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 Naquele momento creio ter entendido: a cidade não é um lugar. 
É a moldura de uma vida, um chão para a memória. Enrolei a linha, e 
regressei a casa, o poente avermelhando a paisagem e os flamingos 

trazendo o céu para junto da terra. Então, ganhei certeza: a cidade 
em que nasci estava destinada a nascer de mim. Um arame invisível 

nos prendia os pulsos, a mim e à minha terra natal. Se alguma vez 
nos atirássemos sobre o abismo não seria para nos afundarmos mas 

para ganharmos voo, o mesmo voo dos flamingos cruzando os 
poentes sobre o rio Pungwé.  

(Mia Couto, Abril de 2007) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é o resultado de uma investigação sobre as experiências 

dos engenheiros florestais moçambicanos da Pós-Graduação de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal do Paraná - UFPR, em Curitiba. Desde o 

início do acordo entre Brasil e Moçambique, o ano de 2012 – quando ocorreu o 

trabalho de campo – foi o que teve o maior número de engenheiros florestais 

na cidade. Para dar conta das trajetórias dos interlocutores, foi utilizado o 

método de entrevistas abertas, além da própria observação participante, nas 

festividades e reuniões dos engenheiros moçambicanos. Da mesma forma, 

uma breve digressão histórica foi empreendida, a fim de esclarecer os sentidos 

e as dinâmicas macrossociais que envolvem as estórias pessoais dos 

interlocutores. A organização do registro das situações vividas por estes 

engenheiros durante a estada em Curitiba foi dividida entre  “experiências de 

dor” e “experiências de afinidade”. Assim foi possível encontrar elementos que 

marcam o deslocamento destes engenheiros que não se restringem às 

questões geográficas. O descaso e o desinteresse dos curitibanos com seu 

lugar de origem se somam ao racismo sofrido por alguns e às saudades de 

casa, formando o conjunto de experiências dolorosas. O apoio e a amizade 

entre os conterrâneos que estudam em outros departamentos, e as 

aproximações que surgem com os colegas brasileiros, formam as experiências 

de afinidade. Finalmente, é possível compreender que no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, encontra-se um tipo de 

relacionamento entre moçambicanos e brasileiros sui generis, que pode ser 

explorado por outros ângulos, que não o das migrações temporárias. 

 

 

Palavras-chave: Moçambique. Curitiba. Engenharia Florestal. Migração 
Temporária. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMÉN 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación sobre las experiencias 

de los ingenieros forestales mozambiqueños del Pos-Grado  de Ingeniería 

Forestal de la UFPR, en Curitiba. Desde el inicio del acuerdo entre Brasil y 

Mozambique, el año de 2012 – cuando ocurrió el trabajo de campo – fue el que 

tuvo el más grande número de ingenieros forestales en la ciudad. Para dar 

cuenta de las trayectorias de los interlocutores, fue utilizado el método de 

entrevistas abiertas, más allá de la propia observación participante, en las 

festividades y reuniones de los ingenieros mozambiqueños. De la misma forma, 

se hizo una breve digresión histórica  con el objetivo de aclarar los sentidos y 

las dinámicas macro-sociales que hacen parte de las historias personales de 

los interlocutores. La organización del registro de las situaciones vividas por 

estos ingenieros, mientras estuvieron en Curitiba, fue dividida entre 

“experiencias de dolor” y “experiencias de afinidad”. Así ha sido posible 

encontrar elementos que marcan el desplazamiento de estos ingenieros que no 

se restringen à las cuestiones geográficas. El descaso y el desinterés de los 

curitibanos con su lugar de origen se suman al racismo sufrido por algunos y la 

añoranza de casa, formando el conjunto de experiencias dolorosas. El apoyo y 

la amistad entre los conterráneos que estudian en otros departamentos, y las 

aproximaciones que surgen con los colegas brasileños, forman las experiencias 

de afinidad. Finalmente, es posible comprender que en el ámbito del Programa 

de Pos-Grado en Ingeniería Forestal, se encuentra un tipo de relación entre 

mozambiqueños y brasileños sui generis, que puede ser explotado por otros 

ángulos, que no el de las migraciones temporales. 

 

Palabras-clave: Mozambique. Curitiba. Ingeniería Forestal. Migración 
Temporaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho iniciou seus primeiros passos num dia ensolarado do mês 

de fevereiro de 2011. Foi quando me encontrei pela primeira vez com o 

antropólogo Rubem Miguel Taibo, o intermediador de meus contatos com os 

estudantes da pós de engenharia florestal. Sendo também um moçambicano 

que estava a fazer o seu mestrado na cidade de Curitiba, àquela altura nem ele 

tinha a ideia exata de quantos conterrâneos seus viviam aqui. Minhas 

preocupações se voltavam para um universo com proporções que ultrapassam 

as possibilidades formais de um trabalho monográfico – no caso, as redes de 

sociabilidade dos estudantes africanos em Curitiba. Inconsciente do tamanho 

da tarefa, meus caminhos circularam por questões literalmente transatlânticas 

e intercontinentais, até eu acabar voltando aos diálogos com meu primeiro 

informante, o Rubem. Foi graças às sugestões de meu orientador, precedidas 

por debates e verdadeiras aulas sobre como pensar uma pesquisa, que 

cheguei ao recorte que deu forma e conteúdo a esta monografia.  

 Os engenheiros moçambicanos, mestrandos do Programa de Pós-

graduação em Engenharia Florestal da UFPR formam um conjunto de oito 

pessoas no total, destes, três mulheres e cinco homens. Durante a pesquisa, 

meu diálogo foi mais intenso com cinco deles: Aires Afonso Mbanze, Cláudio 

Afonso, Teresa Nube, Rosalina Zefanias Mahanzule e Mariana1, havendo mais 

três engenheiros, os quais me aproximei somente no fim da pesquisa de 

campo. São eles, Estevão Chambule, Reinaldo Guina e Narciso Bila. Cada um 

deles veio de uma cidade diferente, apesar de a maioria vir do Sul de 

Moçambique. Aires é o único do norte, nascido em Nampula, capital da 

província homônima. Cláudio nasceu em Maxixe, a capital econômica da 

província de Inhambane. Teresa e Rosalina são nascidas na província de 

Maputo, nas cidades de Matola e Manhiça, respectivamente. E Mariana, 

nasceu na capital do país. 

 Moçambique é um país de 21,4 milhões de pessoas das quais a maioria 

é cristã (41,3% - 23,8% católicos, 17,5% outras denominações), seguidos por 

uma grande população muçulmana de 17,8% e outras não-cristãs 17,8% 

(23,1% não declararam o credo). A língua oficial é uma das mais marcantes 

                                                           
1
 Nome alterado a pedido da minha interlocutora por questões de privacidade. 
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heranças coloniais, o português. Apesar disso, existem pelo menos 20 grandes 

grupos linguísticos que se subdividem em mais de 100 línguas (ou dialetos)2.  

 O país teve as suas primeiras eleições democráticas, multipartidárias no 

ano de 1994, após as negociações de paz firmadas em 1992 no Vaticano, 

entre Renamo e Frelimo. Estes dois grupos protagonizaram uma violenta 

guerra civil que durou 16 anos. Frelimo é a sigla de Frente de Libertação de 

Moçambique, organização militar e partidária que lutou pela libertação do jugo 

colonial português. De orientação marxista-leninista, essa agremiação se 

tornou o partido no poder desde a independência, em 25 de junho de 1974, até 

a atualidade. Foram os dissidentes da Frelimo, que com apoio da antiga 

Rodésia do Sul, o atual Zimbábue, organizaram uma oposição armada 

autodenominada Resistência Nacional Moçambicana (Renamo). Após a 

libertação da Rodésia, esse grupo recebeu o apoio das Forças Armadas da 

África do Sul, o que permitiu o prolongamento do conflito, e a criação de 

diferenças abissais entre as regiões do país.  

 Falar de Moçambique sem observar as nuances regionais pode ser um 

descuido grave. O sul do país, diferenciado desde a época colonial, foi durante 

muito tempo a província ultramarina de Lourenço Marques. Atualmente, três 

províncias formam essa região, Maputo (onde está a capital do país, Maputo), 

Gaza (a capital é Xai-Xai) e Inhambane (capital homônima). A região central é 

formada pelas províncias de Manica (a capital é Chimoio), Sofala (a capital, 

considerada a segunda maior cidade do país é a Beira) e Tete (a capital é 

homônima). O norte do país é formado por quatro províncias, Zambézia (a 

capital é Quelimane), Cabo Delgado (a capital é Pemba), Nampula (Nampula), 

e Niassa (onde a capital é Lichinga). 

 

                                                           
2
 Dados retirados do sítio do Centro Cultural Brasil-Moçambique: 

http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/centro_cultural_brasil-mocambique.xml. 

http://maputo.itamaraty.gov.br/pt-br/centro_cultural_brasil-mocambique.xml
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FIGURA 1 – MAPA DE MOÇAMBIQUE 
FONTE: Sítio do Governo de Moçambique.

3
 

 

 A escolha por trabalhar com esse grupo específico de estudantes de 

pós-graduação moçambicanos tem duas razões principais. A primeira é que o 

curso de Engenharia Florestal mantém uma estreita relação com a produção 

                                                           
3
Imagem encontrada no sítio do Governo de Moçambique na web: 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/Mozambique/mapa_mocambique.jpg  
 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/Mozambique/mapa_mocambique.jpg
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florestal em Moçambique, bem como com o governo moçambicano, há mais de 

trinta anos4. Há cerca de vinte anos, em 1990, veio o primeiro engenheiro 

florestal moçambicano à Curitiba; Mário Michaque  hoje é professor no curso 

de Engenharia Agronômica da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Até 

hoje foram 17 engenheiros florestais a vir estudar em Curitiba. A segunda 

razão é que nenhum outro programa de pós-graduação da UFPR concentra um 

grupo tão grande de estrangeiros de um mesmo país. Portanto, a princípio, o 

recorte proposto não tem uma relação específica com a engenharia florestal, 

mas, sobretudo, com os contornos que fazem a relação entre moçambicanos e 

brasileiros sui generis. Abaixo, no mapa, em vermelho estão os bairros em que 

os engenheiros moçambicanos vivem.  

 

 

FIGURA 2 – REGIÕES QUE OS ENGENHEIROS FLORESTAIS MOÇAMBICANOS MORAM 
EM CURITIBA 
FONTE: IPPUC – Banco de Dados

5
 

                                                           
4
 Essa relação foi mediada e construída por um grupo de professores do Departamento 

de Engenharia Florestal, um deles continua esse diálogo até hoje, é o Prof. Dartagnan 
Emerenciano, que coordena o trabalho de pesquisa da UFPR no Centro Florestal da 
Machipanda - CEFLOMA. 

5
 Feito com base em informações encontradas no sítio do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba – IPPUC: http://www.ippuc.org.br/default.php . 

http://www.ippuc.org.br/default.php
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Como se pode ver existem duas regiões que concentram a presença 

deles, a do bairro Centro, e a dos bairros Jardim das Américas e Cajuru, que 

fica mais próxima ao campus do Jardim Botânico, onde está a Escola de 

Florestas da Engenharia Florestal da UFPR. O distanciamento entre as 

regiões, como se demonstrará, é um elemento que torna a proximidade dentro 

do grupo relacional.  

O grupo com o qual trabalho constitui uma maioria no pequeno grupo de 8 

pós-graduandos moçambicanos matriculados na UFPR no período em que a 

pesquisa ocorreu6. Nesse período estava reunido o maior número de 

moçambicanos que já se viu no Departamento de Engenharia Florestal. Como 

se pode ver no gráfico abaixo:  

 

 

FIGURA 3 – NÚMERO DE ENGENHEIROS FLORESTAIS POR ANO                                              
FONTE: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal UFPR

7
 

 

Somando-se os três últimos anos, tem-se o número total de engenheiros 

florestais moçambicanos do período da pesquisa. Deve-se diferenciar ainda, as 

áreas nas quais trabalham. A Engenharia Florestal é formada por cinco áreas 

gerais. São elas: a Conservação, a Silvicultura, o Manejo, a Tecnologia e a 

                                                           
6
 Chamo a atenção para a falta de sistematização das informações (números, controle de 

pessoas por tempo e lugar de origem) a respeito de estudantes estrangeiros na universidade. 
Dados básicos como estes não foram encontrados na Assessoria de Relações Internacionais – 
ARI, da UFPR. A opção foi recorrer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, 
que controla a liberação de bolsas do Programa de Estudante Convênio Pós-Graduação – 
PEC-PG.  

7
 Dados retirados do sítio do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal da 

UFPR, disponível em: http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/index.html . 
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http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/index.html
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Economia. Conservação se refere à administração, gestão e planejamento do 

meio ambiente. Silvicultura trata da implantação de florestas e dos cuidados na 

cultura (no sentido de cultivo) delas. A área de Manejo Florestal diz respeito, 

basicamente, aos inventários de florestas nativas e plantadas. À Tecnologia e 

utilização de recursos florestais concernem os processos de utilização dos 

recursos florestais e a otimização destes em seu uso industrial. A área de 

Economia e Política Florestal remete ao estudo de mercados de produtos 

florestais, das empresas florestais e daqueles produtos não madeiráveis (não 

comercializáveis). Tendo essa compreensão básica das diferentes áreas, 

apresento no gráfico abaixo, o número de engenheiros por área de estudo.  

 
FIGURA 4 – NÚMERO DE ENGENHEIROS FLORESTAIS POR ÁREA DE ESTUDO 
FONTE: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal UFPR 
 

Como se pode ver, as áreas que tratam da produção e implantação de 

florestas se destacam entre esses engenheiros que já estudaram ou ainda 

estão estudando em Curitiba. Tendo este panorama inicial, passo a apresentar 

como se desenvolverá este trabalho. 

No primeiro capítulo, apresentarei quem são os engenheiros florestais 

moçambicanos que vem à capital do Paraná. Para tanto, vou lançar mão de 

contribuições da produção antropológica sobre Moçambique. Somo àquelas 

posturas mais nacionalistas entre eles, a leitura empreendida por Peter Fry, de 

que o moçambicano urbano, convive com identificações cosmopolitas e locais. 

Assim se conformam três “facetas” destes engenheiros: nacionalista, localista e 

cosmopolita. Utilizo-me de entrevistas gravadas e relatos de campo, para 
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apresentar parte das trajetórias e experiências anteriores, e construir parte da 

reflexão pretendida. Da mesma forma, pontuo algumas questões que irão 

retornar nos capítulos seguintes.  

A organização do primeiro capítulo e as divisões empreendidas ficarão 

mais claras na leitura do segundo capítulo. Neste, pretendo produzir uma 

pequena digressão histórica, num diálogo entre fatos da história oficial e das 

estórias pessoais. A divisão entre períodos da história moçambicana é outro 

recurso do qual me utilizo, e que iluminará aspectos importantes do contexto 

macrossocial de meus interlocutores. Certamente, entrarão principalmente 

aqueles elementos que fazem parte das lembranças familiares e pessoais 

destes engenheiros florestais. Então o percurso se iniciará pela política do 

assimilacionismo, seus antagonismos e efeitos inesperados. Seguido pelo 

momento pós-colonial, socialista e nacionalista, que acaba gerando a Guerra 

Civil no país, e por último, o contexto atual pós-pacificação e democratização, 

onde novas possibilidades se abrem dentro de uma lógica de mercado.  

Uma dessas oportunidades é a vinda para o Brasil. Não aquele ideal, que 

se propaga em novelas, senão um “Brasil diferente”8, segundo um de meus 

interlocutores. As experiências destes engenheiros em Curitiba são 

organizadas, no terceiro e último capítulo, em dois agrupamentos: experiências 

de dor, e experiências de afinidade. No primeiro, são trazidas aquelas 

situações ou momentos, em que a vinda para Curitiba se traduz numa 

confluência de circunstâncias negativas ou até mesmo depreciativas em 

relação à própria identidade moçambicana. No segundo, a relação entre eles – 

de ajuda mútua, e as formas pelas quais se aproximam mais e menos – forma 

as afinidades mais concretas do cotidiano deles. Esse tipo de experiência se 

expande até seus colegas engenheiros brasileiros, fazendo da Escola das 

Florestas local de uma aproximação diferente9 entre brasileiros e 

                                                           
8 O “Brasil diferente” neste caso se refere à compreensão que uma das minhas 

interlocutoras (Mariana) teve. Que apesar de se igualar em termos (pensar isso de Curitiba) 
não confere uma referência à obra, ou à interpretação de Wilson Martins, já que as 
preocupações do autor eram outras. Apesar disso, não deixa de ser inquietante a possibilidade 
de haver uma autorrepresentação dos curitibanos enquanto “brasileiros diferentes”. Reflexões 
encontradas em  MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente . Ensaio sobre fenômenos de 

aculturação no Paraná. 2. ed. São Paulo: T. A. Queiroz,1989.  
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moçambicanos. O capítulo termina com algumas reflexões acerca do campo, e 

da vivência destes engenheiros ao serem pesquisados por um curitibano10.  

Espera-se assim, apresentar os diversos ângulos, dos aspectos sensíveis 

e estruturais dessa migração temporária dos engenheiros florestais 

moçambicanos à Curitiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
9
 ‘Diferente’, no sentido de que são aproximações extra-profissionais. Distintas também, 

da maneira como se dão as relações entre Brasil e Moçambique no âmbito macro. 
10 Deve-se explicitar ainda que a relação do autor deste trabalho com o país 

Moçambique iniciou alguns anos antes mesmo de haver entrado no curso de Ciências Sociais. 
No ano de 2005, ele passou um mês lá acompanhando um de seus familiares que na época 
trabalhava lá. Infelizmente, suas viagens no país se restringiram à região Sul, mais 
especificamente às cidades de Maputo, Matola e Manhiça.  
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2 QUEM SÃO OS ENGENHEIROS FLORESTAIS MOÇAMBICANOS QUE 

VIVEM EM CURITIBA? 

 
Vá à escola para que aprendas a feitiçaria 

do homem branco para assim poderes lutar 
contra ele. 

11 
 

 

 Apresentar quem são meus interlocutores é uma tarefa que exige 

extremo cuidado. Esse cuidado, não é somente para o tratamento de seus 

dados biográficos, mas também na compreensão dos fatores que constituem 

suas posições no “espaço social” moçambicano. Assim, estabeleço de 

antemão a organização deste capítulo. 

 Nesta parte do trabalho apresentarei de forma seccionada as faces de 

um “moçambicano idealizado” pela elite urbana deste país, a partir das 

experiências dos engenheiros florestais em questão. Em outras palavras, na 

primeira seção, partirei dos relatos biográficos, lugares e feitos, entre outros 

elementos sensíveis para expressar os rasgos do nacionalismo moçambicano. 

Os contextos históricos e as dinâmicas do âmbito macro e microssocial serão 

expressos de acordo com a necessidade, priorizando sempre as estórias 

pessoais dos atores. A segunda seção será dedicada a um aspecto que Peter 

Fry chama a atenção,  o localismo ou o respeito às tradições, como prática 

comum nas elites culturais urbanas do Moçambique contemporâneo. Desta 

forma, a falsa oposição entre modernidade e tradição - tão defendida pelos 

colonizadores, e também pelo grupo que organizou e liderou a luta de 

libertação do país – é obliterada pelas experiências familiares, e laborais 

destes jovens. É trabalhando nas zonas rurais do país que eles encontrarão 

algumas das sequelas mais tristes provocadas pela Guerra Civil. 

 A terceira seção tomará em conta outra parte do mesmo argumento de 

Fry. Segundo o autor, a elite urbana é não só local(ista) como cosmopolita. 

Essa face do Moçambique contemporâneo se evidencia na vida de meus 

interlocutores, primeiramente nas experiências de trabalho no seu próprio país, 

com empresas estrangeiras ou projetos mediados por organizações 

                                                           
11

 Mãe de Eduardo Mondlane ao aconselhar que o filho deveria continuar seus estudos 

ocidentais. Trecho retirado de MATSINHE, Cristiano. Biografias e Heróis no imaginário 
nacionalista moçambicano. In.: FRY, Peter. Moçambique: Ensaios. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2001, pp.196. 
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internacionais como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura FAO, e logo, se concretiza na vinda para o Brasil, onde as outras 

duas “faces” também se reafirmam. Ao final desta seção, apontarei alguns 

questionamentos que me levarão a desenvolver com mais detalhes as 

dinâmicas sociais e históricas no segundo capítulo deste trabalho. 

Cabe ainda pontuar brevemente porque compreendo meus 

interlocutores como parte do que chamo de uma “elite cultural moçambicana”. 

Dado que se trata de um país que há vinte anos saiu de uma violenta guerra 

civil, e até o ano de 2002 ainda era considerado o mais pobre do mundo, a 

situação educacional é muito alarmante. A taxa de analfabetismo em 

Moçambique é de 48,1%12, sendo essa situação ainda mais aguda no Norte do 

país. Como um país que se organiza através de instituições políticas ocidentais 

(democracia) e sob o sistema econômico dominante no mundo (capitalismo), 

penso que a proposta conceitual de Bourdieu - a noção de “espaço social”13 é 

um ótimo referencial para situar o grupo de moçambicanos com quem 

trabalhei, dentro de seu próprio país. Por isso quando me refiro a eles, 

enquanto uma elite cultural - faço isso em relação à grande maioria da 

população moçambicana, que ainda não tem acesso ao Ensino Superior. 

