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A verdadeira arte de viajar… A gente sempre deve 
sair à rua como quem foge de casa. Como se esti-
vessem abertos diante de nós todos os caminhos 
do mundo. Não importa que os compromissos, 
as obrigações estejam ali… Chegamos de muito 
longe, de alma aberta e o coração cantando! 
(Mário Quintana, A cor do invisível, 1989) 

O importante não é a casa onde moramos. Mas 
onde, em nós, a casa mora. (Mia Couto, Um rio 
chamado tempo, uma casa chamada terra, 2003)

Dois lugares. Brasil e Moçambique. Duas cidades. Goiânia 
e Maputo. Distantes 8.406 km, além terra, além mar. Histórias 
próprias. Contextos singulares. Alguns pontos em comum. De 
longe tudo parece diferente. De perto encontramos familiari-
dades. Idiomas nativos divergentes. Colonizador convergente. 
Afastados, compreendemos pouco. Mais próximos, as coisas 
começam a fazer sentido. Casas, viagens, percursos, pessoas, 
ideias, ideais. A ciência nos integra, nos aproxima. Os propósitos 

Prefácio
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são similares, os desafios são inúmeros. Uma busca conjunta – 
fazer mais e melhor para o ensino de Geografia.

Penso que estas poucas palavras poderiam traduzir de 
modo simbólico os elementos e sentimentos que estiveram 
imbricados no desenvolvimento desta pesquisa ao longo de qua-
tro anos. No decorrer deste tempo, um grupo de investigado-
res, professores e estudantes da Universidade Federal de Goiás 
e da Universidade Pedagógica de Moçambique se dedicaram e 
puderam dialogar e construir perspectivas, propostas, parcerias 
e possibilidades para consolidar um trabalho de educação geo-
gráfica voltado ao fortalecimento do conhecimento local, a par-
tir da produção de materiais didáticos de qualidade. A contento, 
os resultados desse esforço coletivo converteram-se em uma 
integração, ao mesmo tempo, acadêmica e pessoal. Laços pro-
fissionais e de amizade foram feitos, amarrados com propósitos 
comuns, que podem ser vistos a partir dos mapas presentes nos 
Atlas Escolares de Goiânia e de Maputo, como também das nar-
rativas que são apresentadas neste livro.

É com este espírito que podemos analisar e interpretar os 
textos presentes neste material, que retratam de modo próprio 
e particular os olhares das experiências e das concepções sobre 
as possibilidades metodológicas de se fazer Geografia. Escritos 
por estudantes-pesquisadores que estiveram aqui e acolá, seus 
manuscritos nos oportunizam conhecer melhor suas leituras 
e ensaios em relação ao desenvolvimento desta investigação, 
bem como nos dão uma dimensão mais ampla das Geografias 
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produzidas em cada lugar. Registros potentes de uma ciência que 
se faz melhor quando partilhada e colaborativa.

Assim, do mesmo modo que Quintana e Couto nos per-
mitem pensar sobre as viagens e as casas que encontramos no 
caminho, convido o leitor a percorrer esses diferentes espaços 
e tempos redigidos pelos autores para refletir sobre a Geografia 
produzida em lugares relativamente distantes, mas que possuem 
desafios muito próximos e singulares. São textos que registram 
a necessidade de estreitarmos relações, ampliarmos nossa visão 
sobre o mundo, conhecermos outras realidades e, principal-
mente, de construirmos novas Geografias. 

Na expectativa de que possamos nos encontrar nessas via-
gens, desejo uma boa leitura!

DENIS RICHTER
Prof. da Universidade Federal de Goiás

Goiânia/GO, Outono de 2021.
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Os textos aqui reunidos buscam, para além de conhecer 
um pouco mais do projeto desenvolvido numa parceria entre a 
Universidade Federal de Goiás/Brasil (UFG) com a Universidade 
Pedagógica de Maputo/Moçambique (UP-Maputo), uma apro-
ximação entre professores e pesquisadores desses dois paí-
ses. Numa proposta de discutir sobre a importância do estudo 
do espaço local e de sua representação, a partir de Atlas 
Escolares Municipais, os textos visam motivar os leitores a pen-
sar a linguagem cartográfica como mediadora na construção da 
Geografia Escolar.

Por meio desse projeto foi possível investigar, um pouco 
mais, o processo formativo de professores da Educação Básica, 
que atuam na rede pública de ensino, bem como a construção dos 
saberes geográficos, a partir da mediação com os Atlas Escolares 
Municipais de Goiânia/Brasil e de Maputo/Moçambique. 

Apresentação
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O estudo do lugar faz parte dos conteúdos de Geografia pro-
gramados para o Ensino Fundamental, no Brasil, e no Ensino Básico, 
em Moçambique. No Brasil, as Políticas Públicas Educacionais 
enfatizam que, para a formação básica do indivíduo, é fundamen-
tal desenvolver a compreensão de seu ambiente natural e social, 
bem como o conhecimento do lugar e as transformações que nele 
vêm ocorrendo durante o tempo. Em Moçambique, essa preo-
cupação também existe. O currículo do Ensino Básico tem como 
um dos objetivos formar cidadãos capazes de contribuir para a 
melhoria da sua vida, da sua família, da comunidade e do país, 
partindo da consideração dos saberes locais, onde a escola se 
situa, prevendo uma margem de tempo para introdução de con-
teúdos locais, que se julgarem relevantes, para inserção adequada 
do educando na respectiva comunidade. 

O produto dessa parceria foi a elaboração de dois atlas 
escolares municipais, que vêm sendo utilizados por alunos e 
professores, em Goiânia e em Maputo, numa busca constante 
de formação continuada. Os Atlas Escolares Municipais são um 
exemplo pertinente para integrar os conhecimentos geográfi-
cos e cartográficos com uma ação mais integrada dos docentes 
e estudantes na construção desse material didático – tendo em 
vista que a Cartografia é elemento fundamental do Atlas e ins-
trumento que possibilita a construção de conceitos geográficos, 
representando indiscutível importância no Ensino Fundamental. 
Assim, para que o aluno consiga estabelecer significado no apren-
dizado do espaço geográfico, é necessário que se aperfeiçoe 
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a aquisição do conhecimento da realidade, bem como a com-
preensão e utilização das representações espaciais.

Os Atlas contribuem para a formação cidadã dos alunos, 
pois apresentam atividades onde estes são instigados a ter um 
olhar crítico da sua realidade e pensar sobre como a situação 
posta pode ser melhorada. Os Atlas contribuem também para o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento e de identi-
dade nos alunos pelo seu lugar de vivência. 

Atlas de Goiânia (capa) 1ª. edição Atlas de Maputo (capa) 1ª. Edição

Atlas de Goiânia (capa) 2ª edição Atlas de Maputo (capa) 2ª edição

A
T

L
A

S
 E

S
C

O
L

A
R

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

A
 C

ID
A

D
E

 D
E

 M
A

P
U

T
O  ISBN 978-85-5791-009-6

Portanto, aprender Geografia não significa, simplesmente, memorizar nomes, mas, perceber, "entender e apropriar-se do mundo em que se está inserido por meio da compreensão das rela-

ções sociais e espaciais de seu quotidiano. Para contribuir com esse processo de aprendizagem 

torna-se fundamental desenvolver  materiais que potencializem a participação dos alunos e professo-

res. Os  atlas escolares municipais são um exemplo pertinente para integrar os conhecimentos geográ-

ficos e cartográficos com uma acção mais integrada dos docentes e estudantes na construção desse 

material didáctico. Além disso, a Cartografia é elemento fundamental do atlas e instrumento que 

possibilita a construção de conceitos geográficos, representando indiscutível importância no Ensino 

Primário. Para que o aluno consiga estabelecer significado no aprendizado do espaço geográfico, é 

necessário que se aperfeiçoe a aquisição do conhecimento da realidade, bem como a compreensão e 

utilização das representações espaciais. Espera-se com isso, também, desenvolver no estudante um 

olhar mais atento às dinâmicas espaciais do espaço local. (… ) os atlas escolares apresentam uma 

proposta mais ampla do que simplesmente os atlas geográficos. Eles propõem um trabalho conjunto 

de formação, não somente do aluno, mas também do professor. Os atlas escolares trazem linguagens 

gráficas e conteúdos adaptados ao nível de ensino a que se destinam, bem como às especificidades da 

realidade local. " (BUENO & BUQUE, 2015)

Suzete Lourenço Buque
Míriam Aparecida BuenoAtlas

ESCOLAR MUNICIPAL
DA CIDADE DE MAPUTO

CAP E S
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Organizamos esse livro, em duas seções, a partir de oito 
textos. 

SEÇÃO.1

A primeira seção reúne quatro artigos, apresentados em 
forma de relato, que se referem às experiências vivenciadas 
pelos intercambistas brasileiros e moçambicanos. O primeiro 
artigo “Espaços de Memória e Constituição de/da Identidade 
Moçambicana: um relato de experiência sobre o Intercâmbio em 
Maputo-Moçambique e as observações da cidade”, de autoria de 
Felipe Silva de Freitas, apresenta as experiências do autor advin-
das do seu contato com a cidade de Maputo, levantando questões 
que permeiam as observações realizadas no espaço urbano local, 
numa tentativa de dialogar com os espaços de memória e a produ-
ção da identidade nacional moçambicana. E com isso, apresenta 
o Atlas Cartográfico, produzido no projeto, como ferramenta de 
grande importância para se trabalhar com os espaços de memó-
ria da cidade – enquanto parte da História tradicional do país – e 
para solidificar a identidade nacional dos estudantes, mesmo com 
todas as controvérsias dos monumentos. 

O segundo artigo, “Um mulungo em terras moçambicanas: 
olhares, percepções e narrativas”, de autoria de Gabriel Martins 
Cavallini, apresenta as experiências vividas pelo autor em 
Moçambique enquanto estrangeiro e estudante de Geografia. 
Utilizando de palavras em changana, ele introduz reflexões 
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sobre sua trajetória nas cidades moçambicanas em que esteve, 
em especial Maputo, relatando experiências educativas, sociais 
e culturais durante os percursos e viagens que realizou e dos 
momentos que vivenciou junto com colegas brasileiros e moçam-
bicanos, até a sua volta ao Brasil. Assim, ao mesmo tempo em 
que relata as experiências e diálogos com amigos, também nos 
conta sobre as experiências educativas realizadas na UP-Maputo 
e das reflexões e análises geográficas que sistematizou durante 
essa trajetória enquanto professor de Geografia em formação e 
“mulungo” em terras moçambicanas.

O terceiro artigo, “O intercâmbio como ferramenta 
para o desenvolvimento da minha autonomia: Universidade 
Pedagógica de Maputo-Universidade Federal de Goiás”, de auto-
ria de Arsénio Paulino de Sérgio Chaves, relata as experiências de 
um intercambista moçambicano realizando suas atividades de 
mobilidade acadêmica, na UFG. Para o autor, o intercâmbio não 
foi importante apenas para o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem em Geografia, enquanto licenciando na 
área, mas também para o desenvolvimento da sua própria auto-
nomia. É nesse sentido que ele reflete sobre as suas experiências 
em outro país, tanto no âmbito acadêmico – incluindo as dife-
renças em como se dá o processo educativo nas universidades 
federais brasileiras – como em diversos aspectos da dimensão 
cultural brasileira, levando-o a lidar com diversos modos de ver 
o mundo, promovendo, assim, o reconhecimento e o respeito 
pela identidade cultural de cada país.
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No quarto, e último artigo da primeira seção, “Do encon-
tro à despedida: histórias de uma brasileira em Moçambique”, a 
autora Gabriela Leles relata suas experiências no país africano, 
partindo de duas situações marcantes que ela vivenciou durante 
o intercâmbio. A primeira parte do artigo se refere à primeira 
situação: seu encontro com uma vendedora de pães e “bagdias” 
que, ao perceber o estado de saúde da moçambicana, se propôs 
a ajudá-la. Assim, a autora vai nos relatando as várias situações 
em que ela se deparou durante esse trajeto, que refletem um 
pouco da realidade moçambicana, em especial a saúde pública 
e particular do país. Já no segundo momento do texto, ela apre-
senta algumas reflexões sobre outra situação marcante viven-
ciada por ela: o dia da despedida dos alunos da quinta classe 
da escola primária em que desenvolvia suas atividades educa-
tivas. De modo que no apresentar das atividades desenvolvidas 
no dia a dia, sobre jogos e brincadeiras moçambicanas, a autora 
vai retratando a grandeza das tradições locais e a forte influência 
que elas têm no cotidiano das pessoas.

SEÇÃO.2

A segunda seção do livro reúne mais quatro artigos que 
apresentam, desta vez, metodologias e práticas para o ensino de 
Geografia desenvolvidas pelos autores a partir dos intercâmbios 
por eles realizados. O primeiro artigo, “Apontamentos acerca da 
concepção, elaboração e utilização de mapas em Atlas Escolares 
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Municipais”, de autoria de Diego Tarley Ferreira Nascimento e 
Luan do Carmo da Silva, propõe orientações teórico-metodo-
lógicas acerca da concepção, elaboração e utilização de mapas 
que compõem os Atlas Escolares Municipais, a partir de revisão 
bibliográfica, da experiência de produção de mapas para Atlas 
Escolares Municipais – em especial de Goiânia – e de reflexões a 
respeito das práticas de ensino relacionadas à Geografia Escolar 
e da Cartografia efetivada na Educação Básica. Nesse sentido, 
os autores destacam o potencial formativo dos Atlas Escolares 
Municipais, na medida em que favorecem a compreensão siste-
matizada dos fenômenos e processos socioespaciais que afetam, 
direta ou indiretamente, o cotidiano e as relações que os alunos 
desenvolvem ao longo de suas vidas.

O segundo artigo dessa seção, “Atlas Escolar Municipal 
da Cidade Maputo: entre o ensino de Geografia e a constru-
ção do pensamento geográfico”, de autoria de Pedro Moreira 
dos Santos Neto e Sabil Mandala, apresenta as experiências do 
intercambista e do professor colaborador no processo de ela-
boração do Atlas Escolar de Maputo. Considerando o contexto 
da revolução tecnológica no qual estamos inseridos, os auto-
res apresentam reflexões acerca da Cartografia Digital que, por 
sua vez, prevê a produção de banco de dados para a elabo-
ração de mapas. Nesse sentido, os autores explicam como se 
deu o processo de construção da base cartográfica de Maputo 
que, no caso, serviu para a elaboração dos mapas escolares – 
utilizados posteriormente no Atlas Escolar de Maputo –, numa 
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perspectiva de que estes materiais, com o uso das noções bási-
cas geográficas, possuem um alto potencial formador do racio-
cínio espacial do indivíduo.

O terceiro artigo, “O Estudo do Meio, propostas de 
Trabalho de Campo e o uso do Atlas Escolar Municipal de 
Maputo”, de autoria de Domitila Theil Radtke e Gonçalves 
Francisco Matusse, apresenta a experiência da intercambista 
e do professor colaborador no desenvolvimento de atividades 
educativas. Na primeira parte do artigo, os autores apresentam 
as propostas de Estudos do Meio, elaboradas pelos alunos do 
curso de licenciatura em Geografia da UP-Maputo durante uma 
aula expositiva dialogada, fundamentada nas potencialidades 
geográficas e educativas desta metodologia interdisciplinar. Já 
no segundo momento do texto, os autores apresentam as ativi-
dades realizadas na Escola Primária Completa de Albasine, que 
previu a elaboração de propostas de trabalhos de campo, por 
parte dos professores da instituição, com o uso do Atlas Escolar 
de Maputo como material didático importante para o desen-
volvimento das atividades e, consequentemente, para o pro-
cesso de ensino e aprendizagem em Geografia.

O quarto e último artigo da seção, “Os desafios da abor-
dagem do espaço local na Geografia Escolar do ciclo I do Ensino 
Secundário Geral (ESG): as concepções dos professores e algu-
mas notas de reflexão”, de autoria de Arsénio Milhares Matino, 
traz reflexões teórico-metodológicas acerca do conceito de 
espaço local. Para isso, o autor aponta inovações curriculares 
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e discute referenciais teóricos, que destacam a abordagem do 
espaço local, no ensino de Geografia, como fundamental para 
o desenvolvimento do raciocínio espacial e de valorização do 
cotidiano dos alunos. Nesse sentido, o autor realizou entrevistas 
a fim de perceber as concepções dos professores de Geografia 
sobre o tema. Para o autor, a abordagem do espaço local é ainda 
um desafio, considerando as limitações de natureza didático-pe-
dagógicas do ensino de geografia nas escolas moçambicanas e, 
assim, traz algumas reflexões e sugestões na consideração do 
lugar nas aulas de Geografia. 

AS ORGANIZADORAS
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FELIPE SILVA DE FREITAS

“Há tantas geografias quanto forem os geógrafos.”

Conhecer novos espaços é também instituir novos lugares, 

despertar novas curiosidades, presenciar novos territórios, avis-

tar e apreciar novas paisagens e se questionar, frequentemente, 

sobre novas histórias e, consequentemente, sobre novas memó-

rias e narrativas. Andar pelas ruas da cidade, observar as suas 

nuances, suas especificidades fazem parte do processo curioso 

do conhecimento de uma nova forma de organização do espaço 

e da ordem espacial.

Em Maputo – Moçambique, não foi diferente. O con-

tato com o funcionamento da cidade causou estranheza, ini-

cialmente, e surpresa nos dias seguintes. Um dos primeiros 

ESPAÇOS.DE.MEMÓRIA.E.
CONSTITUIÇÃO.IDENTIDADE.

MOÇAMBICANA
um.relato.de.experiência.sobre..

o.Intercâmbio.em.Maputo-Moçambique..
e.as.observações.da.cidade

Um
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contatos ao chegar em Moçambique foi com os meios de trans-
portes: o chapa1 lotada e a paisagem do trajeto do Aeroporto a 
Universidade Pedagógica causou, de certa forma, um incômodo 
que nos colocou em posição de questionamento sobre as condi-
ções de sobrevivência na cidade de Maputo. 

