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Grande Entrevista

  Por: Joana Pereira 
  Leite, Dirce Costa e 
  Fernando Veloso

Na edição anterior, de quarta-feira 
09 de Abril de 2014, o Canal de Mo-
çambique publicou a primeira parte 
da Grande Entrevista com o pro-
fessor José Kagabo. Nesta edição 
divulgamos a PARTE 2 da Grande 
Entrevista em que o historiador ru-
andês fala do seu país onde há 20 
anos ocorreu o único genocídio do 
Século XX. Na Parte 1 da entre-
vista o professor acabou a nos falar 
do “conceito-chave da História da 
Humanidade” na época: “o concei-
to da raça”, em que até à Segunda 
Guerra Mundial esteve instituído o 
“nazismo”, “que consagrara a raça 
ariana como a raça superior às ou-
tras”. José Kagabo chega mesmo a 
afirmar que é nesse contexto “que 
se chega à discriminação entre hú-
tus e tutsis”, numa circunstância em 
que “havia alemães que pensavam 
colonizar, e ruandeses que não sa-
biam o que queriam os alemães”.

O professor considera que para os 
europeus, nessas circunstâncias ou-
vir-se falar de que existem raças no 
Ruanda ou no Burundi, “não os cho-
ca, porque se aceita que mesmo nos 
seus países há raças diferentes”. Re-
fere, entretanto, que “tudo isso não 
é intelectualmente discutido, porque 
não há debate intelectual”. Entra de-
pois na questão da colonização e aí 

refere que “as capacidades intelectu-
ais dos colonos eram quase nulas”.

Começa aqui a transcrição 
da conclusão desta entrevista:

“Nessa altura, os ruandeses 
poderiam interrogar-se: ““Mas 
como se chegou a tudo isto?””. 
É neste contexto que a Bélgi-
ca envia administradores para 
administrar as suas colónias.

Aliás, seria interessante analisar 
as biografias de tais administra-
dores: qual o seu nível intelectu-
al? Não era grande coisa, hein!

Eram uns bons rapazes imbuídos 
da sua superioridade racial, enviados 
para os trópicos, para um país de ne-
gros, para organizar as coisas, mas 
sem capacidade pessoal de reflectir 
e dizer: “Mas, enfim, atenção,  o que 
nos disseram  sobre isto não é exac-
to”. Acreditavam no que tinham lido 
e aprendido. Contudo as suas capaci-
dades intelectuais eram quase nulas.

Também a Igreja Católica 
participa, enviando missioná-
rios, e seria igualmente interes-
sante analisar as trajectórias e 
biografias de tais missionários.

Eram pobres diabos retirados às 
suas famílias, adolescentes de 14 ou 
15 anos, que eram enviados durante 
3 ou 4 anos, para um Seminário, para 
aprenderem o quê? Conhecimentos 
elementares sobre a Bíblia e sobre 
teologia, mas também ensinando-
-lhes o que eram os pretos, como de-
vem ser encarados, como devem ser 

encaminhados para o cristianismo. 

“Os ruandeses, em particular, 
nada entendiam do sistema que 
os colonizadores, administra-
dores e missionários tentavam  

impor-lhes”

Uma vez mais tratava-se de agen-
tes, verdadeiros exércitos, intelectu-
almente habilitados  para exprimir 
de forma pouco crítica a sua missão 
e o seu trabalho e a obedecer como 
carneiros. E tanto os ruandeses 
como os  congoleses ali estavam a 
receber ordens que não compreen-
diam, ou seja, tratou-se de um gran-
de mal-entendido de parte a parte. E 
como os colonizados em geral – e, 
no caso do Ruanda, os ruandeses 
em particular – nada entendiam do 
sistema que os colonizadores, ad-
ministradores e missionários ten-
tavam  impor-lhes sem meios para 
lho explicarem  racionalmente, 
aceitam sem nada compreender. E, 
dado que os ruandeses não se ajus-
tam  ao modelo que lhes é impos-

