermos que uma discussão sobre as 

estruturas da economia política moçambicana são importantes para compreensão do período 

que abordamos. Como já mencionamos nesse capítulo, nossa abordagem sobre a 

contemporaneidade moçambicana também está ligada a discussão de questões fundamentais 

para análise de trajetória que faremos no capítulo posterior. Isto é, consideramos que a 

compreensão, mesmo que básica, das estruturas da economia política moçambicana, e seu lugar 

na economia-mundo, são fundamentais para entendermos algumas condições objetivas da 

narração que analisaremos posteriormente.  

 Realizarmos esses breves comentários sobre a economia política moçambicana 

contemporânea tendo como perspectiva teórica fundamental as contribuições do intelectual 

moçambicano Carlos Nuno Castel-Branco, que a mais de duas décadas dedica-se, junto com 

outros pesquisadores e pesquisadoras do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) de 

Moçambique, a uma compreensão crítica da economia política moçambicana. Ou nos termos 

do próprio Castel-Branco, dedica-se a compreensão das estruturas de acumulação de Capital 

em Moçambique.  

 Para discutirmos a economia política moçambicana pós-1990 não podemos esquecer 

que anteriormente essa economia estava marcada pelas diretrizes econômicas socialistas. Isto 

é, precisamos compreender como essa economia adentra os anos 90. Um dos grandes marcos 

do programa econômicos socialista foi a formulação do Plano Prospectivo Indicativo (PPI), que 

pretendia em apenas dez anos, 1980-1990, livrar o país do subdesenvolvimento e lançar as bases 

do socialismo (CASTEL-BRANCO, 2017a). O PPI estava assentado três pilares: primeiro, 

socialização do campo; segundo, industrialização e terceiro, programa generalizado de 

educação de formação profissional. Esses pilares dependiam amplamente de um aparelho de 

estado de direção da economia, uma marca desse período. O PPI fracassa amplamente, entre 

alguns motivos temos: o impulso necessário para o programa foi muito menor do que o previsto, 

devido a fatores como a crise político-econômica já instaurada na União das Repúblicas 

Soviéticas (URSS) e outros países socialistas, de onde esperava-se grande parte das receitas 
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necessárias para o impulso econômico. Soma-se a isso, que o impulso recebido não teve o 

combustível necessário para ser sustentado e reproduzir os recursos necessários para continuar 

a investir. Dessa forma, em 1984, quatro anos depois do início do PPI, o Produto Interno 

Produto (PIB), as exportações e as importações tinha decrescido respectivamente: -13%, -46% 

e 23% (CASTEL-BRANCO, 2017a)  

 Assim, o fracasso do PPI, somado a conjuntura política econômica mundial, vai ser 

seguido pelo início de um novo episódio da economia moçambicana, marcado pelo ajustamento 

estrutural, privatização e liberalização da economia (CASTEL-BRANCO, 2017b). Estas são as 

marcas da economia política contemporânea de Moçambique. 

 

O processo de libertação do colonialismo foi acompanhado pela apropriação, pelo 

Estado, do controlo de ativos produtivos, como empresas e infraestruturas 

nacionalizadas ou intervencionadas, e dos recursos estratégicos, como a terra e os 

recursos minerais-energéticos. A criação e a capitalização das classes capitalistas 

nacionais requeriam a desnacionalização, desapropriação ou expropriação do Estado 

para benefício privado, bem como a criação das condições necessárias para o 

aproveitamento dos recursos e rendas privatizados para reprodução e acumulação de 

capital privado. (CASTEL-BRANCO, 2017a, p.122) 
 

 Dessa forma a economia moçambicana pós-1990 é marcada por uma série de ondas de 

expropriação do Estado. Castel-Branco (2017), destaca quatro ondas: a primeira, as 

privatizações maciças dos anos de 1990, transferindo cerca de mil e quinhentas empresas 

públicas para o domínio privado. Essas privatizações não conseguiram gerar uma dinâmica de 

reprodução e acumulação de capital. “Assim, cerca de 45% das empresas faliram e encerram 

ou foram revendidas pelos proprietários, e cerca de 55% mudaram de atividade, geralmente da 

indústria transformadora para comércio ou armazenagem” (CASTEL-BRANCO, 2017a, p. 

122). A segunda, mercantilização dos recursos públicos estratégicos, visando estimular a 

capitalização de capitalistas nacionais. “Para atrair, as multinacionais, o Estado pôs à sua 

disposição recursos estratégicos do País, nomeadamente a terra, os recursos minerais-

energéticos e florestais” (CASTEL-BRANCO, 2017b, p.123). A ideia é que a partir da atração 

de multinacionais poderia associá-las aos capitalistas nacionais sobreviventes da primeira onda 

de expropriação. A terceira, o endividamento público acelerado para promoção do capital 

privado. “O peso da dívida pública total no PIB terá aumentado de 40% para 115% entre 2006 

e 2015, projetando-se que tenha atingido 130 em 2016 e possa a vier atingir 140% em 2017” 

(CASTEL-BRANCO, 2017b, p.123). A quarta, a introdução da austeridade social por via fiscal 

e monetária, como resposta à crise da dívida pública e proteção do capital financeiro. 

 O conjunto dessas medidas aplicadas progressivamente desde de 1990, em nada 

ajudaram o fortalecimento da economia moçambicana. Muito pelo contrário, criaram uma 
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economia extremamente dependente de influxos externos de Capital, principalmente da  

exploração de suas commodities do complexo mineral-energético, tornando a economia 

profundamente vulnerável a crises cíclicas de acumulação, devido à volatilidade dos preços das 

commodities nos mercados internacionais, criando um padrão de acumulação insustentável do 

ponto de vista macroeconômico (CASTEL-BRANCO; OSSEMANE, 2010). A atração de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE), principalmente via Megaprojetos para o complexo 

mineral-energético, não conseguiu provocar um desenvolvimento das forças produtivas 

moçambicanas. Dessa forma, a economia em vez de diversificar a produção e “desenvolver-se 

tecnologicamente através da criação de novas capacidades, segue uma trajetória oposta a 

transformação econômica: maior dependência de produtos primários e retrocesso tecnológico” 

(LANGA, 2017, p. 180). Expressa-se cada vez de maneira mais abrupta uma dependência da 

economia moçambicana de recursos externos (donativos ou empréstimos externos), que em 

média financiam 50% das despesas públicas totais e 96,7% do déficit orçamentário 

(MASSARONGO; MUINGA, 2011). Isto cria, um cenário na economia moçambicana de 

“dependência multidimensional, estrutural e dinâmica” (CASTEL-BRANCO, 2011, p.402) de 

recursos externos (donativos e empréstimos). Essa dependência é multidimensional porque vai 

para além de recursos e capacidades financeiras básicas, incluindo diversos aspectos da 

sociedade moçambicana. Estrutural, porque as funções básicas do Estado, da economia e da 

sociedade dependem dos recursos externos. Dinâmica, porque o padrão de desenvolvimento é 

estruturalmente dependente dos recursos, gerando dessa forma, novas e mais profundas 

dependências dos recursos, invés da redução (CASTEL-BRANCO, 2011). Mesmo quando 

diante de todas essas contradições, a economia moçambicana obteve crescimento expressivo, 

não conseguiu utilizar esse crescimento para o combate à pobreza e as desigualdades sociais. 

Por exemplo, na primeira década e meia do século XXI, o PIB de Moçambique cresceu a uma 

média real anual de 7,4%, o que significa que o tamanho do PIB triplicou. “No entanto, a 

pobreza manteve-se alta com 46,1% da população a viver com um rendimento abaixo da linha 

da pobreza” (CASTEL-BRANCO, 2017a, p.138). Quando analisamos a elasticidade da pobreza 

relativamente ao crescimento do PIB, ou seja, a variação da pobreza por unidade de variação 

do PIB, “significa que para a pobreza reduzir 1% o PIB tem de crescer um pouco mais de 9%” 

(CASTEL-BRANCO, 2017a, p.138). Nos dias atuais, Moçambique ainda não consegue reverter 

esse quadro, no Relatório do Desenvolvimento Humano (2019) do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

Moçambique ocupa a posição 180 em uma lista de 189 países.  
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 Chegamos ao fim de nossa “Breve História de Moçambique”, como pontuamos no início 

do capítulo não pretendíamos realizar uma análise profunda da história desse país. Objetivamos 

aqui fazer um sobrevoo geral pela história de Moçambique, para que o leitor e leitora não 

familiarizados com a história desse país pudesse vir a conhecer aspectos centrais dessa história, 

o que consideramos importante para uma compreensão adequada da análise da trajetória que 

faremos posteriormente. Priorizamos não só por aspectos que consideramos centrais nessa 

história, mais principalmente por aspectos envolvidos na longue durée, longa duração. Isto é, a 

leitora e o leitor atentos, perceberam que há alguns fios que conduzem do “início” ao “final” da 

história que aqui construímos. Abordamos as rupturas e as transformações, mas interessamo-

nos sobretudo pelas permanências, por aquilo que persiste. Daí, nossa opção de recuar ao tempo 

colonial, para explicar Moçambique, pois como abordamos, esse país enquanto uma unidade 

sociopolítica é uma invenção colonial. Sem a compreensão adequada do colonialismo 

português não conseguimos compreender estruturas fundamentais da Frelimo, estruturas estas, 

herdadas do tempo colonial. Sem a compreensão dos tempos socialistas e das estruturas 

políticas do partido único, não podemos entender a difícil, e necessária, tarefa de 

democratização da política contemporânea de Moçambique, e assim por diante. Os fatos por si 

só nos contam muito pouco, é preciso entender as teias que os ligam. O que tentamos fazer aqui 

foi iluminar um pouco dessas teias. Um último aviso, mas não menos importante, diz respeito 

ao nome dessa seção: “Uma breve história de Moçambique”. O artigo indefinido “um”, não 

está aqui por acaso. Consta no nome do capítulo porque não acreditamos ser possível construir 

“a” história de Moçambique. Nesse sentido, o que construímos aqui foi uma história de 

Moçambique, a partir de uma perspectiva teórico-política específica. Há outras histórias sendo 

contadas por aí. 

 

2.2 Uma brevíssima história da educação em Moçambique 

 

 Até aqui fizemos um sobrevoo sobre uma história de Moçambique. Nesta seção iremos, 

de maneira muito breve, tentar localizar onde a educação encontra-se nesse sobrevoo. Isto é, 

mapear as principais discussões educacionais em Moçambique. Temos como grande referência 

para esse mapeamento a obra “A longa marcha duma ‘educação para todos’ em Moçambique” 

(2006) dos intelectuais moçambicanos José Castiano e Severino Ngoenha. No primeiro capítulo 

desse livro, os autores realizam uma grande revisão sobre as políticas educacionais em 

Moçambique de 1489 a 2002, analisando as estratégias e mecanismos adotados para a 
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implementação dessas políticas. Nesse sentido, o que faremos aqui é uma síntese desse capítulo, 

ajustando-o para nossos marcos temporais, século XX – contemporaneidade. 

 Como vimos anteriormente, o período colonial é marcado por um forte caráter dualista: 

preto e branco, colono e colonizado, civilizado e selvagem e etc. O sistema de ensino colonial 

não poderia ser diferente. Este, desde os seus primeiros indicativos de estruturação e 

formalização é marcado por um caráter segregador. A segregação não ocorre apenas no sentido 

de separação geográfica, mas no sentido de sistemas de ensino diferentes para “tipos” de 

indivíduos diferentes. O “Ensino Oficial Colonial”, destinava-se aos filhos dos colonos brancos 

e aos “assimilados”, este ensino deveria prezar pelo “desenvolvimento da capacidade física, na 

formação do caráter, na criação do espírito de solidariedade e no fortalecimento do amor pátrio 

dos alunos” (CASTIANO; NGOENHA, 2006, p.36). Por outro lado, as Escolas Indígenas 

estavam atravessadas por um caráter “civilizador”, ou seja, entendendo que as instituições 

escolares eram fundamentais no processo de “civilização” dos nativos. Outro ponto 

interessante, diz respeito a intenção de “capacitar os indígenas exclusivamente para as 

profissões ligadas a trabalhos manuais, e viradas para permanecerem no seu meio, e evitar que 

os indígenas fossem educados e formados para as profissões do espírito” (CASTIANO; 

NGOENHA, 2006, p.30). Embora nos anos 1960 haja uma relativa expansão do acesso à 

educação, ela continua sendo sobretudo opressora e de má qualidade paras as massas de nativos 

moçambicanos. (UACIQUETE, 2010). Como bem aponta Castiano e Ngoenha: 

 

O que o primeiro governo saído da Independência recebe como legado dos colonialistas 

na área da educação é obsoleto. Tinha que se começar a trabalhar praticamente do zero. 

Tirando uma pequena elite citadina em número muito reduzido, não há quadros 

formados para gerir o sistema. Havia, como primeira tarefa, que buscar alternativas 

educacionais em termos quantitativos e em termos qualitativos. (CASTIANO; 

NGOENHA, 2006, p. 45) 
 

 O pós-independência marca o início de um novo episódio da história da educação em 

Moçambique. Para termos ideia dos desafios que haviam pela frente, “segundo estatísticas, em 

1975, cerca de 98% da população de Moçambique é analfabeta” (CASTIANO; NGOENHA, 

2006, p.53). Coloca-se como urgente a reestruturação e expansão da rede escolar, não só para 

as gerações mais jovens, mas também para os milhares de adultos e trabalhadores que até então 

estavam excluídos do sistema escolar. Os dois primeiros anos de governo da Frelimo (1975-

1977), é marcado pela rápida expansão escolar, se entre 1974 e 1975 havia 672.000 alunos nas 

escolas primárias, e 23.980 nas escolas secundárias, em 1976 o número de alunos passa para 

1.276.500 e 37.255, respectivamente. No entanto, a rede escolar não conseguia acompanhar a 

expansão do número de matrículas o que levou a uma sobrecarga da rede (CASTIANO; 
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NGOENHA, 2006). Essa rápida expansão da educação não estava ligada apenas a um grande 

número de pessoas analfabetas que agora tinham a possibilidade de ingressar nos sistemas 

escolares. A educação era entendida pela Frelimo como um importante instrumento de 

legitimação do poder. “O grande valor da política da educação nesta fase só pode ser 

fundamentado pela função de legitimação política que a educação assume na perspectiva da 

elite política no poder” (CASTIANO; NGOENHA, 2006, p.61). De maneira muito 

generalizada, pensando nos nossos objetivos de realizar comentários muito breves sobre a 

história da educação em Moçambique, podemos dizer que a tônica educacional não se alterou 

drasticamente até o ano de 1987. Sendo assim, marcada pela constante busca da massificação 

do acesso à escola, por exemplo entre 1975 e 1982, o número de matrículas no ensino primário 

se duplica e do ensino secundário se quadruplica (CASTIANO; NGOENHA, 2006). Da mesma 

forma-se persiste a ideia da educação como um instrumento de legitimação do poder, 

compreendida como fundamental para a implementação das políticas ideológicas e econômicas 

dos tempos socialistas. 

 O período de 1987 a 1992, é marcado por uma profunda crise econômica e social que 

conduzira a um colapso na esfera política. Essa crise estava associada principalmente a 

implementação das medidas de reestruturação econômica e a transição política do regime do 

partido único para o multipartidarismo. Castiano e Ngoenha (2006, p.97), caracterizam esse 

período como uma “crise geral do sistema de educação em Moçambique”. O Estado não 

consegue assegurar o acesso de todas às crianças a educação básica e tampouco, um mínimo de 

qualidade para as crianças que estão na escola. 

 Pós-1992, com a assinatura do acordo de paz entre Frelimo e Renamo, apresenta-se um 

novo horizonte da educação em Moçambique. Os autores tentam resumir esse período do 

seguinte modo: 

 

O programa de revitalização da educação no período pós-guerra compreende três eixos: 

o eixo do aumento do acesso das oportunidades educativas rumo à universalização do 

ensino básico, (de novo) o e eixo da melhoria da qualidade de ensino e, por último, o 

eixo do melhoramento da capacidade administrativa do sistema de educação como um 

todo e da gestão das escolas concretas em particular. (CASTIANO; NGOENHA, 2006, 

p. 129) 
 

 Soma-se a essas questões apontadas a questão de um “vazio” ideológico no sistema de 

ensino. Como já apontamos, no período socialista a educação estava atrelada aos interesses 

ideológicos do partido único. Dessa forma, no período do multipartidarismo coloca a 

necessidade de um debate sobre quais valores são buscados no sistema escolar. Diante da 

discussão que já realizamos, sobre como a Frelimo se mantém como força política hegemônica 
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no período multipartidarista, é esperado que mesmo que os valores do socialismo sejam 

abandonados que a Frelimo continue a impor as suas vontades partidárias no sistema escolar. 

Outra marca da educação no pós-guerra é uma participação cada vez maior de entidades 

privadas, seja através da expansão de uma rede particular ou através da atuação cada vez maior 

de Organizações Não Governamentais (ONG) no âmbito educacional. 

 A partir da construção dessa brevíssima história da educação moçambicana, tentamos 

contextualizar, mesmo que de forma muito superficial, a leitora e o leitor a história da educação 

de Moçambique e algumas de suas questões centrais. 

 

2.2.1 O Ensino Superior em Moçambique 

 

 Como o leitor e a leitora já devem ter percebido, nossa “Brevíssima história da educação 

em Moçambique” esteve circunscrita à educação básica. A razão disso, relaciona-se com 

entendermos que uma abordagem a partir da educação básica nos daria um panorama mais 

amplo da história educacional moçambicana.  

 No entanto, como veremos adiante, na análise de trajetória que faremos o Ensino 

superior aparecerá como um elemento importante. Dessa forma, faremos aqui alguns 

brevíssimos comentários sobre o Ensino superior em Moçambique. Os objetivos desses 

comentários são contextualizar muito superficialmente o leitor/leitora quanto a algumas 

questões importantes do Ensino superior moçambicano e apontar sua localizar particular dentro 

do sistema educacional moçambicano. 

 O primeiro modelo formal de educação superior em Moçambique realiza-se em 21 de 

Agosto de 1962 através de um Decreto-lei do governo português que estabelecia a criação dos 

Estudos Gerais Universitários, rebatizado em 1968 como Universidade Lourenço Marques 

(OMAR, 2017). A criação do Ensino superior colonial já acontece em meio à crise do 

colonialismo português dos anos de 1960 e estava marcada por um forte conteúdo ideológico. 

Os objetivos do Ensino superior eram fortalecer a unidade nacional e sedimentar o Estado-

Nação português. (OMAR, 2017). A instituição superior estava fundamentalmente voltada para 

os colonos e seus filhos e não absorveu de forma expressiva a elite negra do mundo colonial 

(ROSÁRIO, 2012). Só poderiam acessar o Ensino superior, os “nativos” que fossem 

considerados “assimilados”, isto é, que tivessem assumido os valores, a cultura e a língua do 

colonizador. A exclusão dos “nativos” era tamanha que quando termina o período colonial, 

“somente cerca de quarenta estudantes moçambicanos tinham ingressado na Universidade 
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Lourenço Marquês, constituindo menos de 2% do total do corpo de estudantes” (FRY; UTUI, 

1999). 

 No pós-independência o Ensino superior irá ser drasticamente transformado. Uma 

dessas primeiras ações simbólicas é a renomeação da Universidade Lourenço Marquês em 1976 

que a passa a se chamar Universidade Eduardo Mondlane (UEM). O nome é uma homenagem 

a Eduardo Chivambo Mondlane, um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO) que havia sido assassinado em 1969. 

 No período socialista (1975 – 1990), o Ensino Superior cumprirá duas principais 

funções. Primeiro, como ferramenta fundamental para a formação de professores. Como 

abordamos na seção anterior, um dos primeiros grandes desafios da educação moçambicana no 

pós-independência é a expansão da educação básica. Há, pelo menos, dois grandes obstáculos 

para essa expansão: a necessidade de ampliação da infraestrutura escolar e do número de 

professores. A universidade foi crucial na formação de professores, através da criação do Curso 

de professorado responsável pela formação de professores para atuarem nas 7º, 8º e 9º classes. 

Para termos uma dimensão, em 1982, pouco mais da metade dos estudantes que frequentavam 

a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), realizavam o curso de professorado (CASTIANO, 

NGOENHA, 2006).  

 Segunda função importante do Ensino superior está relacionada com sua formação 

ideológica e técnica. Como também já abordamos na seção anterior, a educação básica tem uma 

grande função ideológica, sendo fundamental na construção de uma legitimação do poder da 

Frelimo. No Ensino superior isto não vai ser diferente, mas há uma particularidade. Pois ele não 

tem apenas uma função de legitimação do poder, mas de certa maneira, estava envolvido com 

a própria criação do poder, já que tinha como função “produzir quadros que pudessem servir à 

Revolução Moçambicana — técnica, científica e ideologicamente preparados” (ROSÁRIO, 

2012, p. 47). Nesse sentido, o corpo universitário, professores, funcionários, estudantes e etc., 

eram consideramos quadros da revolução, já que tinham uma tarefa concreta no processo 

revolucionário. Dessa forma, o Ensino superior, sobretudo a UEM, única universidade 

moçambicana até meados de 1980, tinha um papel fundamental no processo revolucionário e 

gestão do socialismo. As próprias diretrizes normativas da UEM eram estabelecidas em função 

se sua participação no processo revolucionário. Por exemplo, como nos aponta Noa (2010), 

cursos na UEM já chegaram a ser banidos por serem considerados não prioritários ao processo 

revolucionário, da mesma forma que o Estado investia em estudantes especiais enxergados 

como promissores para serem futuros quadro do Partido-Estado Frelimo. Para termos uma ideia 

da importância do Ensino superior dentro do sistema educacional moçambicano, no início dos 
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1990, “a UEM com apenas dois mil estudantes recebe 34% do bolo orçamental total para a 

educação, enquanto o ensino técnico profissional, com 39 mil estudantes tem apenas 11% do 

orçamento”13 (CASTIANO, NGOENHA, 2006, p. 116) 

 Como abordamos na seção anterior, a transição do período socialista para o 

multipartidarismo foi marcada por uma enorme crise política e social que atingiu de maneira 

direta o setor educacional, criando uma “Crise geral da educação” (CASTIANO, NGOENHA, 

2006, p. 97). No Ensino superior, esse cenário não foi diferente, gerando o que Langa (2014) 

nomeia como período do declínio no Ensino superior moçambicano.  

 A transição política e social dos anos de 1990 vai ser marcada pelo que alguns autores 

chamam de “desinvestimento” educacional em Moçambique (OLIVEIRA, 2020). Esse 

desinvestimento é tanto produto da crise política vivida por Moçambique nesse momento e por 

diretrizes de planificação econômica de órgãos como Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco mundial, que provocaram imensa austeridade social no país. 

 O início dos anos de 1990 é marcado por uma fase de “expansão territorial das 

universidades e de um crescimento significativo no número de ingressantes.” (OLIVEIRA, 

2020). No entanto, esse crescimento não supria a demanda por vagas, e isso estimulou a 

diferentes agentes da sociedade a investirem no Ensino superior. Esse movimento ganhou 

outros contornos a partir de 1993, quando foi criada a “Lei 1/1993, que garantia a participação 

de empresas privadas e ONGs no ensino superior, tornando este setor de prestação de serviços 

mais um nicho para competição de mercado” (OLIVEIRA, 2020, p. 193). 

 Essa expansão do Ensino superior tem uma dimensão colossal. Como aponta Langa 

(2014) no início dos anos de 1990 o Ensino superior contava com 4000 estudantes distribuídos 

em três instituições. Em 2014, Moçambique tinha 46 institutos de Ensino superior, públicos e 

privados, com mais de 150 mil estudantes. Embora nesse período também ocorra um aumento 

de institutos de Ensino superior públicos a expansão no Ensino superior moçambicano é 

sobretudo privada, o que Langa (2012) denomina como “boom das universidades privadas”, 

fenômeno que ocorreu principalmente pós-2000. 

