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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Joel Tembe 

Local da entrevista: Salvador, Bahia 

Entrevistadores: Celso Castro, Helena Bomeny e Guilherme Mussane 

Câmera: Thais Blank 

Duração: 2h 46min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 8 de agosto de 2011 
	
 
1º Bloco: Origens; a assimilação cultural do pai; a separação dos pais e a ida para 
morar com a família paterna, no Catembe; os estudos durante a infância; a 
condição do pai como chefe tradicional, após a morte do avô.	
	
2º Bloco: A adaptação à vida rural; a relação entre a língua portuguesa e a língua 
local; o avô paterno, Joel Roberto Tembe; a posição simbólica como chefe 
tradicional; a interrupção dos estudos devido à Geração Oito de Março.	
	
3º Bloco: A questão da assimilação cultural; as condições necessárias para a 
obtenção do status de assimilado.	
	
4º Bloco: O processo de libertação de Moçambique; o impacto da 
independência moçambicana nas zonas urbanas; a percepção do pai em relação 
ao movimento revolucionário da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo); 
o estabelecimento da Frelimo como partido único.	
	
5º Bloco: A educação religiosa; a adoção do catolicismo pelo pai; a posição 
como acólito da igreja católica; a convivência com as famílias da vizinhança.	
	
6º Bloco: A situação familiar após a independência de Moçambique; conflitos 
com o pai devido à política; a participação nos grupos dinamizadores.	
	
7º Bloco: O impacto da prisão do pai; a Geração Oito de Março; a notícia da 
prisão do pai como contra-revolucionário; ativismo político após a independência. 
 
8º Bloco: A indicação para o curso de história; a escolha do curso como decisão do	
Ministério da Educação moçambicano; o papel dos filhos de assimilados na Frelimo.	
 
9º Bloco: A formação em história; o enfoque em estudos africanos; a influência 
do pensamento marxista; atuação acadêmica após a conclusão do bacharelato. 
 
10º Bloco: O processo de abertura política de Moçambique; o acordo de 
Nkomati; a influência política da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo); 
a crise econômica. 
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11º Bloco: A figura do presidente Samora Machel; a percepção popular sobre o 
presidente; a política pan-africanista de Samora Machel.			
	
12º Bloco: Os estudos em Londres; a preparação para o doutoramento; a opção 
pela	Inglaterra; a adaptação à tradição acadêmica inglesa. 			
	
13º Bloco: A trajetória do pai após sair da cadeia; a condição do pai enquanto 
líder comunitário e opositor do governo; a relação da família com o pai enquanto 
ele estava preso.  			
	
14º Bloco: O convite para assumir a direção do Arquivo Histórico de 
Moçambique (AHM); a conciliação do trabalho no AHM com a atuação como 
docente; desafios enfrentados na manutenção do AHM; parcerias com outras 
instituições; o cargo de presidente da Eastern and Southern Africa Region 
Branch of the International Council of Archives (ESABRICA).      			
	
15º Bloco: O projeto da História das Lutas de Libertação na África Austral; a 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC); o paradigma 
de libertação e solidariedade; a importância do conceito de libertação no 
processo de descolonização africano. 			
	
16º Bloco: Desafios da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 
termos de integração entre os países; o papel de Moçambique dentro da CPLP; 
contato com o Brasil.	
	
17º Bloco: A influência de Amartya Sen, economista indiano; o pensamento de 
Frantz	Fanon; o livro “Eduardo Mondlane, um homem a abater”, de José Duarte 
de Jesus. 			
 
	