É esta elite ruandesa, ainda 
que com uma formação fraca, 
que começa a tomar consciên-
cia de que está a ser oprimida. 
É assim que surge um discurso 
independentista. É nesta altu-
ra que os mais altos cargos do 
clero da igreja católica e, sobre-
tudo, um bispo suíço chamado 
Monseigneur Perraudin e ainda 
alguns administradores, come-
çam a tomar consciência de que 
chega o momento de se jogar 
uma cartada de diversão: é nesta 
altura que se mobilizam  as ca-
tegorias étnicas. O que viria a 
ocorrer de uma forma conflitu-
osa, opondo umas contra as ou-
tras, e é então que emergem as 
literaturas em torno das  origens 
dos tutsis. Não são eles imigran-
tes, são invasores, invadiram o 

to, conclui-se: “Esta gente é tonta. 
Não compreende a civilização”.

Assim evolui o Ruanda no perío-
do do pós-guerra, o que nos traz aos 
anos 50.

O que se passa nos anos 50? É 
nesta altura que começa a emer-
gir a primeira elite autóctone, ou 
seja, os ruandeses formados para 
serem auxiliares da administra-
ção colonial, nomeadamente nos 
domínios da saúde, a que se cha-
ma assistentes médicos; no da 
agronomia;  na criação de gado, 
ou seja, assistentes veterinários...

O mesmo acontece no domínio 
religioso, ou seja, alguns são padres.

Teríamos que voltar às biogra-
fias de tais pessoas. Qual o seu 
nível escolar? A escola secundá-
ria, a que hoje se chama liceu.

O que se espera deles é que 
façam o que lhes manda o ad-
ministrador branco, com um 
mínimo de conhecimentos.

Eis aquilo a que se chama a elite 
dos anos 50.

Acontece, contudo, que o Ruanda 

país dos bantus e, assim, ao dizer-
-se que os bantus tinham sido co-
lonizados, afasta-se a ideia  de que  
todo o Ruanda foi colonizado. É 
o início do conflito tutsis-hutus.

Volto sempre ao elemento bio-
gráfico: quer se trate de hutus ou 
de tutsis, estamos perante elites 
medianamente instruídas, que 
não são capazes de estabelecer 
um julgamento. Porquê? Porque, 
mais uma, vez devido à sua semi-
-instrução, não tinham tido acesso 
à cultura científica. Só sabiam o 
que os padres brancos lhes tinham 
ensinado no liceu. Além disso, 
não sabem que se pode pensar 
de outra forma. E é assim, que o 
Ruanda escorrega para a violên-
cia em 1959. E, desde este ano, 
constrói-se uma conflitualidade 
hutu-tutsi que anteriormente não 

não é uma ilha isolada, situa-se num 
continente em que, em certos países, 
nomeadamente nas antigas colónias 
britânicas, mas também na África do 
Norte, houve certas elites que se abri-
ram a um discurso internacionalista 
dos que queriam sair da opressão. 

Em 1952, foi nacionalizado o 
Canal do Suez, que conferiu uma 
certa consciência política ao Mundo 
Árabe, a que se seguiu a guerra da 
Argélia, em 1954 . No mesmo mo-
mento, na Tunísia, Habib Bourgui-
ba inventou o Destour e, na África 
Ocidental, surge Kwame Nkrumah, 
um sindicalista em contacto com 
sindicalistas americanos. Segue-
-se a Conferência de Bandung, 
em 1956, e surge o Movimento 
dos Não-Alinhados e a tomada 
de consciência do facto colonial. 

Tudo isto cria uma opinião 
política que se espalha um pou-
co por toda a parte. É assim que, 
no Congo, pessoas como Patrice 
Lumumba se associam um pou-
co a estes movimentos, que se 
vão espalhando até ao Ruanda.

existia e que é fortemente ins-
trumentalizada pela elite dos 
hutus, que tenta, com o apoio 
da Igreja Católica, bem como 
da administração colonial, recu-
perar o poder em seu proveito.