O contato com a cidade, consequentemente com os indi-
víduos que constituem a cidade, nos despertou questões essen-
ciais que permearam as minhas observações sobre o espaço 
urbano. Tais questionamentos nos ocasionaram uma aproxima-
ção curiosa com o processo de Independência de Moçambique, 
narrados constantemente como motivo de orgulho pelos(as) 
moçambicanos(as), com a constituição da Frente de Libertação 
de Moçambique e, consequentemente, com as memórias das 
principais lideranças do processo de libertação nacional. A partir 
dessa aproximação curiosa mediada pelos(as) colegas moçambi-
canos(as), ficou evidenciado que alguns nomes e imagens estão 
presentes na memória moçambicana e na produção da paisagem 
da cidade de Maputo através do Patrimônio Cultural Material2 
presente na cidade.

Dessa forma, as preocupações relativas a experiência viven-
ciada em Moçambique, durante quatro meses, em decorrência 

1 Em Moçambique o Chapa significa um veículo privado de transporte público 
semelhante a um Kombi que normalmente transporta de 20 a 30 pessoas. 

2 O Patrimônio Cultural é “o conjunto de todos os bens materiais ou imateriais, que, 
pelo seu valor intrínseco, são considerados de interesse e de relevância para a 
permanência e a identificação da cultura da humanidade, de uma nação, de um 
grupo étnico ou de um grupo social específico.” (VOGT, 2008. p. 14)
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do projeto “O estudo do espaço local e sua representação, a par-
tir da produção de Atlas Escolares no Brasil e Moçambique” – 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) -, possibilitaram-nos estudar o Patrimônio 
Cultural Material como espaços de memória que alteram a pai-
sagem da cidade de Maputo e contribuem no processo de com-
preensão da identidade moçambicana, mas também apresentar 
a partir destes estudos questionamentos como: onde estão loca-
lizados estes lugares de memória, por que estão localizados em 
determinados espaços da cidade e como eles têm influenciado 
na identidade da população? 

Pudemos compreender que o Atlas Cartográfico possibilita 
o contato visual com os espaços de memória, que muitas vezes 
não são acessíveis as crianças com baixo poder aquisitivo atra-
vés da experiência na Escola Municipal de Minkadjuine. Dessa 
forma o Atlas assume um papel de importância, que até então 
não tínhamos compreendido, na identidade nacional das crian-
ças e adolescentes de Moçambique. 

Nessa perspectiva, não pretendemos com este texto esgo-
tar as discussões realizadas respectivas aos espaços de memória 
e a produção da identidade nacional, mas iniciar a discussão de 
como o Atlas Cartográfico é uma ferramenta de grande impor-
tância para apresentar os espaços de memória para os(as) estu-
dantes e solidificar a sua identidade nacional, mesmo com todas 
as controvérsias dos monumentos enquanto espaços de memó-
ria da História tradicional. 
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maputo e lugar de memória:  
os monumentos e a identidade nacional

“Controlar o passado ajuda a dominar 
o presente, a legitimar tanto as dominações
como as rebeldias” (Marc Ferro)3

A cidade de Maputo – Moçambique é permeada por diver-
sos lugares de memória que representam um direcionamento 
significativo para a formação e fortificação da identidade nacio-
nal. Dá-se isso pois, a partir do contato com os espaços de 
memória, os indivíduos rememoram/entram em contato com 
narrativas sobre o processo de independência de Moçambique 
que possibilitam um sentimento de orgulho nacional sobre o 
encadeamento de independência e reforça a identidade nacio-
nal moçambicana.

Os espaços de memória4 são espaços que ao entrarmos em 
contato com eles nós nos deparamos com determinadas narra-
tivas. Segundo Nora (1993 p. 21), os lugares de memória necessi-
tam atender seu referencial de lugar em três sentidos da palavra: 

3 M. Ferro, A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação, São 
Paulo, Ibrasa, 1983, p.11.

4 Alguns autores costumam utilizar o termo lugar de memória para designar os 
locais em que o contato nos coloca em diálogo com narrativas sobre determinados 
processos. Nós escolhemos por espaço de memória por compreender que o 
contato com estes espaços é permeados por narrativas que independem das 
nossas experiências subjetivas.
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material, simbólico e funcional. Nessa perspectiva, esses lugares 
devem se materializar espacialmente, obter um valor simbólico 
social e atender a uma determinada função social.

A escolha dos espaços de memória não é aleatória. As 
intensões e intencionalidades da construção desses espaços 
e das suas significações favorecem a determinadas relações e 
estabelecem relações de poder que atendem a projetos e neces-
sidades da classe dominante. Segundo Seemann (2003 p.45): 
“os homens usam, escolhem, negam, refazem ou inventam o 
espaço do passado conforme as suas necessidades e intenções”, 
e atendem o caráter funcional do lugar de memória.

Porque se é verdade que a razão fundamental de 
ser de um lugar de memória é parar o tempo, é 
bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um 
estado de coisas, imortalizar a morte, materiali-
zar o imaterial para [...] prender o máximo de sen-
tido num mínimo de sinais, é claro, e é isso que os 
torna apaixonantes: que os lugares de memória 
só vivem de sua aptidão para a metamorfose, no 
incessante ressaltar de seus significados e no sil-
vado imprevisível de suas ramificações.”(NORA, 
Pierre. 1993, p. 22)

Em Maputo – Moçambique, os lugares de memória aos 
quais tivemos contato durante a experiência do intercâmbio 
foram construídos com referência ao processo de independên-
cia, a partir das especificidades do local e suas individualidades. 
Esses lugares remetem a memória de grandes líderes do pro-
cesso de independência, alimentam e despertam narrativas da 
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vitória moçambicana construída no âmbito acadêmico científico 
e dos moçambicanos letrados. 

Tais espaços de memória como: a Estátua de Samora 
Machel5 e a Praça dos Heróis Moçambicanos6, que são os espa-
ços de memória que tivemos contato e escolhidos para análise, 
são exemplos de Patrimônio Cultural Material compreendidos 
como espaços de extrema importância para a solidificação da 
identidade nacional do ser moçambicano(a) que alimentam o 
discurso e a narrativa da vitória gloriosa moçambicana. 

5 A Estátua de SamoraMachel foi inaugurada em 19 de Outubro de 2011 e colocada 
na Praça de Independência de Moçambique, local no qual SamoraMachel foi 
empossado ao cargo de Primeiro Presidente da República de Moçambique. 
A estátua moldada em quatro toneladas e oitocentos mil quilos de bronze 
representa a imponência e a importância de SamoraMachel para a História da 
nação moçambicana.

6 A Praça dos Heróis Moçambicanos é um espaço de memória com os nomes de 
algumas personalidades que foram de extrema importância para a independência 
de Moçambique. Os restos mortais de alguns destes heróis e heroínas encontram-
se também nessa praça. O local é um espaço de memória que evoca a história do 
processo de independência como está apontado na iconografia.
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Fotografia 1 – Estátua de SamoraMachel 

Fonte: imagem retirada do Atlas Cartográfico de Maputo.

Fotografia 2 – Praça dos Heróis Moçambicanos

Fonte: imagem retirada do Atlas Escolar Municipal da cidade de Maputo.
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O processo de luta pela independência de Moçambique 
durou cerca de dez anos. A partir do contato com os(as) moçam-
bicanos(as) e com os relatos sobre o desenrolar desse processo, 
percebeu-se que os(as) moçambicanos(as) orgulham-se, princi-
palmente, do processo intitulado de 24/48, em que os portu-
gueses e ascendentes de portugueses tiveram 24 horas para 
organizarem 48 kg de bagagem e deixarem Moçambique. 

Identificou-se que os(as) Moçambicanos(as) ao lembra-
rem das lideranças desses movimentos, através dos monumen-
tos, internalizam narrativas de vitória como no caso do processo 
de 24 por 48. Além disso, grande parte dos moçambicanos orgu-
lham-se pelos feitos de seus antepassados afirmando estas nar-
rativas e, consequentemente, orgulham-se das suas identidades 
nacionais produzidas através dos reconhecimentos de seme-
lhanças, inclusive na narrativa dos processos.

Entretanto, é necessário compreender que os espaços 
de memória localizam-se em espaços determinados e que, 
como Seemann (2003 p. 45) nos alerta, os espaços atendem a 
intensões e intencionalidades. Precisamos ainda alertar que os 
monumentos sempre nos trazem uma narrativa dos vencedores 
repercutindo a História tradicional e dos grandes homens, o que 
nos coloca ao despertar sobre a necessidade da escrita das con-
tra narrativas. 
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localizar os monumentos de memória  
para compreender quem eles alcançam

Compreender as localizações dos espaços de memória 
é também compreender as intensões e intencionalidades que 
estão em jogo, quem são as pessoas atingidas e interferidas. 
Isso nos auxilia a compreender como que os espaços de memó-
ria interferem na realidade de vida das pessoas, para além da 
interferência na paisagem da cidade. Dessa forma, torna-se 
de extrema importância compreender os espaços de memória 
por intermédio das suas localizações, compreendendo a ordem 
espacial e em que pontos esses espaços de memória não têm 
conseguido atingir enquanto fenômeno de fortalecimento das 
identidades nacionais. Além disso, questionar-se sobre quais 
têm sido as estratégias para disseminar os espaços também tem 
sido um dos nossos questionamentos. Afinal, onde estão locali-
zados os espaços de memória? 

Os monumentos referentes ao processo de independência 
de Moçambique, especificados acima (Estátua de SamoraMachel 
e Praça dos Heróis Nacionais), localizam-se em ambientes privi-
legiados de Maputo e correspondem a funções diferenciadas. A 
Estátua de SamoraMachel, inaugurada em 2011, faz memória a 
um dos líderes do processo de independência de Moçambique. 
Localizada no centro da Praça da Independência, importante 
espaço em que se alocam e se materializam diversas instituições 



b

vvvvvvv

30

do Estado (Conselho Municipal de Maputo) e da Igreja (Catedral 
de Maputo), a Estátua de SamoraMachel compõe parte dos prin-
cipais cartões postais da cidade. 

A Estátua, situada no espaço central da cidade, obtém pri-
vilegiada visualização da população, entretanto, mesmo que em 
contextos específicos, alguns espaços são irreconhecíveis para 
indivíduos que “vivenciam” a cidade na sua incompletude devido 
impossibilidade financeira de transitar entre os diferentes espa-
ços. Nessa perspectiva se encaixa também a Praça dos Heróis 
Moçambicanos, localizada próximo ao Aeroporto de Maputo – 
tal praça é observada pelos estrangeiros que saem do aeroporto 
a caminho do centro da cidade de Maputo. É nessa praça que 
ocorre as festividades e celebrações de Moçambique, também 
é nesse espaço que se encontra os restos mortais de pessoas 
importantes para o processo de independência de Moçambique. 
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Mapa referente a localização dos espaços de memória 
identificados no texto e a Escola de Minkadjuine

Fonte: Google Maps.7

Os espaços de memória em que tivemos contato, mesmo 
tão distantes um dos outros como apresenta o mapa, mui-
tas vezes têm atingido o mesmo público: a elite moçambicana 
e os(as) visitantes da cidade de Maputo. Através da presença 
em eventos importantes, vivência na cidade, rotas cotidia-
nas e através do turismo, eles têm contato com esses e outros 

7 Disponível em: https://www.google.com/maps/@-25.9549673,32.5711088,14z/
data=!4m2!10m1!1e2
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diversos espaços de memória, que tem influenciado as identi-
dades moçambicanas e a forma de vermos o ser moçambicano.

É necessário salientar que a grande parte dos(as) moçam-
bicanos(as) em situação de pobreza pouco tem contato com 
esses espaços e as crianças, muitas vezes, nem ao menos reco-
nhecem o espaço como um espaço de Maputo. É nessa perspec-
tiva que o Atlas Escolar Municipal tem auxiliado nos primeiros 
contatos das crianças com os espaços de memória e propiciado a 
formação e solidificação da identidade moçambicana nas crian-
ças através das narrativas construídas.

atlas escolar municipal da cidade  
de maputo e a História da cidade: um auxílio 
para a compreensão da ordem espacial e para 

a formação da identidade moçambicana

Conseguir compreender a ordem espacial dos objetos 
configura-se em um fator de extrema importância para enten-
der como ocorrem os fenômenos que atingem a cidade e quem 
esses fenômenos têm atingido. O contato com os estudantes da 
Escola Completa de Minkadjuine8 propiciou a compreensão de 

8 A Escola Primária Completa de Minkadjuine, localizada no bairro de Minkadjuine, 
foi o ambiente educacional que tivemos a oportunidade de aplicação e testagem 
das pranchas pensadas e produzidas durante o projeto vigente. Foi a partir deste 
momento que tivemos contato com os(as) estudantes e com suas vivências e 
relatos que abrilhantaram e enriqueceram o nosso trabalho, mas que também 
possibilitou o aperfeiçoamento principalmente das pranchas de Geografia Física. 
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que os estudantes dos bairros mais periféricos, em sua maioria, 
não têm sido atingidos pelos impactos da organização identitária 
através do contato com o Patrimônio Cultural Material. 

Ao aplicar algumas pranchas do Atlas Escolar Municipal da 
cidade de Maputo, estudantes nos relataram o não reconheci-
mento de alguns lugares em bairros que são amplamente conhe-
cidos. O desconhecimento dos lugares foi acompanhado de 
comentários que atestaram que alguns estudantes não tinham 
ao menos saído dos próprios bairros de moradia. Essas especifi-
cidades de algumas crianças da Escola Completa de Minkadjuine 
os colocam em condição de desconhecimento dos espaços de 
memória em que discutimos acima. Entretanto, mesmo com 
a ausência do contato com estes espaços de memória, ainda 
observamos a existência de uma identidade do ser moçambica-
no(a) nessas crianças. 

A Escola, portanto, assume um papel de extrema impor-
tância no que tange a formação da identidade das crianças, uma 
vez que é a partir do reconhecimento e da negação do outro que 
formamos a nossa identidade, “a identidade é, assim, marcada 
pela diferença” (WOODWARD, 2007. p. 9). A escola configura-se 
como o locus do conhecimento e se constitui como espaço pro-
pício para o desenvolvimento de novos conhecimentos.

“A escola, cuja razão de ser é o conhecimento 
nas suas mais diversas formas de abordagem, 
passa a ser vista como um dos pilares fundamen-
tais dessa sociedade [...] Que os alunos domi-
nem o conhecimento escolar é uma prioridade 
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básica para os especialistas das macropolíticas. 
É imprescindível que a escola trabalhe os sabe-
res, que constituem o núcleo do currículo para 
a formação de alunos e cidadãos globalizados.” 
(PACHECO & PEREIRA, 2007. P. 375)

O Atlas Escolar, nessa perspectiva, ao partir das realidades 
locais, assume uma importância não somente para o ensino de 
geografia, mas também para o acúmulo de capital cultural e para 
a formação identitária dos(as) estudantes. 

Ao ter contato com as pranchas do Atlas Escolar de 
Maputo, em especifico a prancha respectiva a História da 
cidade de Maputo e os diversos lugares históricos da cidade, 
os(as) estudantes, muitas vezes, têm o primeiro contato visual 
com monumentos de extrema importância para rememorar a 
história do povo moçambicano e, a partir desse contato pro-
piciado pelo Atlas Escolar Municipal da cidade de Maputo, 
conhece novas narrativas do processo de independência que 
possibilitam novas experiências. 

Dessa maneira, o Atlas Escolar Municipal da cidade de 
Maputo apresenta-se como algo de extrema importância para 
as crianças que não têm possibilidades de conhecer a cidade de 
Maputo na sua completude, pois é o Atlas, muitas vezes, que 
apresenta lugares, narrativas, memórias e as diferentes geogra-
fias da cidade, mesmo que, frequentemente, também apresen-
tem impossibilidades de abarcar as especificidades da cidade e 
das participações na construção da cidade.
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considerações finais
Temos consciência de que os debates respectivos aos espa-

ços de memória, o Patrimônio Cultural Material, a identidade de 
um povo e a importância do Atlas Escolar Municipal da cidade 
de Maputo não se esgotam com este trabalho, há ainda muitas 
possibilidades e controvérsias que devem ser questionadas e 
construídas quando tratamos de temas como estes. Entretanto, 
conseguimos, de algum modo, debater sobre determinados ele-
mentos que nos encaminharam para a escrita destas considera-
ções finais. 

Ao longo do texto construído pudemos perceber que a pre-
sença de monumentos, ou seja, de Patrimônio Cultural Material, 
ao longo da cidade, modifica a paisagem, mas também produzem 
espaços de memória que são recheados de intencionalidades 
daqueles que detêm a hegemonia do poder. Nessa perspec-
tiva, debatemos sobre a presença dos monumentos de Samora 
Machele e a Praça dos Heróis Moçambicanos, suas modificações 
na paisagem local, e consideramos que esses espaços localizam-
-se em lugares privilegiados e centrais da cidade na tentativa de 
alcançar a maior parte da população de Maputo, entretanto, ao 
mesmo tempo excluindo aqueles(as) que não possuem recursos 
para os visitarem. 

Com isso, inserimos a discussão das crianças da Escola 
Primária Completa de Minkadjuine, localizado no bairro de 
Minkadjuine, um bairro pobre, onde alguns estudantes nos 
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relataram que jamais tinham saído das proximidades do bairro 
em que habitavam e, portanto, tratavam com desconhecimento 
algumas imagens apresentadas. Por esse ângulo, ressaltamos 
a importância do Atlas Escolar Municipal da cidade de Maputo  
enquanto uma ferramenta necessária para apresentar de forma 
iconográfica/cartográfica novas paisagens, espaços, lugares para 
as crianças. 

