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Sumário: Thais Blank 

Nome do entrevistado: Elísio Macamo 

Local da entrevista: Salvador, Bahia 

Entrevistador: Arbel Griner, Guilherme Mussane e Helena Bomeny 

Câmera: Thais Blank 

Duração: 1h 22min 

Nome do projeto: Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa (CPLP): 

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 9 de agosto de 2011 
 
 
1º Bloco: Origens familiares; a infância em Xai-Xai, Moçambique, a origem dos pais; a 
divisão linguística em casa; a importância da educação e escolaridade em casa.	
	
2º Bloco: Primeiros anos de formação acadêmica; adaptação ao sistema de ensino 
revolucionário socialista; mudança para a província de Gaza para ingressar no internato; 
entrada no ensino superior na faculdade de línguas.	
	
3º Bloco: O primeiro contato com as ciências sociais; mudança para Londres para trabalhar 
na embaixada de Moçambique como secretário particular do embaixador; o processo de 
paz em Moçambique; discordâncias com a política Moçambicana.	
	
4º Bloco: Doutoramento na Alemanha; afastamento da embaixada de Moçambique; 
ingresso na Universidade de Bayreuth; as dificuldades de adaptação na Alemanha; o pós- 
doutorado; contato com o Centro de Estudos Africanos (ISCTE); contratação como 
professor assistente na Universidade de Bayreuth.	
	
5º Bloco: Volta à Moçambique como professor visitante da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM); a relação com os alunos e os professores do departamento; abertura 
política em Moçambique.	
	
6º Bloco: Atuação como intelectual em Moçambique; publicações no jornal moçambicano 
Notícias; a relação com o governo.	
	
7º Bloco: Ingresso na área dos estudos africanos; o centro de pesquisa sobre a África na	
Universidade de Bayreuth; os estudos africanos como um método de trabalho.	
	
8º Bloco: Institucionalização das Ciências Sociais em Moçambique; os desafios 
enfrentados para a criação de um ensino superior de qualidade em Moçambique.
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9º Bloco: Influências intelectuais; a importância da socióloga Lucy Bonagea em sua 
formação,  professora  da  London  School  of  Economics;  do  orientador  do  
doutorado Arnold Zingerman; influência de Georg Simmel e Max Weber em seu 
trabalho.	
	
10º Bloco: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); a cooperação 
entre os países da CPLP; os problemas do termo lusofonia;  reflexões sobre as 
Ciências Sociais hoje.	
	