É o início da criação de 
uma entidade hutu coe-
rente. Portanto os hutus do 
Mundo são irmãos, etc., etc.

Quando se lê os textos dos 
fundadores desta ideologia, é 
de bater com a cabeça nas pa-
redes. O texto designado “O 
Manifesto dos Bahutu” (“Le 
Manifeste des Bahutu“)  vai 
ao ponto de afirmar que até a 
biologia ou a medicina podem 
provar que entre os hutus e os 
tutsis não há qualquer afinidade.

“Como os colonizados em geral – e, no caso do Ruanda, os ruandeses em particular – nada entendiam 
do sistema que os colonizadores, administradores e missionários tentavam  impor-lhes sem meios para lho 

explicarem  racionalmente, aceitam sem nada compreender. E, dado que os ruandeses não se ajustam  
ao modelo que lhes é imposto, conclui-se: “Esta gente é tonta. Não compreende a civilização””

A consciência da opressão e o início do 
conflito tutsis-hutus

– Professor JOSÉ KAGABO, historiador ruandês (*) em GRANDE ENTREVISTA (Parte 2/CONTINUA)

Ruanda: Onde aconteceu o único genocídio do século XX

As capacidades intelectuais dos colonos 
eram quase nulas

(Continua na página seguinte)
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Canal: Quem escreveu esse 
manifesto?

Prof. Kagabo: A elite dos 
hutus.  Foi assim que se cons-
truiu uma ideologia étnica que 
será a base do poder no mo-
mento em que se atinge a In-
dependência e que prevalece 
até aos primeiros massacres 
em 1959-62-63. A segunda 
série de massacres, em 65-
66, a terceira em 1973. Quem 
não foi massacrado é obriga-
do a fugir para o estrangeiro.

É o início da constituição 
de comunidades de refugiados 
nos países limítrofes do Ru-
anda: Burúndi, Congo-Zaire, 
Uganda, Tanzânia. Colónias 
de refugiados que cercam 
geograficamente o Ruanda.

pouco o Ruanda e, portanto, as 
populações  eng lobadas 
por tal reajustamento são, de 
facto, populações desses países. 
Esta situação é muito complexa.

E quando falo que existiam 
a priori sinais de explosão, que 
ninguém quer analisar ou com-
preender, quero dizer que, em 
1981, o Zaire muda a lei sobre 
a nacionalidade e declara que 
todas as comunidades ‘ruandó-
fonas’, ou seja, de cultura ruan-
desa, passam a ser estrangeiras.

Portanto, já não são zairenses. 
E, em 1983-84, o presidente do 
Uganda (Milton Obote) expulsa 
a comunidade ruandesa e envia-a 
para o Ruanda. O regime ruandês 
não os aceita. Eis o que, no míni-

Estas comunidades de refugia-
dos estavam instaladas em novos 
Estados, ou em Estados recente-
mente independentes, que aceita-
ram a Independência no início dos 
anos 60, mas que não conseguiram 
constituir-se como um Estado de 
Direito. Isto significava que os res-
pectivos cidadãos eram cidadãos 
sem direitos. E, então, o que se 
disse destas comunidades de refu-

Em momentos cruciais, 
os ruandeses não resolvem 
os seus problemas sozi-
nhos: há uma arbitragem e 
uma intervenção estrangei-
ra que toma partido por um 
lado, o que complica tudo.

Também isto nos remete 
para o tal imaginário racial, 
porque, ainda que não se admi-
ta, continua a haver muitos po-
líticos na Europa que pensam 
que são os ‘nilóticos’  que re-
gressam e que são mais inteli-
gentes que os bantus. Estes são 
facilmente manipuláveis, mas 
não os ‘nilóticos’ que, assim, 
também são nossos inimigos.

Eis como o Ruanda se en-
cerra numa armadilha que ul-

Acho espantoso que nin-
guém tenha revelado o facto de 
haver na época um confronto 
permanente, ainda que de for-
ma não declarada ou visível.