O Atlas assume um papel para além de uma função conteu-
dista, pois é a partir do Atlas Escolar Municipal da cidade de Maputo 
que, frequentemente, as crianças têm contato com pranchas que 
auxiliam tanto na sua formação identitária quanto na construção 
de conhecimentos, aumentando, assim, o capital simbólico das 
crianças das escolas mais carentes da cidade de Maputo. Assim, 
acreditamos que o Atlas é de extrema importância para a constru-
ção do conhecimento e ampliação da visão de mundo das crianças 
dos bairros mais carentes, entretanto, alertamos para a necessi-
dade de compreendermos que as narrativas construídas dentro 
do corpo dos textos podem muitas vezes excluir sujeitos que tam-
bém assumem papéis importantes na constituição da identidade 
moçambicana, por exemplo. Como nos alerta Walter Benjamin: 
“Nunca houve um monumento de cultura que também não fosse 
um monumento da barbárie” (BENJAMIN, 1987). Portanto, estar 
em alerta que trabalhar com monumento, repetidamente, é tra-
balhar com a História tradicional e dos vencedores é importante 
para compreender a existência de outros sujeitos na construção 
de determinados fenômenos.
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UM.MULUNGO.EM.TERRAS.
MOÇAMBICANAS

olhares,.percepções.e.narrativas

GABRIEL MARTINS CAVALLINI

auxene1: ao nascer do sol

A Educação Brasileira não está falida. Ao contrário do que 
alguns acreditam e disseminam, o ensino brasileiro nunca esteve 
tão “acessível” e com qualidade quanto na última década. Essa 
afirmação é muito simples de compreender, basta buscar em 
nossas memórias a recordação do nível de escolaridade de nos-
sos pais, avós, tios e conhecidos que tenham acima de 40 anos. 

Para exemplificar, trago a vivência de minha própria famí-
lia, em que, por parte de mãe, são 7 irmãos (6 mulheres e 1 
homem), deles o mais escolarizado cursou até o 9º ano do Ensino 

1 Auxene, em changana significa “Bom Dia”.
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Fundamental. Todos abandonaram o estudo, pois as condições de 
vida impunham que se inserissem no mercado de trabalho para 
ajudar na renda da casa, deixando, assim, a escola, as oportuni-
dades de instrução e de mudança de vida por meio da educação. 

A partir do momento em que as condições do país possi-
bilitaram que os jovens permanecessem na escola, a educação 
brasileira passou a ter o papel de mudar a vida das pessoas. Essa 
contextualização se faz necessária por conta da minha própria 
trajetória escolar e de vida. 

Filho de paulistas, nascido e criado em Santa Adélia, 
cidade de pouco mais de 16 mil habitantes no interior do estado 
de São Paulo, vivi até os 10 anos no campo, de onde viajava 
todos os dias, juntamente com meu irmão mais velho, com o 
transporte cedido pela prefeitura para a cidade onde cursava o 
Ensino Fundamental 1. Aos 10 anos, nos mudamos para a sede 
administrativa do município após meus pais compreenderem 
que era hora de morar mais próximo da escola para oportuni-
zar melhor rendimento. 

Aos 15 anos ingressei no Ensino Médio, através do ves-
tibulinho, na Etec Elias Nechar, escola situada a 30 km de 
minha casa, na cidade vizinha de Catanduva, onde cursei todo 
o Ensino Médio. No ano de 2015, fui aprovado na Universidade 
Federal de Goiás para cursar Geografia – Licenciatura, que 
havia sido uma das minhas grandes paixões durante o Ensino 
Fundamental e Médio. 
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Como se trata de uma narrativa de experiência, acredito 
que seja importante compreender minha formação enquanto 
individuo, tendo em vista a concepção de Vygotsky, que con-
cebe o indivíduo enquanto fruto do contexto que está inserido, 
uma vez que é assim que se dá minha constituição no mundo. 
Para além, entender a minha percepção perante os fatos e as 
vivências durante o intercâmbio, entendendo-as como retrato 
da minha construção pessoal. 

famba2: caminHos do aprendizado

Desde o Ensino Médio, cursar licenciatura em Geografia 
sempre foi uma das opções juntamente com História, Turismo e 
Relações Internacionais. Naturalmente, optei pela graduação em 
Geografia. Minha trajetória dentro da universidade se deu, desde 
o início, pelo viés da educação, de modo que no segundo período 
me inseri no Laboratório de Estudo e Pesquisas em Educação 
Geográfica (LEPEG) e, posteriormente, ao Grupo de Estudos e 
Pesquisas de Cartografia para Crianças e Escolares (GECE). 

A participação no LEPEG e, por consequência, no GECE foi 
responsável por propiciar a realização do Intercâmbio Acadêmico 
para Moçambique. Sendo que o interesse pela temática da car-
tografia escolar surgiu desde as primeiras disciplinas e foi se 
desenvolvendo conforme a participação no grupo de estudos, 

2 Famba, em chagana significa “Ir”.
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as discussões, a compreensão desse campo de pesquisa e suas 
potencialidades enquanto linguagem.

Lembro-me do dia em que recebi o convite da Profa. 
Míriam Bueno para fazer parte do projeto de Atlas Escolares 
da Cidade de Goiânia e Maputo e, por consequência, realizar 
o intercâmbio para Moçambique, onde ficaria encarregado de 
desenvolver mais uma das etapas do projeto em conjunto com 
os colegas moçambicanos e a Profa. Suzete Buque. 

Nesse contexto, estando eu com 21 anos e no 5º período 
da graduação, vem um mix de sentimentos. Primeiramente de 
alegria, por ter a oportunidade de conhecer outra realidade, 
outra perspectiva de escola, de educação, de ciência geográ-
fica. Depois, medo por, de certa forma, enfrentar isso sozinho, 
longe de meus familiares, do meu espaço, da minha realidade 
cotidiana. Mas me lembrei, contudo, de uma de minhas músicas 
prediletas, do grande cantor e compositor Luiz Gonzaga, A Vida 
do Viajante (1953): 

Minha vida é andar por este país 
Pra ver se um dia descanso feliz 

Guardando as recordações 
Das terras onde passei 
Andando pelos sertões 

E dos amigos que lá deixei [...]

Ter a oportunidade de conhecer outro país, outra cultura, 
dentro da perspectiva da minha graduação e em consonância 
com minha linha de pesquisa, é de extrema importância para 
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minha construção enquanto indivíduo, pesquisador e profissio-
nal. Além disso, o intercâmbio possibilitou (re)significar minha 
prática enquanto professor em formação e cidadão. São exce-
lentes oportunidades ofertadas pelas universidades, sendo 
papel delas o de contribuir e gerar situações para a formação 
inicial dos professores, mas também a formação continuada, 
assim como salienta Mizukami (2008, p. 39), que diz ser papel da 
universidade “possibilitar espaços e experiências variadas que 
possibilitem a continuidade dos processos formativos dos pro-
fessores durante suas trajetórias profissionais”.

Sabendo da importância que o projeto de elaboração dos 
Atlas Municipais de Maputo e de Goiânia representam para o 
Ensino de Geografia e para cada uma das duas cidades, e consi-
derando a oportunidade de compreender os aspectos técnicos 
e conceituais da elaboração disso, aceitei o convite para reali-
zar o intercâmbio. 

A partida do Brasil se deu no dia 26/09/2017, pelo aero-
porto internacional de Guarulhos e a chegada em Maputo ocor-
reu em 27/09/2017 no aeroporto internacional de Maputo. Após 
10 horas de viagem e com uma rápida escala em Joanesburgo, 
capital de África do Sul, chego em Maputo. Quais os primeiros 
sentimentos? Medo, ansiedade, felicidade, apreensão, ou seja, 
uma montanha russa de emoções. Meu primeiro destino é a 
residência estudantil, quem me levou até lá foi o Prof. Pedro 
Potta, que está vinculado a Universidade Eduardo Mondlane. 
Desde o primeiro momento, esse professor foi muito solicito e 
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agradável, perguntando sobre a viagem e se estava tudo bem, 
quais as minhas primeiras impressões. 

Durante o caminho, comecei a observar algumas coisas 
bem características de Maputo e, posteriormente, pude com-
preender que se tratam de hábitos próprios dos moçambicanos 
em geral, como o amplo comércio nas ruas, as vestimentas colo-
ridas, a influência mulçumana, entre tantas outras que apresen-
tarei posteriormente nesta narrativa. 

Ao chegar na residência, fui recebido por Natércia, que é 
a coordenadora da casa estudantil. Logo minha ansiedade para 
conhecer os colegas e os meus companheiros de quarto foram 
sanadas, a coordenadora entrou em contato com Eduardo, um 
de meus futuros colegas de quarto. Para minha surpresa, ao 
encontrá-lo vi que se tratava de outro brasileiro que estava em 
intercambio na Universidade de Pedagógica. 

Depois de me alojar e conhecer parte da residência, fui a 
encontro da Prof. Suzete Buque para iniciar as atividades previs-
tas no meu plano de trabalho. Tais atividades se desdobravam 
em dois setores : o primeiro deles era ligado à minha forma-
ção, previa minha participação nas aulas da professora e cursar 
outras disciplinas a serem agregadas ao meu histórico, além de 
cursos e palestras. 

A primeira atividade se deu a partir da participação no 
Forúm Nacional de Educação que estava sendo realizado na   
Universidade Pedagogica de Maputo, no Campus da Lhanguene. 
Foi durante esse evento que tive meu primeiro contato com o 
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currículo local de Moçambique, que me acompanhou por todo o 
período que por lá fiquei. 

O Currículo Local (CL) se configura como uma secção den-
tro do Currículo Escolar de Moçambique. Ele especializa a preo-
cupação com o desenvolvimento das culturas regionais e das 
tradições juntamente com os alunos e o envolvimento desses 
elementos com as disciplinas escolares. Segundo Basílio (2017, p. 
18), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação 
(INDE) “o Currículo Local é uma componente do currículo nacio-
nal que integra aspectos da cultura local”. E ainda segundo o 
autor, esses elementos são considerados importantes pois: 

O conhecimento científico (saber/aprender), o 
saber fazer, o saber ser e o saber estar, são sabe-
res que se desenvolvem em uma determinada 
comunidade. Essas formas de saber resultam 
das formas de construção cultural, dos modos de 
organização social, política, cultural, econômica, 
religiosa. Elas são as formas de re-significação da 
vida quotidiana. (BASÍLIO, 2017, p. 19)

Em virtude desse interesse em compreender melhor a 
formulação do CL e sua usabilidade junto aos professores do 
Ensino Básico, tive contato com alguns autores moçambicanos 
que trabalham com a temática. Esses autores, entretanto, são 
poucos devido a temática ser recente no campo teórico da edu-
cação moçambicana. A inserção do Currículo Local ao Currículo 
Nacional de Moçambique se dá em 2004 juntamente com a 
reformulação do primeiro. 
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É latente a preocupação dos moçambicanos, pelos menos 
por parte dos que me eram mais próximos e do que pude obser-
var durante a realização de meus afazeres, com a preservação de 
seus costumes, suas crenças, sua cultura, seu modo de vida. E isso 
se fez especializar no documento nacional que rege a educação. 

O Fórum Nacional de Educação, além de me propiciar um 
ponta pé inicial para compreender as discussões e as proble-
máticas que estavam sendo trabalhadas em Moçambique na 
época, propiciou o encontro com uma daquelas que seriam 
minhas companheiras nas aventuras e desenvolvimentos das 
atividades por Maputo: Raquel Scremin. Ela é brasileira, mes-
tranda na Universidade Federal de Santa Maria e desenvolve 
trabalhos sobre Educomunicação.

A partir desse contato, conheci outra brasileira que, assim 
como nós, residia na Casa Estudantil, Vera – professora da 
Universidade Federal de Santa Maria, também pesquisadora na 
área de Educomunicação. Foi juntamente com essas duas com-
panheiras, entre um chimarrão e outro, um jantar e outro, que 
desenvolvi meus estudos, atividades do meu plano, discussões 
acerca da educação, não só moçambicana, mas também brasileira. 

Por meio dessas conversas e discussões, tomei conheci-
mento da vida e obra de uma das grandes escritoras moçambi-
canas, Paulina Chiziane. Não só, como ainda tive a oportunidade 
de participar de um evento, promovido pelo Centro Cultural 
Brasil-Moçambique (CCBM), em que a autora participou de 
uma roda de conversa que perpassou pela literatura, política, 
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educação e religião. Para compreender melhor a obra dessa 
brilhante poetisa e romancista trago um trecho de sua obra 
Balada de Amor ao Vento:

O insólito acontece na floresta. Todos os seres 
escutaram os segredos da natureza e estão a 
operar maravilhas. As corujas cantam ao sol; os 
gatos pretos miam intensamente à lua cheia. 
Todas estas vozes unem-se no compasso do 
vento, que espalha pelo mundo uma mensagem 
de paz. Os leões e os vitelos, acasalados, rugem e 
mugem num coro de fraternidade. As hienas e as 
cabras abraçam-se, perdoam-se, reconciliam-se, 
as aves vestem plumagens coloridas. A serpente, 
junto ao ninho, fecha os olhos, discreta, não vá 
ela interromper os beijos dos pássaros que se 
amam, crescem e se multiplicam. (CHIZIANE, 
2007: 19)

É brilhante como sua escrita nos proporciona imaginar e 
contemplar os espaços e as relações que a compõem, buscando 
sempre demarcar os aspectos da sua naturalidade, do seu lugar, 
seu território. 

Além dessas vivências do dia a dia, passei a frequentar as 
aulas, como aluno, da disciplina de Educação Ambiental, que em 
Moçambique é chamada de “cadeira”. Optei por essa cadeira em 
virtude da possibilidade, enquanto estudante de Geografia, de 
conhecer os dilemas ambientais e as políticas desenvolvidas pelo 
governo moçambicano. Foi interessante como essa disciplina me 
levou para além do que eu esperava conseguir compreender. Pude 
através dos estudos, discussões e conversas entender a relação 
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dos moçambicanos com o ambiente, seus conflitos, falta de estru-
turas públicas e até mesmo a inexistência de algumas estruturas 
básicas como, por exemplo, banheiros públicos. 

Em uma viagem de campo de 20 dias que fiz pelo país, 
pude observar também a relação existente entre a população 
e os parques nacionais de proteção da vida animal e vegetal, 
que por vezes se torna dicotômica, no âmbito dos costumes, das 
crenças e até mesmo da manutenção da vida (irei relatar esse 
caso posteriormente, já no final desta narrativa). 

A Geografia busca compreender as relações do homem no 
espaço, e o projeto dos Atlas Escolares Municipais vão ao encon-
tro dessa questão quando leva o indivíduo, no caso o aluno e o 
professor, a visualizar as relações existentes no seu ambiente 
local e cotidiano, possibilitando maior conhecimento, domínio e 
compreensão dos conteúdos a partir das relações locais. 

O material possui uma estreita relação com o Currículo 
Local, proposto pelo currículo nacional, ao buscar integrar o 
estudante aos seus costumes, sua história, os afazeres tradicio-
nais. Em seus capítulos, além da possibilidade de o estudante 
poder compreender os aspectos geográficos e de organização 
do local onde vive, ele também pode observar as relações sociais 
e culturais ali existentes. 

Um aspecto muito importante a ser ressaltado é a resis-
tência moçambicana quanto suas línguas maternas. Apesar do 
português ser classificado como idioma oficial do país, o que se 
vê nas ruas e nas escolas não reflete essa classificação. Existem 
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em todo o país mais de 30 línguas, de diferentes famílias linguís-
ticas, e estas, por sua vez, se fazem presentes no cotidiano das 
cidades, nas feiras e mercados de rua, nas conversas das mamás, 
nas rodas de conversas dos colegas dentro da universidade, ou 
seja, o português é a língua oficial do governo e das escolas, mas 
não dos(as) moçambicanos(as). 

Tal aspecto linguístico pode ser melhor compreendido a 
partir de um artigo que escrevi, assim que voltei para o Brasil, em 
virtude do Fórum Nacional Nepeg de 2018, ocorrido em Caldas 
Novas – Go. Nesse artigo, intitulado “Relato de Experiência em 
Moçambique: O Ensino de Geografia e a Linguagem Enquanto 
Barreira”, apresento a pluralidade linguística do país e como isso 
dificulta, muitas vezes, o trabalho docente. As crianças, num pri-
meiro momento, aprendem o idioma materno, dentro de suas 
próprias casas, e o português passa a ser usado apenas na rua, 
em estabelecimentos públicos. Dessa forma, a criança acabam 
aprendendo o português apenas quando chegam às escolas, é 
nesse ponto em que o desafio se instala.

O professor de Geografia ao trabalhar os conteúdos neces-
sita que o aluno compreenda o que está sendo falado e traba-
lhado. Quando o conteúdo se apresenta de uma forma mais 
abstrata, a dificuldade aumenta, pois é baixa a efetividade da 
comunicação e compreensão da linguagem fonética, nesse 
momento, torna-se importante e potente a linguagem cartográ-
fica no entendimento dos conteúdos. 
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Segundo Cavalcanti (2005), são as relações com o ambiente 
que desenvolvem, a partir das funções superiores do sujeito, a 
formação dos signos e significantes. Desse modo, são elas quem 
comprometem a compreensão dos conteúdos que, no caso, por 
serem trabalhados em português, não na língua dos(a) educan-
dos(a), restringem o poder de entendimento deles. 

Esse aspecto relacionado a linguagem foi observado não 
somente na Educação Básica. Durante as aulas da cadeira de 
Educação Ambiental, era visível a dificuldade que muitos alu-
nos, futuros professores de Geografia, tinham na articulação das 
ideias utilizando o português; por isso a grande preocupação exis-
tente tanto das organizações de ensino superior de Moçambique 
quanto do governo em busca da melhoria da educação no país. 

txuvuka3: terras moçambicanas 

O dia a dia em Maputo é muito pujante, entretanto, um 
pouco diferente do cotidiano em Goiânia. A Residência Estudantil 
e o campus da Universidade Pedagógica são localizados no bairro 
chamado de Lhanguene, às margens da mais importante Estrada 
Nacional do país e quase no limite com o município de Matola. 
Logo em frente à residência, tínhamos o melhor ponto para 
comer um bom sanduiche, tomar uma 2M e jogar conversa fora 
com os colegas. Mesmo sendo um dos bairros mais afastados 

3 Txuvuka, em changana significa “Olhar”. 
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do Centro da cidade e considerado um dos mais perigosos da 
capital, me sentia em casa andando pelas ruas. Um dos princi-
pais pontos de referência e de comércio do bairro era o “China”, 
loja em que você poderia encontrar de tudo, desde alimentos 
até roupas, artigos para construção, ou o “TerraMar”, supermer-
cado com grande variedade de produtos, onde tinha a chance 
de encontrar café, além do solúvel, que colaborava para matar 
nossa saudade de casa.