 Outro fenômeno importante sobra a expansão do Ensino superior moçambicano diz 

respeito a uma espécie de privatização no ensino superior público. Por exemplo, a Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) e Universidade Pedagógica (UP), funcionam em um modelo em que 

 
13  No entanto, esse grande investimento no Ensino superior não abrangia uma parcela significativa da 

população, de maneira geral estava voltado para uma pequena elite urbana, sobretudo, uma elite da cidade de 

Maputo.   
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no curso matutino, paga-se pequenas mensalidades, sendo um ensino “quase gratuito”, mas no 

período pós-laboral (vespertino/noturno) há o pagamento de mensalidades expressivas. Dessa 

forma, essas universidades funcionam em um modelo “quase gratuito” pela manhã, mas no 

período vespertino e noturno são “quase privadas”. Esse é um ponto importante, porque 

condiciona os estudantes que podem acessar o Ensino superior público, já que se o estudante 

trabalha só pode ingressar nos pós-laboral, onde se paga uma mensalidade expressiva, o que 

pode impossibilitar que um estudante mesmo que trabalhando tenha acesso ao Ensino superior 

público. Por outro lado, para estudar pagando mensalidades mais baratas esse aluno fica 

impossibilitado de trabalhar, na maioria dos casos, por estudar no turno matinal. Essa é uma 

questão que aparecerá novamente na análise de trajetória que faremos. Resumindo o que 

discutimos até aqui: 

 

O processo de expansão do ensino superior em Moçambique priorizou a abertura de 

novas universidades por todo o país, ocorrendo com maior intensidade após ter sido 

aberta a possibilidade de atuação nesse setor de agentes privados, criando uma estrutura 

mesclada entre o privado e público. (OLIVEIRA, 2020, p. 195) 

 

 

 Um último comentário sobre o Ensino superior moçambicano diz respeito a liberdade e 

autonomia, sobretudo das universidades públicas. Há duas grandes questões envolvidas nesse 

fenômeno: o primeiro, liga-se a própria estrutura da economia moçambicana, que como vimos, 

tem uma “dependência multidimensional, estrutural e dinâmica” (CASTEL-BRANCO, 2011, 

p.402) de recursos externos (donativos e empréstimos). No ensino superior, isto não é diferente, 

as instituições públicas são altamente dependentes desses recursos14. Mas quero aqui discutir 

uma limitação de autonomia que não é de cunho econômico, mas sim especificamente político-

ideológico. Como vimos anteriormente, o multipartidarismo não marca o fim da hegemonia 

política do Partido-Estado Frelimo, já que o mesmo utiliza de diversas estratégias para se 

manter no Estado, e as estruturas do partido continuam se confundindo com as do Estado. Isso 

também tem reflexos no Ensino superior público. Indivíduos que tem relações próximas com 

membros influentes do Partido, podem ter uma série de benefícios, não oficiais, nestas 

instituições. Da mesma forma, que indivíduos declaradamente opositores a Frelimo, em suas 

ações ou pesquisas, podem sofrer perseguições nas universidades. (SILVA, 2020; OLIVEIRA, 

2019, 2020). Como nos aponta Mosca e Mattos (2010, p.303), uma prática acadêmica livre de 

“intromissões que visam a formatação do ensino como transmissor direcionado de ideologias 

 
14  
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Figura 6 – Estrutura do Ensino Geral em Moçambique 

ou pensamentos que reproduzem poderes de grupos”, é um dos grandes desafios do Ensino 

superior moçambicano.  

 Os breves comentários sobre o Ensino superior que realizamos aqui são importantes não 

só para uma compreensão mais ampla da educação em Moçambique, mas também porque 

tocam em pontos fundamentais na trajetória que analisaremos. 

 

2.3 A estrutura do ensino básico em Moçambique 

 

 A existência dessa seção se dá por uma necessidade muito objetiva. A história de vida 

analisada tem como eixo temático a educação, isto é, procura-se compreender a história de vida 

do entrevistado tendo sua trajetória escolar como um lócus privilegiado de análise. Dessa forma, 

ao longa de sua narração o entrevistado aciona uma série de categorias que dizem respeito a 

estrutura escolar moçambicana. Essa sessão propõem-se a apresentar de maneira bem sucinta a 

estrutura do Ensino Geral em Moçambique. De acordo com o Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano de Moçambique, o Ensino Geral é composto por 12 classes 

divididas em dois ciclos principais: Ensino primário e Ensino secundário. O Ensino Primário 

compreende da 1º a 7 Classe, e está dividido em graus: 1º grau (1º a 5º classe) e 2º grau (5º 

classe a 7º classe). O Ensino secundário compreende da 8º classe a 12º classe e está dividido 

em dois ciclos: 1º ciclo (8º classe a 10º classe) e 2º ciclo (10º classe a 12º classe). Este quadro 

elaborado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique ilustra 

bem a organização do Ensino Geral: 

 

 

 

  

 

 

Fonte: http://www.mined.gov.mz 
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 Há, no entanto, alguns detalhes importantes. Na transição do 1º ciclo do Ensino 

Secundário para o 2º ciclo, o aluno deve optar por uma entre três possíveis áreas do 

conhecimento: I) Comunicação e Ciências Sociais, II) Matemática e Ciências Naturais e III) 

Artes Visuais e Cênicas. Dentro da área escolhida o aluno deve optar por duas disciplinas 

específicas dentro de cada área. Assim, no 2º ciclo o aluno cursa um tronco comum a todos as 

áreas do conhecimento, mais duas disciplinas específicas dentro da área escolhida. A escolha 

de uma área do conhecimento não limita a sua trajetória escolar subsequente, isto é, um aluno 

não é limitado em suas escolhas para o Ensino superior por causa de sua escolha de área no 2º 

ciclo do Ensino secundário. Por exemplo, um aluno não é impedido de cursar Direito porque 

escolheu fazer Artes Visuais e Cênicas no 2º ciclo do Ensino secundário. Como veremos 

adiante, o que ocorre é que a escolha no 2º ciclo acaba influenciando sua escolha no Ensino 

superior. 

 Outro detalhe importante. Em Moçambique há exames nacionais padronizados 

aplicados em todas as escolas. As classes com exames são as seguintes: 5º classe, 7º classe, 10º 

classe e 12º classe. Dependendo do desempenho escolar do aluno, ele pode ser dispensado da 

realização de exames. 

 Enfim chegamos ao fim desse capítulo. Como abordamos no início do mesmo, a 

proposta era realizarmos uma viagem transatlântica rumo ao continente africano. Nessa viagem 

fizemos um sobrevoo geral sobre a história de Moçambique em diferentes áreas, como 

educação, política e economia. Pretendíamos com essa viagem oportunizar a leitora e ao leitor 

conhecer um pouco sobre a história desse país, tentamos realizar isso de maneira mais didática 

possível. Como abordamos, esse sobrevoo é importante para compreensão adequada da história 

de oral de vida que vamos apresentar. 

 

3. ANÁLISE DA TRAJETÓRIA 

“Não quero ser notícia depois de morto 

porque o tema deve ser a vida e não a morte” 

-Nelson Rodrigues 

 

 Enfim chegamos ao capítulo “central” da presente monografia. Para chegarmos até aqui 

passamos por uma ampla discussão metodológica e epistemológica em torno da história oral de 

vida e das (auto)biografias, onde explicitamos em que sentido entendemos as histórias de vida 
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como objeto de análise. Depois, apresentamos brevemente uma história de Moçambique, pois 

é impossível a compreensão plena das histórias de vida se não estamos a par da trama 

sociocultural que envolve esses indivíduos. Finalmente, chega o momento de conhecermos a 

história de Júlio César Savanguane. Mas antes, alguns adendos. Primeiro, como já relatei no 

capítulo I, entrevistei Júlio César, conjuntamente com outros dois estudantes, há elementos de 

interação entre essas histórias que são importantes e apareceram na análise. Terceiro, tentei ao 

máximo respeitar a cronologia das narrações dos entrevistados, dessa forma, se na narração há 

uma “quebra” cronológica, respeitarei essa “quebra”. Quarto, é muito comum que o pesquisador 

no momento de sua análise, desarticule a coesão da narração do entrevistado, apresentando 

apenas segmentos da narração e ofuscando a “totalidade” envolvida na narrativa. Isto é, 

algumas frações da história de vida, podem ser compreendidas adequadamente quando retiradas 

de sua estruturação simbólica. Tentarei ao máximo fugir disso, mas como forma de garantir que 

o leitor e a leitora do presente texto tenham acesso à integralidade da narração de Júlio, a 

entrevista completa, com os três estudantes, consta como o Apêndice II dessa monografia.  

 Júlio César Savanguane, nasceu em 11 de Novembro de 1995 na província de 

Inhambane. Recorda que desde pequeno já tinha pais separados, por ser um filho fora do 

casamento de seu pai. Cresceu com sua mãe e ficou com ela até mais ou menos 13/15 anos. Sua 

mãe era doméstica, trabalhava nos afazeres do lar e havia estudado até a quarta classe. No 

entanto, Júlio César enfatiza que mesmo com baixa escolaridade sua mãe que o ensinou a ler. 

Segundo ele: “impressionante como ela me ensinou a ler, com essa experiência”. Seu pai tinha 

uma maior escolaridade, havia completado o ensino secundário. 
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 Sobre a relação com seu pai, Júlio afirma que ele não era completamente ausente. Como 

conta Júlio: “meu pai nunca foi tão ausente…o que acontecia é que ele tinha uma outra mulher, 

sou um filho fora do casamento, meu pai sempre tinha aquela preocupação em aparecer a ver o 

que se passa, pagar escola por aí afora”. Por volta de seus 15 anos, começa a ter um maior 

contato com seu pai, passando alguns finais de semana com ele e depois regressando para casa 

da sua mãe. 

 Sobre a sua trajetória escolar, iniciou na escola primária em 2001, quando tinha 6 anos. 

Sua primeira escola foi a “Escola Primária Completa 1º de Maio” em Inhambane. Sobre seu 

desempenho escolar inicial afirma: “no que se refere a escola em si, contam-me pelo menos, a 

partir da primeira até terceira classe que eu tinha um bom percurso escolar, pelo menos naqueles 

primeiros anos, embora tenha brincado muito na quarta classe e tenha chumbado (reprovado)”. 

Quando estava na quinta classe, sua escola estava muito cheia, as salas estavam superlotadas, e 

coincidiu que nesse momento estavam construindo uma nova escola perto da residência onde 

morava. O município selecionou estudantes que viviam nos arredores da nova escola, e moveu 

esses estudantes para a nova escola construída. Dessa forma, Júlio fez a sexta e a sétima classe 

Figura 7 – Divisão de Moçambique por províncias 

Fonte: https://ivairs.wordpress.com/category/direitos-humanos/ 
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nessa nova escola. Avaliando seu percurso escolar no Ensino Primário, diz: “E o meu percurso 

da terceira até a sétima classe, eu tenho a impressão de que foi bom tinha dispensado todas as 

classes com exame”15. 

 Aqui um pequeno comentário sobre a transferência de escola de Júlio. Ele inicia sua 

trajetória escolar em 2001, dessa forma sua transferência de escola, quando estava na quinta 

classe, acontece ainda na primeira década do século XXI. Como vimos no capítulo II, a tentativa 

de ampliação do sistema escolar é uma tônica da educação desde o pós-independência. Atua-se 

dentro de uma lógica onde é preciso incluir o maior número de pessoas possíveis no sistema 

escolar, no entanto, isso em diversas vezes sobrecarrega a rede escolar, com a superlotação de 

salas de aulas por exemplo. Essa transferência de Júlio exemplifica bem essa questão. As salas 

de aula de seu antigo colégio estavam lotadas, construíram uma nova escola na região. A 

tentativa de incluir mais no sistema escolar, acompanhada de uma expansão da estrutura da rede 

de ensino. Voltemos a história de Júlio. 

 Cursa o seu Ensino Secundário, na “Escola Secundária de Muelé”. Na oitava classe, 

inicio do Ensino Secundário, fala que começou com umas brincadeiras, a se desviar, e começou 

a ter dificuldades em cadeiras(disciplinas) como ciências. Essa dificuldade vai ser fundamental 

para escolha a fazer entre Letras e Ciências na 10º classe, fim do 1º ciclo do Ensino Secundário. 

Como ele mesmo fala: “passei a ter dificuldades em cadeiras como ciências e isso me 

influenciou muito quando eu cheguei na décima primeira classe, eu escolhi letras não só por 

gostar de letras, mas porque eu não tinha domínio das ciências”. 

 Júlio César menciona algumas vezes que “brincou muito”. Como ele mesmo nos conta, 

essas brincadeiras eram: “jogar um pouco de futebol e tal, nadar nos charcos eu tinha essas 

tendências…pescar, gostava muito de pescar, fazer carrinhos de arame”. 

 Ao terminar a introdução de sua história de vida, Júlio faz uma reflexão muito 

interessante, diz ele: “Eu acho que é… eu não tomei uma vida diferente de todo jovem de 95/94 

de uma classe familiar baixa, eu acho que foi mais ou menos uma vida nesses modos.”. Há aqui 

dois elementos importantes: I) Júlio entende que sua infância e primeira juventude, não 

divergiam muito das trajetórias infanto-juvenis que tinha em torno de si. Isto é, na forma que 

enxerga sua própria vida, não acha que ela em seus anos inicias, principalmente até o final da 

décima classe, fosse marcada por grandes particularidades. No seu modo de ver, sua vida 

parecia muito com a vida de outros jovens e crianças de classe baixa de Inhambane. 

 
15 Como já vimos no capítulo II, algumas classes em Moçambique contam com exames nacionais, 

dependendo do desempenho escolar do estudante, o mesmo é liberado desses exames.  



73 
 

Frequentavam as mesmas escolas, divertiam-se com as mesmas brincadeiras. Assim, na sua 

percepção, sua trajetória infanto-juvenil têm certa consonância com o ethos social que 

vivenciava. II) A categoria “Classe Familiar”, aparece como um marcador social da diferença. 

Isto é, uma categoria que Júlio aciona para explicar diferenças e desigualdades produzidas 

socialmente. Júlio não afirma que sua vida era igual à de todo jovem. Afirma que sua vida não 

era muito diferente da vida de outros jovens de “Classe familiar baixa”. Ou seja, aciona a 

categoria de “Classe familiar baixar” para construção de pertencimento a um grupo. Grupo este, 

que Júlio acredita ter semelhanças entre suas trajetórias. Como veremos adiante, o marcador de 

classe é uma categoria constantemente acionada por Júlio para compreensão da própria 

trajetória. 

 Se na visão de Júlio sua trajetória infantil não foi marcada por grandes diferenças em 

relação as trajetórias sociais que o circundava. O 2º ciclo do Ensino Secundário começa a 

marcar sua trajetória escolar com alguns elementos disruptivos. 

 Depois que Júlio realiza essa sua apresentação mais breve e resume sua trajetória 

escolar, começo a perguntar a ele como a Sociologia entrou na sua vida. Mais especificamente, 

eu perguntei sobre como amigos e familiares reagiram quando souberam que ele foi aprovado 

em Sociologia na Universidade Eduardo Mondlane (UEM). É interessante como para responder 

essa questão, Júlio acha necessário voltar ao ensino básico e me explicar alguns eventos 

marcantes para ele.  

 Um desses eventos marcantes é que Júlio repete ciências na décima classe, lembrem-se, 

que ele já havia falado que estava com dificuldades com ciências desde a oitava classe. Mas 

nesse caso, ele não repetiu, ou melhor, chumbou, a décima classe de maneira integral, chumbou 

apenas em ciências, foi para a décima primeira classe, mas precisava fazer novamente a cadeira 

que havia repetido. Esse acontecimento, como ele mesmo afirma, vai marcar sua trajetória 

escolar. Nas palavras de Júlio:  

 

É que eu no meu percurso tive altas e baixas né, pelo menos na parte do ensino básico 

até o ensino médio, é que eu até a oitava, eu acho, que só estudava, estava na moda 

estudar, todo os miúdos (crianças) da minha idade iam para escola estudar e eu 

também ia, aquela coisa, eu ia, mas aquela questão de ter aquela clareza de estudar 

para que. Aquela consciência própria, aquela motivação própria, eu não tinha, eu ia 

porque as massas iam, eu também fazia parte das massas e ia para lá. Só ocorre um 

pouco na décima classe, eu chumbei na décima classe, eu chumbei em ciências, então 

tive que repetir ciências no ano seguinte, e naquele tempo (…) comecei a ter um pouco 

mais de relação com jovens um pouco mais velho que eu, que tinham tentado admitir 

(ser aprovado no vestibular), outros que já tinham filhos, já tinham mais uma 

mentalidade de futuro, de trabalhar e quando conversávamos eles mostravam aquele 

arrependimento: ‘a se eu tivesse estudado a sério, já teria admitido, estou a quatro 

anos a tentar e não consigo’. Então, começou a mudar um pouco a minha 
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mentalidade, eu ia para escola por mim e queria ir para lá e o mais rápido possível 

acabar com aquilo para ver outras coisas. (SAVANGUANE, 2017) 

 

 Essa fala de Júlio César ratifica sua afirmação anterior: “eu não tomei uma vida diferente 

de todo jovem de 95/94 de uma classe familiar baixa”. Como ele afirma, a sua relação com a 

escola, até a décima classe, estava atravessada pelo ethos social no qual estava envolvido, 

“estava na moda estudar, todo os miúdos(crianças) da minha idade iam para escola estudar e eu 

também ia (…) eu ia porque as massas iam, eu também fazia parte das massas e ia para lá”. 

Júlio aciona categorias, como “massas” e “moda”, que incluem as suas ações dentro de um 

espectro social de reprodução, isto é, suas ações e escolhas reproduziam as trajetórias sociais 

que estavam próximas de si. Nesse sentido, seu Projeto de vida, parecia muito com os Projetos 

dos indivíduos que interagia cotidianamente. 

 Precisamos parar rapidamente a narração de Júlio para apresentar duas categorias 

importantes para nossa análise de trajetória. São elas: Projeto e Campo de possibilidades. 

Ambas categorias do arcabouço teórico de Gilberto Velho. A obra do autor é atravessada por 

uma leitura da realidade social, pautada na ideia de que sempre existe um “margem de 

manobra”, uma “área de significado aberto” (VELHO, 2013a). Isto é, as estruturas 

socioculturais não determinam os sujeitos, “os indivíduos e subgrupos fazem leituras 

particulares de sua cultura em função de suas características próprias” (VELHO, 2013a, p.49). 

Essa “margem de manobra” dos sujeitos é tão mais perceptível no que o autor chama de 

“sociedade moderno-contemporânea”, que tem como uma de suas características principais “a 

existência e percepção de diferentes visões de mundo e estilos de vida” (VELHO, 2013b, p.61). 

Desta forma, a sociedade moderno-contemporânea, é, em maior ou menor medida, fragmentada 

e fragmentadora. Nesse campo que surge a ideia de Projeto, como “tentativa consciente de dar 

um sentido ou uma coerência a essa experiência fragmentadora” (VELHO, 2013c, p.106) 

Se a memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos organizada de uma 

trajetória e biografia, o projeto é a antecipação no futuro dessas trajetória  e biografia, 

na medida em que busca através do estabelecimento de objetivos e fins, a organização 

dos meios através dos quais poderão ser atingidos (VELHO, 2013b, 65) 
 

 Ou seja, o Projeto está relacionado com estratégias conscientemente elaboradas que os 

indivíduos formulam para tentarem alcançar determinados objetivos também conscientemente 

estabelecidos. No entanto, o Projeto não é realizado de maneira puramente individual, todo 

Projeto é realizado dentro de um Campo de possibilidades. 

 

O projeto não é um fenômeno puramente interno, subjetivo. Formula-se e é elaborado 

dentro de um campo de possibilidades, circunscrito histórica e culturalmente, tanto em 

termos da própria noção de individuo como dos temas, prioridades e paradigmas 
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culturais existentes. Em qualquer cultura há um repertório limitado de preocupações e 

problemas centrais ou dominantes. Há uma linguagem, um código através do qual os 

projetos podem ser verbalizados com maior ou menor potencial de comunicação 

(VELHO, 2013c, 101) 
 

 Dessa forma, o Campo de possibilidades é entendido como “dimensão sociocultural, 

espaço para formulação e implementação de projetos” (VELHO, 2013d, p. 132). Importante 

salientar, que o Campo de possibilidades não varia apenas em função das diferentes culturas e 

sociedades, mas também em função das posições sociais que os indivíduos ocupam nessas 

diferentes sociedades e culturas. Isto é, os marcadores sociais, como classe, raça, gênero, e os 

próprios repertórios socioculturais particulares de cada indivíduo, criam Campos de 

possibilidades específicos. Feito essas breves explicações, podemos voltar a história de Júlio. 

 Como estávamos mostrando, o Projeto de vida de Júlio parecia muito com os Projetos 

dos indivíduos que interagia cotidianamente. No entanto, logo em seguida, Júlio aborda um 

elemento que seria disruptivo em sua vida: conviver com jovens mais velhos que ele. Esses 

jovens lhe manifestavam um arrependimento em termos de Projeto, que pode ser expresso na 

frase que Júlio nos conta: “A se eu estivesse estudado a sério”. Na leitura de Júlio, o 

arrependimento que estava sendo confessado a ele, era justamente o que ele mesmo definiu 

como “estudar por estudar”, em não ter uma clareza de porque se estava estudando. Conviver 

com esses jovens mais velhos, permitiu a ele que soubesse as possíveis consequência de seu 

Projeto de vida. Diante disso, muda as suas estratégias, e reelabora seu Projeto: “Então, 

começou a mudar um pouco a minha mentalidade, eu ia para escola por mim e queria ir para lá 

e o mais rápido possível acabar com aquilo para ver outras coisas”. Tomou uma atitude oposta 

ao que definiu como “estudar por estudar”, tinha uma motivação, uma clareza, que em certo 

sentido era ter um Projeto diferente daqueles jovens mais velhos que conviviam com ele. 

 Em sua narração, é a primeira vez que o estudo aparece como uma estratégia importante 

em seu Projeto de vida. No entanto, é interessante observar que essa mudança no lugar que o 

estudo ocupa em suas estratégias de vida, não tinha a ver com almejar o Ensino Superior. Júlio 

conta que após essa “mudança de mentalidade” faz a décima primeira e décima segunda classe 

muito mais empenhado, mas como ele mesmo afirma, o empenho não estava vinculado com 

uma tentativa de prolongamento da vida escolar, ou seja, uma dedicação com o nível escolar 

que estava influenciada pela possibilidade do Ensino Superior. A sua motivação em estudar, 

não estava em continuar estudando, estava justamente no plano contrário: “eu ia para escola por 

mim e queria ir para lá e o mais rápido possível acabar com aquilo para ver outras coisas”. A 

estratégia de Júlio pode ser mais ou menos explicada assim: quanto mais eu me dedicar aqui, 

mas rápido eu saio daqui. Isso, não expressa uma espécie de desvalorização do estudo por parte 
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de Júlio, o estudo é sim uma estratégia importante em seu Projeto. Mas naquele momento 

estudar aparece como uma etapa que se encerra em nível escolar, é preciso acabar com essa 

etapa para como Júlio diz: “viver outras coisas”. 