Entretanto, deve-se frisar que a maioria deles, se não todos, não constitui uma 

elite econômica, visto algumas das dificuldades que passam e a dependência 

que têm das bolsas que recebem. Adentremos então às experiências destes 

engenheiros florestais.  

 

2.1 TRAJETÓRIAS ESCOLARES E A VINDA PARA O BRASIL 

Eu tenho a idade da independência do meu 
país.

14
 

                                                              

                                                           
12

 Dado acessado em: http://www.opais.co.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/22169-
taxa-de-analfabetismo-em-mocambique-e-de-48.html 

13
 Como observa o autor “Em resumo, é preciso cuidar-se para não transformar em 

propriedades necessárias e intrínsecas de um grupo qualquer (...) as propriedades que lhe 
cabem em um momento dado, a partir de sua posição em um espaço social determinado e em 
uma dada situação de oferta de bens e práticas possíveis.” BOURDIEU, Pierre. Razões 
Práticas: Sobre a teoria da ação. Tradução: Mariza Corrêa. Campinas: Papirus, 1996, pp17-
18. Nesse mesmo sentido, poderiam ser compreendidos como uma elite no sentido dado pelo 
próprio Bourdieu, daqueles que detêm um capital cultural maior. Não se referindo 
necessariamente ao sentido encontrado em um conjunto extenso de trabalhos das ciências 
sociais, de elite econômica ou política, portanto, de pouca relevância para essa monografia.   

14
 A engenheira florestal Mariana.  
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O grupo de estudantes/engenheiros moçambicanos que vem ao curso 

de pós-graduação de Engenharia Florestal da UFPR tem em comum aqui em 

Curitiba, além do fato de serem do mesmo país, o fato de serem identificados 

como tal no seu local de estudo (a “Escola de Florestas”). Essa observação 

seria irrelevante, se não se levasse em conta a presença cada vez maior de 

estudantes africanos na UFPR, por um lado, e a ignorância que a maioria dos 

curitibanos tem em relação tanto à Moçambique quanto à África. Há ainda 

outro fator que salta aos olhos, o convênio da UFPR com a Universidade 

Eduardo Mondlane - UEM é o mais antigo, dentre aqueles feitos com 

universidades africanas, e foi formalizado em 1984. Portanto, alguns aspectos 

globais já denotam elementos que são comungados entre estes estudantes, 

porém, ao aproximarmos o foco observamos outras questões, que são 

anteriores à vinda, e dizem respeito à trajetória escolar e às experiências de 

trabalho destes jovens.  

 A começar, meus interlocutores estudaram em escolas públicas, e 

frequentaram a mesma universidade e curso. Um deles, Aires Afonso Mbanze, 

contou que por dificuldades econômicas no sustento familiar, teve de se mudar 

ao passar para a 10a Classe (equivalente ao 1° ano do Ensino Médio no Brasil) 

- até então morava na capital de Nampula (Nampula) e foi para Lichinga, 

capital da província de Niassa, para morar com um tio. No ano seguinte, teve 

de se mudar para Maputo, “porque meu  irmão acabava de voltar do Brasil, ele 

estudou em Minas”. A estadia na capital não durou por muito tempo, já que o 

mesmo irmão havia sido contratado para um trabalho em Pemba (capital de 

Cabo Delgado). A trajetória de Aires, no âmbito escolar, destoa da de seus 

colegas, que puderam estudar a maior parte de suas vidas nas cidades onde 

nasceram, e sem ter que se deslocar de maneiras tão diferenciadas. Foi o caso 

de Cláudio Afonso, da Maxixe (Inhambane), Mariana* de Maputo, Teresa da 

Matola (Maputo) e Rosalina de Manhiça (Maputo).  

 Reafirmando o que observei acima, as condições econômicas de Aires 

na infância não foram as mais fáceis, como ele me contou: 
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Nós basicamente vivíamos de coisas tipo a agricultura, minha mãe ia 
para a machamba

15
 (...) depois conseguiu um emprego nos 

missionários. Ela ficava lá a trabalhar para os missionários, mas 
também tinha que ensinar a costura, ela fazia muita costura... Nós 
vivíamos de costura que minha mãe fazia, da machamba e de outras 
e de outras coisas também... 

 

No caso de Rosalina, ela teve de ir estudar na capital a partir da 10a 

classe, segundo me contou, “Por causa da guerra o distrito não tinha como dar 

continuidade (...) não tinha infra-estrutura.” Foi lá onde morou também durante 

a universidade. Já Claudio foi para a capital de sua província na 12a classe (a 

cidade de Inhambane). Teresa que vivia em uma das cidades mais próximas 

da capital do país estudou lá a partir da 9a classe. Mariana, a única de Maputo, 

estudou sempre lá e em compensação, após se formar como engenheira 

florestal pela Universidade Eduardo Mondlane, faria das viagens ao interior do 

país uma constante. Como se pode ver entre eles ninguém se deslocou tanto 

quanto Aires enquanto estava no período escolar.  

Para além da formação na mesma faculdade, é esse aspecto da 

experiência profissional – as viagens “Do Rovuma ao Maputo” – enquanto 

engenheiros florestais, que fará de meus interlocutores profundos 

conhecedores da realidade urbana e rural de seu país.  

As motivações para estudar Engenharia Florestal foram as mais diversas, 

Rosalina, por exemplo, afirmou que foi por influência de amigos que fez a 

opção. Já Teresa me confidencia 

 

Na época havia muita fama a engenharia florestal. Então tinha muitos 
projetos, os alunos de engenharia florestal passeavam bastante nas 
matas, nas praias (...) tinham muitos projetos de lá, então eu decidi 
‘eu quero passear’ e fui para a engenharia florestal. 

 Apesar de me explicar que era mais difícil que a agronomia, Aires remete à 

sua vivência entre as machambas:  

 
“Como sempre lidei com essa coisa de machamba, floresta, sempre 
quis engenharia florestal, porque eu ia sempre para o mato com 
minha mãe essas coisas. Então sempre eu tive aquele encanto pelo 
mato e outras cidades...”  

 

                                                           
15

 “Campo agrícola, terra de cultivo, plantação, extensão de terra para fins agrícolas. 

Empréstimo da língua Kiswahili shamba(ma).” LOPES, Armando J.; SITOE, Salvador J.; 
NHAMUENDE, Paulino J. Machamba. In.: Moçambicanismos: Para um léxico de usos do 
português moçambicano. Maputo: Livraria Universitária UEM, 2002, pp.84. 
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O curso na UEM é junto à Agronomia e por isso, todos fizeram a escolha da 

área no terceiro ano. 

Chama a atenção o fato de que todos conseguiram um emprego ao fim do 

curso, e no caso de Teresa, antes mesmo de se formar, ela passou num 

concurso público em 2002. E apesar de ter apresentado um trabalho de 

conclusão de curso sobre a “Comercialização do Sândalo na cidade de 

Maputo” – parte da área de estudos sobre conservação – é encaminhada para 

trabalhar com reflorestamento no extremo Sul do país, nas regiões de 

Namaacha e Boane. Mariana, depois de formada, em 2003, foi trabalhar no 

Norte do país, em Nampula, sua especialidade é a parte de manejo, mais 

especificamente o treinamento de comunidades para o manejo florestal. Aires e 

Claudio, mais envolvidos na área de investigação, têm suas primeiras 

experiências de trabalho nesse ramo. Claudio consegue um emprego em 

janeiro de 2005, como investigador (pesquisador) do ICRAF – International 

Centre for Research in Agroforestry, e fica um período na capital, mas logo se 

muda para Cabo Delgado. Meu outro interlocutor (Aires) foi a Niassa após um 

convite da empresa florestal da universidade, assim voltou a morar na Lichinga 

no ano de 2010. A moça de Manhiça, Rosalina, foi trabalhar no IIAM - Instituto 

de Investigação Agrária de Moçambique, onde atuou até a sua vinda ao Brasil.  

Fica claro nessa pequena exposição das trajetórias, que alguns 

elementos e caminhos são compartilhados pelos engenheiros. A ênfase e 

importância dadas à formação, até o ensino universitário não parecem 

obedecer a um projeto de nação, ou mesmo não se colocam enquanto 

resolução de uma necessidade do Estado, pela “falta de quadros”. É como 

engenheiros, já formados e atentos aos problemas do país, que as 

preocupações sobre esse grande território chamado Moçambique, se 

evidenciarão. Somado a isso, o alto trânsito interno, ao qual já me referi, 

permitirá uma maior compreensão das desigualdades e dos sérios problemas 

ambientais que o corte indevido de madeiras e o mau uso dos recursos 

naturais produzem.  

Contou-me Mariana sobre a população rural do norte: 

 

Meu país tem um grande nível de analfabetismo, nas mulheres pior. 
As mulheres não vão, não tem acesso à educação. O que acontece, 
por exemplo, eu agora no norte é que senti que o nível de 



27 
 

 
 

analfabetismo é grande. E as mulheres, é raro se encontrar uma 
mulher no campo, na zona rural que saiba fazer as contas, escrever, 
que saiba assinar. Então eu tive uma experiência que eu conversava 
com elas e eu dizia que eu também sou mulher, eu nasci, cresci, 
meus pais não são nada de especial. Mas foram à escola e elas 
podiam mudar, tentar pelo menos durante as atividades, fazerem 
duas aulas, aprenderem a escrever que é uma mais-valia pra elas. E 
nós conseguimos organizar algumas (...) porque em algumas 
comunidades quando as pessoas fazem negócio, as mulheres já vão 
à escola. E eu lembro uma vez numa visita elas disseram que “a 
engenheira sempre fala que a caneta, vai ser a nossa arma”, isso pra 
mim (...) e ainda pediam cadernos e canetas... 

 

Certamente o nível da experiência sensível da engenheira foi muito 

profundo, numa análise microssociológica da situação das mulheres macua16, 

ela demonstra problemas que são tomados como questões nacionais. Tereza, 

atuando como agente do Estado trabalhou com comunidades no “manejo 

comunitário de recursos naturais”.  O projeto que tinha apoio da FAO fazia 

parte de uma estratégia estabelecida pelo governo em 2002, eram 

 
Iniciativas em como fazer a gestão da floresta, quais são os 
benefícios que podem advir dessa gestão. E foi com base nesse 
projeto que foi aprovado um decreto que canaliza 20% das taxas de 
exploração florestal para as comunidades.  
 

Explicou também que a gestão desse percentual dos lucros, pelas 

comunidades era motivo de conflitos internos entre os nativos da região. Muitas 

das lideranças, ao invés de utilizar o dinheiro para reflorestar as áreas e manter 

aquele ganho, o utilizavam para outros fins. Comentando a participação dos 

chefes diz: 

 
Não, muito pelo contrário, ajudavam. Só que ajudavam entre aspas, 
porque alguns líderes comunitários são eles mesmos que se 
apoderavam do valor (...) como funcionava esse projeto? Para que as 
comunidades se beneficiem desse valor eles têm que formar um 
comitê de gestão. Esse comitê tem que ter no mínimo 10 pessoas, e 
dessas 10 pessoas tem que sair 3 pessoas que sejam assinantes de 
uma conta bancária, porque nunca se entrega o dinheiro assim, vivo 
às comunidades... 

 
E ilustra essa situação com o caso de um chefe que utilizou o dinheiro 

para comprar uma caminhonete, justificando-se que necessitava dela para 

“escoar os produtos”. O acúmulo de experiência nesse âmbito permitiu a ela se 

integrar à Direção Nacional de Terras, que é um órgão do Ministério da 

Agricultura, que desenha políticas para as províncias. O jovem de Inhambane, 

                                                           
16

 Grupo etnolinguístico do norte de Moçambique. 
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Claudio, explicitou parte de seu trânsito entre o Norte e o Sul do país, durante o 

trabalho no International Centre for Research in Agroforestry - ICRAF. 

Primeiramente foi a Cabo Delgado, num projeto com a Ação Agrária Alemã 

(uma agência de cooperação internacional para a agricultura), e em seguida foi 

à Gaza, no Sul, para um trabalho na aldeia de Cubo. De início seu trabalho 

envolvia a introdução de espécies florestais de maior valor nutricional, em 

comunidades com alto índice de HIV/AIDS, e logo passou a trabalhar com 

tecnologias agroflorestais que, em outras palavras são técnicas para plantio e 

manejo. Em 2006, saiu do instituto para trabalhar por três meses numa 

empresa de capital português e em junho do mesmo ano, entrou para a 

Direção Provincial de Agricultura em Pemba. Esse é o lugar onde está 

empregado até hoje, e onde lida com a fiscalização de recursos florestais, 

como carvão, madeira e animais. No dia em que o conheci, explicou-me que o 

potencial produtivo de carvão em Moçambique é o quarto maior do mundo, e o 

brasileiro é o primeiro. Alertou-me, sobre algo que Tereza me falaria 

posteriormente, o comumente conhecido ‘pau-preto’, também chamado de 

sândalo - utilizado para a produção de esculturas makonde17 – é atualmente 

considerada uma espécie em extinção. O corte dessa madeira para a produção 

de carvão é uma prática comum, porém, ilegal pela devastação que produziu e 

pela desvalorização do preço da própria madeira.  

Dentre todos, Aires é o único que vem de uma instituição privada. No 

trabalho que fez após se formar, atuou na parte de pesquisa, num projeto em 

parceria com uma empresa privada da área de reflorestamento de pinos e 

eucaliptos. Lá ficou praticamente dois anos e logo começou a concorrer para 

as bolsas de mestrado no exterior. Na conversa com ele percebi que havia 

também uma necessidade de aliar as estratégias pessoais de ascensão social 

e de estabelecimento dentro da carreira, com os interesses e necessidades do 

país. Isso fica claro quando diz: 

 
Sou uma pessoa com muitas projeções, principalmente na área de 
pesquisa, que é uma coisa que nosso país precisa muito porque você 
olha para um modelo principalmente dos países em via de 
desenvolvimento como Brasil, China, Índia mesmo os países 
desenvolvidos, eles alocam muitos recursos principalmente na 
formação humana, na pesquisa, na parte de investimento. Pessoas 

                                                           
17

 Outro grupo etnolinguístico do norte de Moçambique, os Makonde são historicamente 
inimigos dos Macua.  
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sabem o que fazer... resolver problemas. Mas isso só se adéqua no 
contexto desses países, no nosso contexto nós temos outros 
desafios. 

 

 Essa é outra dimensão das preocupações de meus interlocutores, 

sobretudo aqueles mais experientes. Atentos ao que pode significar não só a 

devastação dos recursos florestais de Moçambique, os projetos levam em 

conta também a dimensão humana e dos hábitos das pequenas comunidades 

locais, em zonas rurais. A exemplo dessa percepção – informada pela 

experiência –, Teresa explica com detalhes a escolha do assunto que trabalha 

em sua dissertação: 

  

Porque eu escolhi este tema? Porque nos últimos anos, de 5 anos 
pra cá, em Moçambique tem havido muitos investimentos na área de 
florestas e esses investimentos são direcionados à implantação de 
projetos florestais, que são  plantios florestais. Com o objetivo de 
produzir madeira para polpa e celulose. Nós em Moçambique não 
temos fábrica nem de polpa, nem de celulose então essas empresas 
tão a se estabelecer lá, pra produzir madeira pra fora... Então mais 
uma vez vou entrar para a área social: se essas empresas que estão 
indo para Moçambique para estabelecerem-se lá, elas... Primeiro 
para o tipo de atividade que elas querem que é produção... Requer 
vastas extensões de terra. Em Moçambique a terra é do Estado, o 
governo aloca a terra pra essas empresas. Porém, aquelas áreas que 
o governo aloca para essas empresas são áreas onde tem 
comunidades, tem pessoas que vivem de forma dispersa, tem seu 
autossustento naquelas terras... Mas tu encontras uma pequena 
machamba, uma pequena área que alguém fez a produção de milho 
para o seu sustento, tu vais andas mais uns quilômetros e apanhas 
outros...  
E com a vinda dessas empresas a ocupar essas áreas pra 
estabelecerem pinho, eucalipto, só espécies de rápido crescimento. 
Aquela população já não tem acesso àquela área pra produzir milho. 
Então, o que eu quero fazer? Quero fazer essa avaliação se antes 
das empresas estarem em Moçambique, como que aquela população 
vivia, com base na terra. E agora que as empresas tão lá, como essa 
população está a sobreviver... 
 

Percebe-se que a visão geral da situação florestal em Moçambique é 

compreendida nas suas várias nuances, e mais, está vinculada aos trabalhos e 

ao conjunto de conhecimentos adquiridos durante a vida profissional,por isso, 

mais uma vez, ela entra para a área social, ela remete ao cargo junto à Direção 

Nacional de Terras em que substituiu uma socióloga. Nesse sentido, a posição 

de agentes do Estado não necessariamente significa uma posição acrítica em 

relação às políticas florestais nacionais. Claudio, por sua vez, não deixa de se 

influenciar também pelas preocupações mais gerais no tocante à produção 

moçambicana de carvão, sendo essa a discussão principal de sua dissertação; 
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bem como Rosalina, que abordará a dinâmica das exportações florestais de 

Moçambique.  

Novamente se vê que estas experiências, lugares de convívio e os 

interesses de estudo são problemas que se relacionam aos fatores necessários 

no passado, no presente e no futuro, para o desenvolvimento de Moçambique. 

Da maneira como apresentei, as trajetórias escolares, seguidas das 

justificativas pela escolha do curso, as primeiras empreitadas profissionais, o 

decorrente trânsito pelo país e os projetos de vida em médio prazo que se 

envolvem com os interesses da nação, são elementos que constituem a forma 

como meus interlocutores se colocam no mundo, enquanto moçambicanos. No 

entanto, essa relação com questões do âmbito nacional – que serão mais 

aprofundadas no próximo capítulo – têm ainda, mais um reforço. Refiro-me à 

experiência desses engenheiros como estudantes moçambicanos, do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal da UFPR, mas em mais 

detalhes, na vivência enquanto moçambicanos em Curitiba. 

Na minha convivência, percebi o forte apreço entre eles, e como morar 

aqui, perto de outros moçambicanos, atenua as saudades que sentem de casa. 

Esse sentimento é ainda mais forte entre as mulheres, já que todas são 

casadas e têm filhos. A diferenciação entre os do “centro” e os da “república” 

ou do Jardim das Américas/Cajuru é um marcador que define momentos 

compartilhados e o relativo distanciamento entre os engenheiros.  A “República 

de Moçambique” não abriga somente engenheiros florestais, como também há 

um economista, um antropólogo e um engenheiro elétrico. É lá que a maioria 

moçambicana em Curitiba se reúne de tempos em tempos para rememorar 

datas nacionais e se despedir dos companheiros que voltam à sua terra. 

Mariana chama a atenção para a temporalidade da convivência na casa e das 

relações que se estabelecem: 

 
Aqui nós, por exemplo, viemos de sítios diferentes, cidades 
diferentes, mas eu acho que o que nos une é sermos moçambicanos 
e o grupo tenta se unir e manter... Fazemos a comida da nossa terra, 
e se calhar, tamos a fazer novas amizades, é uma oportunidade. 
Quando voltarmos cada um vai ter a sua vida. 

 

 O fato de haver elementos a se comungar - como quando falei que 

gostava de chamuças(um salgado tipicamente moçambicano, mas de origem 
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indiana) - aproxima esses jovens, no que se refere aos gostos, sotaques, 

preocupações e vivências. São esses fatores que operam enquanto diacríticos, 

que os unem como moçambicanos. Mas, como a leitura de Mariana evidencia 

essa “re-moçambicanização” é pautada pela estada em Curitiba. De maneira 

que as mulheres, com filhos, e, portanto, família, encontram nesse reforço dos 

laços nacionais uma forma de diminuir as saudades dos filhos e maridos. A 

“mãezona” Tereza, não deixa negar:  

 
Aqui estou feliz na paz de Deus, é como se eu estivesse em casa. 
Aqui no final de semana, quando estou bem disposta vou ao forno, 
faço uma panelona, chamo os meninos: “hoje o almoço é aqui”. E 
almoçamos todos juntos, conversamos. Aqui é outra coisa, aqui é em 
casa mesmo... Só não faz de conta estar em casa porque não ouve 
grito de criança, não é? 

 
 Assim as afinidades nacionais são reivindicadas como uma estratégia, 

por um lado se compartilham hábitos, gostos e a saudade de coisas 

semelhantes, por outro se tem uma rede muito mais coesa de contatos e 

pessoas com quem contar. Quando conheci esse grupo, estava na festa em 

comemoração pelo “Dia da África”, onde os mais diversos estudantes africanos 

residentes em Curitiba compareceram. Chamou-me a atenção o momento em 

que juntos, todos os moçambicanos (os únicos que traziam bandeiras e 

cachecóis de seu país)18 se puseram a dançar, uma dança muito comum nos 

casamentos tradicionais, religiosos e civis de Moçambique. 

 Como demonstrarei na próxima seção, algumas das particularidades de 

cada um de meus interlocutores estão vinculadas às suas relações familiares. 