Para chegar ao Centro da Cidade passávamos por paisa-
gens distintas. Inicialmente tínhamos que pegar um “chapa”, 
espécie de ônibus circular com destino ao Centro da Cidade. 
Pouco depois de sairmos do campus, avistávamos as manguei-
ras, local utilizado para o comércio de frutas e como campo de 
futebol pela juventude. Seguindo, observávamos, dos dois lados 
da via, o grande Mercado de Rua da “Malanga”, lugar que é pos-
sível comprar roupas, aves  e caprinos e ovinos, frutas e legu-
mes, produtos de higiene, entre tantas outras coisas. Chegando 
a Avenida Eduardo Mondlane, observávamos um outro arranjo 
estrutural da rua, até então andávamos por ruas entremeadas e 
tortuosas, depois passávamos a circular por vias largas e retilí-
neas, com grandes calçadas e arborizadas. 

A Arquitetura da parte Central era carregada e ainda pre-
servada com traços portugueses, diversos prédios alinhados 
e voltados para as ruas. Tais construções são remanescentes 
do Período Colonial que foram ocupadas por famílias inteiras, 
após a vitória na guerra contra os portugueses, que residem 
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até hoje, levando os portugueses que ainda vivem no país a 
buscar outras localidades. Por se localizar ao redor de uma 
baía e com uma grande faixa litorânea, essas localidades são 
extremamente valorizadas, possuem boa estrutura e disponi-
bilidade de serviços. Esse inclusive é um aspecto interessante 
da capital que abriga grande parte dos estrangeiros que vive 
em Moçambique. 

Muito se parece o modelo urbanístico brasileiro, em espe-
cial da cidade de Goiânia, que tenho como meu espaço de vivên-
cia, com o observado em Maputo. A demarcação e a separação 
estruturais dos bairros e regiões de acordo com o poder aquisi-
tivo dos moradores são fatores intrínsecos das sociedades signa-
tárias do modelo econômico e social capitalista. 

A cena cultural se desenvolve nos quatro cantos da cidade, 
seja dentro das boates/casas noturnas ou nos Centros Culturais 
– como a associação dos músicos de Moçambique –, lugares que, 
às quintas, era possível encontrar música boa, cerveja gelada e 
gente das mais variadas nacionalidades, cores e sotaques. Aos 
domingos, o Núcleo de Arte, que funciona como museu, galeria, 
ateliê e centro eventos, impulsiona a vida noturna da capital. 
Impossível deixar de falar dos barzinhos de Kizomba, ritmo simi-
lar ao forró brasileiro, dançado coladinho – até onde pude notar, 
uma verdadeira paixão nacional. 

Buscando encontrar e possuir uma visão macro da socie-
dade e da espacialidade moçambicana, programei, juntamente 
com Vera e Raquel, uma espécie de expedição pelo território, 
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partindo do extremo Sul do país, onde se localiza a capital Maputo, 
em direção ao extremo Norte até Pemba, capital da província de 
Cabo Delgado, que faz fronteira com a Tanzânia, passando pelo 
extremo Oste, na província de Manica, e extremo Este, na pro-
víncia de Quelimane. 

As localidades a serem experienciadas foram seleciona-
das a partir das possibilidades que o lugar nos trouxe, na com-
preensão do país. Esse roteiro me proporcionou, a partir de 
uma perspectiva e um olhar geográfico, compreender a dinâ-
mica social e físico-natural do país e, ao mesmo tempo, contri-
buiu para o entendimento da importância do Currículo Local 
e da construção dos Atlas Municipais na busca de levar até o 
educando um material correspondente com sua experiência 
vivida e o cotidiano. 

A primeira percepção, logo na partida da Capital, é a ques-
tão da malha rodoviária do país, que se caracteriza em uma 
forma semelhante a uma espinha de peixe, possuindo uma via 
principal, que corta o país de Sul a Norte, e as vicinais, que 
ligam as Capitais Provinciais. A ocupação populacional se dá a 
partir dessas vias e ao longo delas, expondo, de certa forma, as 
características de organização social desenvolvida desde antes 
da colonização.

Os aspectos relacionados ao relevo são muito bem demar-
cados em todo o trajeto – por conta da finalidade da expedição 
foi realizado de “machimbombo”, que são os ônibus interur-
banos de Moçambique. Saindo de Maputo até a Província de 
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Zambezia, observamos um relevo extremamente aplainado 
com grandes alagados que, muitas vezes, são utilizados para o 
cultivo de arroz. Foi possível observar, durante esse percurso, 
três maneiras diferentes de organização das casas e localidades, 
bem como a estrutura arquitetônica de cada uma delas. Na pri-
meira fase, que compreende as províncias de Maputo, Gaza e 
Inhambane, observamos as casas com formato arredondado e 
circuncêntrico, possuindo na parte da frente as “machambas”, 
que são as áreas destinadas ao cultivo principalmente de man-
dioca, batata e derivados. 

Ao chegar às Províncias de Manica, Zambezia, Nampula e 
Cabo Delgado, encontramos um relevo mais elevado, com picos 
e conjuntos de morros, e bem dissecado. Já as residências e 
organização passam a ser em formato quadrado, mas com pé 
direito baixo e sua organização se dá em formato retangular e 
mais espaçadas. 

Na cidade de Nampula, Capital da Província de mesmo 
nome, fizemos uma visita guiada ao Museu Antropológico de 
Moçambique – sem dúvida uma experiência imensurável. 

Pudemos conhecer a história da região em que está locali-
zado Moçambique, as formas de organização social do Sul, que 
possuía sociedades patriarcais, e do Norte, sociedades matriar-
cais, e como isso interferiu e interfere até hoje nas relações 
sociais do país, inclusive na organização política. Outro ponto 
extremamente interessante foi a visita feita até a primeira 
Capital, a Ilha de Moçambique, que dá nome ao país. Lá tivemos 
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contato com a parte internacional, da infraestrutura turística e 
da história da Colonização. 

Ao chegarmos em Pemba, que fica no extremo norte, 
depois de percorrer mais de 5 mil quilômetros, em 18 dias, 
enfrentamos uma viagem de volta de 2 dias consecutivos. Esse 
trajeto serviu, acima de tudo, como reflexão de todos os elemen-
tos vistos, vivenciados e internalizados. Foi possível conceber a 
pluralidade da sociedade moçambicana, seus mais diversos cos-
tumes, tradições e crenças, a vida selvagem e a relação entre a 
sociedade e as reservas naturais.

Todos esses elementos justificaram ainda mais a impor-
tância da existência do Currículo Local e a elaboração dos Atlas 
Escolares Municipais como forma de conceber o lugar vivido do 
educando, seus costumes e ofícios, além da importância da lin-
guagem cartográfica para a compreensão dos conteúdos geo-
gráficos e do seu lugar.

kanimambo4: até breve

Volto de Moçambique no dia 25 /01/2018, trazendo na 
bagagem diversas vivências e histórias, uma admiração e res-
peito a um povo, bravo, lutador e acima de tudo espirituoso, que 
busca a felicidade em coisas simples e que um futuro brilhante 
pela frente. Quanto a Universidade Pedagógica, um grande 

4 Kanimambo, em changana significa “Obrigado”. 
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respeito e admiração por aqueles que a constituem, mulheres e 
homens que, assim como nós, lutam para produzir muito com o 
pouco que possuem.

São essas umas das experiências que me transformam 
enquanto ser humano, profissional e estudante. A partir de 
novos olhares e perspectivas desenvolvemos cada vez mais 
nosso senso crítico, o olhar para com o outro e para conosco. 
Muitas vezes nos pegamos imersos em uma rotina que nos 
direciona a caminhos mais simplificados, dentro de nossas 
zonas de conforto. 

Demonstram a importância da formação dos conhecimen-
tos a partir de sua própria realidade, como os são heterogêneos, 
e a educação, o ensino não podem virar as costas para esses ele-
mentos. Compreender os conteúdos geográficos a partir do seu 
lugar de vivência leva o indivíduo a compreender a si mesmo, a 
buscar melhorias de vida, a progredir e, acima de tudo, o trans-
forma em cidadão consciente, dos seus direitos e deveres, pois 
a educação emancipa, sustenta e impulsiona o indivíduo a alçar 
voos cada vez maiores. 

Escrever essa narrativa possibilitou um regresso pessoal 
aos momentos mais marcantes dessa experiência única de vida 
pessoal e profissional, permitindo que eu possa contar essas 
experiências, vivências e aprendizados de uma forma mais leve 
e dinâmica, mais humana. O intercâmbio fez com que eu rea-
firmasse minha escolha pela Geografia, minha escolha pela 
Licenciatura e minha paixão pela Cartografia Escolar. 
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ARSÉNIO PAULINO DE SÉRGIO CHAVES

Intercâmbio educacional, estudantil compreende a troca 
mútua de estudantes de um determinado local com outro, geral-
mente fora do país de origem ou mesmo entre províncias com 
a finalidade de trocar experiências académicas, aprender a lín-
gua nativa, o intercâmbio abre espaço para que haja mudanças 
nos padrões da cultura, através do intercâmbio se pode adquirir 
novoshábitos, etc., com fins educacionais, profissionais ou pes-
soais. Neste caso a principio foi com fins educacionais, contudo 
houve também trocas culturais, tive contacto com um ambiente 
urbanístico completamente diferente. 

Inicialmente, a palavra intercâmbio designava unicamente 
programas que envolviam a viagem de um estudante do país  
“A” ao país “B” e do país “B” ao país “A”, sempre reciprocamente. 

Três
O.INTERCÂMBIO.COMO.
FERRAMENTA.PARA..

O.DESENVOLVIMENTO..
DA.MINHA.AUTONOMIA

.Universidade.Pedagógica.de.Maputo
Universidae.Federal.de.Goias
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De praxe, o estudante do país A era acolhido pela família do 
estudante do país B e vice-versa. A instituição pioneira nos 
programas de intercâmbio foi o RotaryInternational. (fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interc%C3%A2mbio_educacio-
nal). Assim como podem ser acolhidos em residências univer-
sitárias sob responsabilidade das universidades envolvidas ou 
instituição responsável pelo programa de mobilidade acadé-
mica cabendo ao estudante fazer o seu programa de estudo 
detalhando as actividades que pretende realizar e quanto 
tempo pretende ficar no país anfitrião, podendo levar sema-
nas, meses ou até um ano dependendo dos objectivos traçados 
no seu plano de actividades.

Neste texto constam relatos sobre a mobilidade no pro-
grama de pró-mobilidade internacional da CAPES/AULP que 
tinha como objectivo investigar o processo formativo do pro-
fessor do ensino fundamental e do ensino básico, que atuam 
na rede pública de ensino, bem como a construção dos saberes 
geográficos a partir da mediação com os atlas escolares munici-
pais de Goiânia/Brasil e de Maputo/Moçambique. O intercâm-
bio teve duração de 2 meses entre 10 de Setembro de 2018 a 02 
de Novembro do mesmo ano. Vim a participar do programa atra-
vés do convite da Professora Suzete Lourenço Buque, docente 
na Universidade Pedagógica de Maputo, na altura minha pro-
fessora de Didáctica de Geografia, tendo mais tarde se tornado 
minha supervisora/orientadora no trabalho de culminação de 
curso intitulado “O Mapa Como Instrumento de Promoção do 
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Turismo Urbano – Caso do Município da Matola”, este trabalho 
constituiu uma das motivações para participar do programa de 
mobilidade, pois estava ciente que através do intercâmbio have-
ria de desenvolver o aprimoramento da capacidade de pesquisa 
e o uso de ferramentas de geoprocessamento que me permitiria 
elaborar os mapas do meu TCC, estas habilidades foram adquiri-
das na UFG-IESA durante as aulas de Cartografia, Sensoriamento 
Remoto e Geoprocessamento.Também constam algumas acti-
vidades/mapas que surgiram como resultado da experiência 
obtida durante o intercâmbio. 

intercâmbio académico – da concepção  
a prática, a minHa experiência  

como intercabista na ufg 

A palavra intercâmbio por si só já nos remete a duas outras 
expressões: troca e permuta. Para que haja troca e ao mesmo 
tempo permuta há uma necessidade de os sujeitos envolvidos 
saírem do seu entorno de residência habitual (suas casas/cida-
des/países, etc.), para outros, a UNESCO, (apud Schimanski, 
2016, p. 16) reafirma que a mobilidade académica implica em 
um período de estudos, ensino e/ ou pesquisa em outro país que 
não o de residência do estudante ou pesquisador/a, com dura-
ção limitada e previsão do retorno do estudante ou pesquisar/a 
ao seu país de origem após a conclusão do período designado. 
Sebben citado por Taimão (2010), ressalta que se for estudar, 
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trabalhar e viver uma vida rotineira em qualquer outro país do 
mundo, então, você está fazendo um intercâmbio. O intercâm-
bio oferece um leque de novas possibilidades para a aquisição 
da autonomia/independência dos estudantes que por sua vez 
como afirmam CARVALHO et al (2016) contribui para o cres-
cimento académico e profissional. Ao saírem de suas residên-
cias habituais os estudantes entram em contacto com pessoas 
diferentes, culturas diferentes, etc. a partir do momento que 
entram em contacto com um “mundo diferente” do seu, através 
da comunicação reciproca acontece a troca de experiências, ou 
seja, dá se o intercâmbio. 

O intercâmbio pode ser compreendido como um instru-
mento educacional para a troca de informações, crenças, cultu-
ras e vivências, o que proporciona o conhecimento de diferentes 
hábitos e costumes, cria novas perspectivas e auxilia na supera-
ção de dificuldades. (FERREIRA et al, 2013, p 116).

O intercâmbio como instrumento educacional constituiu 
uma grande ferramenta para a formação do meu “eu académico”. 
O intercâmbio permitiu-me o aprimoramento da capacidade de 
reflexão me tornando cada vez mais crítico ao invés de um estu-
dante passivo. Estas mudanças tiveram como principal força 
motriz a participação no Grupo de Estudos de Cartografia para 
Escolares (GECE), o grupo de estudos  estimulou de algum modo 
o meu processo de aprendizagem pela sua dinâmica e maneira 
simplista e metódica como eram abordados os conteúdos, as tro-
cas de experiências entre os integrantes, a troca de informações 
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foram de extrema importância no desenvolvimento das minhas 
capacidade de relações sociais, e trazendo crescimento não só 
académico, assim como, pessoal. Não havia antes participado de 
um grupo de estudo a semelhança do GECE. A semelhança dos 
seminários/apresentações em sala de aula que já vinha tendo 
no meu país de origem no GECE tive a oportunidade de proble-
matizar um capítulo do livro “Lugar do Olhar”, de Paulo Gomes, 
constituiu uma experiência diferenciada pelo facto de ter falado 
para um público completamente diferente em um ambiente tam-
bém diferente do meu, onde as pessoas eram mais participativas 
e incitavam o dialogo. Importa também fazer referência as aulas 
do professor Vanilton, Tópicos em Ensino de Geografia – Prática 
Educativa e Pesquisa no Ensino, e outras actividades e aconte-
cimentos que marcam a minha estadia na esfera académica.  
As aulas do professor Vanilton constituíram um grande diferencial 
na minha formação académica pela pedagogia e a forma como 
ele abordava os conteúdos, diferente da maioria dos professores 
da UPM as suas abordagens não eram tão formais no sentido de 
colocar uma barreira ou distanciamento entre professor-aluno 
dando espaço para maior interactividade por parte do aluno o que 
permite melhor assimilação do conteúdo didáctico e sobre tudo o 
gosto por aprender.

Os programas de intercâmbio configuram-se como uma 
chance para a inserção e a compreensão de novos modos de 
vida, sistemas políticos e organizações sociais, além do apren-
dizado de um novo idioma. (Ferreira et al, 2013, p 116). Taimão 
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(2010), afirma que é importante colocar que o intercâmbio não 
tem apenas o objectivo dos estudos, mas também o de conhecer 
e vivenciar a rotina de outro país. 

Além da vivência no âmbito académico, pude ter contacto 
directo com outras culturas o intercâmbio abriu-me a possibili-
dade de descobrir coisas novas. De me recriar. Viver uma vida 
completamente diferente por dois meses, dando espaço a trocas 
que me proporcionaram ir além do senso comum e me fizeram 
ver o mundo com outros olhos. Sempre tive interesse em provar 
a gastronomia brasileira, a famosa feijoada brasileira, um pouco 
diferente da nossa a se começar por usar o feijão preto quando 
se vai adicionar carnes e outros, tive o privilegio de comer um 
feijão preparado de um modo diferente do que eu estou habi-
tuado a ver, o feijão tropeiro.

A dimensão cultural que compreende ao modo de ver o 
mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferen-
tes comportamentos sociais (LARAIA; 2001, p. 46), segundo Tylor 
(apud LARAIA; 2001) inclui-se ainda todo um complexo de atri-
butos como o conhecimento, as crenças, a arte a moral, a lei, os 
costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridas pelo 
homem como membro de uma sociedade. Por sua vez o inter-
cambista como membro de uma sociedade passa para os outros 
sua cultura, seu modo de ver o mundo assim como recebe dos 
receptores. Nesta dimensão não houve mudanças muito signi-
ficativas, TAMIÃO (2010), considera que para que o intercâm-
bio seja efectivo sobre tudo nesta dimensão, é necessário que o 
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intercambista sinta-se em casa no sentido de vivenciar os aspec-
tos da cultura e do dia-a-dia local, tornando-se, assim parte do 
meio em que vive. 