 Compreender como o horizonte do Ensino Superior estava na vida de Júlio é algo muito 

interessante pela sua ambiguidade. Há elementos contraditórios em torno dessa questão que faz 

com que o Ensino Superior esteja em uma posição “especial” dentro de seu Campo de 

Possibilidades. Júlio afirma: “fui para a universidade mais pelas circunstâncias”. Ele destaca 

algumas “circunstâncias” que possibilitaram que o Ensino Superior pairasse como uma 

estratégia possível dentro de seu Campo de possibilidades. Primeiro, o seu pai poderia lidar 

com os custos envolvidos em cursar um Ensino Superior. Segundo, Júlio tinha um tio que havia 

cursado Direito e prometia uma vaga a Júlio caso ele fizesse o mesmo curso. Júlio resume essas 

circunstâncias da seguinte forma: 

 

Eu tinha um tio na altura que já havia feito direito, já trabalhava, nos últimos anos, ele 

começou a comentar muito, ‘você tem que fazer direito. Se fizer direito vou te arranjar 

uma vaga’, então eu já caia um pouco naquilo, embora eu não tivesse muita vontade 

de fazer universidade, mas ah meu pai pode pagar e ele está a me prometer uma vaga 

para o futuro, então não perco muita coisa, então posso engrenar nesse caminho. 

(SAVANGUANE, 2017) 
 

Assim, o Ensino superior fazia parte do Campo de possibilidades de Júlio, mas não 

estava incorporado em seu Projeto de vida, e quando Júlio pensa em incorporá-lo ele aparece 

de maneira muito coadjuvante e não como uma estratégia central. O próprio Júlio define essa 

estratégia como “não perder muita coisa”. Não era algo que fazia os seus olhos brilharem, estava 

mais para um “tanto faz”, uma ideia de que “mal não faz”.  

 Porém, para a compreensão do Ensino Superior como uma estratégia ambígua é 

indispensável compreender os motivos que Júlio elenca como desencorajadores de se fazer um 

Ensino Superior. Lembremos que desde de que começou sua narração Júlio aciona diversas 

categorias generalizantes para contar sua história. Enfatiza como a sua vida parecia muito com 

a vida das pessoas que estavam próximas dele. Júlio parece ter uma consonância com o 

ambiente social no qual está inserido, vivencia uma comunidade afetiva. Isto é, um grupo que 

lhe acolhe e no qual se sente bem. E mais do que isso, uma comunidade afetiva extremamente 

importante para formulação de seus Projetos, já que esta comunidade fornece códigos 

importantes para elaboração e verbalização desses Projetos. Essa Comunidade afetiva, são seus 

amigos, sua família, seu cotidiano de interações socioculturais, e essa comunidade constitui 

uma parte importante de seu Campo de possibilidades, isto é, o seu espaço para formulação e 
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implementação de Projetos. Conviver com jovens mais velhos, faz ele repensar parcialmente 

seu Projeto de vida, mas este Projeto ainda é pensado em consonância com sua comunidade 

afetiva. A sua mudança na forma de ver a escola e o estudo, embora seja em certo aspecto 

disruptiva, não representa uma ruptura drástica com os Projetos de vida locais. O Ensino 

Superior aparece como uma ruptura tão drástica por alguns motivos: Significava ter que sair de 

Inhambane16, de forma mais específica ter que se mudar para Maputo, capital do país, o que 

coloca essa ruptura em um outro nível. Mas principalmente, fazer um Ensino Superior era 

estratégia disruptiva, uma grande ruptura. Como nos fala Júlio: “No meu seio de amizades, não 

tinha nenhum indivíduo que tinha feito universidade ou alguma coisa, meus amigos todos 

tinham um projeto de dinheiro, ter dinheiro, ter uma boa vida, entre aspas, mas a ideia de chegar 

lá não passava pela universidade.”. Em outro momento Júlio reafirma isso: “meu círculo de 

amizades ali, não me permitia sonhar a universidade como aquilo que eu queria, eu queria 

dinheiro sim, mas não era a universidade que vai me fazer chegar lá, eu tinha outros caminhos 

para seguir.” A universidade não era uma estratégia no horizonte dos Projetos locais. Nesse 

sentido, optar por fazer uma universidade, representava, em determinado aspecto, uma ruptura 

com a comunidade afetiva em que estava inserido e com os Projeto locais. É importante 

lembrarmos, que o indivíduo não elabora seu Projeto de vida isolado, o Projeto só existe na 

interação social. Em um sentido mais amplo, o Projeto é sempre social porque o indivíduo só 

existe socialmente, ao elaborar suas estratégias de vida o indivíduo a todo momento aciona uma 

série de códigos culturais, instituições sociais e etc. Porém, em um plano mais imediato, o 

indivíduo ao elaborar suas estratégias de vida, inclui, de variadas formas, seus amigos, 

familiares e etc. Isto é, ao elaborar seu Projeto o indivíduo sempre leva em conta os Projetos 

dos indivíduos envolvidos nas suas relações socioculturais. O Ensino Superior aparece para 

Júlio como uma estratégia um pouco assustadora porque o obriga a redefinir os indivíduos e as 

relações sociais presentes em seu Projeto. O que se apresenta em jogo é como a comunidade 

afetiva no qual Júlio está inserido pode ser modificada ao fazer uso dessa estratégia. 

 O ponto é que mesmo diante de todas as questões envolvidas em se fazer uma 

universidade, Júlio escolhe fazer o vestibular. Na escolha de Júlio de qual curso faria, há 

algumas questões interessantes. Ele elenca dois caminhos possíveis: Primeiro, era fazer 

filosofia, uma disciplina que gostava na escola. Porém, quando vai ver quais são as disciplinas 

 
16  Há aqui um ponto importante. Ele precisava sair Inhambane porque não havia uma universidade do 

tamanho da UEM em sua província. Como vimos no capítulo anterior, isso é um produto de um Ensino superior, 

que mesmo com todas suas transformações, continua voltado para as pequenas elites urbanas, sobretudo as elites 

maputenses.  
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do vestibular de Filosofia descobre que são Matemática e Português. Como já falamos, Júlio 

teve ao longo de sua trajetória dificuldades com ciências, e havia escolhido letras para o 2º ciclo 

do Ensino Secundário, então a Matemática o fez “fugir” do vestibular de Filosofia. Tempos 

depois ele vem a descobrir que havia a possibilidade de fazer o vestibular de Filosofia optando 

por História e Português, mas já era tarde demais. Assim, como Filosofia não se mostrava uma 

escolha viável, opta por fazer o vestibular de Direito, que além de ter Português e História como 

disciplina, tinha a promessa de emprego do seu tio. Ainda restava escolher a segunda opção, e 

justamente aí que surge a Sociologia, de uma maneira que no mínimo é interessante. Nas 

palavras de Júlio: “E qual outro curso? Então comecei a observar os cursos em função das 

cadeiras do exame… Sociologia ou Psicologia? Eu fiz uma associação, se psicologia tem a ver 

com uma pessoa, sociologia deve ser uma psicologia de muitas pessoas… ah deixa eu fazer isso 

aqui se der deu. Mas como é segunda opção é aquela coisa.”. Aqui há um detalhe importante: 

Sociologia não consta como uma disciplina no sistema de ensino geral moçambicano, isto é, 

ela não faz parte do currículo escolar. Dessa forma, de maneira geral, paira sobre os estudantes 

um grande desconhecimento sobre essa área do conhecimento. Sobretudo sobre as camadas 

sociais que não têm uma relação muito próxima com o Ensino superior.  

 Assim, Júlio decide fazer o vestibular tendo a promessa do tio como um elemento 

importante para escolha da primeira opção de curso, e a Sociologia aparece como uma segunda 

opção sem muita convicção, como diz Júlio: “se der deu”. Mas um detalhe muito importante é 

que Júlio tentou vestibular apenas para UEM, e sua explicação dessa escolha é muito 

significativa: 

 

Eu concorri só na UEM, porque já não tinha muito essa vontade de entrar, meus 

amigos todos não mostravam que iam seguir o mesmo caminho, e isso tinha muita 

influência, porque eu vinha com eles, aquela amizade de adolescente, aquela ideia de 

que vamos ter uma casa juntos no futuro, vamos fazer as mesmas coisas… então 

quando eu me imaginava na universidade, eu me imaginava na universidade sozinho 

e meus amigos em outros percursos, então deixa eu concorrer só a uma. E 

curiosamente eu não estudei para o exame, eu estudei acho que faltava uns três dias, 

eu estudei para português e fui fazer um exame de história, estudei para um exame e 

fui fazer outro, eu não tinha aquela preocupação de admitir né. (SAVANGUANE, 

2017) 

  

Nessa fala Júlio sintetiza e reafirma o que vínhamos apontando: o Ensino Superior 

apresenta-se como uma estratégia de vida disruptiva pois não estava no horizonte dos Projetos 

de vida locais. Fazer uma universidade implicava, em algum nível, uma ruptura com a sua 

comunidade afetiva. A fala de Júlio: “quando eu me imaginava na universidade, eu me 

imaginava na universidade sozinho e meus amigos em outros percursos”, é a materialização da 
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ruptura, se imaginava sozinho porque os percursos (Projetos) de seus amigos, não contavam 

com esse Campo de Possibilidades. O ensino superior aparecia como possibilidade para Júlio 

sobretudo por alguns elementos pontuais de sua família paterna, principalmente, seu pai que 

podia pagar pelos estudos e seu tio que já era formado e lhe prometia uma vaga caso se formasse 

em Direito. A ambiguidade do Ensino Superior enquanto estratégia de vida, expressa-se na 

forma que Júlio escolhe disputar o vestibular, concorrendo apenas para uma universidade e não 

estudando para o exame. Ele parece estar consciente das consequências e rupturas envolvidas 

na sua escolha. Por um lado, há a possibilidade da perda de uma comunidade afetiva, o 

rompimento com um projeto que estava assentado na ideia de que “vamos ter uma casa juntos 

no futuro, vamos fazer as mesmas coisas”. No outro lado, ele havia convivido com alunos mais 

velhos que tentavam a muito tempo admitir na UEM e não conseguiam, e havia também aqueles 

que admitiam, mas não podia pagar as despesas necessárias17. O Ensino Superior se apresenta 

para Júlio como uma grande encruzilha, um campo de possibilidades e caminhos, onde cada 

caminho descortina um novo Campo de possibilidades e consequências. 

 Dessa forma, Júlio faz sua primeira escolha. Decidiu concorrer, afirmando, e 

demonstrando, que não se preocupava muito em ser aprovado. Porém, ao mesmo tempo ele não 

consegue abrir mão dessa possibilidade. Essa postura pode ser lida como uma evidência de que 

mesmo o Ensino Superior se apresentando como um caminho “assustador”, Júlio não tem uma 

convicção plena em abandonar essa possibilidade. 

 Alguns dias depois ter feito o exame, Júlio recebe o resultado: havia sido aprovado em 

Sociologia na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, capital de Moçambique. Júlio 

descreve sua reação da seguinte maneira: 

 

Eu vi que tinha admitido em Sociologia em Maputo, epa, aquilo foi um choque, e os 

sonhos que tinha feito com meus amigos? Todos estão perdidos. Maputo era um outro 

lugar, todos ficavam ali. E outros amigos que haviam concorrido não tinham dinheiro 

para pagar a universidade, acabaram ficando nisso. Eu falei que tenho um amigo que 

é fotógrafo né? Mas ele tinha essa ideia de fazermos uma vida juntos né, mas o 

caminho foi se mostrando diferente. (SAVANGUANE, 2017) 

 

 Nota-se três pontos pertinentes nesse relato de Júlio. Primeiro, ao relatar que foi 

aprovado ele sequer comemora, fala que foi aprovado e descreve isso como um “choque” e 

emenda com: “e os sonhos que tinha feito com meus amigos? Todos estão perdidos.”. Sonhos 

aqui tem estreita relação com Projeto de vida. Esses sonhos por mais que atuem em um campo 

 
17  Discutimos a questão do pagamento de mensalidades no Ensino superior público no capítulo anterior. 

Nota-se como o pagamento de mensalidades pode limitar o acesso ao Ensino superior público moçambicano. 
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infanto-juvenil, isto é, são aqueles sonhos que dificilmente realizamos, têm uma dimensão 

utópica importante, pois nos movem e dão sentido à vida. Muito provavelmente, mesmo que 

Júlio não fosse para Maputo, dificilmente teria uma casa onde morasse com todos seus amigos. 

Mas esse sonho (Projeto) é importante na medida em que ele dá sentindo a vida, pouco importa 

seu aspecto mais verossímil, esse Projeto-sonho, atua muito mais em um campo simbólico. 

Quando Júlio narra que seus sonhos estavam todos perdidos, expressa o tamanho da ruptura 

que o Ensino Superior ocupa em seu Projeto. Os Projetos-sonhos que davam sentido a sua vida 

e estavam inseridos em um determinado contexto sociocultural caíram por terra, e agora ele 

precisa construir novos Projetos. Segundo, no seu relato Júlio liga diretamente sua aprovação 

com sua viagem para Maputo para estudar na UEM. No entanto, pelo menos formalmente, havia 

para Júlio uma possibilidade de escolha. Poderia, mesmo que aprovado não ter ido. Mas talvez, 

mesmo que formalmente essa possibilidade exista, os condicionantes socioculturais eram 

tamanhos que Júlio sequer relata essa escolha em sua narração. Nesse ponto, é importante 

salientarmos que a compreensão do Ensino Superior como uma caminho de ruptura, não o 

coloca necessariamente em um espectro unicamente negativo. Júlio, um jovem pobre da 

província de Inhambane, que cresceu com sua mãe, uma mulher que havia estudado apenas até 

a quarta classe e conviveu com jovens e crianças das classes populares que não enxergavam o 

Ensino Superior como possibilidade, é aprovado para estudar na capital do país, na maior e 

melhor universidade de Moçambique. Essa também é uma dimensão da ruptura, nesse sentido 

que o Ensino Superior como estratégia é ambíguo, ele é uma ruptura, mas essa ruptura é 

polissêmica, têm múltiplas dimensões e significados. Talvez por isso, que Júlio liga em sua 

narração a sua aprovação a sua viagem. Como ele seria enxergado em seu contexto 

sociocultural, depois de ser aprovado em uma Universidade, em um país onde a mesma é 

acessível a uma parcela muito diminuta da população, ter as condições financeiras necessárias 

para se manter na Universidade, e decidir não ir? E ter como principal argumento para não ir, 

o desejo de ficar próximo de seus amigos. Existe a possibilidade que isso fosse muito mal 

enxergado, até mesmo por alguns de seus amigos. Talvez por isso, que essa escolha não apareça 

em seu relato, ela não estava em seu Campo de possibilidades de maneira suficientemente 

segura e agradável. Terceiro, como abordamos, uma dimensão importante da ruptura, estava no 

fato de a UEM ser em Maputo. Nesse momento da narração, Júlio já se refere a Maputo como 

um “outro lugar”. A questão não é apenas se mudar de Inhambane, mas se mudar para Maputo, 

um lugar que para Júlio e seus amigos, tem uma dimensão simbólica particular, como veremos 

adiante. 
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 Para compreendermos a dimensão simbólica que Maputo tinha para Júlio César, 

precisamos, mesmo que de forma breve, compreender o lugar que a cidade de Maputo ocupa 

em Moçambique. Maputo detêm condições socioeconômicas muito diferentes do restante do 

país. Por exemplo, no relatório “Estimativas e Perfil da Pobreza em Moçambique” (CASTIGO; 

SALVUCCI, 2016), quando se analisa a “Pobreza multidimensional”, que refere-se a um 

conjunto de privações sofridas pelos indivíduos ou famílias, como dificuldade de acesso à 

saúde, educação, habitação, saneamento e etc., Maputo ocupa um lugar muito particular. A 

pobreza multidimensional aflige em média 53,8% da população de Moçambique, no entanto o 

índice de pobreza multidimensional é 6,8% na província de Maputo e de 0,4% na cidade de 

Maputo, capital do país. Na província de Inhambane esse índice é de 46,6% (CASTIGO; 

SALVUCCI, 2016). Soma-se a esses números, o fato de Maputo, cidade, ocupar um lugar de 

protagonismo em diversos âmbitos da sociedade moçambicana, sendo o centro de diversas 

discussões políticas, acadêmicas e sociais, ter um aeroporto internacional, ter uma maior 

prestação de serviços, e ser marcada por uma maior urbanidade e etc. Isso não significa que 

Maputo, província e estado, não passem por inúmeros problemas sociais, mas comparados a 

realidade nacional esses problemas têm uma outra dimensão em Maputo. Tudo isso pode ser 

resumido em uma frase que ouvi diversas vezes em minha pesquisa de campo: “Maputo não é 

Moçambique”. Essa frase pode ser utilizada em diversos contextos. Por exemplo, essa frase 

pode ser dita a um estrangeiro que ao conhecer Maputo tenta fazer inferências mais gerais sobre 

Moçambique. “Maputo não é Moçambique”, porque a realidade do restante do país é muito 

diferente dessa cidade e o que acontece para além das fronteiras de Maputo também é digno de 

atenção. Há uma frase que tem estreita relação com essa, que também evidencia, e critica, esse 

“protagonismo” de Maputo. Um exemplo: Embora Moçambique não viva hoje uma guerra civil, 

ainda existem muitos conflitos armados motivados politicamente no país. Esses conflitos são 

muito mais frequentes no centro e no norte do país. Assim, por esses conflitos não estarem no 

sul, e mais especificamente em Maputo, as atenções dada aos mesmos, tanto pela impressa, 

como pelo próprio Estado moçambicano, tendem a ser menor. Dessa forma, surge campanhas 

como “Cabo Delgado também é Moçambique”, isto é, o que acontece em Cabo Delgado 

também é importante e precisa ser olhado. 

 A resposta de Júlio a minha pergunta sobre como ele pensava sua ida para Maputo, é 

muito interessante para pensarmos sobre essa “dimensão simbólica particular” que Maputo 

tinha para Júlio e seus amigos. Eu pergunto: “você coloca que sair de Inhambane e vir para 

Maputo, deixar seus amigos… era uma coisa que pesava muito?”. A resposta de Júlio: 
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Pesava no sentido de vir ficar aqui, mas como lugar Maputo me impressionava, porque 

eu já tinha vindo antes passar férias. Eu vi a cidade ah…sempre que eu vinha para 

aqui quando, eu regressava, eu era o messias. Então, aquele prestígio que Maputo 

tinha, aquelas roupas de Maputo e tal aquelas coisas, isso criava um prestígio, isso era 

bom. Ir buscar o prestígio e voltar. Mas a ideia de ir ficar que soou como choque, ficar 

aqui só. (SAVANGUANE, 2017) 
 

 Vários elementos da fala de Júlio são importantes para compreender essa “dimensão 

simbólica particular” de Maputo. Júlio não tinha nenhuma aversão a cidade de Maputo, muito 

pelo contrário, era uma cidade que o impressionava muito e lhe dava prestígio, e esse é um 

ponto importante. Claro que há um interesse em Maputo por si só, conhecer uma cidade mais 

urbanizada e etc. No entanto, um dos atrativos de Maputo no caso de Júlio é relacional, isto é, 

está envolvido nos valores que seus amigos de Inhambane atribuíam a sua visita a Maputo. 

Como Júlio fala: “Quando eu regressava eu era o Messias”. Visitar Maputo, a capital, lhe 

concede um status, prestígio. Júlio gostava disso: “Ir buscar o prestígio e voltar”. O que lhe 

apavora é a ideia de não voltar. Pois como abordamos, um dos atrativos de ir para Maputo era 

justamente o regresso. A ideia de “vir para ficar” é aterrorizante18 pois ao retirar o movimento 

de regresso para Inhambane, redefine-se diversos aspectos simbólicos da cidade de Maputo. 

Tudo na cidade que no contexto da visita era fascinante pode ter um aspecto completamente 

diferente. Os prédios, as roupas, o cosmopolitismo, antes tão fenomenais agora assustam. A 

questão de Júlio parece atuar dentro do âmbito de um frase dita por muitas pessoas: “a melhor 

parte de viajar é voltar para casa”. Quando a viagem de Júlio para Maputo é só de ida, um 

aspecto importante dessa viagem se perde: a volta para casa. Outro ponto interessante, que já 

havia aparecido diversas outras vezes na narração de Júlio e aparece mais vez é a associação de 

Maputo e Universidade a solidão. Essa solidão, é justamente a ruptura com a comunidade 

afetiva no qual estava inserido. Maputo é para Júlio nesse momento, uma cidade sem amigos, 

sem família e sem afeto. 

 Uma outra questão envolvida na ida de Júlio para Maputo era que ele namorava em 

Inhambane. Fala ele: “na altura um outro entrave é que eu já namorava com uma miúda desde 

 
18  Uma questão que Júlio nunca discutiu abertamente comigo, mas que pode somar-se a esse quadro 

“aterrorizador” está relacionada com as questões étnico-regionais e linguísticas. Júlio é da etnia Tsonga, grupo 

majoritário das províncias de Gaza e Inhambane. Enquanto Maputo, embora seja, devido ao seu caráter 

cosmopolita diversificada etnicamente, tem como etnias majoritárias e “originárias” os Changanas e Rongas. Em 

meu período de campo em Maputo, não presenciei nenhum conflito étnico declarado e violento. Essas questões se 

davam muito em sutilezas, em “brincadeiras”. Por exemplo, alunos oriundos do centro e do norte do país, ou até 

mesmo do sul, mas não maputenses, podem ser caçoados pelos seus sotaques, ou pelos seus sobrenomes. Então, 

mesmo que de forma não explícita as questões étnicas são sim acionadas nas relações sociais. Logo, mesmo que 

Júlio não tenha comentado sobre isso, e eu também não perguntei, a questão étnica poderia ser uma questão em 

sua “travessia simbólica” para Maputo.  
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da décima primeira classe, então quando terminei a décima segunda, era o segundo ano, isso 

criou uma sensação…”. Júlio informa isso e faz uma pequena pausa e começa fazer uma análise 

sobre essa sua situação com sua “miúda”: “Inhambane tinha uma coisa interessante, que vejo 

agora que estou em Maputo. Lá com muita facilidade você se apaixona e pode querer viver 

aquela vida de cabana, aquela ideia de viver vida de cabana…é muito possível se desenvolver 

lá, então eu já estava muito apegado…”. Quando lhe é perguntado se vida de Cabana é casar, 

ele responde: “Sim, sim, não interessa de somos pobres ou não, vamos ficar juntos”. 

 Como já informei, a entrevista de Júlio foi realizada conjuntamente com outros dois 

estudantes, Arsênio e Chadércio, e em alguns momentos um estudante fazia algum comentário 

a respeito do outro. Nesse momento que Júlio está narrando o quanto a sua ida para Maputo foi 

difícil, fala que estava namorando em Inhambane e que estava muito apegado à sua então 

companheira, Chadércio faz aos risos um comentário muito interessante: “Quer dizer que agora 

estaremos a conhecer um Júlio Romeu e não um Júlio cientista”. Júlio e Chadércio são 

companheiros de turma e amigos a mais ou menos dois anos, mas Chadércio não conhecia essa 

parte da história de Júlio. Muito provavelmente os dois já haviam conversado sobre os seus 

passados, mas, com certeza, nunca se sentaram para contar um para o outro suas histórias de 

vida de maneira “integral”. O comentário de Chadércio brincando com Júlio, falando que agora 

está conhecendo seu lado romântico, remete-nos a esse caráter “inédito” da história oral de vida. 

Como nos lembra Alessandro Portelli (2001, p. 11), “o que é falado em uma típica entrevista 

de história oral, usualmente, nunca foi contado dessa forma antes”. Outro ponto interessante 

nesse comentário diz respeito, as múltiplas performatividades dos sujeitos, isto é, as 

performances sociais dos sujeitos podem variar de acordo com o contexto social no qual estão 

inseridos. Não é um mero acaso que Arsênio se refira ao Júlio que conhece como “Júlio 

Cientista”. Por mais que em meu período de campo em Maputo eu pude constatar que a 

sociabilidade entre Chadércio e Júlio, atravessasse os muros da universidade, a relação deles 

tinha a vida acadêmica como central. Dessa forma, Chadércio tem acesso principalmente a 

performance de Júlio como estudante, cientista e etc. Como veremos mais adiante, a questão da 

performance é uma questão central nas interações acadêmicas. 