Serão esses aspectos que evidenciarão o localismo dos engenheiros 

moçambicanos.  

 

2.2 PARA ALÉM DOS ‘USOS E COSTUMES’ UMA QUESTÃO FAMILIAR 

 

O importante não é a casa onde moramos. 
Mas onde em nós mora a casa. 

19
 

 

                                                           
18

 Vale lembrar que em Curitiba os moçambicanos estão em número menor que os 
angolanos e, no entanto, aparentam terem laços mais fortes entre eles. 

19
 COUTO, Mia. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. 2

a 
Ed. Maputo: 

Editorial Ndjira, 2002. 
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 Apesar de já haver sido possível inferir um respeito muito grande pelas 

práticas locais a partir dos relatos sobre a experiência profissional desses 

jovens, essas leituras acabam sendo um pouco generalistas. É nas falas sobre 

as origens familiares, nas maneiras como se constituíram as famílias de meus 

interlocutores, que se tornam mais evidentes as diferenças regionais.  

 Historicamente, as três regiões de Moçambique, Norte, Centro e Sul, 

possuem diferenças significantes, tanto na formação etno-linguística, como na 

forma de se relacionar com as instituições políticas ocidentais e com o partido 

no poder, a FRELIMO. Infelizmente, o único engenheiro da região central do 

país (Reinaldo, de Sofala) estava muito ocupado no período da pesquisa então 

não pude conhecê-lo melhor. Ainda assim, foi possível identificar através dos 

relatos obtidos a tamanha diversidade da região Sul, bem como a forma pela 

qual as famílias lidaram com os eventos dos últimos 40 anos em Moçambique. 

Levar em conta esses eventos é imprescindível para se entender também 

porque estes engenheiros não constituem necessariamente uma elite 

econômica.  

Como afirmei no início do capítulo, a reflexão desta seção parte de uma 

observação que o antropólogo Peter Fry faz sobre a elite urbana de 

Moçambique. Na passagem, ele coloca que além de falar português e inglês o 

moçambicano urbano da elite “deve falar pelo menos uma das línguas locais 

(que não são mais chamadas de dialetos) e participar de projetos destinados a 

desenvolver seus parentes rurais.”20 Sem querer tomar ao pé da letra, mas 

chamando a atenção para as mudanças decorrentes dos processos posteriores 

ao momento em que a observação foi escrita, alerto para alguns detalhes. A 

expressão dialeto é usada pelos engenheiros para designar as línguas locais. 

Pode ocorrer que esse uso se deva ao fato de estarem conversando comigo, 

não sendo necessariamente a maneira como se refiram a elas em 

Moçambique.  

 Começo, portanto, remetendo-me à família da Manhiça, formada por 

cinco filhos, da qual Rosalina faz parte. Ela é a mais velha, e me explicou que 

com seus pais fala somente em shangana. Foi exigência deles que fizesse o 

                                                           
20

 FRY, Peter. Culturas da diferença: sequelas das políticas coloniais portuguesa e 
britânica na África Austral. In.: A persistência da raça: Ensaios antropológicos sobre o Brasil e 
a África Austral.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005. pp. 89. 
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Lobolo (o casamento tradicional moçambicano), além de se casar pela igreja 

católica e pelo civil21. As demandas de obrigações familiares têm sido a via por 

onde se reforçam as tradições locais, assim me explicou Claudio. 

 

O conceito de família africano é diferente, por exemplo, de um 
europeu (...) o conceito de família é você, teus irmãos, teus tios, é 
uma coisa alargada (...), por exemplo, para quem se sobressai 
economicamente tem que velar por toda a família, não só por aquele 
núcleo, tem que velar pelos tios, pelos pais, entendeu? Porque tudo é 
família... 

 

E acabou retomando uma das conversas que tivemos quando nos 

conhecemos. Junto de outro colega engenheiro, Estevão Chambule, Claudio o 

aconselhava a como dar conta de suas obrigações enquanto filho mais velho, e 

evitar complicações financeiras com bancos brasileiros. Na mesma conversa, 

Aires começou a expor a sua maneira de controlar os gastos, mas não pôde 

terminar, pois os outros dois o interpelaram pelo fato dele ser o filho do meio, 

não o mais velho, portanto não sabe como é estar nesta situação. O jovem de 

Nampula tem 9 irmãos e apesar de ter nascido em Nampula, seus pais são de 

Maputo, e foram para o norte “porque meu pai era mecânico do exército 

português, ele foi transferido para Nampula em 71/72...” O pai de Aires e seus 

avós, maternos e paternos, eram o que no período colonial se chamava de 

assimilados. Esse era um estatuto jurídico, que atuava como um diferenciador 

de moçambicanos. Os que haviam estudado, se convertido ao catolicismo e 

portavam os mesmos direitos e deveres dos portugueses eram assimilados, 

aqueles que estavam submetidos à chancela dos “régulos” e dos “usos e 

costumes”22 “tribais” eram os indígenas. Não foram poucos os moçambicanos 

“convertidos” à civilização portuguesa durante o regime colonial, mais adiante 

retornaremos a esta questão. No momento interessa perceber de que maneira 

a ligação ou a incorporação do civismo português, por parte dos avós e dos 

pais de Aires, se diferencia enquanto narrativa familiar.  

                                                           
21

 Para uma reflexão mais aprofundada sobre o casamento tradicional na atualidade 

moçambicana e a incorporação das instituições ocidentais no seu funcionamento, consultar 
TAIBO, Ruben Miguel Mário. Lobolo(s) no Moçambique contemporâneo: mudança social, 
espíritos e experiências de união conjugal na cidade de Maputo. Dissertação de Mestrado em 
Antropologia Social. Curitiba: UFPR, 2012.  

22
 Retomaremos mais à frente a essa questão, à luz das reflexões de Lorenzo Macagno 

sobre as origens de um discurso colonial produtor dos chamados “usos e costumes”. 



34 
 

 
 

Mariana vem de uma trajetória familiar distinta e interessante. Muçulmana, 

ela se converteu para poder casar com o marido, que tem a família em 

Nampula. Por ter nascido no ano da independência é, dentre meus 

interlocutores, a que tem a melhor lembrança do período pós-colonial 

socialista. Sua mãe, apesar de ter nascido em Moçambique, considerava-se 

portuguesa o que foi motivo de problemas para a família após a independência. 

Ela contou que a mãe “teve vinte e quatro horas para sair do país”, mas 

conseguiu ficar depois de ter conversado com as autoridades. Ela me explicou 

que “... todos eram portugueses então, depois todos tinham que mudar de 

nacionalidade. E ela nunca quis, ela dizia que não.”, os irmãos da sua mãe 

(eram oito) quase todos saíram do país neste período, ficaram somente dois 

deles. Seu pai é descendente de goenses (de Goa, na Índia), também 

conhecidos como ‘canecos’ e trabalhou como engenheiro químico, em fábricas 

portuguesas, durante a época da colônia. Depois, essas mesmas fábricas 

foram estatizadas, e seu último emprego foi em uma industrial suíça.  

Foi após o casamento que Mariana passou a se envolver de maneira 

mais intensa com a cultura local. Ela não só se converteu ao islamismo, mas 

também se mudou para a cidade do marido. Comparando a comunidade 

islâmica daqui com a de lá me conta que,  

É diferente lá em Nampula, a maior parte somos muçulmanos, então 
é uma grande comunidade. E sente-se muito pela forma de vestir, 
pela maneira de andar... aqui é uma coisa, até vejo cabelo à mostra, 
mas adaptei-me. Porque são mais abertos, nós estamos num meio 
mais fechado. 

 

 Ainda notando as diferenças das práticas religiosas islâmicas da sua 

cidade com as de Curitiba, comenta a presença dos libaneses e a forma como 

são feitas as orações - em árabe. A força de seus hábitos religiosos faz ser 

necessária a ida semanal à mesquita no Centro da cidade. Isso, certamente, 

não denota um localismo, no sentido que Fry ressalta, mas traz à tona os 

traços característicos do credo muçulmano em Moçambique, e especialmente 

em Nampula. Para ela, a cidade do norte mantém com mais vida os saberes 

tradicionais.   

 O hábito de ir aos cultos é mais comum entre as mulheres que entre os 

homens. Teresa e Rosalina procuram ir pelo menos uma vez por semana à 

Igreja (católica). Teresa disse-me que quando morou no Bairro Boa Vista a 
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igreja que ela ia era em frente de casa, mas hoje tem que ir até o bairro 

Seminário para presenciar a celebração e quando não vai se sente mal 

disposta. A sua experiência religiosa foi realmente marcante, contou que 

chegou a ser catequista, e que na sua infância ir à igreja era uma das suas 

maiores diversões. A religiosidade católica ela herdou de sua mãe, pois seu pai 

não demonstrava interesse nos dogmas católicos. Como ela mesma me 

explicou “meu pai teve 32 filhos, os quais agora 27 estão vivos (...) ele fez filhos 

com muitas mulheres”. Curiosamente, das cinco mulheres, a mãe de Teresa é 

a única que ainda está com ele. Ela comenta ainda: 

 
Graças a Deus a minha mãe foi a sortuda que ficou com meu pai, 
apesar de não ser a última, porque meu pai teve cinco esposas (...) 
uma faleceu, a mais velha, a  do casamento (...) as duas mais novas 
– já não estão com ele porque eram bem mais novas. Eram da idade 
das minhas irmãs mais velhas. 

  

 Alegremente, com um saudoso sorriso, ela me descreve como é 

alimentada a relação com os irmãos “Mensalmente encontramo-nos para 

almoçar juntos”. Esse encontro tem a finalidade não só de “botar o assunto em 

dia”, mas para que os primos se conheçam, e por serem muitos, não comecem 

a namorar em outros ambientes. De forma interessante podemos ver como 

convivem, na mesma família, a cosmologia cristã com um dos traços mais 

característicos das culturas tradicionais do Sul moçambicano, a poligamia. 

Evidentemente não são concorrentes, ainda que por muito tempo colonos, e 

também os membros do governo pós-colonial tenham se esforçado para criar 

um antagonismo entre essas formas de pensamento; a Igreja Católica tem a 

sua parte na defesa da monogamia. 

 Retornando às contribuições de Peter Fry, pode-se observar sim a 

sobrevida dos traços locais de cada região, mesmo que não seja literalmente 

compatível ao que o autor observou os engenheiros mantêm o respeito às 

maneiras como as coisas são em África. Ainda como procurei demonstrar, essa 

questão do localismo deve ser tratada de maneira relacional, tendo no 

horizonte da reflexão também a posição do pesquisador, enquanto brasileiro e 

curitibano sendo interpretado por experiências específicas da vida destes 

engenheiros na cidade. As origens e laços familiares mediam a relação que 

meus interlocutores mantêm com os saberes e as práticas tradicionais. À luz 
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das reflexões do antropólogo britânico, passo para o que compreendi como a 

outra face dessa identidade moçambicana urbana, o cosmopolitismo.  

 

2.3 A EXPERIÊNCIA COSMOPOLITA 

 Na literatura sobre o Moçambique contemporâneo, a compreensão de 

que há, nos últimos anos, um maior diálogo com outras nações fica evidente, 

mesmo se não expressa ipsis literis. De fato, a presença estrangeira no 

território é anterior ao próprio colonialismo português. E antes que esse se 

estabelecesse na região, houve o Império Monomotapa e uma forte migração 

muçulmana que ocupou parte do território. Exemplos de que a convivência 

multiétnica é parte de processos anteriores. 

 Dentre o grupo de engenheiros com os quais dialoguei, essa 

característica está presente mesmo naqueles que trabalham para o governo. 

Isso se dá pela entrada de recursos privados e/ou de organizações não 

governamentais que envolvem os projetos com os quais estão trabalhando, 

entre outras coisas. Demonstrarei que no processo de vinda ao Brasil reside 

também uma forma de cosmopolitismo, na qual as expectativas e 

compreensões sobre o que pensam sobre o país (Brasil), como se organiza a 

nossa economia e quais as contribuições que eles podem levar para 

Moçambique são agenciadas como uma maneira de justificar a experiência.  

 Embora alguns dos pontos expostos já tenham evidenciado alguma 

experiência cosmopolita, como no caso de Claudio que trabalhou num Centro 

de Estudos Agroflorestais financiado pela ONU, a maneira como meus 

interlocutores se colocam frente à economia global pode ser mais bem 

compreendida na forma como explicam porque vieram até o Brasil. O próprio 

Claudio, ilustra essa questão: 

 
Não nunca pensei em vir para o Brasil, o que aconteceu é que a 
Fundação Ford, eles trabalhavam lá em Moçambique, acho que em 
2001 e durante 10 anos eles davam bolsas. Não só em Moçambique 
né, incluindo aqui no Brasil, na Rússia, África do Sul, Egito eles dão 
bolsa. Eu comecei a concorrer para aquelas bolsas acho que em 
2007. Eu sempre tive interesse de continuar a estudar e como as 
bolsas da Fundação Ford são boas bolsas, eu também não queria 
abandonar e depois vir a passar maus bocados. Eu queria uma 
instituição séria... daí eu consegui a bolsa, mas eu queria fazer o 
mestrado na Austrália... só que para eles me mandarem para a 
Austrália primeiro eles mandam fazer  o exame do Yeltz. Daí eu fiquei 
mal no inglês e eles sentaram comigo e falaram: “Olha a gente não 
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pode te mandar para um país de expressão inglesa porque o teu 
inglês não tá bom. Você tem que escolher um país de expressão 
portuguesa.” 

 
 

Mediante a situação em que se encontrava, o engenheiro de Inhambane, 

optou por vir ao Brasil, por indicação de um professor seu que fez o mestrado 

aqui no Paraná há alguns anos. Rosalina me conta uma situação semelhante 

ao processo de Claudio: 

 
Eu pra te ser sincera, vir ao Brasil era minha última opção, porque 
principalmente... o tipo de trabalho que eu tinha feito muitas das 
vezes, são projetos que são financiados por pessoas que vem de 
países de expressão inglesa, e por vezes era difícil me comunicar  
com essas pessoas porque o meu inglês não é tão eficiente... a 
minha primeira opção era fazer o mestrado num país de expressão 
inglesa, que era para aperfeiçoar a língua... Eu concorri para a 
Austrália... 

 

Assim como o rapaz da Maxixe, foi um colega engenheiro florestal que 

havia feito o mestrado aqui, que a convenceu a vir. Teresa, que não tinha tanto 

interesse em sair de seu país, tentou primeiramente pela Fundação Ford e 

infelizmente a sua candidatura não foi aceita. Na tentativa para o Brasil, ela 

teve a ajuda da amiga Horácia23, que também já havia feito o mestrado aqui. A 

engenheira não se sentia convicta nem interessada, porém me conta: “Só que 

um belo dia meu afilhado liga para mim “madrinha parabéns!” Bem no dia do 

meu aniversário, “teu nome saiu, foste apurada para estudar” aí fiquei maluca”. 

O motivo da surpresa foi por estar atarefada com um grande evento que estava 

organizando no trabalho. Semelhante à Teresa, Aires tentou em dois 

programas de bolsas de mestrado, até conseguir. Ele, antes de tentar a bolsa 

do CNPq, tentou duas bolsas, uma para os Estados Unidos e outra para o 

Japão. No seu caso, outro fator contribuiu para a vinda. Durante a sua 

graduação ele conheceu alguns dos professores brasileiros, através de um 

seminário Brasil-Moçambique, ocorrido em razão do convênio entre a UFPR e 

a UEM, segundo ele mesmo: 

 
Um convênio da Universidade Federal e a UEM, um convênio que 
acho que já durava há muitos anos, não posso me recordar, mas que 
nesses últimos anos intensificou-se né. Porque houve aquele 
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 Mario Michaque Miguel Alberto (professor de engenharia florestal na UEM), Alberto 
António Manhiça (engenheiro), Horacia Celina Armando Mula Boene(engenheira), são as 
pessoas a que se referem Claudio, Rosalina e Teresa respectivamente.  
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problema de guerra lá então as coisas pararam, mas depois houve 
uma reintensificação do convênio. 

 

Foi durante a intensificação recente dos diálogos entre as universidades, 

que Aires conheceu os professores Nilton, Marcio Pereira e Ivan do 

Departamento de Engenharia Florestal. Esses contatos anteriores acabam 

pautando a vinda para o mestrado. Com Mariana não foi diferente, graças à 

ajuda de colegas engenheiros que já estavam aqui, pode elaborar um projeto 

condizente com as linhas de pesquisa da UFPR. Ocorreu com ela uma 

situação interessante. Seu marido também é engenheiro florestal e está no 

mestrado. A diferença é que ele foi para a Austrália, ao que parece, a opção 

número um para os estudos da engenharia florestal, a própria Mariana tentou, 

mas não foi suficientemente no que diz respeito ao idioma.  

O marido de Teresa também é engenheiro e estudou fora de 

Moçambique. No caso dele, porém, a migração estudantil ocorreu em outro 

tempo, durante o período pós-independência, quando o país – socialista na 

época – celebrava um acordo bilateral com Cuba. E foi onde ele estudou, da 

graduação até o doutorado.  

Na atualidade, a forte presença do capital humano e econômico  

estrangeiro - europeus, entre muitos outros - sobretudo nas cidades, faz com 

que aqueles que investem na própria educação e formação tenham como ideal 

uma experiência de estudo no exterior. Como o próprio Claudio me explica “A 

gente quando está em Moçambique, por exemplo, quem é engenheiro florestal, 

se quer estudar, só pensa em estudar nas melhores escolas, que é na Europa”. 

O conjunto de experiências que produzem uma maior compreensão dos 

acontecimentos internacionais não se resume a estas expectativas e processos 

da vinda, as compreensões decorrentes da vida em Curitiba também produzem 

novas maneiras de estar no mundo, e se identificar enquanto moçambicanos. 

Sara Santos Morais, que produziu um trabalho com ex-estudantes do 

convênio entre Brasil e Moçambique já retornados, fez uma observação 

pertinente: “As imagens televisivas são instrumentos poderosos na formação 

da imagem de um Brasil repleto de oportunidades de passeios, de encontros 
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com gente bonita, do prazer de comer outras comidas.”24 Esse argumento 

voltaria nas conversas com meus interlocutores, sobretudo na falta de 

correspondência que a cidade de Curitiba tem com as novelas globais. Teresa 

observa os detalhes dessa questão quando me fala que:  

 
Do Brasil, eu quando saí de Moçambique para vir ao Brasil estava a 
ver o Brasil das novelas, aquele Brasil alegre, samba, futebol, 
carnaval, novelas. Para mim Brasil era aquilo. Quando cheguei disse 
não, esse Brasil é totalmente diferente. Primeiro porque a 
temperatura daqui é muito frio, não gosto de frio... e as pessoas 
também, se as vezes, fora, cruzas com alguém, tenta cumprimentar, 
nada. A única coisa que safa é porque na faculdade tem colegas que 
também vem de outros estados, não só daqui de Curitiba, então não 
deu pra sentir muito isso. Senti em Curitiba pessoas muito frias, 
fechadas, não gostam de conversar, só para elas. Mas o que eu 
gostei de Curitiba é que é uma boa cidade para estudar, não para 
passear. 

 

Essa resignificação da experiência de Brasil em Curitiba não é exclusiva 

de Teresa. Antes de haver conversado com ela, Mariana me expôs de maneira 

enfática algumas de suas impressões: 

 
Nós quando pensamos no Brasil... é nós pensamos que o Brasil é o 
Rio de Janeiro... a imagem que nós temos. Que todo mundo é que 
nem nas novelas, mas quando chegamos aqui, é um Brasil diferente. 
É um Brasil de pessoas fechadas, caladas e isso é um choque, no 
início é um choque, para nós é meio complicado... 

 

A imagem de Brasil veiculada pelas novelas não é uma percepção 

exclusiva das mulheres. Em uma festa de despedida de um dos moçambicanos 

que morava na República, eu conversei com um grupo de rapazes 

moçambicanos, incluindo alguns de meus interlocutores. Após um breve 

comentário sobre a temperatura que havia melhorado (estava mais quente 

aquele dia), a conversa passa a girar em torno da instabilidade da temperatura 

na cidade de Curitiba. Logo, um dos rapazes me pergunta: “Você é 

curitibano?”, e após a minha afirmativa ele passa a discorrer os mais variados 

motivos que lhe haviam decepcionado em relação ao Brasil que encontrara 

aqui. Tudo num tom jocoso, e em todos os comentários ele se desculpava para 

não parecer algo pessoal. Mas as risadas e confirmações dos integrantes da 

roda me levaram a entender que o que se esperava do Brasil era algo diferente 
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 MORAIS, Sara Santos. Múltiplos regressos a um mundo cosmopolita: 
moçambicanos formados em universidades brasileiras e a construção de um sistema de 
prestígio em Maputo. Dissertação de Mestrado. Brasília:UNB, 2012. P.130. 
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deste Brasil. Além disso, há outro aspecto que chama a atenção desses 

engenheiros, o desconhecimento dos brasileiros em relação à África. 