Com relação ao facto de se sentir em casa, MATHEUS 
citado por TAMIÃO (2010) diz que a cidade sempre foi um lugar 
de liberdade, comunicação, criatividade e progresso. Para que 
continuem a desempenhar esse papel, as cidades devem ser 
capazes de receber e integrar seus moradores, sejam eles tem-
porários ou não, desenvolvendo sentimentos de identidade, 
orgulho e cidadania, garantindo assim o bem–estar social, 
apoiado na segurança, na integração social, no acesso diversi-
ficado a bens culturais e económicos. A referida integração é o 
que se espera no intercâmbio, porem passou muito tempo para 
que eu me sentisse em casa e desenvolvesse boas relações com 
espaço receptor e a partir dessas relações e pela transcultura-
ção definida por MARCONI e PRESOTTO (2001: 65), como sendo 
a troca de elementos culturais entre elementos de sociedades 
diferentes, me deixasse influenciar por seus padrões culturais 
que por consequência exerceriam uma espécie de coerção sobre 
a minha cultura originando mudanças.

Com a prática de viver em um país ou cidade que não seja 
a sua habitual o estudante aprende a conviver com a diversi-
dade das culturas e principalmente a respeitar essa diferença. 
(TAMIÃO; 2010). Por sua vez a internacionalização promove o 
reconhecimento, o respeito pelas diferenças e pela identidade 
cultural. Ai tive que aprender a lidar com a questão da orientação 
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sexual (homossexualidade), pois no meu país de origem não é 
tão comum assim como no país anfitrião. 

considerações finais

Com a prática de viver em um país ou cidade que não seja 
a sua habitual o estudante aprende a conviver com a diversi-
dade cultural respeitando essa diferença, ou seja, aumenta a sua 
capacidade interpessoal/capacidade de lidar com o outro. A rea-
lização do intercâmbio permite a aquisição da autonomia, o qual 
se enriquece o currículo académico, ajudando os estudantes 
que participam do programa de intercâmbio a ingressarem com 
maior facilidade no futuro mercado de trabalho. Torna-se impor-
tante salientar que o intercâmbio não tem apenas o objectivo 
dos estudos, mas também de conhecer e vivenciar a rotina de 
outro país, o mesmo pode até ser entre cidade. Seria de extrema 
importância que as instituições de ensino superior criam-se mais 
parcerias para a criação da mobilidade académica, seja ela a 
nível nacional, regional/inter-regional sobre tudo numa escala 
maior, a nível continental. De modo que os estudantes não só 
conheçam outros lugares mas para que estes aprendam a resol-
ver os problemas atendendo e considerando a globalização. 

Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, entre-
tanto os lugares ainda mantem a sua essência o que faz com 
que haja diferença entre elas. É de extrema importância que as 
pessoas que pretendem participar de um intercâmbio busquem 
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antes de mais informações que os façam conhecer seus destinos 
virtualmente de modo a evitar choques entre o que se pensa que 
seria do lugar e a realidade vivida. Para mim A vivência no Brasil 
ao longo da minha formação académica através do intercâmbio 
permitiu o desenvolvimento da minha autonomia, confiança em 
mi mesmo e controle emocional, o que teve influência directa na 
maneira como eu lidava com o dinheiro (a minha renda mensal).
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GABRIELA LELES

“Salanini vamakwezu hita tlela hivonana loko 
hosi hiswidjula... Salani, salani, salani”1  

(Canção em xangana).

Quando eu estava no Ensino Médio, a escola em que eu 
estudava fez uma parceria com algumas organizações sem fins 
lucrativos e associações de serviços humanitários internacionais, 
e passou a receber intercambistas de diversas partes do mundo. 
Os intercambistas eram jovens, não sabiam português, falavam 
inglês e/ou suas línguas maternas, e seguiam a mesma rotina 
escolar dos colegas brasileiros.

1 “Fiquem bem, meus irmãos, voltaremos a nos ver quando Deus quiser, fiquem 
bem.”. Tradução de Roda Estevão Mabuluko, moçambicana integrante do Projeto 
e ex-aluna do curso de Geografia da Universidade Pedagógica.

Quatro
DO.ENCONTRO.À.DESPEDIDA

histórias.de.uma.brasileira.em.Moçambique
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Esses estudantes internacionais levavam para o cotidiano 
escolar suas experiências e me apresentavam um pouco dos 
lugares que eu não conhecia, quase um mundo que parecia ser 
muito diferente daquele que eu vivia. A convivência com esses 
intercambistas me despertou uma curiosidade imensa sobre o 
mundo, uma vontade grande de conhecer outros lugares, viver 
experiências diferentes das do meu cotidiano e de aprender 
mais sobre estes locais. A experiência com os intercambistas se 
converteu em vontade de realizar um intercâmbio, para qual-
quer país, algum dia na vida. 

Quando entrei na universidade, eu estava no melhor dos 
mundos! Existia um certo encantamento de caloura que me deu 
muita energia e disposição, e busquei aproveitar todo o ânimo 
para me envolver e aprender tudo o que eu podia. Foi, então, no 
começo do curso de Geografia, que eu conheci o Projeto de Pró-
mobilidade Internacional (CAPES/AULP), denominado “O estudo 
do espaço local e sua representação, a partir da produção de 
Atlas Escolares no Brasil e em Moçambique”, sob a coordena-
ção das professoras Míriam Aparecida Bueno (UFG), do Brasil, e 
Suzete Lourenço Buque (UP), de Moçambique.

A oportunidade de me envolver nesse projeto foi absolu-
tamente encantadora. Contudo, quando eu comentava sobre 
a possibilidade do intercâmbio para Moçambique com outras 
pessoas, muitas não reagiam com o mesmo entusiasmo que eu 
demonstrava. Começaram a surgir perguntas do tipo: “Você não 
está com medo?”, “Por que Moçambique? Algum país na Europa 
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não seria melhor?”, e até: “Onde fica Moçambique?”. Ao desco-
brirem que é um país africano, seguiam-se alguns comentários 
do tipo: “Você é muito corajosa!”, “Eu não faria o que você vai 
fazer.”, ou então: “Eu também quero fazer um intercâmbio, mas 
para a África eu não iria.”. 

Esse tipo de reação me gerou certa indignação e raiva, 
pois os comentários e perguntas revelavam desconhecimento, 
medo e aversão à África, penso que gerado pela falta de conhe-
cimento e pelo bombardeio de tragédias e misérias compartilha-
das a todo momento sobre o continente. Se as ideias acerca do 
continente suscitavam todas essas dúvidas, incertezas e medos, 
Moçambique, então, era um ponto desconhecido no mapa men-
tal das pessoas com quem eu conversava, mesmo entre os cole-
gas do curso de Geografia na Universidade.

Em certa medida, recusei-me a acreditar nas coisas ruins 
que li e ouvi sobre Moçambique e a África. E na intenção de conhe-
cer melhor esse lugar onde eu iria passar quatro meses, conver-
sei com muitas pessoas sobre o país, com colegas da Geografia 
que havia ido à Moçambique, professores que já tinham estado lá 
e intercambistas de países africanos que estavam na UFG, entre 
eles moçambicanos. Dessa forma, antes de viajar, eu já tinha os 
meus próprios pré-conceitos sobre o país e, ao mesmo tempo, 
uma vontade de contrariar e surpreender quem havia reagido 
com ignorância e medo com relação a esse lugar. 

Não sei se os relatos do tempo em que estive em 
Moçambique surpreenderam alguém, mas sei que as experiên-
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cias que tive nesse país, no âmbito do Projeto e fora dele, foram 
surpreendentes e de imensurável importância na minha forma-
ção pessoal, como professora e pesquisadora da Geografia. Por 
isso, decidi que a melhor forma de encaminhar a continuidade 
desse texto seria compartilhando duas situações marcantes: o 
encontro com a Dona Juliana, vendedora de pães e bagdias2, 
e a despedida dos alunos da quinta classe da Escola Primária 
Completa de Minkadjuine, onde ministrei algumas aulas no 
âmbito do Projeto. Ambas as histórias descrevem características 
importantes do país, da realidade social, cultural, do funciona-
mento da cidade, da personalidade das pessoas e do meu apren-
dizado em meio a tudo isso. 

Saliento que não tenho a pretensão de estabelecer uma 
verdade absoluta e tenho consciência que o meu olhar, acerca 
de Maputo e Moçambique, parte do lugar do outro, do estran-
geiro e do estranho. Aqui não busco estipular julgamento de 
valores e sim, apresentar o que pude observar e o meu enten-
dimento sobre o que foi observado e vivido por mim nos quatro 
meses de intercâmbio.

2 Bagdia é um bolinho frito feito de massa feijão com tempero, semelhante ao 
bolinho de acarajé. É um tipo de comida facilmente encontrado para vender na 
rua, por vendedores informais, e se come muito como recheio de pão ou puro.
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o encontro com dona Juliana,  
a vendedora de pães e bagdias

Dona Juliana é uma senhora de cinquenta anos que vendia 
pão com bagdia na porta de uma escola secundária na perife-
ria de Maputo, próximo à Residência Estudantil da Universidade 
Pedagógica, onde eu e os meus colegas brasileiros morávamos. 
A conheci em uma tarde a caminho do mercado. Ela estava sen-
tada atrás de sua banquinha de pães e bagdias com os ombros 
encurvados e um olhar cansado, olhando para o chão.

A mulher não parecia estar se sentindo bem. Seu filho, que 
estava ajudando na venda, contou que ela estava com dor de 
cabeça há uns três dias e não estava em boas condições para 
trabalhar. Os sintomas relatados pelo adolescente lembraram-
-me os sinais da malária (endêmica em Moçambique) e, por isso, 
perguntei ao rapaz se não seria esse o problema. No entanto, ele 
respondeu que mãe se recusou a ir ao hospital realizar o exame 
que detecta a malária. Diante do impasse iniciei uma conversa 
com a Dona Juliana:

Gabriela: Olá, tudo bem? 
Dona Juliana balanceou a cabeça indicando que 
não.
Gabriela: Qual é o seu nome?
Dona Juliana: Juliana (sem se direcionar a mim).
Gabriela: A senhora está com dor de cabeça?
Dona Juliana: Você é espanhola?
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Gabriela: Não! (Risos). Sou brasileira, Dona 
Juliana! Seu filho me disse que a senhora está 
com dor de cabeça, é mesmo?
Dona Juliana: É. Fazem três dias (agora olhando 
para mim).
Gabriela: E a senhora não quis ir ao hospital, por 
quê?
Dona Juliana abaixou a cabeça e não respondeu.
Gabriela: E o teste rápido da malária? Se eu trou-
xer a senhora faz?
Dona Juliana: Eu nem sei como que faz isso, “fia”!
Gabriela: Mas eu posso explicar, Dona Juliana. Se 
eu trouxer um teste rápido a senhora faz?
Dona Juliana concordou balançando a cabeça.

A primeira conversa com a Dona Juliana me ajudou a per-
ceber que existia alguma desconfiança com relação aos euro-
peus e, por outro lado, simpatia e abertura com os brasileiros. 
Em vários momentos fui abordada por moçambicanos que que-
riam saber a minha nacionalidade e ao saberem que sou brasi-
leira reagiam com surpresa e alegria. A surpresa era, segundo 
eles, em função da minha aparência física, que mais se aproxi-
mava de uma mulher portuguesa, italiana, espanhola (como a 
Dona Juliana achou no início) ou qualquer outra nacionalidade 
europeia. Na opinião dos moçambicanos, eu poderia ser qual-
quer coisa, menos brasileira, pois se pensava que brasileiro não 
era tão branco como eu.

Após esse encontro inicial, eu e minha colega, Gabriella 
Lins, fomos em busca do teste rápido de malária, normalmente 
vendido em farmácias da cidade. Porém, procuramos em várias 
drogarias e nenhuma tinha para vender. Os funcionários diziam 
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que o distribuidor farmacêutico não tinha o teste e, portanto, 
o produto estava em falta na grande maioria das farmácias de 
Maputo. Procuramos em alguns centros de saúde públicos, con-
tudo, eles não faziam a distribuição. 

Diante disso, decidimos levar a Dona Juliana a um hospital 
privado. Primeiro, voltamos à venda onde a Dona Juliana traba-
lhava para oferecer ajuda e levá-la para ser atendida. Ao chegar, 
as pessoas que estavam na banca de pães nos contaram que ela 
havia ido para casa, que ficava atrás da venda. Nos dirigimos até 
lá e nos oferecemos para levá-la a um hospital, ela aceitou, se 
arrumou e nós pegamos uma txopela3 para ir.

Chegamos ao hospital, preenchemos os papéis e, uma sur-
presa com relação ao nome de Dona Juliana. Em geral, a com-
posição dos nomes em Moçambique dá-se da seguinte forma: 
1º nome + 1º nome do pai + o último nome do pai. Contudo, o 
nome dela é diferente, tem somente o 1º nome e o 1º nome do 
pai. Segundo Juliana, seu pai não quis lhe dar o sobrenome – ela 
é a única filha que não tem o sobrenome do pai. 

Após o preenchimento dos formulários, seguimos para o 
consultório médico. Entrei como acompanhante da Dona Juliana 
no consultório e o médico fez perguntas a ela de forma grosseira. 
Inicialmente eu não entendi a razão daquele tratamento, mas a 
consulta continuou. Ele mediu a temperatura dela e, apesar de 

3 Trata-se de uma moto com algo semelhante a uma carroceria acoplada. É um meio 
de transporte, como o “tuc-tuc” na Índia, que comporta três pessoas atrás e o 
motorista. É muito comum e bastante utilizado em Moçambique.
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estar tremendo de frio (aparentando ter febre alta), o termôme-
tro não mediu febre alguma. Ele mediu novamente e nenhuma 
febre. Um mistério para uma leiga, nestes assuntos, como eu.

De maneira cordial, o médico dirigiu-se a mim dizendo que 
quando a pessoa está com a imunidade muito baixa, o corpo 
pode não manifestar febre, mesmo havendo um quadro infec-
cioso e que, em geral, isso acontece quando o paciente tem 
alguma doença crônica. Após essa explicação, ele se dirigiu de 
forma impaciente e grosseira à Dona Juliana e perguntou se ela 
tinha alguma doença crônica, como diabetes. Em um primeiro 
momento, ela ficou calada e eu pensei que ela não havia enten-
dido a pergunta, já que o médico falava muito rápido com ela 
e, então, repeti a pergunta de forma mais lenta. Dona Juliana 
olhou pra baixo e disse baixinho que era portadora do Vírus da 
Imunodeficiência Humana, o HIV.

Para mim a resposta foi uma surpresa, eu fiquei sem rea-
ção no início e assustada com os possíveis diagnósticos. A Dona 
Juliana esclareceu que fazia o acompanhamento e tratamento 
em um hospital público e que a taxa viral estava controlada. O 
médico a encaminhou para o exame laboratorial a fim de descar-
tar a malária e outras doenças.

Em toda a situação dentro do hospital, desde o preenchi-
mento dos formulários até o atendimento com o médico, pude 
conhecer e observar aspectos que dizem muito sobre as rela-
ções familiares em Moçambique, o lugar das mulheres nesta 
sociedade, a divisão social do trabalho (em especial, a divisão de 
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gênero), o racismo e as políticas públicas de saúde voltadas para 
o atendimento de pessoas portadoras do HIV e com a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

O nome da Dona Juliana, como o de muitos colegas moçam-
bicanos, é composto de forma que só o nome do pai aparece, 
situação que me lembrou o que acontecia no Brasil no início do 
século XX. A figura do pai, do homem da casa, se mostra muito 
presente nos nomes, contudo, quando se olha para dentro das 
casas, a maioria é composta, liderada e sustentada por mulhe-
res, como a família de Dona Juliana. Ela contou que adquiriu o 
HIV aos 45 anos (naquele ano ela estava com 50 anos de idade) e 
que descobriu quando se mudou para Maputo. Deixou o ex-ma-
rido na cidade onde morava com o combinado de que ele iria 
encontrar a família depois, em Maputo, mas quando ela entrou 
em contato, contando que estava com o vírus, ele desligou o 
telefone e ela nunca mais o viu ou teve notícias. Desde então, 
Dona Juliana mora junto com os cinco filhos, a mãe e uma irmã.

A consulta com o médico, a maneira grosseira com que 
ele a atendeu e, por outro lado, a cordialidade com que me tra-
tou foram uma amostra sutil do racismo que permeia as estru-
turas dessa sociedade, que em muito me lembrou o Brasil. Dona 
Juliana é uma senhora negra, pobre e soropositivo; ela estava ali 
para ser atendida, a consulta foi paga e ela foi tratada de modo 
grosseiro pelo médico. Enquanto eu, branca, estrangeira, na 
condição de acompanhante dela e não de paciente, fui tratada 
de forma cordial e atenciosa. “Sutilezas” como essa eram diárias, 
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em situações banais do cotidiano, como no café da manhã da 
Residência Estudantil, onde os funcionários da cozinha atendiam 
ao meu pedido de um pão sem geleia e recusavam a mesma soli-
citação de colegas moçambicanos negros, dando a eles o pão 
com geleia (normalmente oferecido).

Após o exame laboratorial, Dona Juliana e eu voltamos ao 
consultório, o médico leu o resultado do exame e disse que a 
paciente não tinha malária ou outra doença. Ele perguntou a 
Dona Juliana se ela estava tomando a medicação para o controle 
do HIV, ela disse que sim. Mas, ao ser questionada sobre o uso 
de vitaminas para reestabelecer o organismo, ela disse que não 
fazia uso, pois o hospital que se tratava não fazia a distribuição. 
Então, o médico chegou à conclusão de que os problemas de 
Dona Juliana não passavam de um mal-estar devido a sua situa-
ção como portadora de HIV e, por isso, ele receitou um com-
plexo vitamínico para tomar durante vinte dias. 