 Voltando a mudança de Júlio para Maputo. Resumindo todos esses entraves e dramas 

envolvendo sua mudança para Maputo, Júlio sintetiza sua decisão do seguinte modo: “Isso criou 

muito choque, muito choque, todos os meus amigos são daqui, viver uma nova realidade….epa, 

já admite, são apenas 4 meses depois mais 4 meses e depois volto.” 

 Através de diversos elementos da narração de Júlio podemos sintetizar a mudança para 

Maputo da seguinte maneira: Mudar-se para Maputo não envolvia apenas um deslocamento 
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espacial, envolvia o que podemos chamar de uma “Travessia Simbólica”. Implicava uma 

redefinição drástica do seu Projeto de vida e das suas relações com sua comunidade afetiva em 

Inhambane. Morar em Maputo, envolvia vivenciar cotidianamente um contexto sociocultural 

muito diferente, em diversos aspectos, da sua terra natal. O “choque” que tantas vezes Júlio 

menciona para falar sobre sua mudança para Maputo, está envolvido com a profunda reinvenção 

de si que essa mudança requisitaria. Júlio parece estar tão ciente das rupturas envolvidas nessa 

mudança, que o que o acalanta na decisão de ir para Maputo é a volta para sua comunidade 

afetiva. Como abordamos, viajar para Maputo ganha ares dramáticos quando se torna uma 

viagem sem volta. Parece que em seu Projeto Júlio arranja uma forma de regresso, nessa viagem 

aparentemente sem volta: “são apenas 4 meses, depois mais 4 meses e depois volto”. 

 Um adendo importante nessa ida de Júlio para Maputo está na reação de seu pai a sua 

entrada na universidade. Vimos por diferentes aspectos como para Júlio ingressar no Ensino 

Superior era algo altamente disruptivo, por inúmeros motivos que já abordamos. No entanto, 

Júlio relata que para seu pai seu ingresso no nível superior não teve esse impacto. Como Júlio 

relata: “ele (seu pai) não estava muito preocupado com isso, talvez por eu não ter uma ligação 

muito forte com meus irmãos, uma geração grande de indivíduos já licenciados, eu não tinha 

uma relação muito forte com eles porque eu estava em Inhambane e eles em Maputo.”. Nesse 

relato de Júlio há, pelo menos, dois pontos interessantes. Primeiro, como os fenômenos sociais 

sempre se dão na interação e em um contexto sociocultural. Para Júlio ingressar na 

universidade, era uma grande ruptura devido ao contexto sociocultural e as interações que 

estava envolvido. Para seu pai, não se tratava de um grande evento, era, em certo sentido, apenas 

mais um filho ingressando no ensino superior. Segundo, Júlio repetidamente fala como se 

imaginava sozinho em Maputo, sendo que havia um número considerável de indivíduos de sua 

família paterna em Maputo. Não podemos esquecer, que Júlio é um filho fora do casamento do 

seu pai. Dessa forma, a solidão que Júlio se imagina em Maputo, mesmo tendo familiares nessa 

cidade, pode ser um indício da relação que tinha com esses seus irmãos naquele momento 

 Mas voltando. Mesmo com todas as questões que envolviam sua ida para Maputo, essa 

mudança ocorre. A questão agora passa a ser como se adaptar a esse “outro lugar” que era 

Maputo no imaginário social de Júlio e quais estratégias Júlio desenvolveria em seu ingresso 

no Ensino Superior, esse lugar que para ele ainda era tão estranho. 

 Uma das primeiras coisas que assusta Júlio no seu ingresso na universidade era a 

diferença de exigência em relação a escola. Relata Júlio: 
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Ensino superior e ensino médio, há uma discrepância realmente em questão de 

exigências, então eu tive realmente o mesmo problema que Arsênio, chegar aqui e ser 

exigido muito mais do que era exigido lá, lá em um ano, digamos, um livro era para 

um ano inteiro, parecia que líamos uma página por dia, quando chego a primeira coisa 

que me informo é que tinha um plano analítico, e o plano analítico não está dividido 

em páginas, são livros, então aquilo primeiro me deixou preocupado. Vou ler tantos 

livros assim? Então chegou o professor Tsamba, esse professor foi terrível, ele me 

aparece traz um conjunto de textos, muitos textos, e deixa encima da mesa e fala: ‘No 

final do semestre terão lidos tudo isso’. Então aquilo foi um tanto assustador, criou 

um choque, porque não estava acostumado aquela rotina. (SAVANGUANE, 2017)  
 

 O primeiro “choque” de Júlio diz respeito a uma mudança de habitus requerida pelo 

Ensino Superior. Lhe é requerido uma outra postura em relação a dedicação ao estudo e a sala 

de aula. Trocando em miúdos, o que lhe assusta é que as regras do jogo mudaram, será preciso 

criar novas estratégias nesse novo contexto. 

 Sobre a sua relação com os colegas de turma, Júlio fala que no início era muito fechado. 

Fala ele: “Quanto a inserção, realmente eu era muito fechado no início, era muito fechado, esse 

meu lado fechado tem relação com um acontecimento que ocorreu quando eu estava a cursar a 

sétima classe.”. Júlio falará extensamente sobre esse acontecimento, mas antes de apresentar o 

seu relato queria chamar atenção para um ponto. Como já abordamos extensamente no capítulo 

I da presente monografia, a história de vida sempre se trata de uma invenção do sujeito que 

narra. Quanto mais o entrevistador der liberdade para o entrevistado, maior será o campo de 

invenção narrativo do sujeito. Isto é, o narrador terá mais espaço para criar a sua ordem 

narrativa, abordando os pontos que acha importante e utilizando as categorias que acha 

pertinente. Nota-se que nesse momento da entrevista já havíamos abordado a infância de Júlio, 

mas ele acha necessário voltar a sua infância para explicar porque era “muito fechado” no início 

do Ensino Superior, isso parte dele, eu não requisitei esse retorno a infância. Júlio acha 

necessário esse retorno dentro da sua ordem narrativa, isso diz muito sobre como a história oral 

de vida é um campo para reinvenção de si. Enquanto narra, Júlio vai elencando e criando 

categorias e explicações que acha pertinentes para explicação de sua própria vida, dando sentido 

a sua trajetória. Ele não está apenas relembrando sua história, enquanto narra, ele está criando 

sua própria história. 

 Sem mais delongas, vamos ao relato de Júlio. Reproduzo aqui o relato de maneira 

integral pela importância que o próprio Júlio dá para esse acontecimento em sua história de 

vida: 

 

É que eu por indisciplina né….eu não contei que era da Igreja né? Eu nasci na igreja 

né, não no sentido de estar dentro da igreja, digo naquele contexto, minha mãe ia na 

igreja e tal e me batizou quase inconsciente, no sentido que eu não sabia o que era 

aquilo, batizou-me e fui crismado sem ter noção o que era religião e fui crescendo, 
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quanto eu tinha 15 anos algo assim, estava na décima, décima primeira classe estudo 

um pouco de filosofia, bem antes eu já começava a não gostar muito de religião por 

causa de um problema, meu tio exigia que eu fosse a Igreja. Só que havia um conflito 

de atividades, é que eu gostava muito de jogar bola e de nadar, era aos sábados, o 

ensaio dos miúdos da minha idade, era aos sábados, e por coincidência também era a 

hora do jogo ou de ir nadar. Então nós já não gostávamos, aquilo nos impedia de fazer 

aquilo que nós gostávamos, então criava um choque e comecei a me distanciar um 

pouco e com um pouco de filosofia, umas ideias ali, fui me despertando disso. E na 

altura em que eu rezava em um domingo e tal… eu ia a igreja com minha irmãzinha 

e mais dois primos, e a caminho da igreja chegamos lá dissemos para minha irmãzinha 

para entrar na igreja e ela pergunta: ‘E vocês onde que vão?’ ‘Vamos tratar assuntos 

que nos interessam’. Então saímos para nadar, e dessa saída chegados lá, surgiu um 

cara ali que pediu para empurrarmos o carro para poder arrancar. Nós gostávamos de 

empurrar o carro e nos segurar no carro depois que o carro arrancar, para sentir aquela 

brisa e tal, aquela boleia (carona) não dada né, só que infelizmente dessa boleia né, o 

cara arranca e acelera e não presta atenção que tinha pessoas, eu e um primo estávamos 

no carro, o outro não estava no carro empurrou e logo deixou. Enquanto o carro ia 

acelerando meu primo, começa a conta uma história: ‘Ih vão nos roubar’. Já tínhamos 

essas histórias ali de tráfico né, de crianças e tal. Isso nos deixou totalmente confusos, 

já estávamos em pânico e tal por causa da velocidade. Ele (seu primo) conta essa 

história de imaginar ser traficado, então ele dá a ideia de saltarmos na estrada, eu saltei 

primeiro, ele saltou depois…Saltei, tenho algumas cicatrizes, essa cicatriz aqui é dessa 

ocasião. E ele também salta, ele aleijou o joelho e eu fiquei inconsciente. Só que 

quando acordo no Hospital, eu não sabia o que se passava, e o médico me diz que 

quebrei um dente, que quebrei um dente pela metade, e eu já sentia um arrepio que 

me incomodava muito, e ele disse que era melhor extrair, aí tive que extrair. Isso 

mudou totalmente o meu percurso que veio a seguir, quer dizer aquelas terminologias 

de ‘desdentado’ tive que suportar, estava a fazer sétima classe, então criou um choque 

na minha maneira de lidar com as pessoas, aquela autoestima, acabei me fechando. É 

uma espécie de eu me fechava para que sentissem um pouco de pena e não me 

gozassem muito, eu fui me fechando, eu era muito extrovertido na altura, então me 

fechei. Só com o tempo fui tentando ganhar um pouco de autoestima, fui recuperando, 

só que sempre tive dificuldade de me inserir em novos contextos, primeiro eu me 

fecho, vejo como que tá o local, se dá para me soltar ou não. Então na inserção, nos 

primeiros dias de aula, era muito nesse sentido, eu não conhecia ninguém e eu tinha, 

digamos, Estigma, para recordar Goffman né, eu tinha uma característica não 

esperada, então isso cria um comportamento de estigmatizar o indivíduo que tem essa 

característica. Então procurava sempre me fechar, para ver como me insiro aqui, bem 

devagar, para não criar um choque e acabar sofrendo bullying né, ou aqueles gozos 

né. Eu me inseri mais ou menos nesse sentido. Por isso que no primeiro semestre eu 

era mais fechado, só no final do segundo semestre é que comecei a me abrir um pouco, 

comecei a conversar um pouco com Chadércio e com Arsênio. (SAVANGUANE, 

2017) 
 

 Há inúmeros elementos interessantes nesse relato de Júlio. Chamo atenção aqui para 

dois elementos que estão relacionados entre si. Primeiro, Júlio nos traz novos elementos para 

pensar porque a mudança para Maputo era tão dramática. Devido à perda de um dente, suas 

estratégias de interação social foram modificadas abruptamente, como o próprio Júlio fala: 

“Isso mudou totalmente o meu percurso que veio a seguir…criou um choque na minha maneira 

de lidar com as pessoas”. Essa questão apresentava-se de maneira ainda mais sensível em 

contextos novos para ele, quando não sabe como os indivíduos desse novo contexto lidarão com 

a questão de ele não ter um dente. Dessa forma, essa sua dificuldade de interação em novos 

contextos, soma-se a todo os outros elementos, que já discutimos, envolvidos na “travessia 
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simbólica” para Maputo, onde Júlio estaria em um contexto completamente novo. Segundo 

elemento interessante, está relacionado a forma que o próprio Júlio identifica como essa perda 

de dente afetou a sua vida, e principalmente suas interações sociais. Observemos que Júlio não 

apenas coloca a perda de um dente como um acontecimento importante, como explica 

sociologicamente esse acontecimento: “eu não conhecia ninguém e eu tinha, digamos, Estigma, 

para recordar Goffman né, eu tinha uma característica não esperada, então isso cria um 

comportamento de estigmatizar o indivíduo que tem essa característica”. Como já 

mencionamos várias vezes, contar sua própria história não se trata de um mero exercício de 

recordação e sim um processo ativo de (re)invenção de si. O uso da categoria Estigma por Júlio 

é interessante para pensarmos essa questão. Um primeiro ponto importante no uso dessa 

categoria diz respeito a como as formas que os indivíduos contam suas histórias estão ligadas 

aos repertórios socioculturais desses indivíduos. Sempre contamos nossas histórias a partir de 

um vocabulário que nos é familiar, experiências que nos constituíram, mitos que dão sentido a 

existência e etc. Por exemplo, um movimento importante da psicanálise consiste em através da 

prática analítica oferecer novas categorias para que o analisado tenha a possibilidade de realizar 

novas leituras de si mesmo. Isto é, com a ampliação do seu “repertório sociocultural” o 

analisado pode entender sua trajetória de vida a partir de novas perspectivas. Voltando a Júlio, 

ele só aciona a categoria de “Estigma” porque em algum momento esta categoria passa a estar 

inclusa em seu “repertório sociocultural”, permitindo que ele enxergasse os acontecimentos de 

sua vida a partir de uma nova perspectiva: a perspectiva daquele que foi estigmatizado. O 

segundo ponto interessante no acionamento da categoria estigma por Júlio está relacionado com 

uma questão temporal. Lembremos, que Júlio afirma que antes de entrar na universidade ele 

tinha um completo desconhecimento da área sociológica, não sabia sequer o que a Sociologia 

estudava. Ele só teve contato com Goffman (1982) e a teoria do Estigma na universidade. No 

entanto, ele aciona a categoria de Estigma para analisar um acontecimento que ocorreu na sua 

infância. Ou seja, quando ele perde um dente e percebe que isso muda a sua forma de interagir 

com as pessoas, ele não se enxergava, naquele momento, como um estigmatizado. Embora, 

sentisse os sofrimentos característicos de tal imputação social de identidade e degradação moral 

do Self, ele não dispunha de categorias e ferramentas cognitivas para formular tal experiência 

subjetiva reflexivamente a partir de uma perspectiva Goffmaniana. Isso não era possível, porque 

a categoria Estigma não fazia parte de seu repertório sociocultural. Dessa forma, quando Júlio 

fala que ele tinha um Estigma, é uma leitura do Júlio estudante de Sociologia sobre o seu próprio 

passado. Esse ponto é importante para evidenciarmos como a memória não cabe no tempo 

kronos, na linearidade do passado-presente-futuro. Ela atua em um tempo “circular”, onde 
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passado, presente e futuro se retroalimentam e às vezes não são sequer distinguíveis. Para 

alguns segmentos das Ciências Sociais, esse rompimento da linearidade, expressa o quão 

“perigosas” são as histórias de vida enquanto objeto de análise, já que estão permeadas por 

“invenções” e “falseamentos”. Para nós, esse rompimento mostra o quão complexo e potente 

são os mecanismos acionados pelos sujeitos para explicação da sua própria vida. 

 Voltando ao relato de Júlio, pergunto a ele como essa questão do dente e do Estigma se 

somava, a novidade da UEM e de morar em Maputo. Ele responde: 

 

Era esse novo contexto, lá eu já estava mais aberto, mais quando cheguei aqui novo 

contexto, não tinha os amigos que já estava acostumado, então você procura se fechar 

um pouco porque pode sofrer esse tipo de represálias, então foi mais ou menos por 

causa disso. Só que depois eu fui sentido um pouco a ideia de eu tinha essa 

desvantagem né, digamos, social né, de ter falta de um dente, mas parecia que eu podia 

me impor de uma outra maneira, e essa maneira eu já tinha descoberto a partir da 

décima classe, a ideia de dominar muito bem o que se faz lá, que é estudar. Então meu 

empenho teve esses dois parâmetros, por um lado quanto mais eu for bom, melhor 

vou me impor aqui e ninguém poderá dizer nada, então eu fui correr muito nesse 

sentido, procurando me esforçar logo nos primeiros dias, acho que a inserção foi boa, 

foi boa, até tive uma namorada logo no primeiro semestre que eu não estava a espera… 

foi uma inserção boa, então nesse sentido de conseguir me inserir, eu consegui me 

inserir, acabei me sentindo feliz, vontade diante dos colegas, na questão de debater 

ideais, debater ideias com aquela vontade de estudar muito. (SAVANGUANE, 2017) 
 

 É interessante observar o quanto a ideia de Estigma continua sendo uma categoria 

importante para Júlio, não apenas no sentido de entender que a perda de um dente o 

estigmatizou, mas também nas estratégias acionadas por Júlio em torno desse Estigma. A 

estratégia adotada consistia em um processo de “compensação”. Como o próprio Júlio fala: “eu 

tinha essa desvantagem né, digamos, social né, de ter falta de um dente, mas parecia que eu 

podia me impor de uma outra maneira”. A forma que Júlio encontra para se impor, consiste em 

estudar muito, ser um exímio aluno, lembrando que essa estratégia já era utilizada por ele em 

Inhambane. Toda essa estratégia utilizada por Júlio vai ao encontro direto às teorias produzidas 

por Erving Goffman (1981) acerca das estratégias de manipulação da identidade “deteriorada”. 

No entanto, esse encontro não tem um sentido de “validação” da teoria de Goffman, ou melhor, 

a validação dessa teoria não nos parece o ponto mais interessante aqui, como se: as ações de 

Júlio estão dentro das teorias de Goffman, e isso prova a pertinência das elucubrações teóricas 

desse sociólogo. Não podemos esquecer, que o que Júlio está fazendo é uma teorização do seu 

passado a partir de elementos do presente. Por isso, as suas ações estão circunscritas dentro da 

teoria de Goffman, ele está usando essa teoria para explicação do seu “passado”. Logo, não nos 

parece que a maneira mais interessante de olhar para a narração de Júlio seja através de um 

olhar que busca através de um caso comprovações de uma teoria mais geral. 
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 O que nos parece muito potente nesse momento da narração de Júlio é como o uso da 

teoria pode ser importante na compreensão da própria vida. Mais especificamente, 

parafraseando Bell Hooks (2017), o que achamos interessante é como a teoria pode se constituir 

como uma prática libertadora. Como muito bem aponta Bell Hooks (2017, p.86), a “teoria não 

é intrinsecamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe 

pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para este fim.”. Pelo contrário, a teoria é 

hegemonicamente utilizada de uma maneira instrumental, sendo utilizada para criação e 

reprodução de “hierarquias de pensamento desnecessários e concorrente que endossam as 

políticas de dominação na medida em que designam certas obras como inferiores ou superiores, 

mais dignas de atenção ou menos” (HOOKS, 2017, p. 89). A teoria pode emergir como prática 

libertadora na medida em que é utilizada para compreensão das experiências da vida cotidiana, 

intervindo criticamente na própria vida e na vida dos outros. Torna-se libertadora quando vira 

um lugar, onde pode-se imaginar outros futuros possíveis, onde a vida pode ser diferente. Nas 

lindas palavras de Bell Hooks (2017, p.85), essa experiência vivida de “pensamento crítico, de 

reflexão e de análise se tornou um lugar onde eu trabalhava para explicar a mágoa e fazê-la ir 

embora. Fundamentalmente essa experiência me ensinou que a teoria pode ser um lugar de 

cura.”. É isso que nos chama atenção, como Júlio aciona uma teoria para lidar com seus traumas. 

 Assim, mesmo com todas as adversidades envolvidas na “travessia simbólica” de Júlio 

para Maputo, ele consegue realizar uma boa adaptação a esse novo contexto sociocultural. 

Gosta de cursar Sociologia, um curso que não fazia a mínima ideia do que se tratava, consegue 

fazer novas amizades, e como ele mesmo diz, acaba tendo até mesmo uma namorada. 

 Depois de conversarmos sobre esse período de adaptação a Maputo, começamos a 

discutir sobre como era sua dinâmica na Universidade. Como já abordei no capítulo I, eu 

realizei duas disciplinas na UEM, junto com Júlio, Arsênio e Chadércio. E algo que me chamava 

muita atenção era o intenso debate que ocorria na sala de aula, e esses três estudantes estavam 

entre os protagonistas desses debates. A partir dessas observações converso com ele sobre as 

questões de produtividade e cobrança na Universidade, a resposta de Júlio nos traz alguns 

elementos importantes para compreendermos sua relação com a universidade e qual o lugar que 

a mesma aparece em seu Projeto de vida. Reproduzo aqui um longo momento de narração de 

Júlio e depois o analiso. Nas palavras de Júlio: 

 

Nesse ponto de atividade e cobrança, para mim é em dois sentidos, por um lado tem 

a cobrança dos professores e por outro lado eu mesmo que me cobro. Por parte dos 

professores é no sentido de que logo no início eu comecei a me envolver um pouco 

com estudantes que já estavam aqui a um tempo né, e contavam histórias de 

determinados docentes, que eles já foram estudantes daqui, de repente foram 
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monitores, de monitores foram assistentes e de repente já eram docentes, então eu 

comecei a inverter um pouco a minha maneira de pensar, a ideia de que eu devia passar 

pela universidade e levar um diploma e depois regressar. ‘Não, o trabalho está lá, o 

emprego está lá na universidade, faz-se lá, tem que ser lá’. Eu pensei que primeiro eu 

tinha que demonstrar aos docentes que eu tinha potencial para isso, para ficar eu tinha 

que ter melhores notas, a questão de qualidade, mostrar qualidade, o que justifica essas 

próprias notas. Então, comecei a tentar a mostrar e a manter essa produtividade, isso 

logo no primeiro semestre né, como uma tentativa de me impor, ou substituir aquela 

característica que não era esperada né, eu me impunha nesse sentido. Só que isso 

também acabou desenvolvendo essa ideia de que estou assim, tenho que continuar, a 

ideia não é regressar é progredir ou manter, então isso foi forçando a minha maneira 

de estudar, já tinha aquela imagem dos docentes cá: ‘se as perguntas falham ali, há 

um lugar:  Arsênio, Júlio, Chadércio, as perguntas vão ser bem respondidas’, eu me 

sentia pressionado nesse sentido, os docentes também mostravam essa pressão. Por 

que as vezes se fazia uma pergunta, eu levantava a mão, dizia (o docente): ‘espera’. 

Esse ‘espera’ transparecia uma ideia de que: ‘depois de todos não conseguirem eu 

volto para ti’. No sentido de que: ‘eu espero que você tenha uma resposta correta’. 

Isso criava uma pressão da maneira como estudava os textos, então era nesse sentido. 

Em mim também tinha uma coisa muito relacionada, não muito diferente era pressão 

que fazia na questão de emprego. Já estava a me pressionar que preciso de emprego e 

emprego consigo aqui e se eu consigo aqui, significa que eu tenho que perder noites, 

minha produtividade sempre tem que estar a aumentar, eu conversava já com Arsênio, 

Arsênio é produtor, não sei ele disse, é produtor de música. Quando eu conversava 

com ele, eu tinha a ideia de que primeiro deveria discutir ideias, discutir como 

podemos produzir mais, então procurava eu próprio me empenhar, mas eu sozinho 

não poderia chegar longe, eu preciso de alguém parceiro. Ele não mostrava muito esse 

amor pela ciência: ‘Júlio, você estuda demais, vamos fazer outras coisas, vale mais a 

pena tu fazer tuas boladas lá fora porque te dão dinheiro’. Eu dizia que não, nós 

queremos emprego, vamos conseguir daqui pra fora, inicialmente esse lado de ‘isso é 

pressão demais’, porque eu já tinha esse pensamento de que tinha me esforçar, eu não 

sou nem filho da FRELIMO, sou pobre, ainda sou negro, eu estou muito perdido, eu 

preciso fazer algumas coisas para sair dessa condição, então esses dois lados né, 

professor e eu, criamos um esforço, uma pressão constante e múltipla né, eu esforçava 

muito nesse sentido de manter, tanto que eu disse a algum tempo a alguns colegas do 

primeiro semestre do ano passado, eu dispensei cerca de três cadeiras né, chumbei 

uma que era estatística, no segundo semestre dispensei quase quatro disciplinas e no 

terceiro semestre eu dispensei todas as cadeiras, agora senti que há uma regressão né, 

há uma regressão em função de muita pressão que já estou a sofrer por causa de outras 

coisas que eu passei a me integrar, mas eu sempre tive essa perspectiva em função 

dessas coisas, de primeiro mostrar uma boa imagem aos docentes, mostrar uma 

produtividade pelo menos mínima ou estar a aumentar, a mim próprio em função dos 

objetivos que eu tinha, então sempre estou a tentar a prosseguir nesse caminho. 