Mariana não poupa suas críticas ao descaso de seus colegas de curso 

quando o assunto é a África, logo, Moçambique. Ela lamenta 

 
Mas eu sou diferente? Eu falo a mesma língua...também é a falta de 
informação que as pessoas tem sobre a África. Eles pensam que na 
África todos falamos uma só língua, e é um país, enquanto África é 
um continente. Então as pessoas (falam) “aprendeste português para 
vir aqui?” Não! Eu nasci num país que fala português... Quando eles 
conversam, eles dizem “estamos a ter uma aula de geografia”, porque 
eu acho estranho... os brasileiros acham que só eles e Portugal falam 
português!(...) Não tinham noção de onde era Moçambique... pensam 
que os animais andam à solta, que nós não temos casas.  

 

E as constatações não terminam aí, ela conclui ainda, 

 
Eles admitem “sim nós não conhecemos nada, nós se calhar ficamos 
(mais) preocupados com os EUA” e eu disse nós conhecemos, nós 
sabemos que aqui tem a Amazônia, mas vocês não sabem o que tem 
(lá), pensam que lá só tem leões e elefantes... 

 

No âmbito acadêmico, os diagnósticos desses engenheiros florestais são 

positivos sobre os equipamentos, laboratórios e os colegas, inclusive. A relação 

com os professores em geral é boa, sobretudo, pois, a maior parte dos 

professores do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal 

estiveram em Moçambique, para seminários ou trabalhos no CEFLOMA 

(Centro Florestal da Machipanda) – localizado na região central do país. O 

estranhamento maior é em relação à convivência diária com as pessoas daqui. 

Rosalina me explica que: 

 
.... eu não tinha convivido muito com os brasileiros... um dia eu ia 
para a igreja, a passar um colega mostrou-me a casa de uma colega 
que tem estado sempre comigo no laboratório. E eu cá comigo “mas 
as pessoas daqui não convidam para casa, sei lá pra conhecer, nada” 
quando chega o fim de semana cada qual vai embora. 
 

 A produção de uma nova ideia de Brasil constitui parte dessa maneira 

cosmopolita de compreender o mundo. Deve-se alertar, porém, que apesar de 

no conjunto de expectativas homens e mulheres terem opiniões semelhantes 

(mediadas pelas imagens da telenovela brasileira), nas relações com 

brasileiros e brasileiras os homens, nesse caso em específico, percebem-se 

mais à vontade. Claudio, por exemplo, mora com dois brasileiros, no bairro 



41 
 

 
 

Jardim das Américas. Aires, que chegou há pouco tempo, apresenta uma visão 

que difere de Teresa: 

 
Assim, muitas pessoas dizem que Curitiba as pessoas são fechadas, 
são antissociais, mas eu não posso inferir muito porque não tive nos 
outros estados para ver como é que as pessoas são. Mas do meu 
ponto de vista, aquilo que é minha competência com as pessoas né, 
eu acho que, daquilo que eu vivi não é tanto assim como as pessoas 
tentam inferir né... Porque assim , quando eu estou no ônibus eu 
sempre tento puxar conversa com alguém, as pessoas conversam e 
até ficam “poxa você vem de muito longe” querem saber um 
bocadinho de Moçambique, por que eu estou aqui. Inclusive até às 
vezes elogiam, dizem que eh pá, vocês têm muitos desafios, tem que 
aproveitar a vossa presença no Brasil. Mas nunca tive exemplos de 
hostilização... 
 

Portanto essa compreensão de que os curitibanos em geral, ou os 

brasileiros, são de difícil convivência está relacionada aos traços de geração e 

gênero, mas também aos níveis de interação. Interessam-me mais nessas 

compreensões os elementos que são reivindicados, para diferenciar Curitiba de 

Moçambique, e Curitiba do Brasil da Telenovela (ou do Rio de Janeiro), não se 

trata de definir a personalidade social do curitibano, mas sim de encontrar na 

experiência de meus interlocutores construções narrativas que não seriam 

possíveis se eles não estivessem aqui. Observando, assim, uma expansão 

daquele Brasil anterior, agora com as suas nuances. 

Se o trabalho com projetos financiados por empresas e ONGs 

internacionais legava a estes engenheiros uma vivência cosmopolita, essa 

característica é reforçada na lida com o mestrado no Brasil. Esse 

cosmopolitismo específico atual tem sua concretude em instituições e modelos 

de desenvolvimento. Levando em conta o processo de pacificação e 

democratização ocorrido no início dos anos 1990 em Moçambique, que foi 

administrado pela ONU e com o financiamento de vários doadores, é possível 

inferir que essa estrutura burocrática da cooperação internacional faz parte das 

aspirações destes engenheiros florestais. É a própria cooperação entre Brasil e 

Moçambique que viabiliza esse convênio e o forte diálogo entre UFPR e UEM. 

Numa interpretação acerca da dinâmica desse cosmopolitismo na atualidade, 

Gustavo Lins Ribeiro coloca que:  

 
Existem duas grandes correntes de interpretação e promoção do 
cosmopolitismo transnacional. A primeira é dominada por capitalistas 
transnacionais e elites associadas que defendem um mundo 
neoliberal e sem fronteiras, isto é, acesso irrestrito a mercados 
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domésticos e recursos naturais e sociais, e o empoderamento de 
atores globais e agências como o Banco Mundial, o FMI e a 
Organização Mundial do Comércio. A segunda é composta de 
intelectuais, alguns da academia (...), outros em ONGs, que estão 
desenvolvendo visões de heterogeneidade,,heteroglossia, migração, 
diversidade cultural, ou empoderamento de atores locais, e 
defendendo a necessidade de uma sociedade civil global para regular 
o poder de elites transnacionais e desterritorializadas.

25
  

 

 Certamente se encontram nessa afirmação algumas questões 

interessantes para pensar a realidade urbana de Moçambique. As trajetórias, 

desejos e compreensões desses agentes não deixam de concordar com as 

indagações de Lins Ribeiro. Mais adiante voltarei com outros componentes do 

entorno social de meus interlocutores, a fim de trazer um melhor entendimento 

dos processos em questão. Cabe agora retomar o caminho percorrido nessa 

seção.  

 Parti do consenso que a diversidade nacional, ou étnica, faz parte do 

território moçambicano desde tempos anteriores ao colonialismo. Sem 

aprofundar nesta seara, a qual não compõe as preocupações deste trabalho, 

apresentei as maneiras pelas quais estes engenheiros escolheram o Brasil 

como país de recepção. Sempre como segunda ou até terceira opção nas 

escolhas, o país é informado aos moçambicanos através das novelas da Rede 

Globo. Fator que determinou parte do diagnóstico deles sobre Curitiba (agora 

não mais o Brasil que é vendido no exterior). A cidade, entendida como local 

ideal para o estudo – e não passeios –, lhes é informada pela convivência com 

brasileiros de outras regiões (colegas de mestrado) e pelos espaços de 

convívio, como igrejas e ônibus, entre outros. O Brasil antes idealizado (do 

samba, das novelas, da alegria) é agora reconstituído por novos traços e 

características. Esse grupo de engenheiros, não obstante a experiência em 

projetos, empresas e órgãos de caráter internacional em seu país, trazem 

consigo o conhecimento adquirido em um Brasil “diferente”. 

                                                           
25

 Tradução livre do trecho: “There are two major currents of interpretation and promotion 
of transnational cosmopolitanism. The first is dominated by transnational capitalists and 
associated elites that praise a borderless neoliberal world, that is, unrestricted access to 
domestic markets and natural and social resources, and the empowerment of global actors and 
agencies such as the World Bank, the IMF and the World Trade Organization. The second is 
composed of intellectuals, some of them within academia (…), others in non-governmental 
organizations, who are advancing visions of heterogeneity, heteroglossia, migrancy, cultural 
diversity, or empowerment of local actors, and claiming a need for global civil society to regulate 
the power of transnational deterritorialized elites.” Encontrado em, RIBEIRO. Gustavo L. What 
is Cosmopolitanism? In.: International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (4). 
London:Elsevier, 2001. p.24. 
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 Retomando algumas das questões colocadas durante este capítulo, 

volto-me à proposta de apresentar o contexto microssocial de meus 

interlocutores em facetas repartidas. Essa opção narrativa se deu pela 

facilidade com que poderei retornar a estas estórias pessoais nas próximas 

partes deste trabalho. E ao mesmo tempo para produzir uma compreensão 

necessária também para pensar sobre o país de onde vieram estes 

engenheiros. Ora, essa compreensão é que, o que chamei de ‘facetas’ - o 

nacionalismo, o localismo e o cosmopolitismo - não se findam em si mesmas; 

são temporais, residuais e relacionais, incorporam valores de tempos antigos 

às lógicas contemporâneas e conformam uma densa rede de interesses 

geopolíticos entre nações. Agentes deste processo, os engenheiros não são 

nem ingênuos nem mal intencionados, são senão estrategistas escolhendo os 

caminhos mais proveitosos. Seus entendimentos sobre o espectro 

socioeconômico de seu país são privilegiados, em outras palavras, é a visão de 

quem não só percorreu as diversas zonas rurais de Moçambique, mas que 

vivenciou a transição de modelos de desenvolvimento, sob a tutela de um 

mesmo grupo político. E ainda foram testemunhas de uma valorização de 

práticas e hábitos tradicionais, não vistas desde irrupção da dominação 

colonial. É sobre esse país em constante mudança que estas estórias 

informam.  

Como observa Peter Fry:  

 
De um modo ou de outro, os moçambicanos de regiões, níveis sociais 
e cores diferentes estão construindo uma sociedade na qual os 
dilemas criados pela confluência das ideias e exigências 
cosmopolitas e locais têm se tornado mais agudos e visíveis, em 
grande parte devido às mudanças violentas de ideologia e de práticas 
governamentais durante os últimos cem anos, que culminaram na 
pavorosa guerra entre a Renamo e a Frelimo.

26
  

 

São essas mudanças e práticas governamentais que faltam à reflexão 

que estou construindo. É somente compreendendo com mais detalhes de que 

maneira se deu não só o colonialismo em Moçambique, mas o processo de 

libertação, a guerra civil que o seguiu e a instauração de uma ordem capitalista 

e democrática no início dos anos 1990, que se poderão fazer alguns 

questionamentos mais relevantes para a reflexão antropológica sobre a 
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presença moçambicana em Curitiba. Esse empreendimento será conduzido 

dentro de alguns limites históricos e narrativos, naqueles movimentos que se 

relacionam com os processos que meus interlocutores passaram. Portanto, no 

próximo capítulo farei uma digressão, retomando algumas das falas desses 

engenheiros em que dinâmicas macrossociais são pontos referenciais para 

melhor compreendê-los.  A abordagem diacrônica é mais um recurso que lanço 

mão, para ampliar o panorama que compreende o Moçambique 

contemporâneo.  
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3 RECONSTRUINDO A HISTÓRIA MOÇAMBICANA NAS ESTÓRIAS 

INDIVIDUAIS DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS  

 Lançar mão de recursos historiográficos sem que haja um fio condutor 

para a exposição pode causar algum tipo de confusão na compreensão da 

leitura.  Por isso mesmo, meu objetivo nesse capítulo não é apresentar toda a 

história moçambicana contemporânea, senão, os elementos dessa história que 

são relevantes para meus interlocutores. Para tanto, me valerei de notas de 

campo e falas das entrevistas realizadas. Conforme se verá, tanto a ordem 

cronológica a ser utilizada, como as “facetas” do capítulo anterior, são recursos 

meramente didáticos e não estruturados exatamente da mesma forma como 

foram expostos. Assim, se os engenheiros florestais foram apresentados até 

aqui a partir das experiências que os constituíram, são as leituras da história 

moçambicana nas suas estórias que enriquecerão ainda mais essa discussão.  

Essas questões – históricas – me foram surgindo de diversas maneiras. 

Nas suas falas, as situações conjugavam tanto os momentos históricos como 

as três facetas já mencionadas. A escolha por apresentar essas explicações 

possui três razões. Primeiro, pois desde o regime colonial existiram em 

Moçambique algumas categorias que serviram para produzir hierarquizações 

entre indivíduos. Essas categorias, o seu estatuto, e a maneira pela qual o 

Estado se utilizou delas certamente variou de acordo com os contextos vividos. 

A exemplo disso se pode citar aquelas que de alguma forma apareceram nos 

relatos de meus interlocutores, como o “assimilado” – do período colonial – e o 

“homem novo moçambicano” – do período socialista. Ao fazê-lo com base nos 

mesmos relatos já utilizados, e ainda em notas de campo, evito me perder por 

entre detalhes sobre a historiografia moçambicana. O segundo motivo está nas 

próprias pessoas moçambicanas. Falar de sua história, para além das estórias 

pessoais, significa falar de memórias com as quais meus interlocutores 

também convivem mesmo não as tendo vivido. Por exemplo, Mariana ao me 

contar os lugares onde seu pai trabalhou, extrai características gerais de 

diferentes períodos que o país viveu:  

 
Ele trabalhava numa fábrica de pneus na Matola... portuguesa, só 
que foi nacionalizada, era do governo, depois ele foi trabalhar 
numa empresa suíça... 
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 Em outro momento ainda, Mariana me conta sobre as pessoas do norte 

do país e a força da experiência colonial: 

 
Conversava com as pessoas (...) e eles falavam muito, lembravam 
muito o tempo do colono, eles ainda lembravam, como se diz, o que 
é que o branco fazia... 

                                      

O terceiro e não menos importante é que com esse foco poderei dialogar 

de maneira mais profícua com a bibliografia histórico-antropológica sobre 

Moçambique.  

 Assim, esse capítulo se dividirá basicamente em três seções principais, 

primeiramente, nos relatos sobre as atividades profissionais dos pais destes 

engenheiros, é possível identificar uma das políticas mais intervencionistas do 

colonialismo em Moçambique, o advento da assimilação. Nesta seção 

explicitarei um pouco das consequências desta política, por um lado uma 

diferenciação espiritual entre colonizadores e colonizados, e por outro a 

formação de uma elite negra, com interesses nacionalistas. Em seguida, 

apresentarei parte do que foi a infância destes engenheiros/mestrandos, 

período em que começaram a frequentar a escola, no momento do pós-

independência no país, quando Moçambique vivia o regime socialista. Nesse 

mesmo período – e, portanto a mesma seção - abordará também as más 

lembranças deixadas pela Guerra Civil, como a perda de parentes e os riscos 

que correram alguns dos engenheiros quando mais novos.  

 O período mais recente, após se graduarem como engenheiros, é 

marcado por períodos de trabalho em Organizações Internacionais, projetos 

mistos e ONGs, deve parte de sua organização à maneira que se deu a 

pacificação e, sobretudo à democratização em Moçambique. Esse momento da 

história recente se caracteriza pela abertura das estruturas estatais para um 

diálogo com as organizações tradicionais locais. Da mesma forma, um 

contingente de agências de cooperação internacional, ONGs e outras formas 

de organizações de caráter internacional, passam a integrar a paisagem 

urbana e rural de Moçambique. É nesse contexto, um período de abertura, 

onde participar de convênios internacionais não só proporciona novas 

oportunidades profissionais, como também delega um capital simbólico cada 



47 
 

 
 

vez mais importante entre os moçambicanos, que essa pequena digressão 

finda.  

  Assim espera-se ao final deste capítulo uma ampliação do sentido 

analítico e das possíveis reflexões, para em seguida se retornar às 

experiências moçambicanas em Curitiba.  

3.1 A ASSIMILAÇÃO ENTRE OS URBANOS NO MOÇAMBIQUE COLONIAL 

E na minha rude e grata 
Sinceridade filial não esqueço 

Meu antigo português puro 
Que me geraste no ventre de uma tombasana 

Eu mais um novo moçambicano 
Semiclaro para não ser igual a um branco qualquer 

E seminegro para jamais renegar 
Um glóbulo que seja dos Zambezes do meu sangue.

27
 

 

 O único de meus interlocutores que falou explicitamente, e ainda assim 

sem muitos detalhes, sobre a assimilação foi Aires Banze, que me diz quando 

lhe pergunto se seus pais eram assimilados “Sim, inclusive meus avós também 

da parte da minha mãe e do meu pai...”. A própria ideia de assimilação surge 

com o início do controle português nas terras moçambicanas, em outras 

palavras, se referia-se à possibilidade de os povos autóctones abandonarem 

seus “usos e costumes” e apreenderem/incorporarem a civilização ocidental. 

Além de inflamados debates jurídicos a respeito da possibilidade ou 

capacidade dos indígenas de se dotarem do espírito civilizado, essa política 

limitava a educação àqueles que se dispusessem a abrir mão de suas práticas 

tradicionais. Apesar de a assimilação ser um fim inalcançável na sua totalidade, 

aqueles que frequentavam a escola já eram considerados assimilados. Em sua 

pesquisa, Lorenzo Macagno atribui a Antonio Enes e à Geração de 95 as 

bases do assimilacionismo, e da política indigenista no Moçambique colonial28.   

 Antonio Enes, um dos fundadores e principais articuladores da chamada 

Geração de 9529, buscou nesse período de extensão do controle do território 
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 CRAVEIRINHA, José. Ao meu belo pai ex-imigrante. In.: LEITE, Ana Mafalda(org). 
Antologia poética/ José Craveirinha. Belo Horizonte: UFMG, 2010, pp.54-58. 

28
 Até a Constituição de 1820, a gramática estatal portuguesa se referia a Moçambique 

como “Colônia”. É nessa carta constitucional que surge pela primeira vez o termo “Província”. E 
a expressão seria reafirmada na Constituição de 1840, e abandonada por “Colônia” em 1910. 
Em 1951, com a força dos ventos anti-colonialistas, os portugueses retomam o termo 
“Província” para designar seus territórios africanos. 

29
 Macagno explica que a ideia de uma “Geração” é uma construção feita a posteriori , 

tendo um caráter mais pedagógico que factual. Os membros desse grupo tiveram em comum, 
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“fazer tudo por Moçambique em favor de Portugal”. Ele foi consagrado por ter 

dado conta de duas principais tarefas: primeiramente, o processo de 

descentralização administrativa, no qual este jornalista - ex-deputado e ministro 

- defendia que as leis metropolitanas só eram aplicáveis à metrópole e que o 

grau de evolução das populações locais demandava um tipo de lei colonial 

distinta. E segundo, organizou uma grande reforma trabalhista nas colônias, na 

qual adequou às tendências liberalizantes a mão-de-obra escrava e, sobretudo 

criou uma pretensão civilizadora na relação com os indígenas. Chama a 

atenção, a lógica que confere à particularidade do pensamento de Enes, a 

diferenciação do estatuto jurídico entre portugueses da civilização e africanos 

indígenas, é o aspecto central na política colonial portuguesa de criação de 

sujeitos. 

 As bases da descentralização foram lançadas já em 1895, apesar de o 

princípio passar a ser aplicado a partir de 1910. Enes criou naquele ano a 

circunscrição indígena, onde o chefe tradicional passa a perder a sua 

hegemonia para o chefe da circunscrição – responsável pelas tarefas 

administrativas e jurídicas da localidade delimitada.  Primeiramente aplicada 

somente em Lourenço Marques (capital colonial), ela se tornará uma medida 

para toda a colônia.  

Foi Enes quem sugeriu também a divisão do território em duas grandes 

províncias – Lourenço Marques (Centro-Sul) e Moçambique (Centro-Norte). 

Lourenço Marques era formada por cinco distritos. Já a província de 

Moçambique possuía três distritos. Os governadores dos distritos dependiam 

do governador-geral de Moçambique. Cada distrito possuía como unidade 

fundamental nas áreas europeias os conselhos, e as circunscrições para as 

áreas indígenas. As unidades mínimas eram os postos administrativos para as 

áreas indígenas e as freguesias para as áreas europeias. A diferença essencial 

dessas duas formas burocráticas está na função de seus administradores. O 

administrador da circunscrição reunia o trabalho de policiamento, administração 

civil e judicial, e acima de tudo um bom relacionamento com os chefes 

indígenas, obtendo respeito, estima, influência e obediência, como descreve 

                                                                                                                                                                          
passagens duradouras pela administração colonial e participação ativa nas guerras da 
ocupação efetiva de Moçambique. Possuem ainda registros de suas preocupações com a 
efetividade da dominação colonial. 
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Macagno 30. No espírito comungado entre os pensadores da Geração de 95 se 

encontra um relativismo específico. Reconhecendo as diferenças entre a 

moderna civilização portuguesa e o rudimentar estilo de vida dos indígenas da 

colônia, esses administradores-pensadores tinham como certa a necessidade 

de uma política específica para os nativos, uma política tutelar. Ao mesmo 

tempo em que reconheciam as diferentes formas de organização social entre 

os indígenas, inferiam um valor de amoralidade e “incivilização” às suas formas 

de expressão, que deveria ser orientada a uma assimilação de maneira 

enérgica, paternalista e gradual. Para tanto, havia um instrumento de muita 

eficiência e praticidade para o regime colonial, esse instrumento de civilidade 

era o trabalho31. 

