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Sumário: Tereza Azambuja 

Nome da entrevistada: Isabel Casimiro 

Local da entrevista: Maputo, Moçambique 

Entrevistador: Guilherme Mussane 

Câmera: Guilherme Mussane 

Duração: 1h 9min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 18 de agosto de 2008 
	
 
1º Bloco: Escolha pelas Ciências Sociais; o fim do colegial e a decisão da 
carreira profissional; a migração de História (bacharelado pela Universidade 
Lourenço Marques)  para  as  Ciência  Sociais  (mestrado  pela  Universidade  de  
Coimbra); diferenças e semelhanças entre as gerações de cientistas sociais 
moçambicanos. 
	
2º Bloco: Recordações e influências; o convívio com Aquino de Bragança, Ruth 
First e Mário de Andrade; a Faculdade de Antigos Combatentes e Trabalhadores 
de Vanguarda;  os  cursos  de  formação  de  professores  da  Geração  8  de  
março, Constantino Reis e os Rebeldes do Aquário.	
	
3º Bloco: Carreira política; o mandato como deputada da Assembléia da 
República pela cidade de Maputo (1990-1995); o Parlamento e as relações de 
poder.	
	
4º Bloco: O Centro de Estudos Africanos; Moçambique no contexto das 
transições na África Austral; o estudo das questões da terra; economia, 
capitalismo e socialismo; as funções de diretora-adjunta (1982-1983) e diretora 
(1990-1995); o Departamento de Estudos da Mulher e Gênero; o projeto Women 
and Law in Southern Africa Research Project (WLSA) (1990-1996).	
	
5º Bloco: Estudos da mulher e de gênero; a Oficina de História; Aquino de 
Bragança e a tese de mestrado, o grupo de pesquisa Cruzeiro do Sul – Instituto 
de Investigação para o Desenvolvimento	 (1998-2001); o projeto de 
doutoramento(2001); a questão das sociedades matrilineares e o Islã	
	
6º Bloco: Contribuições às Ciências Sociais de Moçambique; estudo do 
nacionalismo e socialismo, do político e social; a adaptação do referencial 
teórico à realidade, a integração regional da WLSA na África Austral; reflexões 
e críticas construtivas às escolas teóricas; as dificuldades de uma postura social 
auto-analítica, as contradições entre o Direito costumeiro e as faculdades de 
Direito; o impacto da lei da família em Moçambique.	
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7º Bloco: O Centro de Estudos Africanos e a questão de terras em 
Moçambique; a atual inexistência das terras públicas; o não aproveitamento das 
pesquisas do Centro, o reduzido espaço do debate e da investigação teórica e a 
recente proliferação dos centros de pesquisa; a questão da nova integração 
democrática regional e os planos futuros do Centro. 