Ao sairmos do hospital, fomos à farmácia, compramos as 
vitaminas e levamos Dona Juliana de volta para a casa. Chegando 
lá, conversamos com uma de suas irmãs e insistimos que ela pre-
cisava se alimentar bem. Dona Juliana nos explicou que havia 
comido uma maçã pela manhã e que ela e a irmã iriam comer 
xima4 com peixe seco naquela noite. Percebemos que a prepara-

4 A xima é similar ao que se conhece no Brasil como “polenta” ou “angu” de fubá ou 
milho verde. Ela é um cozido da farinha do milho branco que ao ser misturada e 
cozida junto com água ou leite de coco, obtém uma consistência firme, homogênea 
e tem a cor branca. A xima compõe a base da culinária moçambicana, junto com 
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ção para o jantar estava começando, pois a lenha estava sendo 
acesa para aquecer o fogão e realizar os preparos.

A condição de saúde de Dona Juliana é a mesma de cerca 
de 1,5 milhões de pessoas em Moçambique (MOÇAMBIQUE, 
2016) que, assim como ela, vivem com HIV e necessitam de 
tratamento. Segundo o relatório divulgado pelo Conselho 
Nacional de Combate ao SIDA, em 2016, “ocorrem cerca de 223 
novas infecções e 108 óbitos relacionados com o HIV por dia” 
(MOÇAMBIQUE, 2016, p. 12). O país tem ampliado consideravel-
mente o atendimento à Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV), como 
pode-se perceber no Gráfico 1:

Gráfico 1 – Gastos totais em HIV e SIDA em Moçambique, 
2004-2014 (USD milhões)

Fonte: MOÇAMBIQUE (2016).

o peixe, os cozidos de couve, folha de mandioca, amendoim pilado, leite de coco, 
frango, pão branco, cabrito e outros alimentos.
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Contudo, o mesmo relatório aponta que os investimen-
tos dependem de financiamento externo, cerca de 95% dos gas-
tos de 2014 foram oriundos de países como o Estados Unidos 
da América e do Fundo Global contra o HIV, a Tuberculose e a 
Malária (GFATM). 

Esse conjunto de situações e informações apresentadas 
desenha um pouco da realidade de um país com uma condi-
ção especial e que demanda um olhar atencioso e cuidadoso de 
quem o visita. O encontro com a Dona Juliana possibilitou-me 
conhecer as condições que aqui descrevi, de compreender que 
os problemas existem e, junto com eles, também pessoas e gru-
pos, como o próprio Conselho Nacional de Combate ao SIDA, 
pensando e organizando ações para a solução dessas demandas. 

Muito se ouve sobre a questão da infecção por HIV e da 
AIDS no continente africano. Contudo, pouco se sabe sobre as 
ações que são tomadas em níveis global e nacional, que buscam 
minimizar e resolver o quadro da pandemia de HIV, que, no caso, 
atinge fortemente Moçambique. Portanto, não se trata de um 
olhar penoso e, sim, de consciência dos problemas que existem 
e a problematização entorno deles.
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a despedida das crianças:  
o último dia de aula na escola primária 

completa de minkaJduine

O Projeto “O estudo do espaço local e sua representação, a 
partir da produção de Atlas Escolares no Brasil e em Moçambique” 
teve como principais produtos finais os Atlas Municipais das 
cidades de Goiânia (BUENO et al, 2015) e de Maputo (BUENO; 
BUQUE, 2016). O processo de elaboração dos Atlas Escolares 
demanda, além da redação e construção do material físico, a 
testagem desses produtos nas escolas, visto que se trata de um 
material de cunho didático e que foi produzido para o uso na 
Educação Básica, para alunos e professores. 

A avaliação dos Atlas Municipais junto aos alunos do Ensino 
Básico constitui-se em um momento fundamental da elaboração 
do material, pois é a ocasião em que se pode verificar o que é 
preciso ajustar, como alterar e o que está bom. Esta reflexão é 
feita com base na resposta dos alunos ao longo da testagem, 
se o material foi compreendido ou não e o que os estudantes 
demonstraram sentir falta. 

Quando estive em Moçambique, o projeto estava na etapa 
de testagem da primeira versão do Atlas Escolar Municipal da 
cidade de Maputo. Ter participado dessa fase foi muito impor-
tante para a minha formação como professora de Geografia, 
pois precisei planejar aulas da disciplina e estar em uma sala de 
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aula como docente pela primeira vez, além de ter participado 
da produção de um material de cunho didático para a Educação 
Básica, em um país no qual o contexto educacional é muito dife-
rente do que se tem no Brasil. Foi uma experiência muito rica!

A Escola Primária Completa de Minkadjuine foi a institui-
ção parceira do projeto entre a UFG e a UP. A instituição está 
localizada na periferia de Maputo, entre os bairros Munhuana 
e Minkadjuine, e comporta da 1ª à 5ª classe do ensino primário. 
No período em que desenvolvemos o projeto, a escola estava 
com problemas na rede elétrica e não havia energia durante as 
aulas, e água encanada nos edifícios. Percebemos também que a 
equipe de limpeza não era suficiente para as demandas da insti-
tuição e os alunos acabavam colaborando todos os dias, pois ao 
chegarem nas salas a primeira atividade era limpar o ambiente 
antes das aulas começarem. Os professores da escola, em geral, 
tinham a formação mínima exigida no país, o ensino secundá-
rio completo e um curso de metodologia do ensino básico com 
duração de um ano. Alguns dos docentes cursavam alguma 
licenciatura em universidades como a Universidade Pedagógica 
e a Eduardo Mondlane.

O vínculo entre o projeto e a escola se deu, primeira-
mente, com alguns professores que eram alunos do curso de 
Geografia, na UP, e que se mostraram dispostos a nos rece-
ber em suas turmas. Entre as pranchas temáticas do Atlas 
Escolar Municipal da cidade de Maputo, foram escolhidas 
seis que seriam testadas junto aos alunos da 4ª e 5ª classe da 
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escola, a saber: “Divisão Administrativa da Cidade de Maputo”, 
“Alfabetização Cartográfica”, “Relevo”, “Transporte”, “Lazer e 
Turismo” e “Jogos e Passatempos”.

Figura 1 – Edifícios da Escola Primária Completa de Minkajduine

Autora: Gabriela Leles, 2015.
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A turma com a qual eu estive trabalhando durante esse 
período foi a 5ª classe, composta por 30 alunos repetentes com 
idades entre 9 e 15 anos. Pude perceber que os alunos eram 
muito calados e tímidos, contudo, curiosos e receptivos a nós 
e ao projeto, eles se mostraram interessados nas aulas e parti-
ciparam, mesmo com as dificuldades de leitura e escrita. Muita 
coisa foi feita ao longo dos quatro meses de trabalho junto à 
essa turma, e o nosso último encontro foi em clima de despe-
dida, regado a brincadeiras e descontração.

O último dia de aula para a testagem do atlas de Maputo 
ocorreu no final do ano letivo e, por esse motivo, a prancha 
temática “Jogos e Passatempos” foi escolhida como a mais ade-
quada por abordar um tema leve e descontraído. Nesse dia, eu 
coordenei as atividades junto com a colega Roda Mabuluko e, 
em um primeiro momento, nós mobilizamos os alunos para que 
eles contassem quais as brincadeiras eles costumavam brincar 
com os amigos na rua, em casa ou na escola. As crianças come-
çaram a falar os nomes das brincadeiras, tais como: mathoko-
zana5, maflexe6, damas, cabra-cega e mbata7, a grande parte 
delas tem o nome em xangana.

A parceria entre os brasileiros e moçambicanos no pro-
jeto era fundamental para o andamento das atividades e, no 

5 Mothokozana é uma brincadeira popular, conhecida no Brasil como “cinco-marias”, 
“jogo das pedrinhas”, “baliza”, “pipoquinha”, entre outros.

6 Maflex é uma brincadeira popular, conhecida no Brasil como “pular elástico”.
7 Mbata é uma brincadeira popular, conhecida no Brasil como “pular corda”.
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momento dessa aula, a colaboração da colega Roda foi impres-
cindível, na medida em que eu não sabia xangana e não enten-
dia o que eles estavam falando. Logo, Roda foi a pessoa que me 
explicou como eram as brincadeiras citadas pelos alunos, eu 
pude saber se elas tinham alguma correspondente no Brasil e 
qual era o nome. Foi uma ocasião de muita troca, pois os alu-
nos não sabiam que as crianças no Brasil brincavam das mesmas 
brincadeiras que elas, em Moçambique – nem eu sabia! Aprendi 
os nomes em xangana e eles a versão no português do Brasil, e 
nós brincamos (Figura 2).

Figura 2a – Brincadeiras cabra-cega e maflexe

Autora: Gabriela Leles, 2015.
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Figura 2b – Brincadeiras cabra-cega e maflexe

Autora: Gabriela Leles, 2015.

Ao final dessa aula, anunciei que aquele era o último dia 
do projeto na escola e que eu iria voltar para o Brasil em breve. 
Os alunos fizeram perguntas, como: “Quando você volta?” e “Eu 
posso ir pro Brasil com você?”. Foram carinhosos e, ao final, can-
taram uma música, em xangana, sobre despedida, que traduzida 
para o português significa: “Fiquem bem, meus irmãos, voltare-
mos a nos ver quando Deus quiser, fiquem bem”. Ao final da can-
toria, eu não havia entendido nada do que eles tinham cantado, 
mas, novamente, Rodame ajudou com a tradução e eu pude com-
preender que se tratava de um canto afetuoso que me emocionou 
muito. Fui abraçada pela turma e todo o afeto me deu um retorno 
positivo do trabalho que foi desenvolvido ao longo do semestre.
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As situações que vivenciei na escola com relação à dificul-
dade de continuar a aula, em função do empecilho na compreen-
são do xangana, mostrou-me como os moçambicanos mantém 
fortes relações com as tradições das etnias locais. Antes de ir 
à Moçambique eu já sabia que, em geral, nos países africanos, 
as pessoas costumavam saber a língua oficial do colonizador, e 
outras línguas dos grupos étnicos locais. Contudo, eu não tinha 
noção da grandeza das tradições locais e a forte influência que 
elas têm no cotidiano das pessoas e da cidade, no nome de obje-
tos comuns, nos rituais religiosos católicos e evangélicos etc. A 
vida dessas pessoas é a confluência de muitas culturas, e a pre-
sença dos costumes, hábitos e a sabedoria dos povos que pri-
meiro estiveram em Moçambique estão em cada detalhe.

considerações finais

A participação no Projeto de Pró-mobilidade Internacional 
CAPES/AULP resultou na produção de dois Atlas Escolares 
Municipais, um da cidade de Goiânia e outro de Maputo, em 
apresentações e publicações em eventos acadêmicos no âmbito 
da Geografia (AMARAL; DIAS, 2016a; AMARAL; DIAS, 2016b) e 
em experiências que ultrapassaram os limites da academia.

A escrita desse texto foi a oportunidade de expressar com 
liberdade vivências do intercâmbio em Moçambique, ocorrido 
no segundo semestre de 2015. Dessa maneira, apresentei expe-
riências que eu não encontraria espaço para contar em outros 
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lugares, que envolvem mais do que o trabalho de produção de 
dois Atlas Escolares Municipais, e que só tiveram a chance de 
acontecer por meio desse projeto. 

Urry (2007, p. 28) diz que “conocer uma cultura significa 
um trabalho de memoria, de interpretación y de reconstrucción; 
y, por encima de todo, implica siempreum viaje.”8. As palavras 
do autor traduzem bem o que a experiência em Moçambique 
foi para mim: interpretação e reconstrução. Eu não cheguei e 
saí desse país a mesma, pelo contrário, foram quatro meses de 
aprendizado sobre Moçambique e África, de aceitação e revisão 
dos meus pré-conceitos.

O intercâmbio em Moçambique foi uma experiência for-
mativa como docente de Geografia, também, de vida. Foi uma 
imersão em um país dotado de uma cultura muito diferente 
da que eu conhecia e, por isso, tenho muito o que agradecer. 
Kanimambo9.

referências
AMARAL, Gabriela Leles; DIAS, Gabriella Lins. Intercâmbio Brasil x 
Moçambique: relato de experiência no ensino de geografia. In: ENCONTRO 
REGIONAL DE GEOGRAFIA: GEOPOLÍTICA DO CERRADO: NATUREZA, 
ECONOMIA E POLÍTICA. 14., 2016a, Cidade de Goiás, Anais [...]. Cidade de 
Goiás: UEG, 2016.p. 1295-1300.

AMARAL, Gabriela Leles; DIAS, Gabriella Lins. Relato de experiência 
Brasil x Moçambique: o Atlas Escolar Municipal da Cidade de Maputo 

8 Conhecer uma cultura significa um trabalho de memória, de interpretação e de 
reconstrução; e, acima de tudo, implica sempre uma viagem. (Tradução livre).

9 “Obrigada”, em xangana.



vvvvvvv

b

vvvvvvv

87

como experiência formativa de alunos e professores. In: COLÓQUIO DE 
CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES. 9., 2016b, Goiânia, Anais[...]. 
Goiânia: UFG, 2016, p. 27-33. 

BUENO, Míriam Aparecida; BUQUE, Suzete Lourenço. Atlas escolar 
municipal da Cidade de Maputo. Goiânia: Editora Alfa Comunicação, 2016. 
No prelo.

BUENO, Míriam Aparecida, OLIVEIRA, Ivanilton José de; MORAES, Loçandra 
Borges de; RICHTER, Denis. Atlas escolar municipal de Goiânia. Goiânia: 
C&A Alfa Comunicação, 2015.

MOÇAMBIQUE. Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Resposta global 
à SIDA: relatório do progresso, 2016. Disponível em: <www.unaids.org/en/
file/110837/download?token=tpenuTBm> Acesso em 05/05/2019.

URRY, John. Introducción: culturas móviles. In: ZUSMAN, Perla; LOIS, Carla; 
CASTRO, Hortencia (org.). Viajes y geografías. Buenos Aires: Prometeolibros, 
p. 17-29, 2007.



b

vvvvvvv

88 vvvvvvv

METODOLOGIAS.
E.PRÁTICAS.PARA.

O.ENSINO.DE.
GEOGRAFIA,.
A.PARTIR.DO.
INTERCÂMBIO

II
Seção



vvvvvvv

b

vvvvvvv

89

DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO
LUAN DO CARMO DA SILVA

os atlas escolares e o estudo do espaço 
local: apontamentos iniciais

A discussão a respeito do que são os Atlas Escolares 
Municipais e a contribuição destes para o estudo do espaço 
local ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental (E.F) 
já se encontram bem consolidadas na literatura (LE SANN, 
1983; OLIVEIRA, 1978; ALMEIDA, PASSINI, 1989; PASSINI, 1994; 
ALMEIDA, 1994; BUENO, 2008). Assim, o debate que se pre-
tende propiciar a partir do presente texto se volta ao fulcro des-
ses materiais didáticos: os mapas.

Entende-se que tal discussão se ampara no fato de que, 
em muitos casos, as representações cartográficas se mostram de 

Cinco
APONTAMENTOS.ACERCA.DA.
CONCEPÇÃO,.ELABORAÇÃO.
E.UTILIZAÇÃO.DE.MAPAS.EM.
ATLAS.ESCOLARES.MUNICIPAIS
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maneira descontextualizada com a proposta dos Atlas Escolares 
Municipais, por não estarem adaptadas ao público-alvo (estu-
dantes dos anos iniciais do E.F), não dialogarem com os conteú-
dos e/ou serem subutilizados.

Diferentemente do que possa parecer, os Atlas Escolares 
não compreendem apenas uma simplificação de mapas, dados 
e conteúdos, mas, conforme aponta Martinelli (2002, p. 126), 
representam “uma organização sistemática com finalidade 
intelectual específica” ou, como Le Sann (2001) destaca, um 
material pedagogicamente adaptado para prover a alfabetiza-
ção cartográfica e o desenvolvimento do raciocínio geográfico 
e espacial.

Dessa maneira, a partir de revisão bibliográfica, da expe-
riência de produção de mapas para Atlas Escolares Municipais 
e de reflexões acerca das práticas de ensino relacionadas à 
Geografia Escolar e da Cartografia efetivadas na Educação Básica, 
o presente texto pretende colaborar com reflexões e propor 
orientações teórico-metodológicos acerca da concepção, ela-
boração e utilização de mapas que compõem os Atlas Escolares 
Municipais, compreendendo a necessidade da adequação peda-
gógica e da efetivação do potencial dos mesmos no processo de 
ensino-aprendizagem.

É com este cenário como horizonte que o texto ora apre-
sentado se propõe a discutir o lugar do conhecimento geográfico, 
a partir das representações cartográficas que compõem os Atlas 
Escolares Municipais, a fim de possibilitar o reconhecimento da 
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importância do diálogo acerca do desenvolvimento do raciocínio 
geográfico e espacial desde os primeiros anos de escolarização 
básica.

Desse modo, o texto está dividido em duas partes princi-
pais. Inicialmente se pretende argumentar sobre os processos 
de concepção e elaboração dos mapas para os Altas Escolares, 
abordando a adequação pedagógica sugerida aos mesmos, 
tendo em vista os fundamentos da linguagem cartográfica e a 
própria alfabetização cartográfica. Em seguida, apresenta-se 
um quadro geral do contexto do uso dos mapas que compõem 
estes materiais paradidáticos no processo de ensino-aprendi-
zagem, de modo que se favoreça a compreensão sistematizada 
dos fenômenos e processos socioespaciais que afetam, direta ou 
indiretamente, o cotidiano e as relações que os alunos desenvol-
vem ao longo de suas vidas.

