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Um problema e um período, tais são os eixos que organizam esta

colectânea. O problema diz respeito ao acúmulo de conhecimento

sobre o colonialismo europeu na África que nos distancia da

redutora oposição colonizadores/colonizados, que percorreu

parte considerável da bibliografia. Os outros que aquele binómio

esconde ou exclui foram presença constante em situação colonial. 

Uma nova cronologia da presença colonial europeia no continente

africano é uma exigência historiográfica. Se durante muito tempo

se discutiu quando teve início o «novo colonialismo», cabe agora

responder quando alcançou o seu fim – e as datas das

independências políticas, se são significativas, não são inteiramente

satisfatórias. 

Em Moçambique o colonialismo tardio é um período muito

dinâmico, produtor de alteridades e, em grande medida,

responsável pela diversidade moçambicana que sucede à

independência do país. Continua, porém, a ser alvo de memórias

paradoxais e conflitantes. 

Os organizadores consideram que o colonialismo tardio em

Moçambique merece ser enfrentado na forma de debate rigoroso

e generoso. Estes ensaios procuram responder ao desafio.

Capa:  Pancho Guedes, O Leão que Ri, 1984 (Col. JPC)

Cláudia Castelo, historiadora e

arquivista, doutora em Ciências

Sociais pelo Instituto de Ciências

Sociais da Universidade de Lisboa, é

investigadora auxiliar (compromisso

com a Ciência) no Instituto de

Investigação Científica Tropical. 

Omar Ribeiro Thomaz, professor

do Programa de Pós-Graduação em

Antropologia Social e do Programa

de Pós-Graduação em História da

Universidade Estadual de Campinas, é

doutor em Antropologia Social pela

Universidade de São Paulo e realizou

pós-doutoramento no Max Planck

Institute for Social Anthropology.

Sebastião Nascimento, sociólogo

e historiador, é pós-doutorando na

Universidade Estadual de Campinas e

pesquisador com ampla experiência

de trabalho em contextos africanos,

com mestrado pela Universidade de

São Paulo e doutorado pela

Universität-Flensburg, Alemanha.

Teresa Cruz e Silva, historiadora

social, é professora catedrática na

Universidade Eduardo Mondlane,

exercendo funções de pesquisa e

docência no Centro de Estudos

Africanos e na Faculdade de Letras e

Ciências Sociais da mesma instituição.

Outros títulos de interesse:

A Persistência da História
Passado e Contemporaneidade
em África
Clara Carvalho
João de Pina-Cabral
(organizadores)

Futebol e Colonialismo
Corpo e Cultura Popular 
em Moçambique
Nuno Domingos

Outros Muçulmanos
Islão e Narrativas Coloniais
Lorenzo Macagno

A Sociedade Chope
Indivíduo e Aliança 
no Sul de Moçambique
1969-1976
David J.Webster

Kupilikula
O Poder e o Invisível
em Mueda, Moçambique
Harry G.West
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