(SAVANGUANE, 2017) 
 

 Uma questão que atravessa todo esse momento da narração de Júlio está relacionada ao 

lugar que o estudo passa a ocupar em seu Projeto de vida. Não é a primeira vez que o estudo 

aparece explicitamente como uma estratégia de Júlio. Já na escola, tendo como grande marco a 

décima classe, quando Júlio convive com estudantes mais velhos que expressavam um 

arrependimento por “não terem estudado”, estudar mostra-se como uma atividade importante 

para Júlio, como ele mesmo diz, ele deixa de “estudar por estudar”. Mas agora, no ensino 

superior, há um deslocamento importante no lugar que o estudo passa a ocupar em seu Projeto 

de vida. Pela primeira vez, Júlio coloca em sua narração o estudo como protagonista em seu 

Projeto de vida. Lembremos, que o próprio Júlio afirmava que para ele e seus amigos, a ideia 
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de emprego e ter uma “boa vida” não passava pela universidade, nas palavras de Júlio: “meus 

amigos todos tinham um projeto de dinheiro, ter dinheiro, ter uma boa vida, entre aspas, mas a 

ideia de chegar lá não passava pela universidade”. Júlio agora faz uma fala completamente 

oposta: “o trabalho está lá, o emprego está lá na universidade, faz-se lá, tem que ser lá”. Ele não 

só coloca o estudo como uma atividade fundamental para seu futuro profissional, como agora 

objetiva um emprego envolvido diretamente com uma atividade intelectual, algo que estava 

completamente fora de seus horizontes. 

 Outro elemento interessante na fala de Júlio diz respeito a como a própria estrutura da 

UEM, influencia diretamente as “regras do jogo” para seus estudantes. Como Júlio fala é 

comum que alguns estudantes sejam diretamente incorporados ao corpo profissional da 

universidade, como Júlio relata: “contavam histórias de determinados docentes, que eles já 

foram estudantes daqui, de repente foram monitores, de monitores foram assistentes e de 

repente já eram docentes”. Como o próprio Júlio percebe, isso muda as “regras do jogo”, para 

ser incorporado profissionalmente na universidade, passa a ser importante não apenas se formar, 

mas se formar com excelência, ser um exímio estudante. Claro que se formar com excelência é 

algo importante academicamente em praticamente qualquer lugar. Excluindo as desigualdades 

sociais, teoricamente, um estudante com melhor formação têm mais chances profissionais do 

que um estudante de formação inferior. Mas o modelo de incorporação profissional da UEM, 

coloca algumas “regras” particulares, e burocraticamente não explicitadas nesse processo. 

Torna-se importante não apenas ter bons resultados, mas ter uma “boa performance”, como 

Júlio fala, é preciso se impor, mostrar aos docentes. Não basta apenas saber, é preciso mostrar 

que se sabe, por isso a participação nos debates em sala de aula, entre outras questões, é algo 

tão fundamental. Como Júlio enfatiza, isso gera muita pressão, e eu diria, até ansiedade. Não 

basta ser apenas bom, tem que estar sempre progredindo, estudando mais, discutindo mais, e 

sobretudo, performando, cada vez melhor. 

 Por último, há nesse momento da narração uma frase que considero muito profunda e 

que nos traz uma série de elementos para análise: “eu já tinha esse pensamento de que tinha me 

esforçar, eu não sou nem filho da FRELIMO, sou pobre, ainda sou negro, eu estou muito 

perdido, eu preciso fazer algumas coisas para sair dessa condição”. Como já abordamos, Júlio 

em diversos momentos usa categorias socioeconômicas e socioculturais para construir sua 

história. Isso, evidentemente está diretamente relacionado com uma discussão que já 

levantamos: os indivíduos constroem suas histórias a partir de seus “repertórios socioculturais” 

particulares. Júlio é um cientista social contando a sua história, e para isso, aciona em diversos 

momentos e de diferentes maneiras as próprias ciências sociais. Esse trecho, “eu não sou nem 
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filho da Frelimo, sou pobre, ainda sou negro”, é uma síntese disso. Júlio não consegue construir 

sua história sem se entender como um sujeito histórico, isto é, um sujeito que vive em uma 

sociedade específica em um momento histórico específico e que é atravessado por essas 

questões. Nesta frase curta, Júlio faz uma profunda análise da sociedade moçambicana, e 

entende que é indispensável fazer essa análise para explicar sua história. O termo “filho da 

Frelimo”, diz respeito a história de Moçambique. Como vimos no capítulo II, a Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), depois de conquistar a independência torna-se o 

Partido Frelimo. Este partido nunca saiu do poder na história de Moçambique, de tal forma que 

as estruturas do Estado moçambicano “confundem-se” com as próprias estruturas do Partido 

Frelimo. Há um certo consenso em Moçambique que esse partido está mergulhado em 

corrupção, e assim, indivíduos que tem relação de parentesco, ou alguma proximidade com 

membros do Partido podem desfrutar de algumas “vantagens” na sociedade moçambicana, daí 

o termo “filho da Frelimo”. 

 

O prestígio dado aos antigos combatentes tende a multiplicar-se nas novas gerações, 

em que os filhos, netos e bisnetos dos valentes combatentes devem poder colher os 

frutos da participação dos seus parentes na luta de libertação, através do acesso fácil 

aos vários serviços do Estado. (MATSIMBE, 2017, p. 69) 
 

 

 Júlio não é um desses filhos. Não tem relações de parentesco com os “grandes 

libertadores”. Essa categoria, “filho da Frelimo”, acionada por Júlio é importante para 

percebemos a importância da compreensão das condições objetivas em que se dá a narração. A 

leitora e o leitor, que vieram a conhecer a história de Moçambique através desse trabalho, só 

conseguem entender a dimensão dessa categoria porque teve a oportunidade de saber o que é a 

Frelimo e quais são as implicações da história dessa partido no Moçambique contemporâneo. 

 O “ser pobre” tem relação com a profunda desigualdade socioeconômica que assola 

Moçambique, que além de ser um país muito pobre economicamente têm suas riquezas 

extremamente mal distribuídas, com poucos indivíduos e famílias concentrando grande parte 

da riqueza do país. Já discutimos um pouco essa questão no capítulo II. 

 O “ser negro”, é um ponto muito interessante, pois as ciências sociais moçambicanas 

contemporaneamente discutem muito pouco essa questão, parece haver na academia a ideia de 

que Moçambique por ser um país como uma maioria esmagadora negra não é assolado por 

questões como o racismo e as desigualdades raciais. No entanto, na percepção de Júlio, a “raça” 

de um indivíduo não é apenas relevante nas interações sociais cotidianas, como também um 
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marcador social fundamental para forma que ele se entende no mundo19. É difícil discutir a 

questão da “Raça” no Moçambique contemporâneo porque quase não há pesquisas nessa área. 

Mas faço um comentário de caráter muito preliminar. Omar Ribeiro Thomaz (2006), em um 

artigo fundamental para compreensão da “raça” em Moçambique, chama atenção para o quanto 

as relações e desigualdades raciais estão relacionadas por uma questão geográfica, 

principalmente por oposição dual campo x cidade. O autor chama atenção para o fato de que 

historicamente as “minorias decisivas no universo social moçambicano, como os brancos, os 

mistos e os indianos, se fazem presentes fundamentalmente na cidade.” (OMAR, 2006, p.257). 

Segundo Institucional Nacional de Estatística através de dados do Censo Nacional de 2017, os 

negros constituem cerca de 99% da sociedade moçambicana, enquanto os mestiços e brancos, 

0,008% e 0,0008% respectivamente. Claro que uma sociedade com uma maioria esmagadora 

de negros, estes serão uma maioria no campo e na cidade. O que se coloca como interessante é 

perceber a relação entre total do grupo racial e ocupação urbana do grupo racial. Do total da 

população negra cerca de 33% apenas estão em um meio urbano. Já entre os mestiços e brancos, 

esse número é de 60% e 68% respectivamente (INE, 2019). Dessa forma, Moçambique mantém 

uma taxa muito desigual de ocupação urbana entre seus principais grupos raciais, o que nos 

permite falar que há uma desigualdade racial em Moçambique e que uma grande marca desta 

desigualdade se dá através das possibilidades desiguais de ocupação do espaço urbano. Assim, 

os grupos mestiços e brancos, têm um maior acesso a serviços, saneamento, eletricidade e etc. 

Uma das grandes dificuldades de abordar essa desigualdade racial com maior propriedade, 

relaciona-se, por exemplo, com a própria estrutura do Censo que não cruza diferentes dados 

com a questão racial. Os únicos dados que encontrei no Censo que dizem respeito a categoria 

“raça”, estão cruzados apenas com residência (rural ou urbana) e faixa etária. Isso limita 

muitíssimo, a possibilidade de análises sociológicas com base estatística. Mas, em termos 

etnográficos, é amplamente perceptível na cidade de Maputo que os bairros mais ricos têm uma 

maior ocupação branca e mestiça, ou de outros grupos raciais “minoritários”. Logo, não é um 

mero acaso que Júlio categorize o “ser negro” como um marcador social da diferença na 

sociedade moçambicana.  

 O que Júlio está chamando atenção através dessas diversas categorias que ele aciona em 

sua narração, é como as mesmas influenciam o seu Campo de possibilidades. Nesse caso, não 

ser “filho da Frelimo”, ser negro e ser pobre lhe coloca uma série de adversidades que ele 

 
19 Em meu período de campo também percebi a “raça” como um marcador social importante nas 

interações sociais cotidianas e tenho desenvolvido pesquisas nesse âmbito.  
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precisará superar, e ele elenca o estudo como estratégia (projeto) fundamental para driblar essas 

adversidades.  

 

5. ALGUMAS INCONCLUSÕES 

 

 No presente trabalho objetivamos a partir da análise da história oral de vida de Júlio 

César Savanguane, investigar as formas criadas pelos sujeitos para a explicação das suas 

próprias vidas, isto é, quais os mecanismos que os sujeitos acionam para construção de suas 

(auto)biografias. Tínhamos também como interesse, compreender como as condições objetivas 

de existência dos indivíduos estão relacionadas com as formas que entendem e contam sobre o 

seu “passado”. Ou seja, como condicionantes como classe, raça, gênero e os próprios 

repertórios socioculturais particulares de cada indivíduo influenciam a forma que os indivíduos 

compreendem, suas histórias e a si mesmos. 

 Tivemos como aporte teórico uma ampla discussão em torno da história oral, história 

oral de vida, (auto)biografias, memória e narração. Compreendendo que estas discussões eram 

indispensáveis para fundamentação e apreensão da análise que realizamos. Sobretudo, no 

capítulo I do presente trabalho, discutimos a trajetória da história oral, abordando as condições 

que permitiram sua emergência. Também abordamos as principais segmentações dentro da 

história oral e nos aprofundamos nas discussões envolvidas na história oral de vida. 

Ressaltamos a importância de uma compreensão sobre a história oral que tenha os processos de 

subjetivação dos sujeitos como um elemento importante, isto é, uma história oral não 

interessada apenas no que os sujeitos dizem, mas também em como dizem. Também 

fundamentais foram as discussões que realizamos sobre memória e narração, como forma de 

apresentar ao leitor o que entendíamos por estas categorias, esse movimento foi central para 

sustentação da análise que fizemos. 

 Do mesmo modo, como também estávamos interessados em compreender como as 

condições objetivas de existência estavam envolvidas na narração que analisamos, 

apresentamos uma discussão sobre a história de Moçambique em diferentes âmbitos. Essa 

discussão objetivou apresentar questões estruturais da sociedade moçambicana que 

atravessavam a história do nosso interlocutor de pesquisa. Tendo como pressuposto que não se 

pode ter a compreensão plena de uma trajetória se não se entende os campos sociais em que 

essa trajetória se realiza ao longo do tempo. 

 Enfim, a partir da análise da história oral de vida de Júlio César Savanguane procuramos 

realizar nossos dois objetivos principais: a compreensão dos mecanismos que os sujeitos 
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acionam para explicação de sua própria história e como estes estão relacionados com condições 

objetivas de existência. Acreditamos, que a partir dessa análise pudemos apresentar alguns 

desses mecanismos, no da história de Júlio expressa-se de maneira muito abrupta a questão do 

tempo da narrativa, a ideia de que o tempo linear do kronos não dá conta dos movimentos da 

memória e consequentemente dos movimentos que realizamos para a construção de nossas 

próprias histórias. A história de vida rompe com o linear, envolvendo-se em um tempo que vai 

e volta, circula e se perde. 

 Naquilo que tange a relação das condições objetivas de existência com a narração, a 

história oral de vida de Júlio também nos fornece importantes subsídios. É patente como a 

história de Júlio confunde-se com a história de Moçambique, diversas discussões que 

realizamos no âmbito da história moçambicana atravessam a vida de Júlio de diferentes 

maneiras. Abrindo-se uma perspectiva relacional onde se compreende a história de Júlio através 

da história moçambicana, da mesma forma que se compreende a história de Moçambique 

através da história de Júlio, isto é, diversos elementos presentes na trajetória de Júlio dizem 

respeito não apenas a questões “individuais” mas apontam para discussões societárias mais 

amplas. 

 Através desse trabalho procuramos contribuir para as pesquisas ancoradas na 

metodologia de história oral de vida e análise de trajetórias. De maneira mais geral, contribuir 

para criação de ferramentas de conciliação entre o subjetivismo e o objetivismo, dualismo que 

marca ad infinitum as ciências sociais. Sendo um trabalho sobre Moçambique apresentado em 

uma instituição brasileira, procuramos contribuir também apresentando um panorama de 

Moçambique para as leitoras e leitores brasileiros, entendemos que isso é de suma importância, 

sobretudo quando falamos de África, um continente amplamente desconhecido pelos 

brasileiros, ou conhecido de maneira estigmatizada e racista. 

 Coloca-se como futuros horizontes de pesquisa, a análise das trajetórias de Arsênio 

Macinguile e Chadércio Malendja, que não foram analisadas no presente trabalho por 

limitações de espaço. Pressupõem-se que a análise dessas trajetórias pode enriquecer as 

discussões que levantamos nesse trabalho, já que permitiria jogar luz sobre outras questões das 

histórias de vida e da sociedade moçambicana, como também permitiria uma análise 

comparativa investigando as semelhanças e diferenças entre essas três trajetórias.  
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

Políticas públicas e movimentos sociais na institucionalização dos 

processos socioambientais: Uma análise comparativa entre 

Moçambique e Brasil  

Pesquisadores: Lucas Santos de Oliveira (UFF)/ Mateus Almeida da Silva (UFF)  

  

           O objetivo desta entrevista é obter mais informações acerca do ambiente acadêmico e 

universitário e suas dinâmicas em Moçambique, tendo como elemento constituinte de sua 

análise os discursos dos estudantes.  

           A entrevista está estruturada usando um guia com tópicos semi-estruturados com 

objetivos de criar provocações, mas que não correspondem a perguntas em si, contendo 

aspectos pertinentes a obter do entrevistado segundo os objetivos da pesquisa; permitindo que 

sejam colocadas outras questões como resultado das respostas anteriores.     

  TÓPICOS NORTEADORES  

1) Identificação    

2)  Educação Básica  

Experiência e Socialização; 

Relacionamento com professores; 

Disciplinas preferidas;  

Preparação para o ingresso no Ensino Superior; 

Expectativa sobre o Ensino Superior;  

Formas de acesso ao Ensino Superior (oportunidades e desafios).    

3) Ensino Superior 

Instituição e 

curso;  

Inserção no espaço universitário;  

Participação em grupos de pesquisa e/ou extensão e cultura; 

Expectativas e perspectivas de carreira.   
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APÊNDICE II 

Transcrição da Entrevista – Arsênio Macinguile, Chadércio Malendja e 

Júlio César Savanguane 

 
Entrevista 

17 de Novembro de 2017 

Maputo, Moçambique 

 

Transcrição 

Janeiro de 2020 

Rio de janeiro, Brasil 

 

Entrevistados 

Arsênio Simião Macinguile 

Chadércio Ernesto Malendja 

Júlio César Savanguane 

 

Entrevistadores 

Lucas Santos 

Mateus Almeida da Silva 

 

Transcrição e Revisão  

Mateus Almeida da Silva 

 

 

[00:00:27] Início da Gravação 

 

Mateus: Só explicando em que âmbito está envolvida essa entrevista específica. A nossa 

pesquisa está inserida em um projeto de cooperação acadêmica entre Moçambique e Brasil e aí 

tipo ela prevê que tanto alunos como docentes brasileiros venham para Moçambique quanto 

alunos e docentes Moçambicanos vão para o Brasil. E essa pesquisa gira em torno 

especificamente de direito socioambientais e ela acredita que a criação de um campo epistêmico 

nessa área entre Moçambique e Brasil tem muito a revelar para os dois países… tipo assim, no 

caso de moçambique sendo um fato muito marcante na consolidação do Estado Moçambicano 

é… quer dizer na criação do Estado moçambicano no caso de Moçambique e na consolidação 

no caso do Estado brasileiro… são problemáticas que são muito pertinentes no caso dos dois 

países, e a gente está fazendo uma série de entrevistas com vários órgãos de pesquisa aqui em 

Moçambique nas ONGs, fizemos algumas entrevistas nos departamentos, com professores e 

tudo mais e essas entrevistas têm de forma geral… elas querem entender quais são as dinâmicas 

de pesquisa, não só de pesquisa, mas de uma forma mais ampla… 
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Lucas: De atuação, de existência basicamente, porque um dos objetivos das entrevistas com os 

estudantes, que é nosso caso específico aqui é entender sobre a vivência acadêmica, a vivência 

de estudante enquanto estudante o que te motiva, quais são suas perspectivas, das atividades da 

universidade, quais a que você mais se identifica, quais você tem mais dificuldade, quais que 

vocês que poderiam melhorar, entendeu, entender como vocês se enxergam como estudantes 

na Universidade Eduardo Mondlane, inseridos no contexto em Moçambique. 

 

Mateus: Mas aí uma coisa é que a gente vai retroceder um pouco, porque tipo vocês já existiam 

antes de serem universitários e como vocês existiam antes de serem universitários está 

diretamente ligado a como vocês existem enquanto universitários… então acho que agora 

começamos de fato né, acho que o primeiro ponto é isso vocês se apresentarem, quem são vocês, 

idade e tudo mais e aí a gente vai lá para educação básica, infância, onde você morava, questão 

de estrutura familiar, como que foi sua educação básica e tudo mais… agora é com vocês. 

 

Chadércio: Mas antes… vocês tem certeza que estás a gravar que a ventania não estas a 

atrapalhar? 

 

Lucas: Não, acho que tá legal. 

 

Chadércio: Porque podemos ficar ali… se não tiver problema. 

 

Mateus: Faz o teste aí.. Ah então é isso. 

 

Chadércio: A então tudo bem era mais uma questão de precaução. 

 

Lucas: Acho ótimo inclusive. 

 

Mateus: Aí vocês quem sabem… quem quiser começar: nome, idade… 

 

Lucas: Fiquem à vontade. 

 

Júlio César: Nome todo né? Eu sou o Júlio César Savanguane, é… natural de Inhambane, fiz 

o ensino médio todo em Inhambane é… no que se refere a questão de como era a família quando 

era pequeno… eu já nasci com os pais separados, pelo menos é o que eu me recordo, então fico 
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com minha mãe, até mais ou menos 13, 15 anos vivo com ela, ela é doméstica né, estudou quase 

até a quarta classe e impressionante como ela me ensinou a ler, com essa experiência. 

É…embora mesmo assim meu pai nunca foi tão ausente… o que acontecia é que ele tinha uma 

outra mulher, sou um filho fora do casamento, meu pai sempre tinha aquela preocupação em 

aparecer a ver o que se passa, pagar escola por aí afora, mas lá para os 15 anos eu fui começar 

a viver um pouco com ele, passava alguns finais de semana com ele, regressava para casa da 

minha mãe e tal. É acho que foi mais ou menos nesse sentido, questão de dificuldades como 

tais econômicas foram patentes, foram patentes… mas no que se refere a escola em si, contam-

me pelo menos a partir da primeira até terceira classe que eu tinha um bom percurso escolar, 

pelo menos naqueles primeiros anos, embora tenha brincado muito na quarta classe e tenha 

chumbado(repetir de ano) depois quinta foi quando… quando cheguei a quinta classe na escola 

onde eu estudava, estava muito cheia né, as salas estavam superlotadas, e coincidiu com a 

construção de uma outra escola perto da residência aonde eu morava, então por causa disso o 

município selecionou estudantes que viviam nos arredores da nova escola construída e então 

acabou movendo toda essa gente, então mudei de escola quando terminei a quinta classe, fiz a 

sexta e a sétima em uma outra escola. E o meu percurso da terceira até a sétima classe, eu tenho 

a impressão de que foi bom tinha dispensado todas as classes com exame mas na oitava classe 

comecei com umas brincadeiras, e comecei a me desviar, passei a ter dificuldades em cadeiras 

como ciências e isso me influenciou muito quando eu cheguei na décima primeira classe, eu 

escolhi letras não só por gostar de letras mas porque eu não tinha domínio das ciências, então 

fui terminando a décima segunda com digamos um bom percurso, com dispensas na maior parte 

das cadeiras. E o curso que escolhi também tem uma ligação com essa questão do domínio de 

letras e domínio de ciências, eu penso que basicamente posso falar dois elementos… quanto as 

brincadeiras eu costumava a jogar um pouco de futebol e tal, nadar nos charcos eu tinha essas 

tendências… pescar, gostava muito de pescar, fazer carrinhos de arame. Eu acho que é… eu 

não tomei uma vida diferente de todo jovem de 95/94 de uma classe familiar baixa, eu acho que 

foi mais ou menos uma vida nesses modos. 

 

Mateus: Na época de… aqui vai até a décima segunda classe? Você falou que teve dificuldades 

na questão de ciências na décima primeira classe. Como foi para você para se preparar para o 

exame da UEM, porque é geral o exame, cai todas as matérias, ou tem área específica? 

 

Júlio César: Na UEM, o curso já determina matérias específicas, por exemplo, eu tinha 

escolhido direito e sociologia, ambos os cursos de exame eu deveria fazer a cadeira de história 
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e português então essas  cadeiras eu já tinha domínio delas então não tive muita dificuldade, 

embora eu tenha escolhido muito isso pelo domínio das cadeiras que eu tinha, eu queria muito 

fazer filosofia quando estava na décima segunda, só que quando olho o edital ali vinha 

matemática e português e nessa altura não tinha visto que tinha como fazer também com outras 

opções tinha como fazer também com história e português e acabei deixando a filosofia, para 

um curso que eu pudesse me enquadrar. 

 

Lucas: Mas me diz uma coisa, durante toda a sua trajetória escolar foi nessa mesma escola, foi 

em toda naquela escola ali perto do seu bairro? 

 

Júlio César: Não, não, da primeira até a quinta classe foi em uma escola e depois com aquela 

mudança, quer dizer, com a construção daquela escola próxima a minha residência me 

transferiram para concluir o ensino primário em uma outra escola, então fiquei la a sexta e a 

sétima. 

 

Lucas: E como você avalia a qualidade dessa escola? 

 

Júlio César: Era muito boa, tinha professores muito muito bons 

 

Mateus: Era considerada uma das melhores escolas da província? 

 

Júlio César: Era considerada, como primária era considerada, era interessante porque era uma 

escola que não tinha nem dois três anos, então comecei estava a iniciar a escola, a sexta e a 

sétima… pelo menos naquele tempo a qualidade era boa, era muito boa. 