Ressalta-se, no entanto, que os apontamentos aqui apre-
sentados de modo algum esgotam o debate acerca dos pontos 
em discussão. Espera-se, na verdade, que as reflexões ora apre-
sentadas proporcionem o aprofundamento do que tem sido 
refletido e debatido frente aos elementos trazidos pelos auto-
res. Nesse sentido, inclusive, destaca-se que uma das ideias que 
perpassam a escrita desse texto é defender a potencialidade de 
que um produto social (mapas em Altas Escolares Municipais) 
criado com um determinado objetivo (estudo do espaço local) 
não seja tomado como um fim em si mesmo, mas favoreça refle-
xões, diretrizes e compreensões de todo o processo.
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a concepção e elaboração de mapas 

A Associação Internacional de Cartografia entende que 
a Cartografia é amparada por operações científicas, técnicas e 
artísticas para expressar/representar objetos, elementos, fenô-
menos, aspectos socioeconômicos e ambientes físicos. Sem pre-
tender entrar no mérito do debate que envolve ciência, técnica 
e arte no contexto da Cartografia, pauta-se a reflexão da função 
desta em expressar e comunicar algo a alguém. Para atingir esse 
objetivo, os produtos cartográficos devem ser concebidos frente 
ao que se denomina de Processo de Comunicação Visual1 (Figura 
1), que contempla, inicialmente, a operação mental da percepção 
da realidade pelo agente mapeador; posteriormente, o emprego 
de signos que codificam a mensagem e; por fim, a recepção da 
mensagem pelo leitor do mapa, que mobiliza seus conhecimen-
tos e suas experiências acumuladas anteriormente para decodi-
ficar, interpretar e internalizar o conteúdo da mensagem.

1 Maiores detalhes a respeito do Processo de Comunicação Cartográfica podem ser 
obtidos por meio das obras de Simielli (1986), Martinelli (1991), Duarte (1991) e 
Ramos (2005).
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Figura 1 – Esquema simplificado do Processo 
de Comunicação Cartográfica

Fonte: Robinson e Petchenik (1976 apud SLUTER, 2008).

Tendo em vista o processo de comunicação cartográfica, 
alguns preceitos devem ser respeitados perante a concepção 
e elaboração de mapas para Atlas Escolares. À princípio, con-
vém lembrar que os mapas presentes nos Atlas Escolares serão 
direcionados a alunos das séries iniciais do E.F., os quais estão 
iniciando os diversos processos de letramentos, com destaque, 
nesse texto, para o letramento cartográfico, e, por vezes, ainda 
não possuem conhecimento minimamente sistematizado dos 
conceitos e temas abordados pela Geografia. 

Dessa forma, o agente mapeador deve recorrer a signos 
que efetivamente sejam compreendidos pelos alunos, valen-
do-se do alfabeto de pontos, linhas e polígonos que assegurem 
a relação entre significado e significante. Com fundamento na 
semiologia gráfica desenvolvida pelo francês Jacques Bertin, 
Martinelli (1991) ressalta que as representações cartográficas 
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almejam proporcionar uma única interpretação por parte de 
seus leitores (caráter monossêmico), para tanto, sugere-se o 
emprego de variáveis visuais (cor, tamanho, valor, granulação, 
orientação e forma) que assegurem as propriedades perceptivas 
de diversidade, proporcionalidade e ordem e que possam existir 
entre objetos, fatos e fenômenos da realidade mapeada. 

O mapa de cobertura do solo (Figura 2), presente no Atlas 
Escolar Municipal de Goiânia (BUENO et al., 2015), ilustra o uso 
de cores de diferentes matizes para assegurar a percepção visual 
da relação de diversidade entre as (diferentes) coberturas do 
solo: vegetação (verde), área urbanizada (vermelho), hidrografia 
(azul) e agropecuária (bege).

Figura 2 – Mapa de cobertura do solo de Goiânia (2010)

Fonte: Bueno et al. (2015).
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Por sua vez, o mapa de altitude do relevo (Figura 3) ilustra 
o uso do valor visual, concebido a partir da mudança de satura-
ção de uma mesma cor que proporciona a variação do claro para 
o escuro. Assim, é facilitada a percepção visual de uma ordem 
que parte das menores (cor clara) para as maiores (cor escura) 
altitudes do relevo.

Todavia, a utilização dos fundamentos da semiologia 
gráfica não impede que as representações cartográficas que 
venham a compor os Atlas Escolares Municipais sejam conce-
bidas e elaboradas a partir de outras perspectivas como, por 
exemplo, mapas mentais. Segundo Richter (2011), os mapas 
mentais consistem em desenhos livres elaborados a próprio 
punho, a partir da leitura individual da realidade e da inscri-
ção dos elementos e fenômenos nela presentes, valendo-se 
de formas geométricas e pictóricas ou da transcrição textual – 
como visto pelo mapa da Figura 4. O autor valoriza o uso des-
sas representações no processo de ensino-aprendizagem em 
Geografia por possibilitar que os estudantes incluam elemen-
tos subjetivos, a partir de suas experiências e práticas socioes-
paciais, e por melhor aproximar a representação espacial com 
o ensino de conteúdos e conceitos geográficos.
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Figura 3 – Mapa de altitude do relevo de Goiânia

Fonte: Bueno et al. (2015).
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Figura 4 – Exemplos de mapas mentais produzidos por alunos de 
escolas públicas de Goiânia, com foco na questão da violência 
urbana

Fonte: Lopes e Richter (2013).
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Não obstante, para que os mapas (já finalizados e presen-
tes) nos Atlas Escolares possam abarcar o aprendizado dos con-
ceitos cartográficos, orienta-se que:

• o título objetivamente indique os recortes temáticos 
(o quê?), espacial (onde?) e, quando couber, temporal 
(quando?), de modo a facilitar a leitura e interpretação 
da realidade representada;

• a legenda facilmente codifique o alfabeto de pontos, 
linhas e polígonos utilizados no mapa, preferencial-
mente, valendo-se dos preceitos da semiologia gráfica 
para garantir a monossemia da mensagem;

• a orientação apresente, pelo menos, as direções car-
deais e que a inscrição destas ocorra na língua mãe 
dos estudantes, tendo em vista que programas de 
Geoprocessamento geralmente se encontram na língua 
inglesa;

• a escala acompanhe a mudança das dimensões dos 
mapas (ampliação e redução) que, porventura, possa 
haver na editoração dos Atlas Escolares, devendo dar 
preferência ao uso da escala gráfica com intervalos 
inteiros, a fim de facilitar o cálculo e a compreensão das 
dimensões e distâncias no mapa, caso necessário;

• as coordenadas sejam, preferencialmente, as geográ-
ficas, tendo tamanho (fonte) e intervalos entre as lati-
tudes e longitudes adequados para a sua visualização, 



vvvvvvv

b

vvvvvvv

99

levando em consideração possíveis reduções nos mapas 
na ocasião da editoração dos Atlas Escolares.

Se num primeiro momento os mapas se propõem a favo-
recer a representação do espaço, que se concretiza a partir da 
relação entre o significante (realidade) e o significado (signo), 
posteriormente, os mapas devem proporcionar a “gradativa 
construção da noção de espaço pela criança (...), o que lhe per-
mitirá raciocinar sobre um espaço que está expresso no mapa” 
(MARTINELLI, 2002, p. 126). Com isso, entende-se que os produ-
tos cartográficos favorecem a ampliação do repertório de conhe-
cimentos dos espaços com os quais os sujeitos da aprendizagem 
estão cotidianamente envolvidos, ou mesmo outras espacialida-
des com as quais pouco interage. Além disso, os mapas ampliam 
a própria concepção de espaço e espacialidades que os alunos 
constroem ao longo de seu processo de escolarização e intera-
ção sociocultural. 

Dessa forma, faz-se necessário considerar as especificida-
des do nível de abstração conceitual referente à compreensão 
do espaço no contexto do desenvolvimento cognitivo dos sujei-
tos escolares para os quais os produtos cartográficos foram ela-
borados. Nesse sentido, é indicado que sejam consideradas as 
habilidades espaciais que as crianças constroem a partir de suas 
interações cotidianas, sistematicamente organizadas, ou não, 
tendo por referência o entendimento dos níveis de percepção 
do espaço vivido, percebido e concebido, conforme abordado 
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por Paganelli, Antunes e Soihet (1985) e Almeida e Passini (1989) 
e sintetizado na sequência:

• espaço vivido, ao qual se compreende o espaço por 
meio de movimentos mais elementares – a partir das 
relações espaciais topológicas, realiza-se a interação 
com o espaço por meio da relação entre seu corpo e 
o que há no entorno, valendo-se do esquema corporal 
e das noções de lateralidade (vizinhança, separação, 
ordem, envolvimento, continuidade etc.);

• espaço percebido, pelo qual se apreende o espaço por 
meio dos olhos e outros órgãos dos sentidos – a partir da 
efetivação das relações espaciais projetivas, promove-se 
a descentralização, desenvolvendo a capacidade de utili-
zar outros pontos e objetos como referência espacial;

• espaço concebido, quando se constata o espaço ao nível 
psicológico e, com base no desenvolvimento das relações 
espaciais euclidianas, torna-se capaz de situar, dimensio-
nar e relacionar os objetos e locais sem necessariamente 
interagir fisicamente com estes, utilizando-se, para tanto, 
dados e informações de alto grau de abstração, como os 
referenciais de coordenadas e orientação.

Para atender às premissas apontadas, sugere-se que os 
mapas presentes em Atlas Escolares Municipais sejam cons-
truídos sob uma base cartográfica que apresente a toponímia e 
outros elementos planialtimétricos (limites municipais, períme-
tro urbano, rodovias etc.) que possibilitem o desenvolvimento 
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das noções de lateralidade (espaço vivido), para o uso de dife-
rentes referenciais espaciais (espaço percebido) e localização e 
dimensionamento de objetos e locais a partir de informações de 
coordenadas e orientação (espaço concebido). 

Um exemplo do debate até aqui apresentado pode ser 
verificado no mapa a seguir (Figura5), pelo qual o aluno pode 
ser incentivado a, dentre outros aspectos: a) usar de noções 
de lateralidade (relações espaciais topológicas) para identificar 
os municípios que fazem limite com Goiânia e, mesmo apare-
cendo no produto cartográfico, não têm limite com o município 
de referência; b) perceber que a área urbana de Goiânia apre-
senta-se sob a lógica do processo de conturbação ao sul (com 
Aparecida de Goiânia), a leste (com Senador Canedo) e a oeste 
(com Trindade e Goianira) e; c) ainda nessa mesma perspectiva, 
tendo Goiânia como referência, apontar quais municípios estão 
a norte, sul, leste e oeste. Posteriormente, os alunos podem 
utilizar outro município como referência espacial (relações 
espaciais projetivas) e averiguar os que fazem limite com este, 
deslocando, com isso, a referência inicial para a qual o produto 
cartográfico foi elaborado, dando assim novo sentido de com-
preensão da organização e produção do espaço representado. 
É possível ainda analisar a situação e a extensão (relações espa-
ciais euclidianas) da área urbana de Goiânia frente a dos demais 
municípios que compõem a representação cartográfica, nesse 
caso, não buscando responder somente à pergunta “qual muni-
cípio apresenta maior área urbana?”, mas buscando levantar 
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hipóteses, com base em suas vivências e trajetórias socioespa-
ciais, que consigam justificar o processo desigual de produção 
espacial de uma metrópole frente aos municípios limítrofes.

Figura 5 – Limite Municipal de Goiânia

Fonte: Bueno et al. (2015).

Le Sann (2001, p. 132) lembra que Piaget e Vygotsky com-
preendem que, para adquirirem conhecimento, os alunos fazem 
uso de "estratégias de raciocínio próprias de seu nível cognitivo 
e de aquisições anteriores, em função de seu contexto social e 
cultural". Dessa forma, salienta-se que não devem ser deixados 
de lado o conhecimento acumulado, as experiências vivencia-
das e o cotidiano do aluno perante a concepção e elaboração 
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dos mapas, de modo que o mapeador consiga comunicar uma 
realidade que possa ser efetivamente percebida e compreen-
dida pelos estudantes por meio dos mapas e, assim, explorar o 
potencial de uso dos mapas em Atlas Escolares, conforme discri-
minado na sequência.

o uso de mapas

Os Atlas Escolares buscam extrapolar o uso tradicional dos 
mapas e dos próprios atlas em sala de aula, exclusivamente a 
localização (espacial e temática), subsidiando a construção de 
noções e conceitos geográficos a partir do favorecimento do 
desenvolvimento de 

habilidades para observar; registrar suas obser-
vações; classificá-las; representá-las; analisar os 
dados colhidos, atualizados e/ou completados 
pelo aluno; e sobretudo, refletir (sic) sobre o sig-
nificado daquelas informações e posicionar-se 
como futuro cidadão consciente de seus direitos 
e deveres (LE SANN, 2001, p. 131).

Dessa forma, para além do nível elementar de leitura dos 
mapas, os Atlas devem assegurar os níveis intermediários e 
avançados de leitura dos mapas (SIMIELLI, 1999). No primeiro, 
a partir da leitura e análise dos mapas, busca-se descrever 
onde (localização) e como (formas e padrões) ocorrem os obje-
tos ou fenômenos no espaço representado. No nível interme-
diário, dois ou mais mapas são correlacionados, subsidiando a 
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análise de síntese de um fenômeno ou processo socioespacial. 
No último nível, o avançado, pressupõe-se interpretar e expli-
car o porquê da ocorrência e da distribuição espaço-temporal 
dos fenômenos, valendo-se de um repertório de conhecimentos 
prévios sobre o assunto, de pesquisas e, às vezes, de levanta-
mento de hipóteses.

Os mapas das Figuras 2 e 3 servem para ilustrar a poten-
cialidade do uso dos mapas em Atlas Escolares, sendo que, ini-
cialmente, a leitura elementar do mapa da Figura 2 serve para 
descrever a localização e o padrão de distribuição dos diferentes 
tipos de cobertura do solo em Goiânia, destacando a extensa 
área urbana que predomina na parte centro-sul do município, a 
presença de atividades agropecuárias nas regiões periféricas e a 
ocorrência de vegetação em várias porções fragmentadas, com 
exceção de uma considerável mancha próxima ao reservatório 
do João Leite, no extremo nordeste do município. Agora corre-
lacionando os mapas das Figuras 2 e 3, já é possível contemplar 
a leitura intermediária, pela qual se percebe que a área urbana 
corresponde as áreas de menores altitudes do município, e que 
as atividades agropecuárias e a cobertura vegetal condizem com 
as áreas mais elevadas e íngremes. Por sua vez, sob a mediação 
do professor, podem ser feitas interpretações que expliquem a 
variação espacial da cobertura do solo e as altitudes do relevo 
de Goiânia, especialmente, levando em consideração a escolha 
de áreas mais planas para implantação do sítio urbano, a manu-
tenção da vegetação em áreas mais elevadas e íngremes devido 
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à dificuldade da mecanização e inadequação dos tipos de solo ali 
presentes à atividade agrícola etc.

Além do aprendizado de conceitos e saberes sobre o espaço 
local (municipal), Le Sann (2001) defende que os Atlas Escolares 
devem prezar pelo desenvolvimento de habilidades para a aquisi-
ção de competências relacionadas à representação do espaço por 
parte dos escolares. Por isso, entendemos que os Atlas Escolares 
também devem proporcionar a construção da representação 
espacial pelos próprios alunos, na perspectiva de “formar o aluno 
leitor de mapas passando pelas etapas que o envolve na atividade 
de mapear o espaço” (FELBEQUE, 2001, P. 39). 

Oliveira (1978) e Martinelli (2008) corroboram dessa ideia 
ao defenderem que apenas o aluno mapeador (consciente) se 
tornará um bom aluno leitor (crítico) de mapas. Ou seja, a ques-
tão não é apenas propiciar o ensino pelo mapa, mas inicialmente 
implementar o processo de ensino-aprendizagem do próprio 
mapa, possibilitando, assim, que o aluno entenda que o mapa 
apresenta especificidades que precisam ser levadas em consi-
deração no processo de análise e interpretação de determinado 
fenômeno socioespacial, de modo a perceber as intencionalida-
des que estão subentendidas e outros elementos necessários 
para a compreensão crítica dos temas representados. Logo, o 
potencial dos Atlas Escolares está em

conduzir nossos alunos aos objetivos do ensino 
fundamental no que se refere à compreensão da 
cidadania como participação social e política, ao 
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posicionamento crítico, responsável e constru-
tivo, à valorização e ao conhecimento do patri-
mônio sociocultural do lugar, à contribuição ativa 
para a melhoria do meio ambiente, à utilização 
de diferentes linguagens, fontes de informação 
e recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos, ao questionamento da realidade 
(AGUIAR, 2003, p. 200).

Não obstante, visto que as tecnologias da informação e 
comunicação têm sido cada vez mais incorporadas ao ambiente 
escolar e que os grupos que lutam pelo direito à educação têm 
buscado efetivar as práticas inclusivas em todos os seguimentos 
de aprendizagem, os Atlas Escolares Municipais têm buscado se 
adequar a estas demandas a partir do uso de inovações tecnoló-
gicas e pesquisas acadêmico-universitárias. 

Desse modo, alguns Atlas têm sido disponibilizados pela 
internet, integralmente ou de forma interativa; hospedados os 
seus mapas ou dados, informações e materiais complementares 
em sites ou plataformas específicas, os quais podem ser consul-
tados por alunos e professores a partir da utilização de smart-
phones que realizam a leitura de QR Code ou ainda; utilizados 
pelos professores em projeção multimídia. Nesse mesmo con-
texto, também é oportuno assinalar a possibilidade do uso de 
plataformas on-line de mapeamento colaborativo e participa-
tivo para complementação das limitações dos temas abordados 
pelo Atlas, como é colocado por Nascimento (2019). Além disso, 
novas possibilidades de comunicação cartográfica têm sido pen-
sadas e propostas para a inclusão de alunos com baixa visão, 
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cegos ou surdos, como é o caso do uso de variáveis táteis e da 
incorporação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) nos mapas e 
atlas, conforme explorado em Silva (2019) e Santos Neto (2019).