Isto faz-me sempre pensar 
num livro de que gosto muito, 
“As paredes invisíveis”. Ha-
via, pois, uma parede invisí-
vel que impedia os ruandeses 
do Ruanda, principalmente os 
governantes, de verem para 
além do seu nariz, a realida-
de espacial e antropológica; 
geopolítica, por assim dizer.

Assim,  durante trinta ou 
quarenta anos é esta a situ-
ação em que se vive, pois, 
ninguém  parecia ad-
mitir a possibilidade de uma 
explosão. E mesmo quando 
de tal existiam fortes sinais.

mo, teria podido alertar para os 
riscos de desestabilização e levar a 
tirar as respectivas consequências. 
Lembro-me que, em 1988, escrevi 
um artigo alertando para a  ques-
tão, e ninguém me  deu ouvidos 
. E, no entanto, a tais comunida-
des de refugiados desestabiliza-
dos no seu país de acolhimento 
só restava  um recurso: lutar pelo 
regresso ao país de origem, o 
Ruanda. E é assim que começa 
a guerra, em Outubro de 1990.

Então, o regime ruandês joga 
a carta da etnicidade,  que afir-
ma: “Eis os invasores que in-
vadem uma vez mais, tal como 
no tempo da Bélgica, em 59”. 
Neste contexto, junta-se agora 
um terceiro elemento: a França.

giados? Que não eram autóctones, 
porque, ainda que o fossem, conti-
nuavam a não ter direitos. Durante 
um certo período há processos de 
naturalização: no Congo,  tornam-
-se congoleses; quando o Congo 
passa a Zaire tornam-se zairenses; 
no Uganda, ficam ugandeses, no 
Burúndi e na Tanzânia, não hou-
ve naturalizações massivas.  Mas, 
seja no Uganda, seja na Tanzânia, 

trapassa a ‘inimizade’, porque 
há atitudes externas que a elite 
ruandesa, seja de hutus ou tut-
si, não compreende de todo.

Insisto neste ponto, porque 
os que pensam saber o que 
se passou no Ruanda, nos di-
zem: “São os hutus e os tutsis 
que fizeram a guerra e não se 
entendem”, sem dar suficien-
te importância às parcerias e 
intervenções estrangeiras que 
reforçaram certos bloqueios.

E, no entanto, a guerra dura 
três anos, durante os quais os 
beligerantes negoceiam, e, na 
maioria destas negociações, 
quer se creia quer não, garanto-
-vos  que é a intervençãoo fran-
cesa que determina a conduta de 

este fenómeno de refugiados jus-
tapõe-se a um fenómeno histórico: 
trata-se de regiões de migrações 
pré-coloniais: há, pois, ruande-
ses que já lá viviam antes da ins-
tituição dos estados coloniais.

Recordemos que o Congo passa 
a Estado colonial em 1907. O que 
significa que as populações ruan-
desas  que já lá viviam há mais de 
cem anos são de facto congolesas! 
No Uganda, o mesmo! Isto, sem 
contar com os efeitos da reorga-
nização de fronteiras. Na sequên-
cia da Primeira Guerra Mundial, 
houve um reajustamento de fron-
teiras entre os belgas e os ingleses, 
na zona ocidental, atingindo um 

uma das partes: “Não cedam, 
estamos a apoiar-vos”, e é as-
sim que os hutus se disputam 
e bloqueiam. E este bloqueio 
conduz a uma cristalização dos 
ódios e a um aumento da tensão 
totalmente irracional. E assim 
se caminha para o genocídio.

(*) Maître de Conférences 
na Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Pa-
ris. Professor  convidado na 
Université de Kibungo e na 
Université Libre de Kigali. 
Senador no Ruanda entre Se-
tembro 2009 e Setembro 2011. 

(Continua na próxima edi-
ção.../Canal de Moçambique)

O manifesto da elite dos hutus e a Independência

Cidadãos independentes mas sem direitos

“A intervenção estrangeira toma partido por 
um lado, e complica tudo”

(Continuação da página anterior)
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