 

Mateus: Podemos passar para o Chadercio? Não sei…. 

 

Chadercio: Para mim? 

 

Arsênio: Ok, me chamo Arsênio Simião Macinguile e vou fazer 22 anos, fiz 22 anos esse ano 

é… no que diz respeito é… ao ambiente familiar eu nasci em uma família… uma família que 

posso dizer humilde ou nas mesmas palavras que Júlio César disse uma família que não estava 

na condição de uma família da classe alta, então em termos de condições daquilo que era minha 

família na altura quando tinha… comecei a estudar com 6 anos. 
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Mateus: Você é de Maputo? 

 

Arsênio: Sim sou de Maputo, sim. Comecei a estudar com 6 anos, na altura quem trabalhava 

era meu pai, meu pai não trabalhava cá em Moçambique, trabalhava na África do Sul, aquilo 

que era renda familiar dependia mais do meu pai do que da minha mãe, quer dizer a minha mãe 

apenas ficava a cuidar daquilo que são os trabalhos de casa, os trabalhos domésticos e dependia 

mais da renda mais do meu pai que trabalhava na África do Sul, ele mandava renda as vezes e 

etc. Então quanto a inserção naquilo que é o ensino primário comecei a estudar com 6 anos e 

no ensino primário estudei na Escola 4 de Outubro perto da residência, perto do bairro e… é 

uma escola a nível local da Matola, não era a melhor escola primária mas o ensino em si não 

acho que era mau, tinha bons professores e a qualidade do ensino em si no que tange a … o 

processo avaliativo, eu como estudante avaliar os professores, os professores eles tinham uma 

espécie de preocupação em perseguir os alunos, no sentido de “será que fiz chegar a 

mensagem?”, eu acho que isso que fez com que eu da primeira classe até a sétima classe fui um 

bom estudante, não tive problemas naquilo que tange a assimilação das matérias, consegui as 

cadeiras que tinham exame consegui dispensar todas as cadeiras foi um processo muito bom 

pelo menos no que tange ensino e aprendizagem. 

 

Lucas: Nesse período, você disse que era um bom estudante e tal e a escola não tinha um mau 

ensino, você junto aos seus colegas como você….é… não em sentidos comparativos né, mas 

como você avalia a percepção dos seus colegas, ela era parecida com a sua em relação a escola, 

em relação essa qualidade de ensino, como você acha que era? Você era um dos que mais se 

destacavam por exemplo? 

 

Arsênio: Exato, eu na verdade, não sou eu né… haviam outros colegas mas… dentro daquilo 

que era a qualidade de ensino e como outros colegas viam e como lidavam com o 

aproveitamento escolar posso dizer que nas turmas que eu estava, nas turmas que eu passei 

quase que 30% dos estudantes que tinham bom aproveitamento ali pelo 70% tinha um mau 

aproveitamento era mais ou menos isso e o processo pelo qual eu me referia de como olhávamos 

os docentes, agora falo… tomando em consideração alguns colegas meus, como que eles viam 

esse mesmo processo a qualidade, não foge um bocadinho daquilo que eu disse, eles também 

notavam aquela preocupação dos professores, embora a escola como eu disse não era 

reconhecida a nível local, entre as escolas primárias que tinham ali, aquelas escolas que tinha 
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um alto ensino com qualidade, mas nós como estudantes nós víamos que os professores dão 

aquela qualidade eles perseguem os alunos, estavam preocupados com alunos nós notávamos 

isso… 

 

Mateus: Essas outras escolas também são públicas? 

 

Arsênio: Sim, são públicas. 

 

Mateus: Como funciona esse processo assim de decidir qual escola que você vai ingressar? 

Tipo, você disse tinham escolas que eram consideradas melhores e tipo como funciona… tem 

um processo seletivo, tem sorteio, tem indicação, existe alguma facilidade para alguns alunos 

entrarem nessas escolas melhores e outros não? 

 

Arsênio: Foram dois motivos… o primeiro tem a ver porque as melhores escolas, nesse caso 

das primárias, no caso lá havia problemas de vagas….foi esse um dos motivos de eu não me 

inscrever nessas escolas que eram tidas como as melhores primárias, por outro lado tinha a 

questão da escola está perto da residência, uma vez que era o ensino primário, minha mãe se 

preocupava muito com a questão de ir para escolar e voltar, esse processo, então a escola não 

podia estar muito distante da casa. Tinha esses dois sentidos, primeiro que tentamos naquelas 

escolas que eram tidas como melhores, mas por causa das vagas…, mas não haviam vaga… e 

também recorremos a essas escolas que estavam perto de casa… são esses dois processos. 

 

Lucas: É, porque eu acho que como a gente estava falando das escolas e algumas temáticas elas 

podem ser comuns para todo mundo, se, por exemplo, nós fizermos uma pergunta para o 

Arsênio para o Júlio César e ele terminou de responder e vocês “pô lembrei disso”….vocês 

podem… 

 

Mateus: Eu acho que a gente tá nessa fase mais individual porque é essa fase da apresentação 

que é um pouco mais longa acho que depois as perguntas são mais gerais. 

 

Lucas: É só para vocês ficarem bem à vontade nisso. 

 

Arsênio: Até agora eu só falei do ensino primário, do ensino básico é… décima classe, décima 

segunda fiz na Escola Secundária da Liberdade, também não era uma das melhores escolas 
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secundárias da Matola é…o que eu me lembro era que as melhores escolas no momento era a 

Escola Secundária da Matola, era a melhor né, então fiz meu ensino médio… oitava, nona, 

décima, décima primeira e décima segunda na Escola Secundária da Liberdade é….Só que no 

que tange a … aquele processo de envolvimento e entrega no ensino e aprendizagem começou 

a reduzir um bocadinho, em função da saída da escola primária para escola secundária, na escola 

primária eu era mais dinâmico, mais empenhado e quando fui para escola secundária, talvez 

porque a maneira de lidar, a maneira dos professores de lidarem com os alunos é um bocadinho 

mais diferente como os professores lidam com os alunos na escola primária, na escola primária 

ainda há aquela tradição de  que os alunos precisam ser enquadrados, isso de escola né, precisam 

ser iniciados e na escola secundária o processo já é um bocadinho diferenciado. 

 

Mateus: A escola secundária em termos de estrutura, ela é maior? 

 

Arsênio: Sim, sim é mais maior. Então a oitava classe foi uma das classes que eu brinquei 

muito, recordo que exclui a oitava classe, foi uma das classes que chumbei, só que depois 

quando chumbei eu percebi que as coisas estão feias então comecei a dinamizar aquilo que era 

meu empenho. Então quando repeti a oitava classe fiz mais empenhado, fiz a nona com aquela 

dinâmica de estudante empenhado, fiz décima classe, só que a décima classe é uma classe com 

exame, não consegui dispensar todas as cadeiras, tive que fazer exames de algumas cadeiras e 

como a décima classe é uma das classes que tem que decidir o rumo que irás tomar se vai fazer 

letras… 

 

Mateus: Então os dois últimos anos são como especialização? 

 

Arsênio: Sim, sim. 

 

Mateus: ah… no Brasil antes era assim…. 

 

Arsênio: Então na décima classe o estudante tinha que optar se vai fazer letras ou ciências, e 

no meu caso eu não gostava… não que as ciências exatas ou as ciências naturais não gostasse 

ou não tivesse um bom resultado nessas ciências, era mesmo gostar, eu não gostava, não gostava 

de matemática, não gostava de física, não gostava de química, eu estava empenhado nas letras, 

minhas melhores notas eram nas letras: história, português, geografia, então comecei a pensar, 

como posso fazer ciências, que envolve matemática e etc., se as minhas melhores notas estavam 
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em português, história. Mas vale continuar naquilo que sou bom, então decidir a fazer letras. 

Então décima primeira e décima segunda fiz com aquela mesma dinâmica. Décima segunda 

tinha exames, não consegui dispensar todas as cadeiras, fiz o exame de algumas cadeiras e foi 

o que me motivou a também a no ensino superior a fazer letras, era o que eu estava empenhado, 

eu me sentia mais empenhado, mais apto…. 

 

Mateus: E a Sociologia você escolheu por que?  

 

Arsênio: A sociologia…tem dois motivos: Eu primeiramente, quando eu estava a fazer a 

décima segunda classe, estava muito apegado a filosofia não sei a experiência ou a forma que 

meu docente dava aula mas ele me cativava, no momento eu pensava em fazer filosofia, queria 

exatamente fazer filosofia. O docente que me dava aula me mostrava que filosofia era uma coisa 

interessante e etc. Mas quando terminei de fazer a décima segunda classe alguns amigos já 

estavam na faculdade um deles estava a fazer sociologia e meu irmão estava a fazer filosofia, 

então quando eles se encontravam ali, eu ainda a me preparar a me decidir, o que vou fazer né, 

vou fazer filosofia, vou fazer sociologia…eles discutiam né e então, eles dois discutiam um 

estava a fazer filosofia e o outro estava a fazer sociologia e eu ia vendo as abordagens, um com 

abordagens filosóficas e outro com abordagens sociológicas, eu achava interessante aquele 

debate e a perspectiva sociológica me chamou um bocadinho de atenção, acho que foi o que me 

influenciou a fazer sociologia e na altura eu me recordo que minha primeira opção foi direito, 

sociologia foi minha segunda opção, mas eu não concorri só pra UEM, concorri para 

Universidade pedagógica(UP) e UEM, só que UP não tem segunda opção, só tem uma opção, 

fazes o exame e admites ou não para esse curso e a UEM não, já te dá duas opções. Na UP o 

curso que concorri foi Sociologia, então não consegui admitir a primeira opção que foi 

sociologia na UEM mas consegui admitir a segunda opção que era Sociologia, do outro lado na 

UP consegui admitir Sociologia, então estava com duas opções fazer sociologia na UP ou na 

UEM. Então questão de prestígio né, faculdade que tem mais prestígio e etc. escolhi UEM, 

escolhi fazer sociologia na UEM… 

 

Mateus: Você tem outro irmão sem ser o que fazia filosofia, tem outro irmão no ensino 

superior? 

 

Arsênio: Sim, sim. Um que fazia Artes e Educação Visual e tinha outro que fazia… na verdade 

na altura que eu pretendia concorrer tinha um irmão que estava a terminar Artes e Educação 
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Visual e outro que já havia terminado licenciatura em Música. Então no seio da minha família… 

antes de eu fazer ensino superior, quase que todos da família já estavam envolvidas com escola 

e ensino superior, praticamente eu e minha irmã mais nova éramos os únicos que não estavam 

envolvidos com o ensino superior… 

 

Mateus: Acho que apresentação foi né… acho que a gente pode passa para o Chadércio. 

 

Chadércio: Ok, bem, meu nome é Chadércio Ernesto Malendja, tenho 25 anos, sou natural de 

Maputo, exatamente sou do bairro de Inhagoia também já estive no bairro de Choupal, bem o 

meu percurso…mas antes de falar meu percurso se calhar acho que vou falar um pouco da 

minha vivência familiar. Eu nasci em uma família cristã, meus pais por acaso, se conheceram 

na igreja, então aos 6 anos entrei para escola e não me familiarizei muito no meu primeiro ano 

de escola tanto que reprovei, reprovei exatamente na primeira classe, exatamente eu não gostava 

da escola, eu tinha pavor da escola, eu fugia da escola, então fugia… e o ano seguinte tive que 

repetir, repeti e graça a deus tive altas notas e fui fazendo… 

 

Mateus: Mas o que mudou aí? Porque você entrou e viu que não era aquilo e aí chumbou e 

depois teve altas notas, o que você acha que rolou aí? 

 

Chadércio: Exatamente, acho que em casa alguma coisa me pressionava, eu recordo-me que 

eu ainda fazia primeira classe, meu pai eu acho que estava desempregado, então ele me 

pressionava, eu passava mais tempo com ele, então ele me pressionava de todas as formas para 

poder estudar, também porque ele não havia estudando muito. Minha mãe havia estudado até a 

quinta classe e meu pai também até a quinta classe. 

 

Mateus: Você tem irmãos? 

 

Chadércio: Sim, sou o mais velho.  

 

Mateus: São quantos irmãos? 

 

Chadércio: hã… eu tenho… 5 irmãos, é que eu tenho dois que são novos, muitos novos, são 

do novo casamento do meu pai, é então somos 5. Então… depois disso, ainda no ensino básico 

o meu histórico não é lá muito brilhante, nunca fui lá um bom estudante, não me destacava nas 
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aulas, exceto na quinta classe porque me aconteceu a mesma coisa estudei a quinta classe e 

reprovei, exatamente por causa da minha participação, eu estava a estudar em uma escola e 

aconteceu … numa zona vizinha construíram uma nova escola, era uma escola chão primeiro 

andar… então o que aconteceu eu vinha em um ritmo que provavelmente eu acho que passaria 

de classe, até porque havia me relacionado muito bem com o professor, e aí eu mudei de escola 

exatamente porque era nova e tal… eu até menti que morava perto daquela zona para estudar 

na “rede chão e primeiro andar” (ININT) [00:30:59]. E quando cheguei lá a realidade era outra, 

o professor na minha opinião era um bocadinho mais rígido, um bocadinho mais mau… e foi 

nesse ano que eu chumbei 

 

Mateus: Quando você começou a escola você chumbou e quando você mudou de escola você 

chumbou de novo? 

 

Chadércio: Exatamente quando eu comecei a escola eu chumbei e depois quando eu passei 

para a outra escola eu chumbei de novo… a minha inauguração nas escolas foi de chumbar. 

Então eu inaugurei a escola com um chumbaço e tal e repeti, foi quando dispensei a quinta 

classe passei para a sexta classe e tal também não me destacava, minhas notas não eram muito 

altas e tal fiz a sétima classe fui a exames, passei para o ensino secundário… e meu nome saiu 

para estudar na Escola Secundária Josina Machel. 

 

Lucas: Como assim, seu nome saiu? 

 

Chadércio: Exatamente, na altura que eu estudei…. quer dizer….as escolas… quer dizer… 

erámos nomeados, nossos nomes saiam em algumas escolas da cidade.  

 

Mateus: Geralmente acontecia isso da escola primária para secundária? 

 

Chadércio: As escolas primárias em função dos alunos que já estavam a sair do estudo primário 

para o secundário, eles redistribuíam em função das escolas secundárias locais… 

 

Mateus: O desempenho é levado em conta nisso? 

 

Chadércio: Não, não é aleatório. Então na altura a Escola Josina Machel era a tal era uma das 

melhores daqui da cidade, da cidade de Maputo. E eu não levei mais do mesmo, por dois 
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motivos: primeiro porque meu pai pensou que estava tendo um comportamento desviante, eu 

bebia e fumava e tal e ele achou melhor eu sair da escola e me levou para uma outra escola, um 

internato, então… o outro motivo era por eu ser o mais velho, ele sempre teve uma ideia que 

ele precisava me formar o mais cedo possível, tinha que começar a me formar o mais cedo 

possível porque eu era o mais velho e a qualquer momento ele podia perder a vida e tal e alguém 

precisava assumir a família e tal. E isso acontece quando meus pais se separam, quando eu tinha 

uns 14 anos meus pais separaram-se. Então vivia praticamente, vivia eu e meus dois irmãos, 

meu pai ia ao serviço e eu tinha que cuidar dos meus dois irmãos e depois ir para escola. Isso 

ainda no ensino primário fazia a sétima classe então quando eu passo para a outra escola, saio 

da Josina Machel para o internato em Marracuene, no distrito de Marracuene e Marracuene era 

uma zona nova, era uma escola nova também, uma escola técnica industrial, estava lá… fui um 

bocadinho azarado, eu entrei lá para fazer mecânica, queria fazer mecânica na verdade, mas 

depois de um mês, eu entrei atrasado, eu tive que sair porque a turma de mecânica estava 

superlotada, então os últimos alunos a entrar foram escoados para cursos que eram menos 

frequentados, foi o caso de Serrilharia Civil e tal. Eu passei para Serrilharia Civil, fiz esse curso 

e pelo incrível que pareça o meu percurso acadêmico mudou, eu era lá mais dedicado, até 

porque no internato nós tínhamos horas de estudo obrigatória e tal, o meu percurso acadêmico 

foi diferente, fui destacado no meu primeiro ano e no meu segundo ano, no terceiro ano não 

porque já haviam uns tipos bem barras, porque juntaram Serrilharia e Eletricidade, então perdi 

aquele destaque todo no terceiro ano. E terminei o terceiro ano que equivalia a décima classe 

com uma boa nota. Dali meu pai continuou com este medo, “esse tipo deve estudar, deve fazer 

alguma coisa”. Eu queria continuar no Instituto Industrial, mas o que aconteceu, na altura… 

 

Lucas: Esse Instituto Industrial fica aqui em Maputo? 

 

Chadércio: Sim aqui em Maputo, é perto do Museu 

 

Mateus: Mas esse Instituto Industrial na categoria entre letras e ciências, era letras ou ciências?  

 

Chadércio: Era ciências, na verdade minha inclinação do primeiro ano até oitava, nona, décima 

era mais para ciências, era estupidamente apaixonado por ciências. Então, quando eu estava a 

estudar, meu pai também começou a estudar, ele fez exames extraordinários da sétima, da 

décima até da décima segunda. Quando estava fazer décima meu pai estava a fazer décima 
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segunda, minha mãe também estava a fazer décima segunda. Então também prosseguiram com 

os estudos, então… 

 

Mateus: Esses estudos extraordinários é tipo quando você parou de estudo e você volta? 

 

Chadércio: Você faz um exame de um nível, por exemplo das classes com exame, minha mãe 

continuou normalmente o percurso normal no pós-laboral, de noite, meu pai que saltou as 

classes fez décima classe, passou… 

 

Arsênio: São equivalências. 

 

Mateus: No Brasil chamam de supletivo… 

 

Chadércio: Então, quando eu sai dessa escola industrial, eu me inscrevi para continuar os 

estudos nessa área industrial, estava a fazer Serrilharia já pretendia fazer Mecânica… 

 

Lucas: Essas inscrições são pagas? 

 

Chadércio: Sim, para a primeira escola não concorríamos, para a segunda já tinha de concorrer 

matemática e física. Até a altura eu estava capacitado para concorrer aquilo ali. Só que meu pai 

estava com um receio muito grande, ele queria porque queria que eu começasse a trabalhar 

muito novo, na altura eu tinha 17 ou 18 anos. Então eu inscrevi ali, mas também me inscrevi 

no IMAP, Instituto de Formação de Professores. Na minha família tinha professores e tal, então 

aquela influência, meu pai exigia… quer dizer foi quase obrigatório que eu me inscrevesse 

naquilo ali, tanto que ele começou a me preparar na disciplina de português, e eu não gostava, 

não era tão bom. Fiz exames para o Instituto Industrial e não me preparei, eu me achava muito 

bom… e preparei-me para o Instituto de Formação de Professores. Não admite no Instituto 

Industrial e admite no Instituto de Formação de Professores, então tive que fazer o curso, o 

curso era de um ano. Então significa que eu parei, em vez de fazer a décima segunda, eu parei 

um ano que era pra fazer o Instituto de Formação de Professores, foi depois que continuei a 

fazer a formação em Nampula… fiz a décima primeira e a décima segunda, porém não terminei 

lá, reprovei algumas cadeiras, pedi o certificado e vim terminar cá em Maputo… o Instituto de 

Formação de Professores fiz em uma outra província em Nampula. Então, terminei a décima 

segunda lá, interrompi porque não havia terminado todos as cadeiras e vim terminar duas 
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cadeiras aqui em Maputo, fiz exame extraordinário também das duas cadeiras… esse foi o meu 

percurso. 

 

Mateus: No instituto de Formação de Professores, como que foi? Você falou que seu pai estava 

meio que te obrigando, como foi lá? 

 

Chadércio: Lá se calhar, foi onde houve uma mudança radical naquilo que era meu processo 

acadêmico, eu era estupidamente apaixonado por ciências então por causa daquela 

familiarização as disciplinas que mais me dava bem eram as letras até por influência de amigos, 

questão… acho que também por influência da Igreja, a igreja sempre proporcionava debate a 

questão da leitura bíblica e tal, acabou me influenciando de alguma forma, a familiarizar com 

as letras, tanto que quando me inscrevi para décima primeira, me inscrevi para as letras e não 

para as ciências, como eu vinha me empenhando. Então depois disso, depois que terminei a 

décima segunda, concorri a primeira vez, e reprovei eu não havia me preparado, reprovei aqui 

na UEM. Então no segundo ano, fiquei frustrado e me inscrevi para uma faculdade privada, eu 

já estava a trabalhar em uma instituição privada a dar aulas e tal, quer dizer eu já pagava os 

meus próprios estudos na instituição privada, eu estava a fazer direito, então… há por que 

direito né? A… na altura eu achava o curso do momento, prestígio social, status, era o curso… 

 

Mateus: Todo mundo tentou direito né?  

 

Chadércio: Exatamente, então frustrado de ter reprovado na UEM, eu acabei me inscrevendo 

naquilo ali. Então, no segundo ano ainda naquela instituição, pensei em concorrer novamente 

para UEM, só que não me preparei, então reprovei. Então, quando eu estava no meu segundo 

ano na instituição, parei de trabalhar e a faculdade já estava a me pressionar para pagar as 

propinas… 

 

Mateus: E o direito como estava sendo? 

 

Chadércio: A… eu gostava, eu era o melhor aluno da sala. E tive esse problema do dinheiro, 

então tive que parar lá, tive que parar de estudar. 

 

Lucas: Qual era a universidade? 
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Chadércio: Instituto Superior de Gestão de Negócios, era uma faculdade nova na verdade, a 

sede estava em Gaza, era nova e muito barata, tinha custos muitos baixos. Então tive que parar 

de estudar e no último semestre, eu estava a estudar lá, mas já a me preparar para UEM, que 

era para fazer equivalências, pedir as cadeiras que tinha feito naquela instituição privada que 

eu estava e poder continuar com o direito. Então, concorri só que infelizmente não consegui 

entrar para o curso de Direito, entrei para Sociologia. Como que eu escolhi Sociologia? Quer 

dizer, eu tinha uns brothers, na verdade eu tinha um primo, ele já falava de Sociologia, também 

não sabia o que era sociologia já falava de Sociologia, ele conheceu pelos historiais de alguns 

moçambicanos que haviam feito sociologia e tal até o Mondlane. Das vezes que eu havia 

concorrido para a Mondlane, nunca havia concorrido para o curso de Sociologia, então eu via 

a sociologia como uma forma de furar, caso eu falhe em direito tenho que entrar em 

Sociologia… 

 

Mateus: As outras vezes que tentou Direito, a segunda opção sempre foi Sociologia? 

 

Chadércio: Não, não. A primeira vez foi Direito e Administração Pública, segunda vez foi 

Direito e Direito, eu queria direito porque queria direito. Então, eu fiz isso… 

 

Lucas: A nota deve muito alta, eu acredito. 

 

Chadércio: Exatamente a nota tem que ser muito alta. Então, na minha terceira vez que eu 

admite… 

 

Arsênio: Só uma coisa, sobre a dificuldade de admitir em direito é que geralmente direito  é 

um curso, por exemplo os grandes, os deputados, algumas pessoas influentes né… eles 

geralmente já tem algumas vagas reservadas no curso, o edital pode dizer que existem 70 vagas 

mas daquelas 70 vagas podemos descobrir que 30 já estão reservadas… 

 

Mateus: Mas esteve reservado é oficial, ou é um reservado….? 