 

3.1.1 O ofício de moçambicanos que viveram no Estado Novo Português 

É durante o século XX que a figura do assimilado é incorporada à 

necessidade de modernização do Moçambique colonial. É nesse período 

também que os pais de meus interlocutores se escolarizaram, e adentraram a 

vida profissional. O pai de Mariana, por exemplo, era engenheiro químico 

(lembrando que o lado paterno da família dela é de descendentes de goenses, 

logo ele não poderia ser considerado um indígena assimilado), já sua mãe 

trabalhava em uma empresa de telecomunicações. O caso do pai de Teresa é 

bem interessante também, como ela me relatou: 

 
O meu pai trabalhou por conta própria, ele teve sempre uma frota de 
transporte... Essa frota era transporte e carga, aluguel de carga (...) 
foi depois, acho que foi depois de 75 que ele começou a ter essa 
frota. Porque antes da libertação ele trabalhou com, como chama? 
Acho que é cobrador também... Aquele que trabalha no ônibus, é ele 
trabalhou como cobrador numa empresa de transporte público... 
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 MACAGNO, Lorenzo. Outros Muçulmanos: Islão e narrativas coloniais. Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais,2006. P.38 

31
 Ainda no final do século XIX, ocorreriam dois momentos importantes para a 

consolidação da colonização moçambicana, em 1897 a formalização dos convênios que 
regulamentaram o trânsito e o recrutamento de trabalhadores moçambicanos para as minas 
sul- africanas, e dois anos depois, o administrador, Antonio Enes, ao retornar da metrópole 
implanta a nova lei do trabalho. A abolição da escravatura nas colônias portuguesas em 1869 
foi substituída por uma lei que criava o status de “liberto”, que permitia que o antigo escravo 
fosse contratado por seu dono até o ano de 1878. Enes era extremamente crítico a postura 
adotada, já que permitia uma volta ao estado de ‘selvageria’ e que o potencial trabalhador se 
tornaria assim um ‘vagabundo’. Para o administrador - que dá o tom da lógica pela qual 
Portugal lidará com estas questões até o período salazarista – colonização é um sinônimo de 
civilização, aproveitamento de mão de obra e paternalismo. Mais especificamente, numa 
relação de tutela da metrópole com a colônia. 
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Apesar de a ascensão social só ocorrer de fato para os negros 

moçambicanos a partir da independência, houve diversos movimentos 

nativistas e proto-nacionalistas, formados por assimilados que surgiram ao 

longo do século XX. Ainda assim, o Estatuto Indígena só teria fim em 1961. 

Durante esse período o Estado português sentirá a necessidade de 

sistematizar a questão indígena dentro de um discurso nacional e  do projeto 

do Estado Novo. Assim pensava o sucessor de António Salazar no Estado 

Novo, Marcello Caetano. Ele que teve uma participação importante nas 

questões relativas ao Ultramar português, iria definir, em documento escrito e 

publicado durante o período salazarista, os princípios e métodos que Portugal 

deveria seguir para orientar a sua colonização. Os princípios eram a unidade 

política, a assimilação espiritual, a diferenciação administrativa e a 

solidariedade econômica. Chamo a atenção para dois deles, a unidade política 

que se referia à centralidade do poder de um Estado unitário – de um território, 

uma só população e um só governo. A população era composta de duas 

classes jurídicas: cidadãos e indígenas – sendo que os últimos podem 

transformar-se nos primeiros por meio da participação na vida cívica 

portuguesa. A administração mesmo descentralizada dependia todas as suas 

questões mais importantes ao cargo de Lisboa, esse era o símbolo da Unidade; 

e a assimilação espiritual se referia à incorporação gradativa dos valores 

lusitanos, com isso Caetano coloca a devoção aos dogmas católicos como 

parte necessária à assimilação política32. Deve-se frisar como a ambiguidade 

da pertença nacional proposta pelos portugueses produziria, depois, uma das 

primeiras dificuldades do período pós-independência (como no relato de 

Mariana, no capítulo 1, onde sua mãe se nega a reconhecer uma nacionalidade 

moçambicana, pois já era portuguesa), a criação de um sentimento nacional 

moçambicano. Macagno reforça a ambígua pertença do assimilado quando 

observa que: 

O assimilado, uma figura que o sistema jurídico-colonial tentou criar, 
era, na verdade, uma categoria difusa e complexa. O assimilado real 
estava longe de corresponder às fórmulas jurídicas e normativas 

                                                           
32

 Nos primórdios da colonização moçambicana a presença de missões cristãs em geral 

era vista como um “mal necessário”, além de marcarem a presença de outros ocidentais no 
território moçambicano, contribuíam para evitar que o islamismo ganhasse força. No período do 
Estado Novo, o catolicismo foi mais e mais estimulado pelos colonialistas, ainda que a relação 
entre o Estado e a Igreja não fosse plenamente livre de conflitos. 
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esboçadas acima. No próprio terreno colonial, existiam espaços de 
conflito nos quais se moviam vários grupos diferenciados.

33
 

 
 A ambiguidade espiritual, causada pela dominação colonial, não foi o 

suficiente para impedir a compreensão das diferenciações colonialistas. E no 

mesmo período em que o governo colonial português foi mais obtuso e cruel 

em suas práticas, as bases do nacionalismo moçambicano começaram a ser 

lançadas. No início do século XX grupos de nativistas se reuniam para produzir 

textos e apresentar suas visões acerca do colonialismo, em periódicos da 

época que reservavam algum espaço para cronistas negros. Foi nesse período 

que surgiu o GALM – Grêmio Africano de Lourenço Marques, e apesar de 

manifestar uma tendência de unitarismo, foi formado por diversos grupos. 

Aurélio Rocha descreve essa diversidade de maneira mais apurada quando 

expressa: 

Na verdade, na sua formação envolveram-se grupos de origem 
social, cultural e racial diversa. No GALM se envolveram grupos e 
indivíduos mestiços (afro-europeus, afro-goeses, cabo-verdianos), 
negros e brancos, rongas, bitongas, chopes e macuas, de formação 
católica, presbiteriana e wesleyana, falantes de ronga, changane, 
português e inglês, funcionários públicos, trabalhadores de oficinas 
agricultores (...) Reivindicando-se de “negros portugueses”, ou de 
“africanos portugueses” e, portanto, como cidadãos de corpo inteiro, 
os nativos foram tomando consciência da sua condição de “negros” 
colonizados e explorados...

34
 

 
É pelas mãos desse primeiro grupo que surgirá em 1908 o jornal “O 

Africano”, que foi o meio de expressão dos primeiros grupos que questionaram 

a maneira pela qual se fazia a dominação colonial portuguesa. Até finais da 

década de 1910, o jornal sofreu a influência de diversos grupos, desde 

socialistas até servindo também como um meio de comunicação da Igreja 

Católica, que sofria com a pressão do Estado lusitano. Entretanto, é na década 

de 1920 que esse Grêmio dará os primeiros passos efetivos para a criação de 

uma consciência nativa. Tendo claro que o controle de “O africano” havia sido 

perdido para a Igreja Católica, os membros do Grêmio vendem o jornal em 

1918. No mesmo ano, o grupo formado por integrantes como José e João 
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 MACAGNO, Lorenzo.Ibidem.2006, p.55. 
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 ROCHA, Aurélio. Associativismo e Nativismo em Moçambique: Contribuição para o 
estudo das origens do nacionalismo moçambicano (1900-1940). Maputo: Promédia, 2002. pp-
186. 
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Albasini35 cria o jornal “O Brado Africano”, que será conhecido durante a 

década de 1920 pelo posicionamento pró-nativista. Até o começo desta 

década, o Grêmio ainda não havia sido legalizado pelo Estado colonial. João 

Albasini concorre a deputado pelo GALM no mesmo ano em que a associação 

foi legalizada (1920). O projeto principal desse grupo era a nacionalização da 

colônia, e a educação dos indígenas. Concorria com eles a corrente socialista 

representada pelo periódico “O Emancipador”, que defendia o socialismo antes 

de qualquer nacionalização. 

Porém, foi no interior do próprio grêmio que surgiram as clivagens 

geracionais e ideacionais que levaram primeiramente ao fim de “O Brado 

Africano”, em 1932. Coincidem com esse período as políticas protecionistas do 

Estado Novo de Salazar. Cabe salientar o caráter elitista do grupo, formado por 

negros letrados, e que justamente por sua diversidade interna, acabou por 

produzir as próprias barreiras. Ainda assim, no plano da agência, o GALM 

esteve ao lado da então classe operária da capital. Entre os membros do grupo 

circulavam as ideias pan-africanistas, que se espalharam por toda a África 

nesse período. É graças à solidariedade entre nacionalistas africanos de outras 

nações que grupos nacionalistas moçambicanos surgirão de maneira mais 

intensa fora de Moçambique.  

 O pan-africanismo, surgido no início do século XX, tem seus primeiros 

ideais produzidos em 1900, na primeira conferência pan-africana que ocorreu 

em Londres no mesmo ano. É a partir de dois pensadores, porém, que essa 

corrente ganhará uma densidade teórica e política maior - Marcus Garvey e 

W.E.B. Du Bois ambos fruto da diáspora africana, tiveram seus textos 

regularmente publicados no periódico “O Brado Africano”, como demonstra 

Zamparoni36. Apesar de haver surgido fora da África, a ressonância do pan-

africanismo no interior do continente permitiu um reconhecimento interno entre 

os indivíduos negros de sua condição de subalternidade colonial. Ainda assim, 
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 Os irmãos Albasini, filhos de Francisco João Albasini e Joaquina Correa de Oiliveira 
foram figuras importantes para o início de um pensamento “nativo” moçambicano. O mais 
velho, João, se destacou como intelectual e político, enquanto o mais novo foi conhecido como 
grande articulador do Grêmio e do jornal “O Brado Africano”.  

36 As preferências entre esses pan-africanistas, pelos moçambicanos são mais bem 

esclarecidas em ZAMPARONI, Valdemir Donizette. Entre Narros e Mulungos.Colonialismo e 
paisagem social em Lourenço Marques 1890-1940. Tese de Doutorado em História Social. São 
Paulo: USP, 1998. 
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em Moçambique, o controle a partir do Estado Novo de Salazar aumentou a 

repressão a qualquer forma de pensamento que expressasse alguma crítica ao 

regime imposto, ou proclamasse algum tipo de racialismo37. O Estado Novo, 

reafirmando seu paternalismo, assumiu o lusotropicalismo de Gilberto Freyre 

como seu discurso oficial, apesar das idiossincrasias entre as práticas 

salazaristas e a normatividade freyreana38.  

Os muitos estudantes das elites luso-africanas se reuniam na Casa dos 

Estudantes do Império - CEI (em Lisboa), onde se começaram a pensar novos 

rumos para seus territórios. O CEI foi criado pelo Estado Novo, como uma 

maneira de controlar os africanos residentes da metrópole. José Maria Nunes 

Pereira, em entrevista39, conta sobre alguns dos estudantes que passaram por 

essa casa, entre eles Eduardo Mondlane, Amílcar Cabral, e Mario Pinto de 

Andrade, membros de uma geração que sucedeu àquela que deu os primeiros 

avanços (do Congresso Pan-Africano). 

Ainda no final dos anos 1940, alunos da escola secundária, em 

Lourenço Marques - incluindo um dos principais nomes da independência 

moçambicana, o já citado Eduardo Mondlane - criam o NESAM (Núcleo dos 

Estudantes Secundários Africanos de Moçambique); apesar da perseguição da 

PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) – a polícia colonial – essa 

organização existiu até o início da década de 1960. A geração que formou o 

NESAM se inspirou num grupo anterior de intelectuais e artistas negros (como 

José Craveirinha, Noémia de Sousa entre outros) que chegaram a conviver 

com os irmãos Albasini. Muitos foram os conflitos internos durante a década de 

50, um movimento exemplar é a greve de 1956 em Lourenço Marques, que 

levou à morte de 49 trabalhadores do cais – grevistas. Decorrente destas ideias 
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 Zamparoni aponta também para a apatia das organizações negras surgidas após a 

geração do “O Brado...” geralmente ligadas ao Estado colonial de alguma forma. Entre muitas 
outras, se pode citar o Instituto Negrófilo, que nas suas atividades sociais envolvia alguns 
administradores da colônia. 

38
 José Luís Cabaço evidencia como a participação de Freyre no Estado Novo não 

envolveu um compromisso maior com as ideias do intelectual brasileiro. O interesse português 
era ressaltar a relação “familiar” que a ex-colônia (Brasil) tinha com seu colonizador, como um 
exemplo bem sucedido de colonização portuguesa. A análise da passagem de Freyre por 
Moçambique está em: CABAÇO, José Luís. Moçambique: Identidade, colonialismo e 
libertação. São Paulo: Editora Unesp, 2009.  
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 ALBERTI, Verena; PEREIRA, Amílcar Araújo. Entrevista com José Maria Nunes 

Pereira. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, N
o 
39, 2007, pp -125. 
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e questionamentos começa a surgir inúmeros movimentos independentistas 

moçambicanos, conforme relata José Luís Cabaço: 

 
Foi pela maturação da experiência sofrida, pelo estudo e reflexão da 
própria história ouvida dos mais velhos, pelo conhecimento directo e 
indirecto de quanto ocorria em outras paragens, mas, sobretudo, pelo 
agravamento constante da segregação e da violência colonialistas 
que as novas gerações do pós-guerra foram estruturando um 
pensamento nacionalista.

40
 

 

Era esse o contexto em que o pai de Teresa trabalhou como cobrador de 

ônibus de uma empresa de transporte público, assim como o pai de Claudio 

trabalhou para os correios de Moçambique e o pai de Mariana foi engenheiro 

químico em uma fábrica portuguesa de pneus. Famílias que reconheceram o 

valor da educação como forma de ascender socialmente, após haverem vivido 

um longo período assaltados pela pouca preocupação que havia com os 

conhecimentos tradicionais, e pelas poucas oportunidades de serem 

reconhecidos enquanto sujeitos – porque nativos (negros) – pelos 

colonizadores portugueses.  

3.2 A INFÂNCIA NO PÓS-INDEPENDÊNCIA: LEMBRANÇAS DO 

SOCIALISMO MOÇAMBICANO 

Do final da década de 1950 ao início de 1960, alguns grupos 

independentistas começaram a surgir fora de Moçambique. Em 1959, é 

fundada em Tanganyka, com o apoio da Tanganyka African National Union 

(TANU), a Mozambique National Union (MANU), formada por trabalhadores 

moçambicanos que residiam no país. Na Rodésia (atual Zimbábue), é fundada 

em 1960, a União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO). E no 

ano seguinte, é criada a União Africana de Moçambique Independente 

(UNAMI), no Malawi, sob a proteção do Malawian Congress Party. 

 Cabe chamar a atenção para um aspecto em comum a esses 

movimentos, e que como observa Cabaço foi importante para a formação de 

uma consciência nacional. Refiro-me aqui, à experiência no exterior de alguns 

jovens ao se deslocarem, por motivo de estudos ou trabalho, onde as ideias 

libertárias circulavam de uma maneira mais ativa (lugares como, por exemplo, 

Portugal, onde estava a CEI). Como já mencionado, esse foi o caso de 
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Eduardo Mondlane, que na época da formação desses movimentos já era um 

professor universitário nos Estados Unidos, trabalhava no departamento de 

protetorados da ONU e era um intelectual reconhecido em seu país. Mondlane 

teve participação fundamental na reunião dos três movimentos acima, em 

nome de uma independência nacional. Como o próprio relata:  

Em 1961 tive a oportunidade de visitar Moçambique durante as 
minhas férias,e viajando por toda a parte verifiquei com os meus 
próprios olhos as condições existentes e as mudanças que tinham ou 
não ocorrido desde a minha partida... Estabeleci contactos com todos 
os grupos de libertação, mas recusei juntar-me a qualquer um deles 
em separado, pois eu era um dos que defendiam vigorosamente a 
unidade nos anos de 1961 e 1962.

41
 

 

Em 25 de junho de 1962, na capital da Tanganyka, Dar-es-Salaam, esses 

três grupos se reuniram para formar a Frente de Libertação de Moçambique - 

Frelimo, na ocasião sob proteção e com o apoio do então presidente daquele 

país, Julius Nyerere (hoje nome de uma avenida de Maputo)42.  

 A luta armada, entre Frelimo e o Estado Colonial Português se inicia no 

ano de 1964. Os detalhes e percursos dessa longa guerra não serão discutidos 

aqui. É importante, porém, situar as datas que marcam o início e o fim da 

guerra, e como, ao longo do conflito se constituiu o norte da ação política da 

Frelimo do pós-independência. Em 25 de junho 1974, o conflito chega ao fim, e 

é declarada a independência de Moçambique. Retorno agora à vivência de 

meus interlocutores nesse período de independência. 

3.2.1 Diferentes fragmentos do mesmo regime 

 Claudio foi o primeiro a me falar sobre os dois maiores nomes da 

independência, Eduardo Mondlane e Samora Machel. Disse-me que estava 

procurando um livro sobre a biografia de Mondlane, que infelizmente não havia 

encontrado em Maputo. O livro Chitlango, de André Daniel-Clerc, é um dos 

mais conhecidos sobre a história deste que é um dos principais fundadores da 

Frelimo. Foi ainda durante a guerra que ocorreu a morte de Eduardo Mondlane 

(em 1969), o que levou Samora Machel à presidência da Frelimo. Dados 
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ed. Moçambicana. Maputo: Coleção 

Nosso Chão, 1995, pp.100. 
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 Atento para as observações, em comunicação pessoal, da Prof.
a
 Isabel Cassimiro 

(Centro de Estudos Africanos da UEM – Moçambique), que a UNAMI, não consta nos 
documentos oficiais, acerca da reunião em Dar-es-Salaam. Essa é uma das muitas 
controvérsias historiográficas, que existem em relação ao mito da independência. Ocasião da 
Palestra “Moçambique: Colonialismo e Libertação” organizada pelo Departamento de História 
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biográficos de ambos constituíam parte da disciplina de história nas escolas 

públicas do período socialista, conforme me contou Claudio.  

 Mariana, que nasceu no ano em que Samora levou o país à 

independência, traz uma leitura mais clara do que se passava no período: 

 
Eu peguei uma fase de socialismo, todos éramos iguais. Depois 
apanhei uma fase meio exclusiva assim das diferenças... não sei se é 
democracia ou é capitalismo, mas de mudança, e depois, agora, é o 
que se vê né (...) Ah lembro da falta de comida, das coisas básicas, 
mas nós éramos simples e mais alegres. 

 De fato, o posicionamento dos dirigentes do então Moçambique recém-

liberto era de que todos os cidadãos eram iguais, e deveriam ser tratados como 

tais. O posicionamento radical dos guerrilheiros da Frelimo, embasado no 

espectro marxista-leninista sui generis (porque caseiro43) que se formou 

durante a luta de libertação, ao defender a nova nacionalidade moçambicana 

carregava não só a crítica ao colonialismo, mas, também, ao “tribalismo” e ao 

“obscurantismo”. Esses termos pejorativos denotam que a nova 

moçambicanidade, apesar de originária das tradições, não compactuaria com 

as hierarquias ou divisões locais entre tribos. Posterior à independência foi a 

tomada da língua portuguesa como língua oficial, ação que caminhou no 

mesmo sentido de homogeneidade proposto pelos revolucionários. É nesse 

período que surge a expressão “do Rovuma ao Maputo” (dotada, por exemplo, 

da mesma lógica que a famosa “do Oyapok ao Chuí”, no Brasil) donde as 

fronteiras territoriais se referem a um só povo, a uma só nação.  

O fato de a Frelimo ter sua origem da união de diversos grupos (por vezes 

divergentes entre si), fez com que a exaltação à “Unidade Moçambicana” fosse 

uma das características mais marcantes da retórica de Samora Machel. A 

presença desse líder era tão marcante que muitos de seus discursos foram 

gravados e até hoje são vendidos nas ruas de Maputo, contou-me Cláudio, que 

comprou algumas das gravações para escutar os discursos. Rosalina, por sua 

vez, conheceu pessoalmente o líder, e o descreveu como “um homem muito 
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bom com as crianças, mas muito firme”. Para além das nuances de 

experiências pessoais, seu nome é ainda hoje usado enquanto referencial de 

tempo nas histórias e falas, como quando se escuta “isso é do tempo do 

Samora”.  

Certamente, a independência foi um processo que demandou 

transformações profundas, assim, para que fosse possível num país devastado 

pelas mazelas da guerra de libertação, a criação de um Estado “novo”, seria 

necessária a presença de um líder cujos discursos alimentassem um 

sentimento de unidade entre cidadãos até então conformados em papéis 

sociais específicos. O líder da Frelimo travava uma batalha extensa contra a 

lógica diferenciante das culturas tradicionais. Em discurso, analisado por 

Macagno, o antropólogo distingue três modelos de educação, segundo Machel.  

O primeiro, da educação tradicional, seria aquele onde a superstição ocupa o 

lugar da ciência. O segundo da educação colonial, na qual o homem negro se 

tornaria dócil, assimilado, agindo segundo princípios e valores lusitanos. E o 

terceiro, o da educação revolucionária, que serviria para criação do homem 

novo, ou a unificação do povo moçambicano.  

Esses traços do regime socialista não estavam muito atrás da política 

assimilacionista do colonialismo. A ideia de que o português era a língua oficial, 

e, portanto, moçambicanos deveriam falar em português, abandonando o 

tribalismo (que na leitura dos revolucionários, colaborava com o regime 

colonial) fez com que a maioria que estava nas áreas urbanas deixasse, ou 

pelo menos evitasse, de falar em línguas tradicionais locais. Mariana me 

explica um pouco do que ocorreu com a sua família:  

 
Isso é lógico, e há tradições. Eu na minha família não há tradições 
porque sou uma mistura de pais e meus pais são moçambicanos, 
mas nunca nenhum deles sabe falar, meu pai sabe falar, mas acho 
que era proibido falar dialeto. A minha avó fala, mas eles nunca 
falavam nem nada... 

