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Entrevista 

 

Mia Couto 
 
"...para além de uma língua comum existe um 
enorme desconhecimento recíproco" 
 

 

(Entrevistado por Lia Vasconcelos - SPECO, Maio de 
2011) 
 
Mia Couto nascido na Beira (Moçambique), é 
biólogo de profissão, durante a maior parte dos 
dias, e ainda escritor, durante muitas das suas 
noites. Tem realizado trabalhos de pesquisa em 
áreas diversas, com incidência na gestão de zonas 
costeiras e na recolha de mitos, lendas e crenças 
que intervêm na gestão tradicional dos recursos 
naturais. Dirige uma empresa de avaliação de 
impacto ambiental, e é professor da cadeira de 
Ecologia em diversas Faculdades da Universidade 
Eduardo Mondlane. Considerado um dos nomes 
mais importantes da nova geração de escritores 
africanos que escrevem em português, Mia Couto 
empreende uma escrita que liga a tradição oral africana à tradição literária ocidental, tal como no seu 
trabalho de biólogo liga o saber ancestral dos anciãos sobre o espírito da natureza á moderna ciência da 
Ecologia. (adaptado de Ciência Hoje) 
 

L.V. - SPECO: Começaria pois por lhe 
pedir que nos dissesse se houve 
algum contributo destes especialistas 
para a ecologia no mundo Lusófono, 
ou mais especificamente em 
Moçambique, e se sim qual lhe 
parecem os ser os aspectos mais 
relevantes desses contributos? 
  
Existe uma ideia feita que, nas 
colónias portuguesas, não existiu 
investigação nessa área. Colegas 
meus, biólogos provenientes de países 
africanos de línguas inglesa, 
chegaram a Moçambique com essa 
convicção: que os portugueses não 
estudaram o ambiente natural. Isso 
não é verdade. Há estudos de fôlego 
realizados em áreas que podem até 
surpreender porque estavam 
adiantadas para o seu tempo. Por 
exemplo, o Esboço do 
Reconhecimento agro ecológico de 
Moçambique foi feito por uma equipe 
dirigida por Luis Grandvaux Barbosa. 
È necessário recuar ao contexto 
temporal em que à ecologia não era 
conferida senão uma importância 
marginal. A Junta de Investigação do 
Ultramar publicou estudos paralelos 

sobre solos e sobre clima com elevado 
valor científico. É necessário 
enquadrar estes estudos na 
necessidade de lançar, em termos 
mais intensivos, as culturas de 
recursos como o algodão. A Junta de 
Exportação do Algodão patrocinou 
uma série de pesquisas que 
abordavam, de forma multidisciplinar, 
os diversos componentes ambientais 
que podiam afectar a produção do 
algodão. 
Mas houve outros trabalhos com 
maior autonomia científica. Por 
exemplo, o mapeamento da 
vegetação feito por Wild e por 
Barbosa. Os trabalhos sobre 
vegetação de Gomes Pedro são ainda 
hoje usados, são ainda ferramentas 
de trabalho para os nossos trabalhos 
de pesquisa em Moçambique. 

Entidades mais académicas e mais 
centradas nas ciências puras como a 
Sociedades de Estudos de 
Moçambique e a Associação dos 
Naturais de Moçambique nasceram 
nos últimos anos da administração 
colonial. 
Existem outros trabalhos a nível da 
fauna como os de Armando Rosinha. 
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Um outro ecologista, Lobão Tello, fez 
um trabalho notável como o 
reconhecimento ecológico da Reserva 
de Maputo. 
  
Qual foi a partir daí a evolução da 
ecologia no mundo lusófono, e quais 
poderiam ser identificados como os 
maiores contributos nesta área para o 
mundo Lusófono, e para Moçambique? 
  
O mundo lusófono são muitos 
mundos. Em algumas áreas, como 
aquela que agora estamos tratando, 
esse mundo não existe. Posso falar, 
sim, de preocupações e tendências 
que são comuns aos países africanos 
de língua portuguesa. Em geral, esses 
países tiveram urgências graves a 
enfrentar logo após a independência. 
A pesquisa ecológica não surgia, 
obviamente, como prioridade. É 
preciso não esquecer que Moçambique 
e Angola enfrentaram guerras civis 
que se prolongaram por quase duas 
dezenas de anos. Eu mesmo formei-
me em ecologia numa altura em que 
não se podia fazer qualquer excursão 
para fora da cidade. Estávamos 
cercados. O meu sonho era estudar 
ecologia animal. Fui forçado a mudar 
para a ecologia das zonas costeiras 
porque o litoral (ou melhor, apenas 
certas ilhas) estavam livres da guerra. 
  
Considerando agora os dias de hoje, 
qual diria que está a ser o contributo 
da ecologia para o mundo lusófono e 
desse para a ecologia? 
  
Mais uma vez, não posso falar do 
“mundo lusófono” sobretudo porque 
na área da ecologia não criamos ainda 
pontes e lugares de troca de saber e 
de pesquisa. Dou um exemplo, não 
sabemos em Moçambique o que estão 
a fazer os angolanos no domínio das 
ciências biológicas. Imagino que esse 
desconhecimento seja recíproco. Falo 
destes dois países que são 
relativamente próximos e que 
partilham uma mesma condição 
geográfica no Sul de África. Sabemos 
menos ainda do que se passa em 
Portugal, no Brasil. Há anos atrás 
estive nas jornadas que criaram uma 
Associação de Biólogos Lusófonos. 

Parecia-me uma iniciativa muito 
positiva, mas infelizmente não teve a 
projecção que se anunciava. Temos 
que insistir nessa via. Se existe uma 
vontade de fazer viver a chamada 
“lusofonia” não se pode deixar tudo 
nas mãos dos políticos e da política. 
  
Qual parece vir a ser, na sua visão, o 
papel da ecologia no futuro, mais 
especificamente para o mundo 
Lusófono e para Moçambique? 
  
Os cientistas que trabalham na área 
devem libertar-se da forma como a 
“ecologia” foi esvaziada do seu 
sentido original que implicava uma 
radical mudança na visão do mundo. 
Esse sentido inovador e de ruptura foi 
recuperado e reabsorvido: a ecologia 
foi convertida em moda. Há gravatas 
ecológicas, lanternas ecológicas, 
tintas ecológicas. O termo passou a 
funcionar como um selo de 
credibilidade num universo que se 
guia pelo “politicamente correcto”. 
Num mundo conduzido por razões de 
mercado o qualificativo “ecológico” 
passou a ser uma garantia para venda 
de mercadorias. A ecologia devia, de 
novo, encorajar a repensar os 
pressupostos da nossa civilização. Eu 
creio que nos cabe manter uma certa 
inquietação científica para não nos 
acomodarmos perante as grandes 
agendas internacionais e possamos 
questionar tendências como “as 
mudanças climáticas” e outras que 
carecem de permanente debate. 
  
E, para encerrar, gostaria de aqui 
deixar uma mensagem dirigida aos 
ecólogos que trabalham no mundo 
lusófono? 
  
Se queremos um mundo lusófono 
(será que todos queremos) devemos, 
primeiro, conhecermo-nos melhor, 
para além dos estereótipos. O que me 
parece é que, para além de uma 
língua comum existe um enorme 
desconhecimento recíproco. Se 
queremos ser uma família é preciso 
construir laços mais fortes, mais 
virados para o futuro. Não basta 
invocar razões de um passado 
comum. 
 