 

Arsênio: Não, não, são mecanismos mesmo de pessoas influentes né, que querem garantir, 

querem colocar seus filhos ou até seus parentes, a fazer esse curso de direito porque já estão 

numa área onde direito é que lhe vai favorecer 

 



119 
 

Chadércio: Exatamente, só para acrescentar, existem dois grupos na verdade, os próprios 

trabalhadores, funcionários…quer dizer muita gente vê no direito um curso muito top. Existem 

trabalhadores, filhos da elite que tem possibilidade de meter os filhos sem fazer muito esforço 

e isso dificulta muita gente a entrar… Então foi isso quando concorri a terceira vez para a UEM, 

não consegui direito e consegui admitir para Sociologia, a Sociologia foi um mero acaso, eu 

mesmo quando vim fazer a inscrição, eu nem sabia qual seria minha segunda opção, estava em 

dúvida entre Administração Pública e Sociologia. Quer dizer, eu vim mesmo no feeling de caso 

falhasse em Direito iria fazer Administração Pública, então quando cheguei não sei o que deu 

em mim, quando cheguei na frente daquela moça escreve lá Sociologia, então deu…o diabo 

escolheu aquilo pra mim… então acabei entrando para Sociologia, é foi assim.  

 

Mateus: Acho que agora todo mundo já está em nível que já entrou na universidade. Acho que 

tem uma pergunta que é mais geral e já dá para vocês dialogarem mais entre vocês é que eu não 

sei como é especificamente, queria muito saber sobre qual a reação dos amigos e dos familiares 

quando souberam que vocês iam fazer sociologia. No Brasil, rola a mesma coisa, direito é um 

curso… durante grande parte da minha vida eu ia fazer direito e aí eu era a esperança da família 

porque tipo  eu era uma das pessoas que eles acreditavam que iria entrar na universidade 

pública… e porra ia fazer direito né e no final eu mudei para Ciências Sociais… foi tipo uma 

decepção, decepção não porque é uma palavra muito forte, eles me apoiam e tudo mais, mas 

em vários aspectos a família tipo “É né ia fazer Direito e agora vai fazer Ciências Sociais”. Aí 

eu queria saber um pouco, para saber como a sociologia é vista também, como que foi a relação, 

eles acharam que era tão legal quanto Direito?  

 

Chadércio: A expectativa das pessoas como já sabiam que estava a fazer direito e tal, a 

expectativa deles era que admitisse no curso de Direito, então eles davam toda força para que 

eu entrasse no curso de Direito, mas também uma coisa que aconteceu em meu percurso escolar, 

tive apoio do meu pai e tal, apoio básico e tal, acho que normal de todo pai, mas apoio do tipo 

“Estuda lá e tal”, meu pai me deu esse apoio mas não tanto assim, tão quanto como meu primo, 

eu tenho que por sinal acabou admitindo este ano, ele deu-me muito força, foi por causa dele e 

também por influências de amigos. A expectativa de todos eles é que eu fizesse Direito, mesmo 

para mim, quando alguém me disse que eu tinha admitido…. “Ah Chadércio admitiste…. 

Futuro sociólogo” eu fiquei poxa… eu estava feliz porque eu havia admitido na melhor 

universidade de Moçambique, e eu já pretendia entrar a muito tempo, mas entrei em Sociologia 

né… meu pai eu percebi o semblante, ficou satisfeito…, “mas sociologia o que é?”. Eu me 
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recordo do meu pai só teve informação do que era sociologia depois que eu já havia feito o 

primeiro semestre de faculdade, um amigo que já estava a trabalhar como sociólogo disse “ah 

sociologia é um curso top e tal”, assim como meus amigos e eu tínhamos a responsabilidade de 

explicar o que era isso de sociologia e tal, que sociologia é uma cena nice e tal, até hoje a minha 

luta é essa. Até para minha pita, minha dama, minha namorada, eu tinha que explicar o que era 

sociologia. E eu me interessei pela sociologia já no primeiro semestre então eu já nem queria 

saber de Direito e tal, a minha luta de lá pra cá sempre foi essa “Direito é um curso muito 

limitado, Sociologia é melhor”. A minha luta tem sido essa de me impor enquanto um estudante 

de Sociologia, me impor, é Sociologia é a cena. 

 

Júlio César: No meu caso, é parecido em algumas partes com o caso de Chadércio. É que eu 

no meu percurso tive altas e baixas né, pelo menos na parte do ensino básico até o ensino médio, 

é que eu até a oitava eu acho que só estudava, estava na moda estudar, todo os miúdos da minha 

idade iam para escola estudar e eu também ia, aquela coisa, eu ia mas aquela questão de ter 

aquela clareza de estudar para que? Aquela consciência própria, aquela motivação própria eu 

não tinha, eu ia porque as massas iam, eu também fazia parte das massas e ia para lá. Só ocorre 

um pouco na décima classe, eu chumbei na décima classe, eu chumbei em ciências, então tive 

que repetir ciências no ano seguinte, e naquele tempo… 

 

Mateus: Você faz de novo só o que você chumbou? 

 

Júlio César: Sim, sim. E comecei a ter um pouco mais de relação com jovens um pouco mais 

velho que eu, que tinha tentado admitir, outros que já tinham filhos, já tinham mais uma 

mentalidade de futuro, de trabalhar e quando conversávamos eles mostravam aquele 

arrependimento “a se eu tivesse estudado a sério, já teria admitido, estou a quatro anos a tentar 

e não consigo”. Então, começou a mudar um pouco a minha mentalidade, eu ia para escola por 

mim e queria ir para lá e o mais rápido possível acabar com aquilo para ver outras coisas. É o 

que ocorreu nesses últimos anos, terminei a décima, décima primeira e décima segunda mas 

quanto a questão de universidade eu acho que fui para universidade mais pelas circunstâncias, 

no sentido de meu pai podia pagar o ensino público para mim, porque no meu seio de amizades, 

não tinha nenhum indivíduo que tinha feito universidade ou alguma coisa, meus amigos todos 

tinha um projeto de dinheiro, ter dinheiro, ter uma boa vida, entre aspas, mas a ideia de chegar 

lá não passava pela universidade. Eu tinha um tio na altura que já havia feito direito, já 

trabalhava, nos últimos anos, ele começou a comentar muito, “você tem que fazer direito. Se 
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fizer direito vou te arranjar uma vaga”, então eu já caia um pouco naquilo, embora eu não 

tivesse muita vontade de fazer universidade, mas ah meu pai pode pagar e ele está a me prometer 

uma vaga para o futuro, então não perco muita coisa, então posso engrenar nesse caminho. Só 

que quando já vai lá para o fim eu faço exame de admissão, eu concorri só na UEM, porque já 

não tinha muito essa vontade de entrar, meus amigos todos não mostravam que iam seguir o 

mesmo caminho, e isso tinha muita influência, porque eu vinha com eles, aquela amizade de 

adolescente, aquela ideia de que vamos ter uma casa juntos no futuro, vamos fazer as mesmas 

coisas… então quando eu me imaginava na universidade, eu me imaginava na universidade 

sozinho e meus amigos em outros percursos, então deixa eu concorrer só a uma. E curiosamente 

eu não estudei para o exame, eu estudei acho que faltava uns três dias, eu estudei para português 

e fui fazer um exame de história, estudei para um exame e fui fazer outro, eu não tinha aquela 

preocupação de admitir né. Só que depois daquilo eu vejo que admite, e como tinha dito 

Sociologia era um curso que não sabia do que se tratava, eu até gostava de Psicologia e 

Filosofia, mas Filosofia tinha aquele entrave da matemática, eu não gostava das ciências 

mesmo. Eu disse que vou fazer aqui? Então voltei a proposta do meu tio e escolhi Direito como 

primeira opção, já naquela de no futuro terei uma oportunidade. E qual outro curso? Então 

comecei a observar os cursos em função das cadeiras do exame… Sociologia ou Psicologia? 

Eu fiz uma associação, se psicologia tem a ver com uma pessoa, sociologia deve ser uma 

psicologia de muitas pessoas… ah deixa eu fazer isso aqui se der deu. Mas como é segunda 

opção é aquela coisa. E depois saíram os resultados, eu tive a informação que tinham saído os 

resultados uns três ou quatro dias depois, estavam a comentar “ admite na UEM, admite na 

UEM”, ih eu fiz exame deixa eu ver o que se passa aqui, fui ver os resultados e vi que tinha 

admitido em Sociologia em Maputo, epa aquilo foi um choque, e os sonhos que tinha feito com 

meus amigos? Todos estão perdidos. Maputo era um outro lugar, todos ficavam ali. E outros 

amigos que haviam concorrido não tinham dinheiro para pagar a universidade, acabaram 

ficando nisso. Eu falei que tenho um amigo que é fotógrafo né? Mas ele tinha essa ideia de 

fazermos uma vida juntos né, mas o caminho foi se mostrando diferente. Então, quando eu 

chego admite na Sociologia, eu não investiguei o que era até começar as aulas, não investiguei 

o que era isso de Sociologia. Cheguei aqui e vi, primeiros dias mandaram dez textos, eu lia… 

na altura eu não conversava nem com Chadércio e nem com Arsênio, eu estava no meu canto 

na sala né, ficava no meu canto, estudando. Aquela tentativa de nos impor dentro da sala é que 

criou aquela motivação, porque eram vários indivíduos, todos tem uma tendência de chegar 

num lugar onde não conhece ninguém e pensar eu tenho que me impor aqui, nas disciplinas né. 

Então eu estudava muito, eu comecei a perder as madrugadas logo cedo, me empenhava muito, 
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e quando começou a me entrar um pouco dessa noção do que é a Sociologia fiquei apaixonado, 

como disse Chadércio. Entre Filosofia e Sociologia, parece que eu ia gostar mais de fazer este 

curso que estou a fazer do que a própria Filosofia. Então foi ali aonde eu comecei  a ter uma 

vontade própria de estudar Sociologia e me empenhei, e me desenvolvi mais ou menos nesse 

sentido, mas influência como tal de fazer universidade eu não tive muito, meu pai eu tive que 

lhe dizer  “Eu me inscrevi né, preciso de dinheiro para pagar”, mas ele não estava muito 

preocupado com isso, talvez por eu não ter uma ligação muito forte com meus irmãos, uma 

geração grande de indivíduos já licenciados, eu não tinha uma relação muito forte com eles 

porque eu estava em Inhambane e eles em Maputo. Então lá, eu estava com minha mãe que só 

tinha feito até quarta classe, minha irmãzinha estava a fazer décima, oitava classe, então meu 

círculo de amizades ali, não me permitia sonhar a universidade como aquilo que eu queria, eu 

queria dinheiro sim, mas não era a universidade que vai me fazer chegar lá, eu tinha outros 

caminhos para seguir. 

 

Mateus: Você é o único que não é de Maputo…. 

 

Chadércio: Ele é de Maputo província, eu sou de Maputo cidade. 

 

Mateus: Tudo bem que você já devia imaginar porque você tinha irmãos que já estavam em 

Maputo, mas você coloca que sair de Inhambane e vir para Maputo, deixar seus amigos… era 

uma coisa que pesava muito? 

 

Júlio César: Pesava no sentido de vir ficar aqui, mas como lugar Maputo me impressionava, 

porque eu já tinha vindo antes passar férias. Eu vi a cidade ah…sempre que eu vinha para aqui 

quando, eu regressava, eu era o messias. Então, aquele prestígio que Maputo tinha, aquelas 

roupas de Maputo e tal aquelas coisas, isso criava um prestígio, isso era bom. Ir buscar o 

prestígio e voltar. Mas a ideia de ir ficar que soou como choque, ficar aqui só… e na altura um 

outro entrave é que eu já namorava com uma miúda desde da décima primeira classe, então 

quando terminei a décima segunda, era o segundo ano, isso criou uma sensação… Inhambane 

tinha uma coisa interessante, que vejo agora que estou em Maputo, lá com muita facilidade 

você se apaixona e pode querer viver aquela vida de cabana, aquela ideia de viver vida de 

cabana…é muito possível se desenvolver lá, então eu já estava muito apegado… 

 

Lucas: Vida de Cabana é casar? 
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Júlio César: Sim, sim, não interessa de somos pobres ou não, vamos ficar juntos. Isso criou 

muito choque, muito choque, todos os meus amigos são de aqui viver uma nova realidade…. 

epa já admite, são apenas 4 meses depois mais 4 meses e depois volto. Só que quando cheguei 

as coisas mudaram muito, mas foi mais ou menos nesse percurso a minha influência para 

admitir. 

  

Chadércio: Quer dizer que agora estaremos a conhecer um Júlio Romeu e não um Júlio 

cientista 

 

Lucas: Você volta durante esses 4 meses? Ou agora que você já está aqui você pensa… vou 

ficar mais um tempo 

 

Júlio César: Eu volto, volto porque gosto de curtir as praias de lá, o verão, uma boa cerveja, 

descamisado… 

 

Mateus: E você Arsênio como que foi? 

 

Arsênio: No meu caso…Sociologia, como que as pessoas encararam, quando admite em 

sociologia. Na verdade, não foi um bocadinho diferente do que Chadércio disse, talvez a 

diferença possa estar na expectativa daquilo que era minha família né, sendo que quando eu 

admito para faculdade, só minha irmã, a mais nova, não estava envolvida com o ensino superior, 

todos os meus irmãos já estavam envolvidos com o ensino superior, então muitos deles já 

estavam nesse processo de dar aulas como licenciados, isso excluindo eu, meu irmão que estava 

a fazer Filosofia, essa minha irmã que ainda não havia entrado na faculdade na altura. Sendo 

que meus irmãos já estavam nessa experiência de dar aulas, Educação e Artes Visuais e Música 

como licenciados, a maior preocupação deles, era saber, “Sociologia, vai fazer o que? O que 

vais fazer com Sociologia? De que modo vai ser útil isso?” E como estavam nessa área de 

ensino e aprendizagem, eles estavam mais preocupados em eu fazer um curso que pudesse 

facilmente ser colocado como professor, então houve na verdade, por parte da minha família 

essa expectativa, um bocadinho de decepção porque Sociologia era um curso…primeiro porque 

o curso em si não permite ser um professor a nível de escolas secundárias, escolas primárias… 

 

Mateus: Não tem Sociologia no Ensino Primário e Secundário? 
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Arsênio: Não, não tem. E eles como já estavam nesse mundo de ensino de dar aulas, eles 

ficavam um bocadinhos preocupados, “Agora se esse curso não dispõem dessa ferramenta de 

puderes dar aulas nas escolas primárias e secundárias, como que vais fazer?” Eles ficaram muito 

decepcionados, “Mas por escolheste esse curso?”, Alguns já começavam a questionar, por parte 

dos meus irmãos, esses que já estavam nessa área de ensino etc. etc. Por parte da minha mãe, 

minha mãe sempre, quer dizer, deu aquela liberdade, você escolhe o que quer fazer, o curso que 

quer fazer, nunca me impôs, “deves fazer isso, ,deves fazer aquilo”, ela apenas me deixava com 

a liberdade de eu fazer o curso que queria fazer, foi mais ou menos assim. E como havia 

admitido UEM e UP, também na escolha, entre UEM e UP, fui muito influenciado a me 

inscrever na UP, pelos irmãos que estavam ligados à área de ensino e aprendizagem, porque 

UP é uma universidade que tem uma sobrecarga pedagógica diferentemente da UEM, porque 

UP geralmente foi uma universidade que foi feita para formar professores, até o nome já diz 

isso Universidade Pedagógica. Então, eles insistiam que eu fizesse Sociologia na UP, talvez 

pela UP dispor dessa pedagogia etc. etc., mas eu naquilo que eu queria, naquilo que me 

motivava mesmo, não queria fazer Sociologia na UP, questão de prestígio mesmo, a 

universidade que era considerada a melhor universidade, só de tu estares lá as pessoas já diziam 

“hm moço inteligente” é a UEM, então nessa via eu acabei optando mesmo pela UEM, apesar 

de meus irmãos estarem a me pressionar, eles me pressionavam mesmo, “Entra na UP, entra na 

UP, porque tu vais ter um bocadinho de pedagogia e quando tiveres a pedir emprego…”, Sendo 

que a área da educação é uma das áreas que mais facilmente tu podes ter acesso a emprego, 

porque é uma das áreas com mais prioridade a nível do governo, eles olhavam mais por esse 

sentido e não um curso tu fazes o curso e depois tem que estar aí a ver como que vais fazer para 

dar conta daquilo que é o mundo do emprego, mas aquilo que era minhas expectativas eu preferi 

mesmo UEM, questão de prestígio e tal e quanto a Sociologia como eu já havia dito, eu escolhi 

Sociologia mesmo por influência dos amigos e eu já tinha uma noção. É muito interessante que 

eu estava a fazer Sociologia no primeiro ano e eu já conhecia Weber, já conhecia Durkheim, os 

clássicos, já conhecia Marx, já tinha noção de alguns conceitos de Weber, como Ação Social, 

porque eu estava em um meio em que se debatia esses assuntos com esses colegas, como o 

André que estava a fazer quarto ano de Sociologia aqui, na altura quando entrei ele estava a 

fazer segundo ano. Quando ele saia da faculdade passava na minha casa, conversávamos, eu já 

tinha uma noção de Sociologia, Sociologia não foi algo que me veio por acaso, tipo assim “deixa 

eu ver tentar o que é Sociologia”, eu fui mesmo sabendo que Sociologia é isto, estava mesmo 

consciente de Sociologia, foi mais ou menos nesse sentido. 
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Lucas: Essa parte inicial foi boa. Pensei em passarmos para o ensino superior. Vocês acreditam 

que vocês têm mais algum ponto? Porque a gente vai passar agora para o Ensino Superior 

 

Arsênio: Esse é o último aspecto né? 

 

Mateus: Mas acho que agora vai fluir mais rápido, porque as respostas são mais curtas. Já que 

vocês estudaram juntos desde então, acho que podemos ir para o ponto de vocês chegando na 

UEM. Vocês já conheciam algumas pessoas que estudavam? Me inscrevi, primeiro dia de aula, 

não falando do primeiro dia de aula especificamente, mas tipo falando desse primeiro contato, 

quando você chega, e agora de fato estou estudando aqui, tenho uma rotina aqui… 

 

Lucas: Lidar com as expectativas, lidar com o formato do curso, a relação com os professores… 

 

Mateus: Tenho avaliação, tenho aulas… 

 

Lucas: Uma nova dinâmica né, como o Júlio tinha dito logo no início ele já começou a virar 

noites né, então essa transição da Educação Básica para o Ensino Superior, ela determina 

algumas reformulações de atitude, então como que foi para vocês? 

 

 

Arsênio: Eu particularmente, no primeiro contato com o ensino superior tive algumas 

dificuldades. Isso porque o Ensino Secundário, particularmente em Moçambique, não há uma 

pré-prepararão no Ensino Secundário, daquilo que são as maneiras de ser e estar, tanto no 

sentido de como que os docentes, esse processo de ensino e aprendizagem, como que os 

docentes lidam com os alunos, é diferente do Ensino Secundário e Primário, no Ensino 

Secundário, sendo o ensino pré-universitário, penso eu que devia-se ter uma noção do que é 

Universidade, mas no nosso contexto não se verificasse isso. Quer dizer, nós chegamos, como 

eu cheguei praticamente, no Ensino Superior e notei uma discrepância total, entre as exigências 

que os docentes tinham por parte de nós, no sentido de que na escola secundária, nós 

chegávamos ali e ouvíamos as coisas que os docentes no ditavam, e nós só íamos ler aquilo que 

eles ditaram e pronto, ouvíamos e respondiam aquilo que eles ditaram, quer dizer, era algo 

muito mais fechado. Agora a universidade, quando eu entrei, no momento eu senti, relaxei até 

nos primeiros dias, porque pensei que o processo seria uma bocadinho mais ou menos como 
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aquele né, embora já tivesse contato com os meus colegas que falavam que a universidade é 

diferente, mas porque eu ainda não havia vivenciado aquilo, eu esperava uma coisa um 

bocadinho sei lá similar ao Ensino Secundário, no sentido de que os docentes de fato eles dão 

as matérias e tudo mais, mas quando cheguei eu vi que os docentes só dão o plano analítico, 

eles só dão plano analítico, e o estudante em função do plano analítico tem que começar a se 

organizar, quer dizer não é o docente que organiza o estudante, é o estudante que se organiza 

em função do plano analítico. Então essa foi a dificuldade que eu tive em relação a esse primeiro 

contato com a universidade, porque de fato eu chegava em uma aula e tinha que ler aquele 

assunto que não li, porque eu já esperava que o docente falasse, “Próxima aula vamos ler isso, 

vamos ler isso, ou vamos dar isso, vamos dar isso”, como no ensino secundário. O que nos 

guiava era o plano analítico, nós já tínhamos que saber que próxima aula o assunto é esse, em 

função do plano analítico. As vezes chegávamos lá…surpresos, é claro que no primeiro ano os 

docentes não são tão rigorosos em relação a isso, mas de certo modo isso mostrava uma 

discrepância, uma coisa muito diferente do que vínhamos tendo no ensino secundário. E um 

outro aspecto tem a ver com o ambiente em si, o ambiente universitário, é um ambiente que 

fora esse aspecto, de ensino e aprendizagem, a questão de relacionamentos, amizades… 

também nos primeiros anos houve uma dificuldade muito grande, não no sentido de um 

obstáculo que não se pode passar né, mas no sentido de que as experiências que eu tinha na 

escola secundária são diferentes das experiências que eu vim ter aqui, na escola secundária, 

terminava a aula e já estava a conversar e etc. mas no ensino superior não, as aulas terminavam 

e quando saia e eu só via jovens com computadores, muitos com fichas, quer dizer é como se 

fosse um mundo onde tudo se resume em leituras, não havia aquele momento para estarmos ali 

a sorrir e conversar, assuntos do gênero e isso foi uma das coisas que de fato mostrava aquela 

discrepância que dificultava a inserção, fora isso, outro aspecto também, tem a questão da turma 

mesmo, a questão do contato, epa novas pessoas, pessoas que vem de contextos diferentes. Foi 

uma experiência que foi um bocadinho difícil no primeiro ano, mas com o passar do tempo 

fomos nos conhecendo, como Júlio César estava dizendo que no primeiro ano ele era um 

bocadinho mais quieto, até eu me recordo que Júlio César era o mais fechado dos estudantes, 

eu não que era muito aberto, nunca fui assim de ser muito aberto, de repente cheguei e já começo 

a me envolver com todos, não. Tinha algumas pessoas que já me envolvia com eles, já tinha 

umas conversas básicas, mas não estava assim muito aberto, ainda era um bocadinho fechado 

etc. Quanto aos docentes, a relação professor docente nos primeiros anos, a experiência acho 

que foi boa, os docentes deixaram uma transparência de que a universidade têm bons docentes, 

como os docentes dão aula e etc., só tinha um docente que era muito chato, ele dava a cadeira 
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de Técnicas de Redação Acadêmica, talvez pela natureza da cadeira né, é uma cadeira muito 

rigorosa que tem a ver com escrita, como que os estudantes escrevem, como que organizam as 

ideias, e como saímos de um contexto secundário, ainda não há… claro que deveria se exigir 

como ensino secundário a questão da escrita é umas das coisas pertinentes, começa lá né, não 

é no ensino universitário que se exige a rigorosidade de escrita por parte dos estudantes, mas 

nessa cadeira se exigia muito isso, o docente era muito chato, então foi um dos docentes que, 

pelo menos, no primeiro contato com a universidade a experiência não foi assim tão boa, no 

sentido daquela rigorosidade que ele tinha… mas os outros docentes, eram docentes muito 

abertos, tanto que teve docentes que nos ofereceram doces como o professor Nipassa, aquilo 

motivava muito, na parte dos docentes, esse primeiro contato com a universidade foi bom, 

tirando o docente que dava a disciplina Técnica de Redações Acadêmicas foi bom, foi bom. 

 

Júlio César: No meu caso, como eu já tinha referido um pouco, Arsênio contou um pouco uma 

história e eu me revejo nela. Primeiro ponto é a questão de universidade, ensino superior e 

ensino médio, há uma discrepância realmente em questão de exigências, então eu tive realmente 

o mesmo problema que Arsênio, chegar aqui e ser exigido muito mais do que era exigido lá, lá 

em um ano, digamos, um livro era para um ano inteiro, parecia que líamos uma página por dia, 

quando chego a primeira coisa que me informo é que tinha um plano analítico, e o plano 

analítico não está dividido em páginas, são livros, então aquilo primeiro me deixou preocupado. 