 

Nos relatos de Sônia Correa e Eduardo Homem, encontram-se algumas 

menções ao controle empreendido pelo regime socialista em 1975. Ouviram 

repetidas vezes a importância e a predominância das palavras de ordem, 

“Unidade, Trabalho e Vigilância”. Por “Unidade”, pretendia-se acabar com as 

diferenciações entre moçambicanos de raças e grupos étnicos diferentes. 

“Trabalho”, outra palavra de ordem, representava a preocupação em ocupar 
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imediatamente os espaços deixados pelos portugueses, sobretudo, na 

administração estatal e nos meios de produção. Na área rural, surge a proposta 

de formação de Grupos Dinamizadores e a criação de machambas 

(plantações) coletivas em oposição às já estabelecidas machambas individuais. 

A “Vigilância” era talvez a palavra de ordem mais controversa do projeto 

frelimista, para os autores foi capaz de produzir uma lógica de desconfiança e 

acusação entre os concidadãos. Essa última foi para os brasileiros a que mais 

gerou corrupção entre autoridades moçambicanas naquele período. Para eles, 

uma evidência de que o ethos colonialista ainda persistia44. 

O ambicioso projeto empreendido pelo então Partido-Estado não foi 

sempre aceito sem objeções. As contradições internas ao partido puderam ser 

observadas desde os primeiros congressos, e em todas as grandes decisões 

(como a própria “guinada à esquerda”). Entretanto, será em 1976 que surgirá o 

grupo político responsável pelos maiores obstáculos que o partido enfrentou. 

Refiro-me à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), formado por 

contra-revolucionários, na então Rodésia (hoje Zimbábue), que era governada 

por uma minoria branca. Seu nome no início era Mozambican National 

Resistence (MNR), e segundo consta, foi criada pela Organização de 

Inteligência Central Rodesiana. A partir da independência do Zimbábue em 

1980, é a África do Sul quem apoia militarmente esse grupo. Formada para 

desestabilizar o socialismo em Moçambique – no contexto da Guerra Fria – a 

Renamo foi partícipe de uma das guerras civis mais violentas da África. Era 

basicamente constituída pelo grupo etnoliguístico Shona, mais especificamente 

os Ndau, da região central do país, por esse mesmo motivo, seu discurso se 

baseava em motivações etnicistas (justamente o oposto do regime vigente). 

Oficialmente, eram conhecidos durante o período socialista como os “bandidos” 

que assolavam as áreas rurais. Essa não foi a única categorização produzida 

nesse período, é o que demonstraremos a seguir.      

 

3.2.2 As más recordações da guerra civil 

 No diálogo entre história e estórias, que me propus aqui, fica evidente 

como o limite temporal das experiências traz elementos a mais ou a menos 
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para essa reflexão. Quanto mais se aproxima dos anos recentes, mais nítidas 

são as lembranças.  

 A guerra civil em Moçambique teve como palco principal as áreas rurais, 

onde o regime socialista havia tomado as posturas mais controversas. Por isso 

a maioria de meus interlocutores não foi diretamente afetada pelas mazelas do 

conflito interno. Entre eles, Aires que na época vivia em Nampula, foi o que 

esteve mais próximo dos conflitos armados, e dos territórios dominados pelos 

“bandidos” da Renamo. Como ele próprio me relata: 

 
Eu senti um bocadinho a parte da guerra porque minha mãe sempre 
tinha que ir à machamba e normalmente as machambas distavam né. 
Você tinha que subir transporte essas coisas... e as vezes mesmo lá 
na machamba, assim, de noite nós tínhamos que recolher, 
dormir no mato, porque chegavam os da ... da parte, como é, da 
Renamo né, que é o movimento rebelde que atuava lá. Então era 
meio constrangedor assim, mas felizmente eu não senti muito... 

 

 O constrangimento sentido por Aires era comum às pessoas de zonas 

rurais com machambas. As reivindicações etnicistas da Renamo encontraram 

eco, sobretudo com os grupos locais da área rural. Na literatura antropológica 

sobre Moçambique há um trabalho que já se tornou um clássico sobre esse 

momento. O estudo de Christian Geffray buscou compreender, entre outras 

coisas, as motivações que levavam as populações do interior a se juntar à 

Renamo. Esse questionamento colocado pelo antropólogo francês procura 

desmobilizar, sobretudo, as explicações dadas pelo então governo da Frelimo, 

para justificar a manutenção da situação de guerra. Geffray analisa de que 

forma esse conflito se deu na região de Nampula, e como os chefes locais 

produziram outras motivações para guerrear, que não aquelas presentes nos 

discursos ou inseridas na geopolítica mundial da época45.  
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 Conversando com os engenheiros florestais moçambicanos pude notar a 

delicadeza do assunto para alguns deles. Cláudio, por exemplo, antes de 

termos mais proximidade, disse-me que não havia sido afetado pela guerra. 

Algum tempo depois, numa conversa informal em que estávamos eu, ele, o 

antropólogo moçambicano Rubem Taibo e mais colegas, ele relatou com mais 

detalhes uma intervenção dos rebeldes numa cidade próxima à sua. Parentes 

seus que viviam naquela cidade, e sobreviveram ao ataque, sofrem até hoje 

com as sequelas deixadas pela violência. Da mesma forma, Teresa também 

não foi diretamente afetada pela guerra, mas teve parentes que sofreram na 

época, ela conta: 

 
Eu dou graças a Deus durante a época da guerra eu sempre vivi na 
Matola né, então a guerra praticamente não atingiu a cidade da 
Matola. Pode ter atingido alguns arredores ali da Matola. Mas fiquei 
com algumas sequelas porque tenho famílias que vivem longe e 
perdi algumas famílias, perderam-se os bens... a família da minha 
mãe é lá do interior, então perdeu muita coisa. E contam que às 
vezes tinham que dormir dentro, escondido, coisas parecidas, mas 
eu, pessoalmente, não me afetou... 

 

Assim, indiretamente, a guerra foi um evento vivido a distância, mas que 

não passou incólume. Suas sequelas e traumas, hoje muito mais digeridos, 

constituem um passado indesejado, que possivelmente opera também dentro 

da lógica dos fratricídios a serem esquecidos pela nação. Pelo menos da parte 

destes engenheiros, não há valor que justifique hoje em dia, tal conflito, ou 

ainda, esses meios para um questionamento mais acirrado.  Quase que 

resumindo muitas das controvérsias da época, Aires sentencia o que sucedeu 

em poucas palavras:  

 
E pronto né, então todas as atenções em vez de virarem para o 
desenvolvimento econômico, todo investimento e esforço foi já 
voltada pra parte de guerra, contenção da guerra né. 
 

 A preocupação com o desenvolvimento econômico já existia desde a 

independência, e segue preocupando moçambicanos até hoje. Quando o 

conflito está dando seus primeiros passos para o fim, ocorre a morte de 

Samora Machel, em 1986, num suposto acidente de avião. A maneira polêmica 

em que se deu o falecimento do líder o eximiu de muitas das críticas feitas ao 

partido, e ainda o exime até hoje. Talvez assim, concretizando um tipo de 

unidade entre os moçambicanos, e o estabelecimento de um tempo mítico, o 
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“tempo de Samora”. No que se seguiu, as diretrizes gerais da Frelimo se 

tornaram cada vez menos marxistas, e mais próximas dos interesses de 

mercado. Um pouco antes, em 1985, o governo da Frelimo inicia as 

negociações com o Fundo Monetário Internacional e recebe o primeiro 

empréstimo do país. Em 1984, foi assinado o Acordo de Nkomati, que 

estabelecia um pacto de não agressão e boa vizinhança entre Moçambique e 

África do Sul, assim, pouco a pouco, o país caminhava para o processo de 

pacificação.  

 Será no início dos anos 1990 que os líderes de Frelimo – Joaquim 

Chissano, e Renamo – Afonso Dhalakama, assinarão em Roma, no ano de 

1992, o Acordo Geral de Paz em Moçambique. Nesse período a corrosiva 

guerra fez do país o mais pobre do mundo. Já não havia ideologia ou tradição 

que justificassem o conflito. O déficit de quadros para o Estado era uma das 

questões mais alarmantes naquele período. É dessa maneira que novos atores 

passam a constituir o cenário urbano de Moçambique, são agentes de 

cooperação internacional, ligados a órgãos como a ONU, a FAO, o FMI, entre 

muitos outros. Essa fase marca a adolescência de alguns destes engenheiros, 

e para outros o início da universidade, de uma forma ou de outra a maioria 

pode se beneficiar deste momento de abertura do país para o capital 

internacional.  

3.3 PACIFICAÇÃO, DEMOCRACIA E CAPITALISMO 

Apesar de muitas dessas agências já estarem presentes durante o 

processo de contenção do conflito interno e em outros âmbitos46, o início dos 

anos 1990 marca um reposicionamento dos papéis e obrigações. O Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional – FMI financiam as primeiras 

eleições do país, além de diversos programas humanitários de erradicação da 

fome e combate à AIDS. Junto a isso, organiza-se a reentrada do capital 

estrangeiro e de diversas Organizações Não Governamentais.  

 Ainda assim, antes que o cenário atual de democracia se estabelecesse, 

ocorre o que nas palavras de Brazão Mazula seria a “Trajetória Antropológica 

da Paz e da Democracia”. A primeira etapa seriam as conversações entre 
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Frelimo e Renamo (1990/1992), da desconfiança radical à confiança básica, 

culminando na assinatura do Acordo Geral de Paz. A segunda etapa descrita 

pelo autor se refere à reunião de consulta do governo com os partidos políticos 

para a elaboração da Lei Eleitoral, a “Multipartidária”, que antecedeu as 

primeiras eleições para presidente em Moçambique. Em seguida se dá o 

processo eleitoral e mais especificamente o funcionamento da Comissão 

Nacional de Eleições – CNE, atuante na construção de um consenso 

comunicativo. A quarta e última etapa, foi descrita como o período pós-eleitoral 

da construção da democracia moçambicana, rumando, através do 

multipartidarismo para o Estado de Direito47. Em termos mais condensados, o 

autor coloca : 

Todos eles (eleitores) dizem-nos que o cidadão, mesmo camponês, 
ao votar num candidato, tinha diante de si, alguns critérios de 
avaliação dos candidatos: a figura do governante colonial, a figura do 
dirigente pós-independência, a guerra civil recente e o discurso 
político-ideológico da campanha eleitoral, ao qual ele respondeu com 
um contra-discurso, resultado da reflexão individual conjugada por 
todos aqueles critérios.

48
 

Certamente, a leitura exposta aqui é a de um dos membros partícipes 

desse longo processo de quase quatro anos, da pacificação ao primeiro 

sufrágio universal do país, que não deixa de ser uma visão otimista. Sem 

adentrar às diversas celeumas que constituíram as mudanças ocorridas, esse 

momento inaugura uma época de maior estabilidade política e participação no 

país, é a situação em que se encontra até os dias atuais. Volto-me a circulação 

que meus interlocutores tiveram entre os diversos organismos internacionais 

atuantes em Moçambique.  

3.3.1 Engenheiros Florestais Moçambicanos e os organismos internacionais 

 O ponto de partida é a criação de políticas financeiras estabelecidas 

pelos órgãos internacionais para o país. Desde o contexto em que a Política de 

Reabilitação Econômica – PRE foi implantada, no ano de 1987, a política 

econômica moçambicana recebeu uma forte influência do Banco Mundial e do 

Fundo Monetário Internacional – FMI. José Jaime Macuene apresenta o déficit 

técnico dos órgãos governamentais, como uma das principais características 
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do Estado moçambicano naquele período. As duas instituições (Banco Mundial 

e FMI), comprometeram-se a contribuir com mão-de-obra especializada, para 

setores que lidavam diretamente com questões econômicas. Assim, o 

Ministério das Finanças, o Banco Comercial de Moçambique, o Banco Central 

e a Comissão Nacional do Plano receberam juntos cerca de 3 mil técnicos. 

Macuene ressalta que o gasto anual com estes estrangeiros se igualava ao 

gasto feito com os seus 100 mil servidores, na mesma quantidade de tempo49.  

Na atualidade, a demanda por quadros é solucionada de outra forma, 

projetos que partem do Estado moçambicano continuam a ser financiados por 

organismos internacionais como, por exemplo, a FAO. Mariana contou-me que 

antes de vir ao Brasil trabalhou em um plano financiado por esse órgão. 

Quando lhe questionei se na área florestal predominavam projetos do governo 

ou destes organismos, ela me respondeu: 

 
Mais do governo, financiados por grandes organizações que podem 
financiar, podem dar. Mas o governo é que controla. Porque o que 
acontece: o governo tem poucos quadros então eles contratam 
quadros para trabalhar durante dois anos para fazer as vagas da 
implementação, mas o governo é que supervisiona monitora o 
trabalho. Praticamente trabalhamos todos no mesmo escritório. 

 

Assim, a falta de quadros no Estado ainda é uma realidade e essas 

propostas de trabalho em períodos curtos são um dos mercados mais 

aproveitados por esses engenheiros. O outro setor que gerou a ida de 

estrangeiros para o país foi o de abastecimento (ou alimentação), dada à 

grande quantidade de pessoas afetadas pela fome. Criou-se para essa questão 

um programa de emergência e ajuda humanitária, que atraiu até o ano de 1990 

cerca de 130 ONGs e 40 agências governamentais de cooperação. Nesse 

mesmo período, a região rural recebeu estímulos, em termos da produção 

agrícola, assim a urgência do problema seria tratada. Por outro lado, essa 

postura se manteve até a atualidade e acabou por produzir outros problemas, 

como observa Teresa, quando me diz:  

 
A política do governo dá prioridade à produção de comida então 
pouco se olha para a área de florestas. E também quando chega 
para a área de florestas ao fundo pouco se olha para a área das 
comunidades. Preocupa-se com a exploração dos recursos e não 
com a sua gestão, então fica sempre lá no fundinho. 

                                                           
49

 MACUENE, José Jaime. Reformas econômicas em Moçambique. In.: FRY, Peter. 

Moçambique: Ensaios. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001.pp.259. 



64 
 

 
 

 

 Também consequência dessa política foi a concessão de títulos de 

propriedade para famílias e joint-ventures, ou “projetos mistos”, entre empresas 

agrícolas estatais e estrangeiras. Aires comenta parte de sua experiência, ao 

se formar, de trabalhar como pesquisador num desses projetos: 

 
Era uma empresa privada... Era uma companhia de investimento 
misto, tem suecos, americanos e sul africanos, mas basicamente 
lá tem pessoal de todo o mundo, brasileiros... 
 

 A neoliberalização da economia moçambicana se iniciou antes do fim da 

guerra, porém, ela se estabeleceu durante os anos 1990. Os organismos 

internacionais, atuantes em todo esse processo, recebem na época, a alcunha 

de “doadores”, e de fato, são eles que patrocinam parte da estrutura utilizada 

para a ocorrência das primeiras eleições no país, bem como outros 

investimentos. Nessa mesma década, essa tendência se estendeu ao nível da 

educação superior. Das três principais universidades, que eram públicas e se 

situavam no Sul, o país passa a ter outras novas entre públicas e privadas, 

tanto no centro como no norte do país50. O campo acadêmico moçambicano 

vem se desenvolvendo com muita rapidez e hoje é um ponto de investimento 

profissional para os engenheiros que aqui estão. As vantagens da carreira 

acadêmica para meus interlocutores estão na estabilidade que ela proporciona 

em comparação àqueles serviços dependentes de investimentos temporários, 

muito característicos do período atual que o país vive. Mas essas projeções só 

se concretizarão quando eles voltarem do Brasil. 

 Durante este capítulo, a história recente de Moçambique foi percorrida 

entre fatos, memórias e experiências. Algumas das questões abordadas já 

haviam sido pontuadas no primeiro capítulo, mas foi necessário retornar a elas. 

Assim, o resgate histórico se iniciou um tanto desprendido do contexto 

etnográfico, pelos próprios limites das recordações de meus interlocutores. 

Partiu-se das políticas assimilacionistas da dominação colonial, nas diversas 

esferas, como a do próprio estatuto jurídico às reformas administrativas, que 
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deram as primeiras feições modernas à organização social do Moçambique de 

então. O Estado colonial determinava quem era ou não assimilado, ainda que 

essa condição nunca fosse plenamente alcançável, e as posições e profissões 

eram determinadas pelo grau de “assimilação” de cada nativo. Os 

antepassados de meus interlocutores foram testemunhas e partícipes dessas 

políticas, como o caso dos pais e avós de Aires.  

 Da mesma forma, foram assimilados que se juntaram para criar os 

primeiros grupos nativistas e protonacionalistas do país. Enquanto conflitos 

semelhantes foram surgindo em toda a África, grupos cada vez mais extensos 

e organizados que proclamavam a independência moçambicana se formaram 

no final da década de 1950. Ao se unirem, esses grupos conjugaram a 

agremiação política mais influente dos últimos tempos no país, a Frelimo. Em 

meados de 1970 o país se torna independente iniciando um novo período, o 

regime socialista-leninista. A retórica do “Tempo de Samora” é marcada por um 

igualitarismo exacerbado, com vistas a eliminar as diferenças locais e 

tradicionais, que estavam mais estabelecidas nas áreas rurais. Entre meus 

interlocutores, Mariana é a que tem lembranças mais nítidas deste período, e 

em duas falas ela consegue destacar justamente o valor que a unidade 

nacional carregava naquele período. Uma unidade homogênea, onde o uso das 

línguas locais e tradicionais significaria um retorno ao tradicionalismo, ao 

obscurantismo e logo, ao colonialismo.  

 Será em  1976 que o grupo contrário a Frelimo iniciará a sua oposição 

armada. A guerra entre Renamo e Frelimo fica nas recordações dos 

engenheiros florestais, como algo a ser superado e esquecido. Apesar de não 

haver nenhuma perda direta, fica claro que para eles quem mais perdeu com 

todo o conflito foi o país, pelas mazelas que ficaram como herança daquele 

momento. O estado de calamidade provocado foi tão grande, que pouco a 

pouco não havia mais justificativas para ambas as partes sustentarem a 

violência. Há que se reiterar também a influência de fatores da geopolítica 

mundial, como a caída do bloco soviético e o fortalecimento do neoliberalismo. 

Da mesma forma as políticas neoliberais que adentraram o país já no final da 

guerra civil mantêm a sua lógica até a atualidade. 

 Foi visto que apesar de haver multiplicado o número de oportunidades 

de trabalho e carreira para os engenheiros florestais, o período inaugurado com 



66 
 

 
 

o Acordo Geral de Paz e as primeiras eleições sustenta uma diversidade de 

conflituosas questões no âmbito florestal moçambicano. Tanto nos 

depoimentos vistos no capítulo anterior, como naqueles que entraram neste, as 

preocupações com a conservação, a produção, as comunidades e suas 

culturas são evidentemente descompromissadas com as razões de mercado. É 

certo que não abandonam essa preocupação, mas não a colocam em primeiro 

plano. Não enxergar a historicidade destas percepções pode ser danoso para 

compreender as experiências que elas têm nesse mundo – às vezes igual às 

vezes diferente do seu – que é a cidade de Curitiba. Ao finalizar o outro 

capítulo, recordei a leitura que Gustavo Lins Ribeiro faz das duas principais 

correntes de defesa e interpretação do cosmopolitismo atualmente. Por certo 

se pode inferir que a realidade de meus interlocutores está tomada por ambas 

as correntes definidas pelo antropólogo.  

Todavia, pode-se ir além dessas observações. Nas relações cultivadas 

pelos meus interlocutores, com professores, colegas de mestrado e mesmo 

lugares que conheceram aqui, existem afinidades que talvez vão além do 

próprio cosmopolitismo em si, que criam novos e diferentes localismos, 

próprios da situação de migração temporária em que se encontram. Ocorrem 

também incompreensões e descontinuidades, que soam como fitas repetidas, e 

se somam ao desconforto de se viver em um lugar longe de “casa”.  Torna-se 

necessário, portanto, a partir daqui, um momento de maior desprendimento 

com a gramática conceitual já estabelecida por outros autores, para melhor se 

compreender a experiência sensível de meus interlocutores em Curitiba, que é 

o foco principal deste trabalho.  
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4 AS EXPERIÊNCIAS DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS 

MOÇAMBICANOS EM CURITIBA 

 

 Após haver aprofundado parte da experiência comum e anterior de meus 

interlocutores, urge compreender algumas situações pelas quais passaram – e 

alguns ainda passam – em sua estadia aqui em Curitiba. No que se refere à 

experiência, vários elementos podem ser considerados, portanto foram 

reunidos aqueles pelos quais todos acabam sendo, de uma forma ou de outra 

afetados. Para tanto, novos elementos agregam esta exposição e a reflexão 

decorrente. 

