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Sumário: Paula Moura 

Nome da entrevistada: Teresa Cruz e Silva 

Local da entrevista: Salvador, BA 

Entrevistadores: Helena Bomeny, Guilherme Mussane e Arbel Griner 

Câmera: Thaís Blank 

Duração: 1h 43min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 8 de agosto de 2011 
	
 
1º Bloco: O estudo primário em Moçambique; o fascínio pelo Egito Antigo 
e a decisão de se tornar pesquisadora na área de história; o primeiro contato com 
o racismo; o Estatuto do Indigenato; a presença da segregação racial no sistema 
de ensino de Moçambique dos anos 1950; a entrada obrigatória na Mocidade 
Portuguesa aos estudantes dos liceus.	
	
2º Bloco: A entrada na Universidade de Lourenço Marques; o controle de 
Portugal sobre a formação das elites moçambicanas na universidade; o período 
no Instituto de Investigação Científica de Arqueologia; a crise na universidade 
após a independência de Moçambique; a reforma universitária feita pelo 
presidente Samora Machel; a fundação do Centro de Estudos Africanos na 
Universidade Eduardo Mondlane.	
	
3º Bloco: A reforma curricular na universidade após a Revolução dos Cravos; a 
introdução do ensino de História da África; a importância de Fernando Ganhão e 
Aquino de Bragança na instituição do ensino desenvolvimentista na 
universidade; a transição da arqueologia para o ensino de história pré-colonial.	
	
4º Bloco: A independência do Centro de Estudos Africanos em relação ao 
governo; a Pós-graduação em Estudos do Desenvolvimento; a tentativa de fazer 
pesquisas acadêmicas que atendessem aos problemas do país; o doutorado no 
Departamento de Estudos Econômicos e Sociais da Universidade de Bradford, na 
Grã-Bretanha; o período como presidente do Centro de Estudos Africanos.	
	
5º Bloco: O período de doutoramento entre Moçambique e Inglaterra; as 
relações entre os países integrantes da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP); a difícil cooperação entre os países de língua portuguesa do 
continente africano em comparação com Brasil e Portugal; a importância do 
Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África 
(CODESRIA).	
	
6º Bloco: As suas pesquisas sobre o papel social das igrejas protestantes nos 
movimentos nacionalistas na África; a situação acadêmica em Moçambique; o 
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poder que a Frente de Libertação de Moçambique exerce sobre o país e 
indiretamente sobre a pesquisa acadêmica.	
	
7º Bloco: O ensino primário em Moçambique; o desenvolvimento desigual do 
ensino entre as áreas urbanas e rurais; o pouco investimento no ensino bilíngue 
em meio a variedade linguística no país; a mercantilização do ensino superior e a 
gradual queda da qualidade do ensino; o modelo de Bolonha. 
 
8º Bloco: A importância da obra de Eduardo Mondlane nos seus primeiros anos 
de estudo; o importante papel da CODESRIA nas ligações de cooperação regional 
entre os países da África Austral e também com a América Latina; a criação e o 
funcionamento do CODESRIA; a sua ligação com o Brasil; a cooperação 
acadêmica entre Brasil e Moçambique.	
 