Vou ler tantos livros assim? Então chegou o professor Tsamba, esse professor foi terrível, ele 

me aparece traz um conjunto de textos, muitos textos, e deixa encima da mesa e fala: “No final 

do semestre terão lidos tudo isso”. Então aquilo foi um tanto assustador, criou um choque, 

porque não estava acostumado aquela rotina. Quanto a inserção, realmente eu era muito fechado 

no início, era muito fechado, esse meu lado fechado tem relação com um acontecimento que 

ocorreu quando eu estava a cursar a sétima classe. É que eu por indisciplina né….eu não contei 

que era da Igreja né? Eu nasci na igreja né, não no sentido de estar dentro da igreja, digo naquele 

contexto, minha mãe ia na igreja e tal e me batizou quase inconsciente, no sentido que eu não 

sabia o que era aquilo, batizou-me e fui crismado sem ter noção o que era religião e fui 

crescendo, quanto eu tinha 15 anos algo assim, estava na décima, décima primeira classe estudo 

um pouco de filosofia, bem antes eu já começava a não gostar muito de religião por causa de 

um problema, meu tio exigia que eu fosse a Igreja. Só que havia um conflito de atividades, é 

que eu gostava muito de jogar bola e de nadar, era aos sábados, o ensaio dos miúdos da minha 

idade, era aos sábados, e por coincidência também era a hora do jogo ou de ir nadar, então nós 

já não gostávamos aquilo nos impedia de fazer aquilo que nós gostávamos, então criava um 
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choque e comecei a me distanciar um pouco e com um pouco de filosofia, umas ideias ali, fui 

me despertando disso e na altura em que eu rezava em um domingo e tal… eu ia a igreja com 

minha irmãzinha e mais dois primos e a caminho da igreja chegamos lá dissemos para minha 

irmãzinha para entrar na igreja e ela pergunta: “E vocês onde que vão?” “Vamos tratar assuntos 

que nos interessam”, então saímos para nadar e dessa saída chegados lá, surgiu um cara ali que 

pediu para empurrarmos o carro para poder arrancar. Nós gostávamos de empurrar o carro e 

nos segurar no carro depois que o carro arrancar, para sentir aquela brisa e tal, aquela 

boleia(carona) não dada né, só que infelizmente dessa boleia né, o cara arranca e acelera e não 

presta atenção que tinha pessoas, eu e um primo estávamos no carro, o outro não estava no carro 

empurrou e logo deixou. Enquanto o carro ia acelerando meu primo, começa a conta uma 

história: “Ih vão nos roubar”. Já tínhamos essas histórias ali de tráfico né, de crianças e tal. Isso 

nos deixou totalmente confusos, já estávamos em pânico e tal por causa da velocidade ele conta 

essa história de imaginar ser traficado, então ele dá a ideia de saltarmos na estrada, eu saltei 

primeiro, ele saltou depois… 

 

Lucas: Com o carro em movimento? 

 

Júlio César: Sim, sim, estava muito acelerado. Saltei, tenho algumas cicatrizes, essa cicatriz 

aqui é dessa ocasião. E ele também salta, ele aleijou o joelho e eu fiquei inconsciente, só que 

quando acordo no Hospital, eu não sabia o que se passava, e o médico me diz que quebrei um 

dente, que quebrei um dente pela metade, e eu já sentia um arrepio que me incomodava muito, 

e ele disse que era melhor extrair, aí tive que extrair. Isso mudou totalmente o meu percurso 

que veio a seguir, quer dizer aquelas terminologias de “desdentado” tive que suportar, estava a 

fazer sétima classe, então criou um choque na minha maneira de lidar com as pessoas, aquela 

autoestima, acabei me fechando, é uma espécie de eu me fechava para que sentissem um pouco 

de pena e não me gozassem muito, eu fui me fechando, eu era muito extrovertido na altura, 

então me fechei. Só com o tempo fui tentando ganhar um pouco de autoestima, fui recuperando, 

só que sempre tive dificuldade de me inserir em novos contextos, primeiro eu me fecho, vejo 

como que tá o local, se dá para me soltar ou não. Então na inserção, nos primeiros dias de aula, 

era muito nesse sentido, eu não conhecia ninguém e eu tinha, digamos, Estigma, para recordar 

Goffman né, eu tinha uma característica não esperada, então isso cria um comportamento de 

estigmatizar o indivíduo que tem essa característica. Então procurava sempre me fechar, para 

ver como me insiro aqui, bem devagar, para não criar um choque e acabar sofrendo bullying 

né, ou aqueles gozos né. Eu me inseri mais ou menos nesse sentido. Por isso que no primeiro 
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semestre eu era mais fechado, só no final do segundo semestre é que comecei a me abrir um 

pouco, conversei a conversar um pouco com Chadércio e com Arsênio.  

 

Mateus: No seu caso ainda tinha a novidade da UEM e a novidade de morar em Maputo. 

 

Júlio César: Era esse novo contexto, lá eu já estava mais aberto, mais quando cheguei aqui 

novo contexto, não tinha os amigos que já estava acostumado, então você procura se fechar um 

pouco porque pode sofrer esse tipo de represálias, então foi mais ou menos por causa disso. Só 

que depois eu fui sentido um pouco a ideia de eu tinha essa desvantagem né, digamos, social 

né, de ter falta de um dente, mas parecia que eu podia me impor de uma outra maneira, e essa 

maneira eu já tinha descoberto a partir da décima classe, a ideia de dominar muito bem o que 

se faz lá, que é estudar. Então meu empenho teve esses dois parâmetros, por um lado quanto 

mais eu for bom melhor vou me impor aqui e ninguém poderá dizer nada, então eu fui correr 

muito nesse sentido, procurando me esforçar logo nos primeiros dias, acho que a inserção foi 

boa, foi boa, até tive uma namorada logo no primeiro semestre que eu não estava a espera… foi 

uma inserção boa, então nesse sentido de conseguir me inserir, eu consegui me inserir, acabei 

me sentindo feliz, vontade diante dos colegas, na questão de debater ideais, debater ideias com 

aquela vontade de estudar muito. 

 

Mateus: E aí Chadércio?  

 

Chadércio: Acho que… em algumas coisas me assemelho ao que o Júlio e o Arsênio disseram, 

mas eu, o que vai diferenciar é a minha entrada aqui na UEM. Eu já tinha um contato com o 

ensino superior quando estava na outra escola privada, então a minha expectativa quando entrei 

em particular aqui, eu já estava fazendo o segundo ano e tal, vai acontecer que vou castigar 

aqueles miúdos, vou castigar muito esses miúdos, a minha expectativa, para falar a verdade era 

essa, vou chegar ali bem calmo…já estava com aquilo que Goffman tinha falado aquilo de 

transparecer, de representar, já havia idealizado aquilo que iria representar dentro de sala de 

aula, esses putos têm que perceber, esses miúdos têm que perceber que estava numa privada 

fazendo Direito e não essa porcaria de Sociologia. Então quanto entrei aqui… para minha 

insatisfação a minha primeira aula foi exatamente com esse professor de Técnicas de Redação 

Acadêmica, o discurso dele acabou com minha autoestima, ele me fez perceber que as 

dinâmicas eram diferentes, eu vim de uma universidade privada que a dinâmica era bem 

diferente, o que estava a acontecer lá não era muito diferente do que estava a acontecer na escola 
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secundária, tanto que eu não senti essa violência, quer dizer em termos psíquicos, essa ruptura 

entre ensino secundário… o que estava a acontecer na universidade que eu estava e que os 

docentes iam lá e descarregavam aquilo que eles tinham, agora aqui não a cena era diferente, a 

cena do plano analítico, temos que ler livros, e a minha dinâmica de leituras lá não era muito 

boa comparativamente a que era exigida aqui, comecei a descobrir que as coisas não iam ser 

bem assim como havia organizado, vou matar uns putos e o que aconteceu foi que os putos 

começaram a me matar. Tanto que Arsênio e Júlio César…como que foi a minha inserção, eu 

tinha aquela expectativa de chegar aqui e mandar nas coisas, claro que eu também era muito 

reservado, aquela coisa de estudar o mercado, até por causa também da minha idade, eu senti 

que eles eram mais novos, aquela coisa os putos devem me respeitar como tipo mais velho e… 

devem saber que eu já estava no ensino superior, só que quando chego aqui descubro que as 

dinâmicas aqui são outras, as coisas são completamente diferentes, fui percebendo deles e de 

outros colegas… eu estava a brincar quando falei que não estudava, não fazia nada de especial, 

não me dedicava tanto assim, então o que eu percebi é que o que estava a acontecer é que 

Arsênio e Júlio César já estavam destacados pelos professores… 

 

Mateus: Mas você já estava trabalhando né? 

 

Chadércio: Sim, já estava a trabalhar, o detalhe é que quando admite para entrar na UEM, 

admite também para trabalhar no Estado, dar aulas no ensino público, tive essa sorte. Então 

quando entrei aqui percebi que as dinâmicas eram outras, os estudos, tinha que redobrar o 

esforço, que na verdade estava a começar tudo de novo, estava a começar tudo do zero, as 

dinâmicas foram essas. Agora minha relação com os professores, relação eu como estudante e 

professor, normal, quer dizer, fiquei surpreso porque os professores daqui da UEM eram 

completamente diferentes, eles já admitiam nas suas apresentações que se nós não nos 

dedicarmos a coisa não vai acontecer, quer dizer você não vai ser bom estudante, então foi por 

aí, o professor Tsamba foi a única cadeira que fui a recorrência, exatamente pelo nível de 

exigência que ele tinha. Fui compreendendo que as dinâmicas são outras, tenho que me 

comportar de outra forma, foi basicamente isso. 

 

Lucas: Ainda tratando dessa questão de inserção no Ensino Superior e muito também sobre 

como vocês lidavam com a relação do professor com vocês e essas novas exigências, chega um 

momento na universidade que você se depara com a exigência por produtividade, então queria 

que vocês falassem um pouco, sobre como essa exigência de produtividade se reflete no 



131 
 

rendimento por nota de vocês. Por que no Brasil nos temos aquilo que chamamos de C.R, que 

são as médias dos estudantes, e isso determina muito da trajetória do estudante… 

 

Mateus: No nosso caso mesmo, quando fomos selecionados para o projeto, um dos critérios 

era o C.R, o C.R definia….em diversos momentos, o C.R determina se você entra ou não, no 

Brasil isso gera um terror porque não basta produzir, você tem que manter uma produtividade, 

não bastar ter um C.R alto, você tem que manter um C.R alto…. 

 

Lucas: E isso é difícil… então como vocês lidam com essa questão de ter de produzir, manter 

esse rendimento, com uma nota, como os professores cobram isso de vocês, como vocês se 

sentem com isso? 

 

Júlio César: Nesse ponto de atividade e cobrança, para mim é em dois sentidos, por um lado 

tem a cobrança dos professores e por outro lado eu mesmo que me cobro. Por parte dos 

professores é no sentido de que logo no início eu comecei a me envolver um pouco com 

estudantes que já estavam aqui a um tempo né, e contavam histórias de determinados docentes, 

que eles já foram estudantes daqui, de repente foram monitores, de monitores foram assistentes 

e de repente já eram docentes, então eu comecei a inverter um pouco a minha maneira de pensar, 

a ideia de que eu devia passar pela universidade e levar um diploma e depois regressar. Não, o 

trabalho está lá, o emprego está lá na universidade, faz-se lá, tem que ser lá. Eu pensei que 

primeiro eu tinha que demonstrar aos docentes que eu tinha potencial para isso, para ficar eu 

tinha que ter melhores notas, a questão de qualidade, mostrar qualidade, o que justifica essas 

próprias notas. Então, comecei a tentar a mostrar e a manter essa produtividade, isso logo no 

primeiro semestre né, como uma tentativa de me impor, ou substituir aquela característica que 

não era esperada né, eu me impunha nesse sentido. Só que isso também acabou desenvolvendo 

essa ideia de que estou assim, tenho que continuar, a ideia não é regressar é progredir ou manter, 

então isso foi forçando a minha maneira de estudar, já tinha aquela imagem dos docentes cá, se 

as perguntas falham ali, há um lugar, Arsênio, Júlio, Chadércio, as perguntas vão ser bem 

respondidas, eu me sentia pressionado nesse sentido, os docentes também mostravam essa 

pressão. Por que as vezes se fazia uma pergunta, eu levantava a mão, dizia “espera”, esse espera 

transparecia uma ideia de que depois de todos não conseguirem eu volto para ti, no sentido de 

que eu espero que você tenha uma resposta correta, isso criava uma pressão da maneira como 

estudava os textos, então era nesse sentido. Em mim também tinha uma coisa muito relacionada, 

não muito diferente era pressão que fazia na questão de emprego, já estava a me pressionar que 
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preciso de emprego e emprego consigo aqui e se eu consigo aqui, significa que eu tenho que 

perder noites, minha produtividade sempre tem que estar a aumentar, eu conversava já com 

Arsênio, Arsênio é produtor, não sei ele disse, é produtor de música. Quando eu conversava 

com ele, eu tinha a ideia de que primeiro deveria eu próprio me empenhar, mas eu sozinho não 

poderia chegar longe, eu preciso de alguém para discutir ideias, discutir como podemos 

produzir mais, então procurava um parceiro. Ele não mostrava muito esse amor pela ciência, 

“Júlio, você estuda demais, vamos fazer outras coisas, vale mais a pena tu fazer tuas boladas lá 

fora porque te dão dinheiro”. Eu dizia que não, nós queremos emprego, vamos conseguir daqui 

pra fora, inicialmente esse lado de “isso é pressão demais”, porque eu já tinha esse pensamento 

de que tinha me esforçar, eu não sou nem filho da FRELIMO, sou pobre, ainda sou negro, eu 

estou muito perdido, eu preciso fazer algumas coisas para sair dessa condição, então esses dois 

lados né professor e eu criamos um esforço, uma pressão constante e múltipla né, eu esforçava 

muito nesse sentido de manter, tanto que eu disse a algum tempo a alguns colegas do primeiro 

semestre do ano passado, eu dispensei cerca de três cadeiras né, chumbei uma que era 

estatística, no segundo semestre dispensei quase quatro disciplinas e no terceiro semestre eu 

dispensei todas as cadeiras, agora senti que há uma regressão né, há uma regressão em função 

de muita pressão que já estou a sofrer por causa de outras coisas que eu passei a me integrar, 

mas eu sempre tive essa perspectiva em função dessas coisas, de primeiro mostrar uma boa 

imagem aos docentes, mostrar uma produtividade pelo menos mínima ou estar a aumentar, a 

mim próprio em função dos objetivos que eu tinha, então sempre estou a tentar a prosseguir 

nesse caminho.  

 

Chadércio: Bem, acho que… as minhas expectativas no que diz respeito ao desempenho e está 

relação entre professor e estudante, também não eram muito diferentes. Eu recordo que uma 

das coisas que ajudavam… foram muito importantes para termos boas notas, foi a pressão que 

os professores faziam, mas acima de tudo era o desempenho que os outros colegas tinham, o 

que está a acontecer aqui, o pessoal está a trabalhar, e o que acontecia está um bocadinho 

relacionado com que estavam a dizer, eu sempre sonhei em estudar fora, até hoje, eu sempre 

acreditei que as pessoas que estudam fora tem mais oportunidades quando voltam para cá e tal 

e para estudar fora é preciso ter uma boa nota e tal, também já sonhei em trabalhar…eu sou 

professor de ensino básico, para ser sincero não curto muito ser professor de ensino básico, 

acho que existem pessoas mais capacitadas para trabalhar com o ensino básico, não me acho 

tão capacitado assim, talvez por causa da minha experiência, idade e tal. O que sempre achei é 

que fazendo uma boa licenciatura, se for para dar aula, se calhar dar aula em uma universidade, 
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não importa se aqui ou fora daqui, melhor seria se fosse aqui mesmo na UEM, que é uma 

universidade de prestígio e tal. Essas coisas, essa competição, acontece que na sala de aula já é 

uma selva, onde cada um, sem desejar o mal ao outro, quer se impor como melhor estudante, 

de forma implícita, isso sempre aconteceu na sala de aula, estamos ali… o professor deixa 

textos, deixa aquela pressão vocês tem que ler os textos e parece ali colegas e alguns perceberam 

(compreenderam) exatamente como o professor queria que nós percebêssemos e alguns não. 

Eu me recordo de uma vez que o professor exigiu que nós lêssemos, era na aula de fundamentos, 

uma ficha, então no dia da apresentação da ficha, eu recordo que falaram dois colegas mas ele 

não falaram aquilo que eu havia percebido, então pensei que se calhar eu havia percebido a 

ficha de uma outra forma, se calhar não errada. O que aconteceu é que eu falei e o professor 

não fez muito caso do eu havia falado, então Arsênio e tal, Júlio, trouxeram ideias 

completamente diferentes…eu havia percebido que eu havia percebido o texto de uma forma 

completamente distorcida, o que havia acontecido é que eu não havia me concentrado na leitura, 

na leitura da ficha, havia feito uma leitura completamente superficial da ficha. Então foi quando 

percebi que era necessário eu redobrar o esforço, acabei entrando na onda, fui redobrando o 

esforço, tanto que também fui felizardo, no primeiro semestre, eu acho, tive a sorte de dispensar 

umas três disciplinas, assim como no segundo semestre também dispensei algumas disciplinas 

e assim sucessivamente. A dificuldade, a outra dificuldade que eu tive, se calhar não tive, tenho, 

essa ideia de conjugar a faculdade com o trabalho, a maior dificuldade que tive. No primeiro 

semestre fui do mesmo grupo que Arsênio, o meu desempenho, a minha participação nos 

trabalhos do grupo não era tão forte, tanto que acabamos desfazendo, para que o nível de 

exigência até ao nível do grupo era muito rígido, tanto que eu precisava redobrar o esforço para 

estar no mesmo nível dos colegas, ainda não estou no de Júlio César e de Arsênio mas estou a 

trabalhar nesse sentido, então está relação com os professores, está pressão que os professores 

sempre fizerem de nós, acho que é extremamente importante, é o que nos faz diferente se calhar, 

é o que nos dá prestígio comparativamente aos que estão nas outras universidades, está é minha 

opinião pessoal, esta pressão que eles fazem é muito importante para aquilo que é o nosso 

desempenho acadêmico.  

 

Lucas: Você falou sobre a sala de aula ser uma selva onde todos querem se impor, mas vocês 

acreditam que o modelo de aula, até pelo que nós vimos nesse período, esse modelo de aula 

onde a participação dos estudantes ela é muito bem-vinda, é uma coisa que só aconteceu esse 

período, é uma coisa que acontece desde o início da graduação de vocês? E a segunda pergunta, 
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essa percepção da sala de aula como uma selva que as pessoas têm que se impor, vocês acham 

que os outros estudantes veem essa participação desse mesmo modo? 

 

Chadércio: Hei de começar, acho que essa ideia de selva e tal, acho que não está patente em 

todos os estudantes, não vem na mente de todos os estudantes, vem na mente de alguns, tanto 

os que tem essa consciência e trabalham nesse sentido é possível notar, você vê ali a 

participação, a leitura dos textos, o desempenho de cada um. Quer dizer, não porque a pessoa 

tem em mente que quer ser melhor…. é aquela ideia que estávamos a discutir, eu quero o melhor 

para ti, mas não quero que seja melhor que eu. Existe isso de forma implícita… 

 

Arsênio: Essa questão da pressão dos professores e da produtividade. Bom, há dois aspectos 

no que tange esse assunto: Primeiro, a ideia de pressão ocorre em um processo inverso, quer 

dizer, não é só o professor que pressiona os estudantes, mas em função das expectativas, por 

exemplo, no caso de nós estudantes no primeiro ano, a alguns estudantes que sobressaíram, os 

docentes conhecerem “esses estudantes são bons”. Então isso, de algum modo, também 

impunha alguma pressão, não no sentido de o professor exigir diretamente, mas no sentido de 

que ele já sabe e que nós também sabemos da opinião dele de que eu sou bom, isso já me 

pressiona…. 

 

Júlio César: Tem que continuar a representar. 

 

Arsênio: Exato, eu tenho que continuar a ler porque ele sabe que Arsênio é aquele estudante 

que ele não pode levantar a mão e falar uma barbaridade ou falar algo que não está no nível do 

qual ele espera, de que Arsênio diga esse tipo de coisa. Então há esses dois níveis de pressão, a 

pressão primeiro do docente, tem que ler esse texto, tem que ler esse texto, e essa outra pressão 

de expectativa mesmo, o docente tem uma expectativa dos estudantes. E falando exatamente 

das expectativas dos docentes, minha experiência é que no primeiro ano, eu me recordo que 

produzi, tive bons resultados, boas notas, talvez a única cadeira que não dispensei foi a cadeira 

do Tsamba, do docente chato, foi a única cadeira que não dispensei no primeiro ano. E isso é 

um dos indicadores que mostra que minha produtividade não esteve assim tão ruim, na altura 

só tínhamos cinco cadeiras no primeiro ano, dispensei quatro cadeiras, menos essa do Tsamba, 

isso de algum modo mostrou a minha produtividade no primeiro ano, não foi assim tão ruim e 

junto a isso, está um outro aspecto relacionado com o que Chadércio estava a falar, no primeiro 

ano a nossa turma, a nossa inserção, essa ideia de querer mostrar aos outros de que eu li, eu li 
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o texto, expor as ideias, ainda era muito prematura, ainda não estava muito aceso. Digo isso, 

porque eu particularmente sou um indivíduo que gosto muito de conversar e gosto muito de 

discutir ideias, no sentido de que logo no primeiro ano, eu nunca tive dificuldade de levantar a 

mão, quer dizer, criar aquele debate, acho que foi até uma das coisas que facilitou muito os 

docentes me reconhecerem, assim, “Arsênio estudante participativo etc.”, porque eu sempre 

tive…. Facilmente consegui me familiarizar com esse tipo de ambiente que o assunto é debater, 

discutir ideias, até porque não importa se o que estou a discutir está certo ou não, estou mais 

pela atitude, essa atitude de querer falar, querer transmitir o que eu penso, eu sempre tive, eu 

nunca gostei de ficar com as coisas para mim, para depois talvez em uma outra circunstância 

talvez partilhar, em um momento oportuno, sempre tive esse lado, isso de algum modo, 

influenciou naquilo que era o destaque né, eu já no primeiro ano já intervinha com muita 

facilidade, tanto que alguns colegas que faziam as cadeiras do primeiro ano, confundiam, “tu 

estas a repetir essa cadeira, tu estas a repetir essa cadeira”, porque era tão dinâmico que parecia 

que eu já estive ali a discutir aqueles assuntos, mas não porque eu já estive mas porque eu 

gostava mesmo de estar ali a discutir, a debater esses assuntos. E uma consequência que advém 

dessa atitude é que os docentes já esperavam muito de nós, conforme Júlio César disse, quando 

o docente lançava uma questão ou alguma pergunta, algo do gênero, e tu levantavas a mão, ele 

não cedia o espaço, no sentido de que aquele estudante intervém muito, suas intervenções 

talvez, entre aspas “Sempre que ele intervém, tem boas intervenções, então deixa eu ouvir os 

outros”. Aquilo Júlio César estava a dizer “deixa eu ouvir os outros, depois ele vai terminar vai 

fechar o debate”, então aquilo pressionava no sentido de que minhas elaborações têm que ser 

boas elaborações porque já se falou muito coisa, depois tu chegares lá e voltar, regredir no 

sentido de elaboração, aquilo também nos pressionava muito, eu me recordo que eu me sentia 

muito pressionado. Lia não porquê… 

 

[01:54:43] Fim da gravação  

  

  

  

 