 Assim, o capítulo iniciará com o que convencionei enquanto as 

“experiências de dor” de meus interlocutores. Com este substantivo, pretendo 

dar conta de diferentes sentimentos, que em diversos momentos, dificultam a 

vida, e a adaptação em Curitiba. O primeiro e mais comum deles, é a saudade 

de casa, que afeta a todos, sobretudo no início de sua estadia no Brasil. Tende 

a ser maior e mais difícil para aqueles que têm família e saíram poucas vezes 

de Moçambique. Na sequência, procurarei transmitir parte da decepção destes 

engenheiros, nos momentos em que brasileiros não sentem nenhuma forma de 

embaraço ao admitir sua ignorância em relação a Moçambique. Fora a 

percepção de meus interlocutores, o relato de campo vai evidenciar que dentro 

do próprio Programa de Pós-graduação de Engenharia Florestal, alguns 

professores carecem de um conhecimento mínimo sobre o país de meus 

interlocutores, trarei ainda outra situação de descontração, onde 

moçambicanos se depararam com uma “África imaginada por brasileiros”. Essa 

seção encerra-se com situações de racismo, que me foram relatadas durante 

as entrevistas e como em Moçambique também persiste esse tipo de opressão.  

 A sessão complementar tratará das “experiências de afinidade” de meus 

interlocutores, começando com a reunião dos fatores que mais aproximam os 

engenheiros entre si. Diferenças na região de origem, de gênero, há quanto 

tempo se conhecem, no que estudam e onde vivem aqui, são diacríticos, mas 

não determinantes dessas microrrelações. Cabe ainda situar de que forma se 

deram as aproximações com seus colegas brasileiros (estudantes e 

professores), que na sua maioria não conhece Moçambique, e acabaram por 
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se tornar – durante a convivência – curiosos e até conhecedores dos gostos e 

sotaques moçambicanos. A curiosidade que surge desse convívio não deixa de 

afetar também o próprio pesquisador, que durante esse processo acabou por 

construir um laço de amizade com seus interlocutores.  

 Espera-se com esse percurso que novos questionamentos possam ser 

depreendidos, da singular experiência destes moçambicanos em Curitiba.  

4.1 EXPERIÊNCIAS DE DOR 

 A vinda para o Brasil, mesmo quando devidamente planejada, é um 

processo doloroso para estes engenheiros florestais. Para além das próprias 

diferenças geográficas, eles se deparam com um Brasil distinto daquele 

costumeiramente idealizado. Não é por menos que um dos primeiros desafios a 

serem enfrentados pelos moçambicanos, ao virem para Curitiba, não seja 

somente o frio, senão a compreensão de que estarão afastados, por pelo 

menos um ano, de seus entes mais próximos. Os mais jovens aparentemente 

lidam com mais facilidade, já aqueles que têm família entre meus 

interlocutores, a Teresa, a Rosalina e a Mariana, por exemplo, sofreram muito, 

e reforçaram várias vezes a saudade que sentiam de suas filhas e seus 

maridos. Junto às saudades, estão as obrigações que são imputadas desde o 

início da estadia em Curitiba, conforme a própria Teresa demonstra, ao contar 

como foi a sua vinda desde Moçambique 

 
Quando eu vou para o aeroporto eu começo a chorar, eu fiquei triste 
a viagem toda, a Horácia quando chegou para me receber ela olhou 
para mim, “Teresa tas com a cara inchada, o que se passa?” Eu 
disse, “eu chorei a viagem inteira”. Eu fiquei três semanas aqui a 
chorar, e eu liguei para o meu marido e disse, “eu vou voltar não é 
isso que eu queria”. Ele disse, “Não, é normal isso...” foi me dando 
força, “isso é normal, uma pessoa que nunca saiu por muito tempo, 
vais ver que vai passar.” Mas foi muito difícil. Três semanas que eu 
levei para me enquadrar, e o pior é que sei lá, eu não me via a ficar 
aqui dois anos. Tava muito difícil para ficar. E era só ir para 
faculdade, porque tinha que ir e como já estava atrasada, chego lá o 
meu orientador indica-me as matérias que tenho que fazer e foi um 
esforço enorme. O ano passado passou muito duro para mim.  

 

Esse deslocamento inicial é o mais doloroso, pois nele se ressaltam todas 

as dificuldades, não há um conhecimento geral dos espaços da cidade, há 

pouca segurança em sair sozinho, e o vínculo acadêmico, por ser a única 

obrigação, passa a ser algo pesado. Nessa situação, as redes sociais da 

internet têm um papel fundamental de manutenção dos laços de sociabilidade 
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do local de origem, as recordações e novidades, os comentários sobre o que 

se passa no país são fundamentais para amenizar a sensação de exterioridade 

causada pelo deslocamento. Conforme foi pontuado no capítulo 1 deste 

trabalho, o próprio contato com conterrâneos também contribui, mais à frente 

voltarei com mais detalhes sobre as relações entre eles.  

Passo para outra forma de experiência, com a qual estes engenheiros 

florestais lidam, que opera como um agravante do desejo de estar em seu lugar 

de origem. Ela também opera no âmbito das ausências, só que de uma 

maneira mais sutil ou mais disfarçada. Trata-se do desconhecimento e 

desinteresse que os curitibanos de forma geral têm de/por Moçambique.. Como 

a própria Mariana coloca em trecho citado no primeiro capítulo, “se calhar nós 

ficamos (mais) preocupados com EUA” reproduzindo a fala de um colega 

brasileiro.  

Durante quase toda a minha pesquisa, convivi com os engenheiros 

florestais em suas casas, ou conversamos em ambientes fechados. Entretanto, 

interessantes situações ocorreram em dias que pude observar a interação 

deles com outros brasileiros, como no dia da apresentação da dissertação de 

Claudio. Alguns dos comentários dos professores da banca frisavam as 

diferenças nos usos da língua portuguesa, ou como foi falado, havia problemas 

de compreensão daquele “português poético” usado pelo engenheiro. Esse 

descompasso no entendimento fala mais sobre as diferenças nos usos de 

expressões de uma mesma língua, que a falta de um tratamento técnico pela 

parte de Claudio, como aparentemente havia avaliado o professor. Chamo a 

atenção para o fato de que o avaliador não percebe que aquele pode ser o 

português técnico usado em Moçambique. Admitir o contrário seria negligenciar 

que o engenheiro faz parte da Direção Provincial de Agricultura de Cabo 

Delgado e que trabalha com essa linguagem técnica há pelo menos 6 anos. 

Seria obrigação de Claudio se expressar exatamente como os técnicos 

florestais brasileiros? Não me cabe responder a essa questão. Por outro lado, é 

nesse ponto que se observa uma maneira específica pela qual, brasileiros em 

geral tratam ou lidam com questões africanas e, nesse caso, moçambicanas.  

Volto-me a outra situação – em que estávamos eu, Claudio e Mariana –

para ilustrar de outra forma, como um imaginário em comum hierarquiza as 

relações entre brasileiros e africanos. Desta vez, havíamos saído nós três, em 
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uma reunião que ocorre uma vez por mês, para homenagear sambistas 

curitibanos. É o chamado “Samba da Tradição”. Depois de uma hora e meia de 

“partidos altos” em que os engenheiros florestais ficaram impressionados com 

as habilidades dos cantadores, iniciaram-se as homenagens. Assim, o mestre 

de cerimônia fez um discurso sobre a importância de se defender o samba em 

Curitiba, bem como de seu carnaval entre muitas outras coisas da expressão 

popular. Quando começa a falar dos valores culturais que inspiraram o evento, 

é que sucede um tipo de constrangimento entre moçambicanos. O 

estranhamento ocorreu logo que o dono da palavra naquele momento passou a 

explicar como ali a convivência se dava da mesma maneira que na África, com 

a solidariedade e irmandade entre todos. Quanto mais explicava, mais a 

expressão no rosto de Mariana e de Claudio transmitia ao mesmo tempo um ar 

de lisonjeio e confusão. Ambos não ligaram muito, até porque me confessaram 

que aquele ambiente realmente não parecia ser a Curitiba com a qual estavam 

acostumados – era muito mais acolhedor que de costume. Divertidamente, 

porém, Mariana me perguntou: “De quê África eles estão falando?”, mas 

tampouco eu saberia responder a essa pergunta.  

Da maneira como pude observar, essas duas situações se apresentam 

como traços diferentes de um mesmo movimento. Um tipo de autossuficiência, 

da parte dos brasileiros, que denota a desnecessidade de qualquer 

questionamento sobre aquilo que se diz, ou mesmo se defende. A forma como 

estes curitibanos/brasileiros agiram nestas situações evidencia duas maneiras 

de se pensar a África a partir do Brasil, e com as quais meus interlocutores 

moçambicanos continuamente convivem aqui. A primeira, corrente em 

situações onde o continente e seus países, não representam algo de interesse 

– ou ainda, se enquadram no plano do exótico – pelo pouco poderio econômico 

que têm em relação à geopolítica global, verificada na primeira situação 

descrita. A segunda, ao que depender da situação, pode ser danosa ou 

benéfica para aqueles que vêm do continente africano. Trata-se de uma África 

presa no tempo, idílica, fruto de uma imaginação coletiva, daqueles afro-

brasileiros51 que pouco se interessam pelo que se passa no continente 

                                                           
51

 Recordo aqui uma situação em que essa relação foi benéfica, quando da aprovação da 

lei 10.639, que regulamenta o ensino de História da África foi fruto da luta do movimento afro-
brasileiro, por isso esse movimento de idealização do continente, não é negativo, num primeiro 
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atualmente, mas falam dele como herdeiros privilegiados. Essa relação é o que 

se pode chamar de um “egocentrismo epistemológico”, donde aquilo ou 

aqueles que vêm da África perdem sua autonomia a partir de duas 

essencializações: ou porque interessantemente exóticos, ou porque parte da 

história brasileira. Neste contexto essa relação é interessante porque afeta 

diretamente a maneira como estes engenheiros florestais entendem o Brasil, e 

como alguns brasileiros entendem estes seus colegas. O que compreendo por 

“egocentrismo epistemológico” é no mais das vezes fruto de reflexões a meio 

caminho ou ainda de atitudes irrefletidas. Na maioria das vezes em que se 

deparam com essas desproporcionalidades, nas que pude perceber, os 

engenheiros florestais lidaram com paciência e didática. O que não significa 

que não se ofendam com isto. Opera de fato como uma espécie de episteme, e 

tem suas raízes na lógica própria do nacionalismo brasileiro52. 

Algumas situações, porém, evidenciam a intolerância e o preconceito com 

que, às vezes, moçambicanos são recebidos. Colocar o racismo em pauta 

nunca é fácil, mas desde o início desta pesquisa a questão se mostrou 

relevante. O primeiro moçambicano com quem conversei o antropólogo Rubem 

Taibo, relatou-me a estória de um colega que iria alugar uma casa, e ao chegar 

ao endereço e horário combinados com o proprietário houve um tipo de 

evasão. O dono simplesmente falou que não estava mais alugando o imóvel. 

Com essa estória, fiquei realmente surpreendido e esperei a oportunidade 

certa para conversar com algum dos engenheiros sobre essa questão. Então 

quando entrevistei Claudio, após havermos conversado sobre muitas outras 

coisas, eu lhe perguntei como era a relação com seus companheiros 

curitibanos, e ele elogiou muito as pessoas que moravam com ele, e na casa 

                                                                                                                                                                          
momento, o problema são alguns de seus desenvolvimentos e possíveis enganos, como 
pensar a África como uma coisa só.  

52
 Seria necessário aqui, iniciarmos toda uma nova discussão acerca das premissas do 

sentimento nacional brasileiro, invocando autores como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda, Florestan Fernandes e Roberto da Matta. Sem ter em mente como se processou um 
pensamento acerca das questões afro-brasileiras, não se poderia compreender o surgimento 
do que Foucault chamaria de “solo epistemológico” que  permitiu o que pode-se chamar de um 
egocentrismo (ou umbiguismo) epistemológico. Tardiamente, compreendi, que essa percepção 
me foi sugerida pela leitura das críticas de Lívio Sansone (‘Usos e Abusos da África no Brasil’) 
e Valdemir Zamparoni (‘Estudos Africanos no Brasil: Veredas’), quando aproximadas da 
postura intelectual defendida por autores como Boaventura de Souza Santos (em 
“Epistemologias do Sul”) e Nelson Maldonado Torres (‘The Topology of Being and the 
Geopolitics of Knowledge’). 
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ao lado. Entretanto, contou-me uma situação em que as atitudes foram outras, 

ele conta: 

 
Mas uma vez eu fui para apanhar o ônibus, daí eu cheguei, tavam 
acho que três senhoras, ou três meninas, ah meninas e senhoras. 
Todo mundo saiu, quando eu cheguei todo mundo saiu, eu pensei “pá 
será que eles tinham o interesse de sair agora? Porque eles estão 
saindo? Será que eu tenho cara de bandido? O que está 
acontecendo?” E pá, mas eu continuei, não tem problema, eles 
saíram ok, isso é problema deles, eu vou ficar aqui e pegar o ônibus. 

 

 E não foi somente essa situação de racismo que ele sofreu, houve ainda 

outra circunstância de termos semelhantes, conforme ele relata: 

 
Outro dia, entrei no ônibus tinha duas cadeiras né, uma estava vaga e 
outra tava ocupada, eu sentei. Quando eu sentei a pessoa saiu , saiu 
e foi sentar em outra cadeira. Graças a Deus na faculdade... nunca 
pressenti uma situação dessas... mas fora da universidade é pesado. 
 

Dentro do campus da universidade essas situações dificilmente 

acontecem, sobretudo, no caso da Escola de Florestas (da Engenharia 

Florestal), em que o convênio já é conhecido pela maioria dos alunos, desde a 

graduação ao pós-doutorado. O próprio Claudio diz, “Nós moçambicanos, 

somos muito privilegiados na faculdade, principalmente pelos professores.” E 

produz ainda a sua própria análise dos ocorridos 

 
Eu acho que tem muito a ver com a convivência, parece que os 
poucos negros que andam aqui, ou são bandidos ou... as pessoas 
parece que não tem uma boa experiência, por isso que eles sempre 
têm a tendência de ... Mas por exemplo na faculdade onde as 
pessoas tão informadas, isso não ocorre.  

 

Quando lhe pergunto sobre o racismo em Moçambique, ele é enfático “Eu 

já presenciei uma situação de racismo, eu.” A presença de bôeres53 em sua 

província, que tem grande potencial turístico, tem produzido situações 

homólogas. Todavia, os casos não se resumem a conflitos com os brancos sul-

africanos. Conforme me relata o engenheiro: 

 
Tem outra coisa que acontece também e não é boa, em Moçambique. 
É você chegar, você de raça negra e chegar um branco e atenderem 
primeiro o branco. Porque pensam que você é aquele negro que não 

                                                           
53

 Boer –“Significa agricultor (farmeiro) Afrikaner; o termo em Moçambique é utilizado, em 

geral, para referir não só o sul-africano Afrikaner ,mas também o sul-africano de ascendência 
inglesa...” O termo tem um tom pejorativo, desde os tempos coloniais. Explicação retirada de 
LOPES, Armando J.; SITOE, Salvador J.; NHAMUENDE, Paulino J. Boer. In.: 
Moçambicanismos: Para um léxico de usos do português moçambicano. Maputo: Livraria 
Universitária UEM, 2002,pp.34. 
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tem dinheiro, entendeu? Ou porque pensam que o branco não vai 
dar... como chamam aqui, gorjeta? (...) Inclusive eu já comi num sítio 
sem pagar por isso. 

 

Assim, conforme descrito, o preconceito em Moçambique ocorre de 

maneiras não tão distintas do preconceito em Curitiba. Nas situações acima, 

predominam silêncios, pré-entendimentos e a vinculação do negro ao marginal, 

criminoso, àquele que não pode ser porque dele nada se espera.  A extensa 

bibliografia acerca das relações raciais no Brasil trata de muitas destas 

questões e algumas análises, inclusive, concordam com a leitura feita por 

Claudio: o preconceito é sistematicamente reproduzido no Brasil, pelo fato de 

pessoas negras estarem legadas a espaços específicos – à margem – o que 

inversamente produz espaços que não desfrutam da sua convivência54. 

Como se pode ver, as situações aqui reunidas trazem a parte dolorosa da 

vinda à Curitiba. As saudades dos entes queridos, a comida de casa, o clima e 

os costumes, são faltas que de certa forma vão sendo superadas, ou melhor, 

trabalhadas com o tempo, pelos próprios engenheiros. Já o “egocentrismo 

epistemológico”, nos meios acadêmicos e culturais, é algo incômodo, mas que 

também depende da própria abertura dos meios de produção do conhecimento 

em Curitiba, para receber e ouvir o que estes estudantes têm para contar. 

Tendo a contribuição dessas duas forças, talvez os próximos engenheiros 

florestais moçambicanos que venham à Curitiba não tenham que lidar com 

esses frutos da ignorância, que são o preconceito racial e o desinteresse 

sistemático. 

4.2 EXPERIÊNCIAS DE AFINIDADE 

 Ao pontuar de que maneira meus interlocutores se relacionam com seus 

conterrâneos, no capítulo 1, levantei alguns pontos importantes. O novo 

regionalismo, produzido pela localização dos bairros como já foi dito, opera 

como um diacrítico, mas não chega a produzir divisões. A maioria localizada na 

região dos bairros Jardim das Américas/Cajuru justamente por estudar junto, e 

morar em locais próximos, tende a se ver mais vezes. Esse é o caso de 

Teresa, Mariana, Rosalina, Claudio e Aires. Os outros três engenheiros (que, 
                                                           
54 A título de referencial, cito aquele que balizou muito dos estudos contemporâneos 

sobre a questão, numa leitura sociológica do processo de marginalização do negro, 
concomitante à modernização do Brasil, em: FERNANDES, Florestan. A integração do negro 
na sociedade de classes.volume 1. 5ªed. São Paulo: Globo, 2008. 
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coincidentemente, acabaram não sendo entrevistados), Estevão Chambule, 

Narciso Bila e Reinaldo Guina moram no centro. Dessa grande divisão 

depreendem-se outras, que acabam por relativizar esta.  

 O gênero de meus interlocutores é outro grande divisor, que não 

necessariamente opera no dia a dia deles. Essa diferenciação fica mais 

evidente nos momentos de lazer, em que as mulheres costumam cozinhar, e 

os homens ficam responsáveis pelas bebidas. Entre as mulheres, observa-se 

que Rosalina e Teresa, às vezes, vão à missa juntas; Teresa e Mariana vivem 

juntas e foram da mesma turma durante a faculdade em Moçambique; Mariana, 

Teresa e Rosalina, geralmente, passam as tardes na faculdade estudando. 

Entre os homens ocorrem outras aproximações; Claudio tem um vínculo forte 

com Rubem Taibo, por ambos serem de Inhambane e estarem em Curitiba há 

mais tempo. Aires passou a maior parte do tempo da pesquisa fazendo vários 

cursos e matérias de outras áreas, inclusive; ele passa a maior parte do tempo 

com os outros moçambicanos que moram na república. Os amigos Estevão e 

Narciso já se conhecem dos tempos da faculdade de Engenharia Agronômica 

(e Florestal) da Universidade Eduardo Mondlane, e, por isso, também moram 

juntos. Os homens costumam sair juntos, sem as mulheres. A maior parte das 

vezes em que o grupo sai completo é por motivo de festas de aniversário, ou 

comemorações nacionais. Apesar dos regionalismos, não há entre os 

engenheiros e seus conterrâneos alguma divisão ou conflito. Como se vê, mais 

que uma rede, esse grupo de engenheiros florestais produziu entre si uma teia 

de relações que a cada festividade reforça os laços de amizade.  

 São nos eventos que as afinidades se reproduzem, e os papéis se 

distribuem. E assim foi quando ocorreu a festa de despedida de Claudio e 

alguns outros conterrâneos seus, o “Convívio dos Moçambicanos”, como foi 

chamada. Na festa estavam quase todos os moçambicanos que estudam em 

Curitiba. Rosalina foi a única que eu conhecia e que não pode comparecer. 

Como afirmei acima, as mulheres (Teresa e Mariana – as “meninas do Cajuru”) 

se responsabilizaram em fazer os pratos típicos, e, além disso, pude perceber 

que elas organizaram toda a logística, desde criar um evento na rede social 

Facebook a convidar as pessoas e reunir o dinheiro para comprar os 

ingredientes necessários, na quantidade devida. Sendo uma despedida, houve 

também convidados brasileiros, na sua maioria engenheiros florestais, já que 
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os moçambicanos da Escola de Florestas formam o maior grupo. A festa se 

iniciou às 13 e foi até às 22 horas.Nesse dia pude notar que dois brasileiros 

destoavam dos outros colegas, não só pela proximidade que tinham com os 

moçambicanos, mas também por não estarem como os outros, em pequenos 

grupos de brasileiros. Circulavam com extrema familiaridade entre meus 

interlocutores, e como as mulheres moçambicanas aquele dia, estavam 

vestindo capulanas55.  

 Um deles eu havia conhecido dias antes, na ocasião da defesa de 

dissertação de Claudio, tratava-se do engenheiro Maciel Batista Paulino, 

curitibano e também mestrando da Engenharia Florestal. Fomos apresentados 

pelo próprio Claudio, que me contou que eles moravam juntos. Simpático e 

bem humorado, no dia da festa Maciel mostrou que não só estava muito à 

vontade com seus amigos moçambicanos como também imitava as gírias e 

expressões moçambicanas com muita perfeição. O impressionante reside no 

fato de que o engenheiro nunca foi a Moçambique, o que já é um de seus 

planos futuros. A outra brasileira “moçambicanizada” é a engenheira Thaís 

Gonçalves, que está no doutorado do Programa de Pós-graduação da 

Engenharia Florestal. Também próxima a Claudio, ela foi responsável por 

auxiliá-lo na pesquisa e escrita da dissertação. Quando expliquei as 

motivações da pesquisa em andamento, ambos se mostraram muito solícitos e 

se dispuseram a me ajudar no que fosse. Thaís, com quem tive maior 

aproximação, me comentou comigo que ao acompanhar Claudio durante os 

dois anos da dissertação, viu o engenheiro passar por muitas dificuldades. 

Inclusive impediu que ele desistisse em um momento de crise. Foi nessa 

situação que a aproximação ocorreu. Ela também teve muitas dificuldades em 

se adaptar a Curitiba. De certa forma foi isso que a aproximou de seus colegas 

moçambicanos e mais especificamente de Claudio. Nas palavras de Thaís, a 

afinidade com o seu colega de estudo foi “Do pessoal para o profissional”. Na 
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 “Peça de vestuário de forma rectangular, de algodão, que as mulheres , em geral, 

ajustam à cintura ou sobre o peito. As capulanas, que podem ter muitas outras funções, 
compram-se normalmente aos pares, são de cor viva, contêm diversos motivos e dizeres 
impressos. São muito populares na África Oriental e Austral. Empréstimo do Xironga kapulana. 
Formal e informal.” Explicação encontrada em LOPES, Armando J.; SITOE, Salvador J.; 
NHAMUENDE, Paulino J. Machamba. In.: Moçambicanismos: Para um léxico de usos do 
português moçambicano. Maputo: Livraria Universitária UEM, 2002,p.42. 
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dissertação de Claudio, essa amizade é expressa por suas próprias mãos, na 

seção de “agradecimentos”  

 
À Thaís A. P. Gonçalves (agradeço) pelo apoio incondicional em 
todas as etapas da realização deste trabalho. Agradeço ainda pela 
calorosa amizade e pela hospitalidade que fizeram com que estando 
no Brasil eu me sentisse em Moçambique.

56
 

 

 O mesmo se passou com Teresa, conforme foi exposto acima. Ela, além 

da ajuda dos conterrâneos e da família, teve a ajuda de um amigo conhecido 

de tempos anteriores, o coordenador do convênio, Professor Dartagnan 

Emerenciano. Foi por acaso que ela me contou: 

  
Conheço o Professor Dartagnan, já fui à casa dele aqui no Brasil, sou 
amiga da esposa dele e ele já foi à minha casa e agora que ele 
esteve lá, enquanto eu estava aqui, foi jantar com a minha família. 
Até mandaram-me as fotos... E quando estava naquela minha crise 
no ano passado foram uma das pessoas que me ajudaram, ele e a 
esposa, levaram para sair, etc... E tinha uma netinha da idade das 
minhas filhas, a miúda brincava comigo, então assim, pouco a pouco 
fui vendo que posso ficar e tudo... 

 

Essas amizades entre moçambicanos e brasileiros são as vias mais 

produtivas para uma integração respeitosa. O relacionamento de Thaís e 

Maciel com Claudio é evidentemente diferente da proximidade entre Teresa e o 

Professor Dartagnan, especialmente porque este conhece Moçambique, e volta 

ao país mais de uma vez por ano. Mas ainda assim a gratidão de ambos é 

inquestionável, e fornece um espaço de reciprocidade que envolve a ida dos 

que os acolheram aqui no Brasil, para Moçambique. Inicia-se assim um ciclo – 

possível – de trocas de acolhimento, já que não há garantia nem obrigação da 

ida desses brasileiros ao país da África Austral. E, mesmo assim, trocam-se 

experiências, objetos e gostos. Para além da própria produção acadêmica da 

engenharia florestal, estão aqueles elementos que constituem a experiência 

sensível destes engenheiros florestais no Brasil.  

4.3 REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES DO CAMPO ENTRE ENGENHEIROS 

FLORESTAIS 

Dentro das muitas coisas vividas pelos meus interlocutores em Curitiba, o 

fato de terem sido pesquisados por um curitibano também traz elementos para 
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 AFONSO, Claudio Manoel Ismael. Uso da antracologia como instrumento da 

fiscalização do carvão vegetal em Moçambique. 68f. Dissertação (Mestrado) Setor de 
Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012, pp-iii. 
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uma reflexão mais aprofundada. Começo pelos bairros em que os engenheiros 

moram. Como demonstrei no mapa da introdução, existem duas regiões em 

que eles se concentram: a do Centro e a do Jardim das Américas/Cajuru. 

Como foi para a segunda que me desloquei durante todo o período da 

pesquisa, foi lá que percebi a própria resignificação dos espaços, ocorrida 

durante o processo de investigação. Tanto o bairro Jardim das Américas como 

o Cajuru eram bairros que eu não conhecia muito bem, e o último me foi 

informado pelo período em que trabalhei com dados sobre a violência na 

cidade, em um instituto de pesquisa. Era muito difundido no instituto que o 

Cajuru estava entre um dos bairros mais violentos da cidade. Portanto, para 

além do esforço próprio da pesquisa, havia um preconceito que aos poucos 

perdeu sua razão de ser. Da mesma maneira, conhecer e frequentar a Escola 

de Florestas me trouxe novas perspectivas sobre a própria Universidade. Mas 

este processo não foi uma via de mão única, nem um problema de âmbito 

especificamente espacial.  

O fato de conhecer Moçambique me ajudou na aproximação inicial, só 

que não era esse o motivo pelo qual fui bem recebido entre os engenheiros. Foi 

senão, tanto mais por uma solidariedade entre pesquisadores, como pelo 

respeito e a satisfação de encontrar pessoas que se interessem pelo seu país. 

Mais de uma vez os engenheiros questionaram minhas intenções, métodos e 

mesmo a justificativa para tal trabalho. Pela maneira como se estabeleceu 

minha relação com eles, acabei contribuindo inclusive na organização da festa 

de despedida do final do ano. Fui incluído no grupo de amigos brasileiros que 

compartilham e constituem a vida deles em Curitiba.  

Desde o início desta pesquisa, tenho lidado com retornos e 

resignificações. Voltar a Moçambique, mesmo que essa fosse uma experiência 

imaginativa, demandou uma reflexão processual, que se materializava todas as 

vezes em que encontrava meus interlocutores. À diferença de trabalhos que 

têm sido realizados, sobre questões semelhantes, meu relacionamento com 

eles mescla condições de pesquisa que remontam a necessidade de se “ter 

anthropological blues sem sair de casa” ou mesmo se compreender as 
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“experiências do outro”, tudo na cidade em que nasci57. Essas condições 

diferenciam este trabalho de outros como o de Dulce Mungoi, o de Verônica 

Tchivela e o de Yara Ngomane, que foram os três primeiros a trazerem as 

migrações temporárias de estudantes do continente africano ao Brasil para um 

debate antropológico58. O recorte proposto pelas duas primeiras, lança mão de 

uma compreensão de que a experiência de qualquer africano, no Brasil, pode 

ser agrupada numa mesma pesquisa. Ngomane, por outro lado, restringe-se 

aos moçambicanos, como busquei fazer neste trabalho. E ainda assim, nos 

diferenciamos pelo fato de eu ser brasileiro e local (pois curitibano) e as três 

serem moçambicanas e estarem numa condição semelhante a de seus 

pesquisados.  

Existem diferenças metodológicas no tratamento dos dados, pelo próprio 

tipo de pesquisa (as três autoras escreveram dissertações), mas também pela 

introdução de elementos mais específicos da história moçambicana. O valor 

que o estudo no exterior tem para estudantes do ensino superior de 

Moçambique vem se resignificando desde o período socialista. É uma situação 

em que os interesses nacionais (de criação de quadros) de fato se unem aos 

interesses pessoais. Com os relatos de meus interlocutores essas questões 

ficaram mais evidentes, assim também a frustrada expectativa de ir para países 

de expressão inglesa se depara com um Brasil que não se vê nas novelas. A 

contribuição histórica permite ainda compreender melhor porque existem 

muitas diferenças entre moçambicanos de regiões diferentes, e ilustra com 

                                                           
57 Reflexões encontradas em: HEYE, Ana Margarete. A questão da moradia numa favela 

do Rio de Janeiro ou como ter anthropological blues sem sair de casa. In.: VELHO, 
Gilberto(coord.). O Desafio da Cidade: Novas perspectivas da antropologia brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Campus Ltda.1980, pp.117-141. E em MASSART, Guy. Viajantes profissionais 
e estrangeiros cabo-verdianos no Rio de Janeiro: experiências do “outro”. In: REZENDE, 
Claudia Barcellos e MAGGIE, Yvonne.  Raça como retórica: a construção social da diferença. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp.269-309. 

58 Em, PEDRO, Verônica Tchivela. Identidades traduzidas num mundo globalizado: 

os estudantes “africanos” em Florianópolis. 137f. Dissertação (Mestrado em Antropologia 
Social). – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2000. MUNGOI, Dulce Maria Domingos Chalé João. O mito atlântico: relatando 
experiências singulares de mobilidade dos estudantes africanos em Porto Alegre no jogo de 
reconstrução de suas identidades étnicas. 170f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) 
– Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2004. NGOMANE, Yara Neusa. Estudantes moçambicanos em Belo Horizonte: uma 
discussão sobre a construção identitária e redes de sociabilidade. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia Social) – Centro de Educação e Ciências Humanas. Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2010. 
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outras questões as observações e comentários dos engenheiros florestais 

sobre o seu país.  

Esse contexto específico de pesquisa traz possíveis questionamentos 

para deslizes semânticos que a leitura histórica pode produzir. O relato de 

Claudio, sobre as situações de racismo que viveu, tanto no Brasil, quanto em 

Moçambique, inevitavelmente remete a algo que os países têm em comum: o 

passado colonial lusitano, e a sua herança de um preconceito que não fala, 

nem acusa, mas atinge e diferencia negativamente. Apesar de esta não ser a 

problemática principal deste trabalho, o acompanhamento e a reunião de 

estórias pessoais que posicionem os sujeitos enquanto analistas de suas 

próprias experiências pode evitar que o único sujeito em questão seja o 

antropólogo, ou que a bibliografia fale pelos interlocutores. Nesse mesmo 

sentido, a resposta dada por Claudio, para a situação vivida aqui em Curitiba, 

responde de maneira específica e simples a um problema sociológico 

brasileiro, ainda que não seja a única solução possível, ou a melhor delas. A 

perpetuação do preconceito se dá pela falta de convívio, com a cultura afro-

brasileira e com negros que se identificam ou não com ela. E dessa perspectiva 

grandes comparações entre modelos de colonização dizem pouco sobre o que 

se reproduz no dia a dia de afro-brasileiros ou africanos negros. Ora, não é por 

menos que as facetas utilizadas enquanto referenciais são elementos 

residuais, os quais operam num simbolismo volátil. E só relacionalmente, onde 

residem as dores e alegrias diárias, é que podem trazer uma contribuição para 

a reflexão antropológica. Não é à toa que as teorias então utilizadas ficaram 

como figurantes neste último capítulo.  

Olhar para as experiências destes engenheiros moçambicanos em 

Curitiba questionando construções identitárias, ou mesmo as suas redes de 

sociabilidade sem compreender especificidades históricas e pessoais pode ser 

contraproducente. Da mesma forma, nesse contexto devidamente situado de 

migração para a capital do Paraná, dentro de um programa de pós-graduação 

de Engenharia Florestal, algumas estórias se cruzam, e a própria experiência 

se estende aos brasileiros que circulam por esse grupo. Fazendo da Escola de 

Florestas o lugar de um diálogo Sul-Sul aparentemente único, onde brasileiros 

e moçambicanos trocam vivências, gostos e o próprio conhecimento sobre a 

Engenharia Florestal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho empreendido, da forma como foi escrito, não produziu 

necessariamente uma narrativa linear. A disposição dos capítulos está mais 

próxima de uma circularidade, em que a cronologia clássica: princípio, meio e 

fim foi reformulada. Basicamente, tem-se um início onde se pontuam todas as 

questões a serem trabalhadas. Em seguida, é operada uma pequena digressão 

donde os traços e fatos pessoais ganham contornos de historicidade. Por 

último, num aprofundamento do que ocorre no presente, já não se tratam de 

facetas ou períodos históricos, senão de sujeitos, dotados de compreensões e 

experiências, produzindo trocas mediadas por uma situação específica e nova 

para cada um deles.  

 Portanto, retomarei o que foi trabalhado em cada capítulo, e ao final 

apontarei para novas perguntas que podem ser feitas a partir do que foi 

apresentado.  

 No primeiro capítulo, procurei dar conta da seguinte tarefa: apresentar 

quem são os estudantes da pós-graduação da engenharia florestal que vêm de 

Moçambique. Optei por reorganizar as experiências vividas e relatadas a partir 

de três facetas: o nacionalismo, o localismo e o cosmopolitismo. Foi a própria 

observação em campo que me fez crer que essa era uma maneira profícua de 

trabalhar com o universo de meus interlocutores. A primeira delas, o 

nacionalismo, me foi sugerida ao analisar as entrevistas e a proximidade entre 

eles. As trajetórias escolares em comum, o estudo em escolas públicas do 

período socialista, na maior universidade do país (que também é pública), os 

diagnósticos e as viagens para as várias regiões do país, produziram uma 

compreensão única da situação social, econômica e florestal das zonas rurais. 

Porém, estes engenheiros não são só moçambicanos. Eles têm suas origens 

locais e regionais, e para compreender melhor essas nuances, lancei mão da 

noção de “localismo” proposta por Peter Fry. Através das trajetórias familiares, 

pode-se explicitar o que diferencia meus interlocutores entre si, e como cada 

um deles se relaciona com as culturas tradicionais do país. Mas além das 

raízes, locais e nacionais, os caminhos percorridos por estes engenheiros 

florestais lhes permitiram olhar para outros lugares com mais familiaridade. E 
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aqui me refiro ao cosmopolitismo, que também é apontado por Peter Fry como 

característico da elite letrada de Moçambique hoje. Para mapear esse tipo de 

vivência, ocorreu caminhar por duas vias. As motivações ou não, para vir ao 

Brasil como a segunda ou terceira opção, e a desvalorização do português no 

contexto profissional de um mundo globalizado. E, por outro lado, as 

impressões sobre esse “Brasil diferente” que foi encontrado frio e distinto das 

novelas. Tal situação é ainda menos incômoda que o desconhecimento que os 

brasileiros (a maioria colegas destes engenheiros) têm sobre Moçambique. A 

desconstrução de um Brasil ideal é uma das heranças cosmopolitas legadas 

por essa experiência em Curitiba.   

 Fez-se necessário dar mais historicidade para os apontamentos 

organizados em facetas. A final de contas, as questões colocadas no primeiro 

capítulo pareciam um tanto descoladas uma das outras. Porque nacionalismo, 

localismo e cosmopolitismo? Oras, somente retornando de maneira breve à 

formação social do Moçambique contemporâneo para compreender o esforço 

analítico desta divisão. Entretanto, meu comprometimento neste trabalho é com 

os engenheiros florestais moçambicanos. Assim, minha opção foi retomar 

relatos e notas de campo junto às entrevistas, para produzir um diálogo entre 

lembranças/vivências e fatos oficiais.  

 O segundo capítulo começou então com uma explicação de como o 

Estado colonial em Moçambique se organizou em torno de uma política 

específica que afetou indiretamente alguns engenheiros florestais – através de 

seus pais e avós –qual seja,  a política de assimilação. Foi, porém, através dela 

também, que os primeiros nativos letrados passaram a se organizar em 

movimentos protonacionalistas. Juntamente com os ideais pan-africanistas que 

se espalharam por todo o continente durante a primeira metade do século XX, 

negros se organizaram no Moçambique colonial, em diversos grupos. Mas, 

somente no início dos anos 60 é que surgiria a agremiação que faria frente à 

dominação colonial portuguesa, é quando nasce a Frelimo. Após quase uma 

década de luta, o país se torna independente e inicia o período socialista. 

Produção e reprodução do nacionalismo moçambicano se dão sob a égide de 

uma unidade homogênea e homogeneizante. O uso do português como língua 

oficial, defendido pelo principal nome da libertação do país, Samora Machel, 
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contribui para o desuso de línguas tradicionais entre moçambicanos urbanos. 

Conforme ocorre com alguns de meus interlocutores e suas famílias.  

Esse projeto encampado pela Frelimo produziu diversos conflitos nas 

zonas rurais. E foi lá que as demandas dos “bandidos” da Renamo tiveram 

maior anuência. Logo, a oposição armada se tornou uma guerra civil, que 

deixou algumas sequelas entre os engenheiros florestais. Não podendo ir 

adiante com o conflito, ambas as partes cederam para um acordo de paz, que 

ocorreu quase vinte anos após o início da guerra. No período da 

democratização, o neoliberalismo oferece suas respostas às mazelas que 

atentavam o país na época que iam desde a fome à falta de quadros para 

ocupar cargos técnicos no Estado. É dessa maneira que diversas organizações 

internacionais entram no país, oferecendo serviços e mão-de-obra. E é nesse 

período que os engenheiros encontram novas oportunidades de emprego em 

consultorias e em parcerias com a FAO, por exemplo.  

Certamente, o trabalho em empresas com pessoas de diversos países 

foi o primeiro tipo de experiência cosmopolita que estes moçambicanos tiveram 

ao seu alcance. Mas a discussão proposta neste trabalho envolve a 

experiência deles em Curitiba. Pode-se dar uma contrapartida em relação ao 

modelo de exposição utilizado no primeiro capítulo, já que o nacionalismo, o 

localismo e o cosmopolitismo estão diretamente vinculados às dinâmicas 

históricas do Moçambique contemporâneo. Tendo mais claro os elementos que 

constituem seu modo de estar, volto no terceiro capítulo às experiências de 

meus interlocutores em Curitiba.  

No último capítulo, procuro reunir aqueles elementos em comum entre 

estes engenheiros. Divido em dois tipos de experiências. As “experiências de 

dor” e as “experiências de afinidade”. O primeiro tipo remete àquelas situações, 

em que foram submetidos a algum tipo circunstância dolorosa. Começo com o 

próprio deslocamento até Curitiba, e as saudades decorrentes do ato de se 

afastar de parentes próximos e do conforto de casa. A segunda situação é 

descrita a partir de notas etnográficas em que evidencio uma espécie de 

egocentrismo epistemológico, com o qual meus interlocutores convivem 

durante a sua estada no Brasil. Ele está relacionado com duas visões distintas 

sobre o continente africano, a primeira que mostra desinteresse ou o exotiza, e 

a segunda remete a uma África idílica, idealizada e presa no tempo. Ambas as 
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formas de ver subtraem a subjetividade e a diversidade que constituem o 

continente bem como seus países. O terceiro tipo de experiência dolorosa 

envolve uma situação mais ofensiva, trata-se do racismo. Os relatos de um dos 

meus interlocutores demonstra que essa prática é corrente em Curitiba e que 

ela também existe em Moçambique. A sua análise das situações é trazida 

como uma resposta a esse tipo de prática, herança do colonialismo nas suas 

diferentes versões. Dentre as experiências de afinidade, inicio relatando 

brevemente as proximidades entre os próprios engenheiros. Relações que ora 

tem ligação com regionalismos moçambicanos, ora com os lugares em que 

eles vivem em Curitiba, entre outras coisas. Seus relacionamentos de amizade 

se estendem a alguns colegas do curso de pós-graduação, conforme os dois 

casos relatados, onde mais que proximidade, houve uma troca entre gostos e 

percepções de mundo. Findo a última parte do trabalho com pequenas 

reflexões sobre a minha posição no campo, entre os engenheiros, e as 

possíveis contribuições que a abordagem proposta neste trabalho pode trazer.  

Finalmente, pensar todas essas trocas e vivências traz novas perguntas 

sobre as possíveis abordagens que o contexto da Escola de Florestas 

compreende. Na verdade, o trabalho realizado aqui empreende um retrato um 

tanto mais estático, pelo método e pelo recorte utilizados. Não é por menos que 

nos restam questões tais como, de que forma se dá o relacionamento dos 

engenheiros florestais moçambicanos com seus colegas, nos laboratórios e 

salas de aula? Quem são os professores da Engenharia Florestal que 

conhecem Moçambique? Dado o aumento no número de moçambicanos na 

pós-graduação, pode-se chamar esse movimento de um fluxo? Existe um tipo 

de circularidade na vinda destes engenheiros a Curitiba? O que fazem os 

professores do departamento de Engenharia Florestal que transitam por 

Moçambique?  

Essas perguntas demandam mais tempo de pesquisa, mais tempo com 

os atores deste cenário e um maior conhecimento sobre a Engenharia Florestal 

e a sua prática. O primeiro passo, que é compreender parte das experiências 

destes moçambicanos em Curitiba, já foi dado.  
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