É importante ressaltar, sempre que possível, a especifici-
dade dos Atlas Escolares Municipais à frente de outros materiais 
paradidáticos para que não se esqueça (ou não se altere) a fun-
ção inicial para a qual este material busca ser elaborado e sobre 
quais espacialidade os dados e informações espaciais precisam 
contemplar. Sabendo das formas de organização cada vez mais 
complexa do espaço geográfico, entende-se que os Atlas não 
podem e nem devem se ater somente às informações daquele 
município, sem, no entanto, tencionar a correlação que estes 
dados apresentam com outras espacialidades, em outras escalas 
geográficas. Uma prancha voltada para a produção agropecuá-
ria de um município goiano, por exemplo, só consegue dialogar 
satisfatoriamente com o uso e a ocupação do solo daquele muni-
cípio quando se entende, entre outros aspectos, o uso social da 
terra no estado de Goiás, ao longo das últimas décadas, à frente 
das demais unidades da federação e como o jogo de forças local/
global favoreceu o desenvolvimento da agricultura moderna 
nesta porção do Brasil.

Ademais, evidencia-se que, mesmo que os Atlas Municipais 
Escolares prezem por determinados recortes espaciais, conforme 
já discutido, é relevante que no processo de produção e utilização 
destes sejam fomentadas possibilidades de, efetivamente, pro-
blematizar tais informações e a realidade sob a qual estes dados 
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estão assentados. O conjunto de dados e informações por si só 
pouco garante a compreensão dos fenômenos e das relações 
socioespaciais que são desenvolvidas em determinados contex-
tos espaciais. Tão importante quanto estes dados, informações e 
suas representações cartográficas é a viabilização da problema-
tização que estes dados proporcionam ao serem confrontados 
ora com as vivências e trajetórias dos alunos e professores, ora 
com outros dados que estejam disponibilizados no próprio Atlas 
Escolar Municipal ou em outras fontes que sejam acessíveis a alu-
nos e professores no contexto da aprendizagem escolar.

Desse modo, entende-se que os produtos cartográficos 
que compõem os Atlas Escolares Municipais, além de apresenta-
rem uma série de dados e informações acerca de determinados 
temas e fenômenos socioespaciais, proporcionam (ou precisam 
proporcionar) a compreensão do espaço geográfico de acordo 
com o que o sujeito da aprendizagem conhece (conhecimentos 
prévios ainda que não sistematizados), buscam a sistematização 
de elementos que favoreçam a estes sujeitos a compreensão 
dos conceitos geográficos os quais são imprescindíveis para a 
“leitura” crítica das dinâmicas socioespaciais e, por fim, mas não 
menos importante, o entendimento de que os mapas que com-
põem esses materiais paradidáticos configuram-se enquanto 
produtos sociais que não reproduzem a realidade apresentada, 
mas tão-somente, representam esta a partir de um conjunto 
de intencionalidades dos atores sociais diretamente envolvidos 
com a produção do mesmo. 



vvvvvvv

b

vvvvvvv

109

apontamentos finais e deixas a respeito do 
potencial formativo dos atlas escolares...

O potencial formativo dos Atlas Escolares não é apenas 
vislumbrado junto aos alunos, para professores em exercício 
da docência esse ponto também se constitui em uma realidade, 
podendo ocorrer, de pelo menos duas maneiras. A primeira é 
a inserção dos professores dos Anos Iniciais nas equipes de 
estudo e elaboração desses materiais – nesse ponto o profes-
sor pode trazer elementos que considera problemáticos na sua 
atuação profissional, de modo que o processo de construção 
do material poderá encaminhar para alguma resolução, seja na 
forma de conceito, conteúdo ou proposta didático-pedagógica 
de abordagem. 

Outra possibilidade de formação continuada para os pro-
fessores se dá ao entender que os Atlas Escolares Municipais 
estão voltados para uma determinada realidade socioespacial e 
que por isso apresentam um conjunto de dados e informações 
espaciais, históricas e culturais que favorecem ao professor, 
inclusive, com formação inicial em Pedagogia, a compreensão 
sistematizada desses aspectos aliados a outros conhecimentos 
(e componentes) curriculares pelos quais este professor tam-
bém é responsável por ministrar aulas. 

Considerando que um mapa ou conjunto de mapas não 
constituem um fim em si mesmo, os Atlas Escolares Municipais, 
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ainda que sejam formados por um conjunto de produtos car-
tográficos previamente finalizados, terão maior potencial for-
mativo se permitirem aos alunos e professores organizações 
próprias no desenvolvimento dos temas abordados e permiti-
rem a correlação dos itens apresentados com outros elementos 
que o professor, no processo de organização e planejamento das 
aulas, entenda como oportuna para que seus alunos ampliem o 
entendimento sobre determinada temática. Os Atlas Escolares 
Municipais, dessa maneira, deixam de figurar como um produto 
pronto e acabado e passam a ser compreendidos pela comu-
nidade escolar como um material que favorece a construção 
ativa de conhecimentos e sistematização das informações e 
dados socioespaciais. Assim, os Altas auxiliam, ainda que este 
não constitua um de seus objetivos específicos, a correlação de 
questões espaciais com outros saberes escolares possibilitando 
que o conhecimento construído pelos sujeitos da aprendiza-
gem ocorra de maneira ampla, significativa e contextualizada. 
E aos professores, os Atlas potencializam o processo de forma-
ção continuada a partir de dificuldades que os próprios profes-
sores detectam em sua atuação e buscam mitigá-las de alguma 
maneira. 

Por fim, destaca-se que à frente das constantes ameaças 
pelas quais a Educação Pública (Básica e Superior) vem enfren-
tando dos diversos seguimentos sociais, torna-se cada vez mais 
necessário debater o lugar de protagonismo desta num contexto 
socioeconômico e cultural de tamanha complexidade como é a 
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realidade brasileira. No contexto explicitado, a educação geo-
gráfica, voltada para a compreensão dos processos de produção 
e reprodução do espaço a partir de determinadas especificida-
des, apresenta-se ainda mais ameaçada, visto que faz parte de 
um rol de conhecimentos escolares (e acadêmicos) tido como 
inferior e por vezes desnecessário para a formação escolar de 
escolares e universitários.
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cartografia digital

Toda fonte de informação é desenhada para servir um 
fim específico. Tem ocasiões que os gráficos são melhores 
para comunicar a informação estatística. Tem também situa-
ções que o gráfico de barras é mais apropriado do que o grá-
fico circular ou linear para apresentar certo tipo de dados. Há 
vezes que uma fotografia evita parágrafos. Tal como qualquer 
outra fonte de informação, os mapas servem para apresentar 
uma informação específica. Se a informação que procuramos 
envolve relações espaciais como, por exemplo: “onde?”, “em 
que direção?” ou ainda “qual é a distância?”, os mapas podem 
ser muito valiosos.

Seis
ATLAS.ESCOLAR.MUNICIPAL..

DA.CIDADE.MAPUTO
entre.o.ensino.de.geografia.e.a.construção.

do.pensamento.geográfico
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De acordo com o Dicionário de Ciências Cartográficas 
escrito por Joaquim Alves Gaspar e publicado em 2004, a carta 
digital é composta de ficheiros de dados existentes em suporte 
informático, a partir do qual qualquer tipo de carta pode ser 
visualizado e impresso. A Cartografia Digital representa a área do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacio-
nais, fornecidas pelos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 
para tratar os processos que ocorrem no espaço geográfico.

Neste contexto, D’Alge (2001) escreve que a Cartografia 
Digital é um ramo da Cartografia que estabelece de forma clara a 
relação interdisciplinar entre ela e o Geoprocessamento. Devido 
a uma razão histórica, reforça-se o vínculo a precedência das 
iniciativas de automação da produção cartográfica, em relação 
aos esforços iniciais de concepção e construção das ferramentas 
de SIG, com uma forte ligação com as áreas de Sensoriamento 
Remoto, CAD (Computer Aided Design) e Gerenciamento de 
Banco de Dados.

Atualmente a ciência cartográfica encontra-se dentro de 
uma revolução tecnológica. Esta revolução está a ser causada 
pela constante utilização de equipamentos eletrônicos, em 
especial o computador. Dentro desse contexto, refere-se à utili-
zação desta tecnologia na produção de documentos cartográfi-
cos como Cartografia Digital.

A sociedade tem vindo a utilizar os computadores por 
décadas, mas nos nossos dias já se encontram eles especializa-
dos para a produção cartográfica. Esta revolução está a afetar 
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grandemente este campo da Cartografia, inclusive a relação 
entre o mapeamento e a sociedade em geral.

Quando a fotografia foi introduzida na Cartografia, esta 
técnica fez grande mudança na forma de como se faz os mapea-
mentos, porém em nossos dias referimos a esta tecnologia com 
a Cartografia analógica, uma vez que a sua utilização por parte 
do público era muito limitada e, consequentemente, não foi pos-
sível aumentar a sua utilização. Fato que não acontece com a 
Cartografia Digital, todo indivíduo que tiver computador pode 
fazer o seu mapeamento, fazendo com que todos os indivíduos 
não especialistas tenham acesso a esta tecnologia.

cartografia no presente

Durante muito tempo o principal produto da ciência carto-
gráfica foi o mapa que tinha duas principais funções:

a) servia como fonte de informação para as necessidades 
da humanidade e;

b) fornecia uma imagem do espaço geográfico para ajudar 
a sociedade a entender os padrões espaciais e as 
complexidades do ambiente em que vivemos.

No contexto da Cartografia Digital, duas outras funções 
são acrescentadas às tradicionais:
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a) um Banco de Dados Digitais está a substituir o mapa 
impresso como fonte de conservação da informação 
geográfica do meio ambiente e;

b) a visualização cartográfica, através dos diferentes dis-
positivos, também está a ser utilizada como meio do 
estudo do meio ambiente, substituindo, dessa forma, a 
segunda função dos mapas impressos.

Atualmente programas informáticos disponíveis na área 
da Cartografia são capazes de incorporar todos os métodos uti-
lizados na Cartografia Analógica. Apenas algumas técnicas mais 
subjetivas da Cartografia Analógica que ainda se constituem um 
desafio como, por exemplo, a questão da generalização carto-
gráfica e a inserção de nomes geográficos nos mapas, entre-
tanto, mesmo assim a utilização da tecnologia digital aumentou 
bastante a introdução de novos métodos.

Uma das características do nosso tempo é a disponibili-
dade de dados em quantidade, qualidade e formatos. Em toda 
história da Cartografia, os cartógrafos nunca tiveram dados 
como os que temos hoje, apesar que em alguns países os dados 
para a representação Cartográfica constituem ainda um autên-
tico desafio, uma vez que certos dados exigem programas sofis-
ticados e formatos específicos, isto é, muitas das vezes a sua 
conversão demanda muitos custos.

Um outro problema que caracteriza o nosso tempo é 
a falta de profissionais habilitados na Cartografia Digital. As 
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instituições de formação de cartógrafos está a formar poucos 
técnicos que de fato aproveitam essas novas ferramentas. Para 
preencher esta lacuna educacional é preciso fazer uma revisão 
dos currículos, assim, precisa-se de mais técnicos formados em 
Cartografia Digital.

Com a massificação dos programas informáticos de produ-
ção cartográfica de código aberto já está a possibilidade de cada 
sujeito produzir o seu próprio mapa. Isso significa que a produ-
ção cartográfica vai se movimentar das mãos dos profissionais 
especializados para os amadores se não corrermos com a forma-
ção de especialistas em produção de mapas digitais. 

O deslocamento da produção cartográfica demanda que 
é preciso criar curso de treinamento nas escolas públicas e nas 
comunidades para atingir os adultos. É preciso desenhar progra-
mas específicos de formação para atender o público não espe-
cializado em Cartografia, o que de fato vai exigir um pouco mais 
dos elaboradores dos currículos.

produção de banco de dados

A entidade que controla a produção e divulgação dos 
materiais cartográficos: fotografias aéreas, imagens de satélite 
e mapas topográficos em Moçambique é o Centro Nacional de 
Cartografia e Teledetecção (CENACARTA). 

Em Moçambique, os primeiros voos aerofotogramétricos 
foram realizados a partir de 1956. Com base nestas fotografias 
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foram elaboradas as cartas topográficas em escala 1:250.000. 
As fotografias aéreas, a maioria na escala 1:40.000, foram a base 
para a elaboração de mapas topográficos na escala de 1:50.000. 
Já as séries de cartas topográficas do país, a maioria na escala 
de 1:50.000, 1:250.000 e 1:500.000, foram feitas com base em 
fotografias aéreas que são consideradas mais exatas sob o ponto 
de vista geométrico.

Depois da independência1, foram feitas novas coberturas 
aerofotográficas. Todavia, estes voos não são feitos de forma 
sistemática e em grandes blocos, mas sim de acordo com os 
pedidos dos que pretendem utilizar as fotografias para os levan-
tamentos dos recursos naturais e culturais de uma determinada 
parcela do país.

Para o caso concreto da Cidade de Maputo, estão disponí-
veis no CENACARTA fotografias aéreas de 1961, 1968, 1973, 1979, 
1981, 1991, 1996 e, provavelmente, 2015-2017 com a construção 
da ponte Maputo-Katembe.

Com este acervo de fotografias aéreas, no caso da Cidade 
de Maputo, torna-se possível realizar um estudo da evolução 
histórica da cidade com base na observação do uso e ocupação 
do espaço nos diferentes períodos.

No contexto da liberalização da economia moçambicana, 
o seu marco mais significativo foi a introdução do Programa 
de Reabilitação Econômica (PRE), em 1987, e a publicação da 

1 A Província de Moçambique, hoje República de Moçambique tornou-se 
independente de Portugal as zero horas do dia 25 de junho de 1975.
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primeira Constituição da República Multipartidária, em 1990. 
Dentro deste contexto, pela lei n° 16/92 de 14 de outubro auto-
riza o exercício de atividade do agrimensor ajuramentado, a 
título de profissão liberal, e o exercício de topografia, fotogra-
metria e Cartografia por entidades privadas e revoga o decreto-
-lei n° 29/75 de 23 de outubro.

A consequência direta da aplicação deste instrumento 
é que o CENACARTA, atribuição que antigamente pertencia a 
Direção Nacional de Geografia e Cadastro (DINAGECA), perde o 
controle da produção cartográfica que é feita no território nacio-
nal. Enquanto no passado as instituições privadas que fizessem 
um trabalhado cartográfico no território nacional eram obriga-
das a depositar os resultados nesta instituição públicas, a partir 
da publicação da lei supracitada, as empresas passam a conser-
var sozinhas os documentos cartográficos.

No contexto da produção do Atlas Escolar Municipal da 
Cidade de Maputo da autoria da Professora Míriam Aparecida 
Bueno e Suzete Lourenço Buque, visitou-se as instituições que 
lidam com a produção do material cartográfico digital no sentido 
de adquirir os respectivos ficheiros para facilitar a produção das 
camadas do Atlas. O que esperávamos encontrar era o seguinte:

1) Toda a informação remota (imagem satélite, fotografia 
aérea digital etc.) georreferenciada (Elipsoide: WGS84; 
Projeção: UTM36S e UTM37S; Datum: Moznet [ITRF94]) 
e em formato geoTIFF; 
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2) A Base de Dados Georreferenciadas com os planos 
temáticos disponíveis nos formatos ESRI shapefile, a 
estrutura detalhada dos dados com o símbolo das clas-
ses, descrição da respectiva legenda, nota explicativa e 
nota técnica;

3) Mapas da distribuição de terra disponível para ativi-
dade, as escalas de 1:50.000 e 1:250.000, em formato 
digital (raster) e analógico, em tamanho das folhas topo-
gráficas da Cartografia Sistemática Nacional (cada folha 
cobrindo 15’ x15’), com base no novo sistema nacional de 
coordenadas – MOZNET (Elipsoide: WGS84; Projeção: 
UTM36S e UTM37S; Datum: Moznet [ITRF94]). Para os 
mapas em formato analógico exige-se um mínimo de 
mil (1.000) exemplares de cada folha etc. 

Infelizmente, nada disso aconteceu. Foi nos informado que 
a Cidade de Maputo é coberta por 4 folhas de cartas na escala de 
1:50.000 no formado impresso a saber:

a) Ilha dos Portugueses, SG-36/I-IV-SE, Folha Nº 1191 2532 
D4 de 1997;

b) Maputo, SG-36/I-IV-SO, Folha Nº 1190 2532 D3 de 1985;
c) Inhaca, SG-36/O-II-NE, Folha Nº 1195 2632 B2 de 1997;
d) Catembe, SG-36/O-II-NO, Folha Nº 1194 2632 B1 de 1998.

A elaboração da base cartográfica foi baseada nas car-
tas topográficas, na escala de 1:50.000 e 1:250.000. As cartas 
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topográficas foram digitalizadas no scanner formato A0, com a 
resolução de 300 dpi, formato TIF, cuja extensão é compatível 
com o software ArcGIS 10.3, permitindo, assim, o georreferen-
ciamento das cartas.

Em seguida, no SIG ArcGIS 10.3, foi configurado o sistema 
de projeção Mercator Transversa Universal (UTM) – Meridiano 
Central: 33° E de Greenwich, Elipsoide de Clarke, 1866, Datum 
horizontal de Tete, o mesmo registrado nas cartas topográficas 
scaneadas. Depois dessa operação, as cartas topográficas foram 
georreferenciadas, em média, utilizando quatro pontos de con-
trole, todos apresentando erros menores que 5 metros. 

Depois de todo esse trabalhado, ao fazer o mosaico das 
cartas topográficas constatou-se que os limites político-ad-
minstrativos da Cidade de Maputo não conferiam com os limi-
tes que apareciam na literatura como, por exemplo, o “Plano da 
Estrutura – Cidade de Maputo”.

Com base na folha de carta 1190, o limite norte da Cidade 
de Maputo é traçado em linha reta desde a Ilha Xifina Pequena 
até atravessar, perpendicularmente, a Estrada Nacional N° 1 e o 
Pântano do Infulene. Enquanto o Plano da Estrutura – Cidade de 
Maputo refere que a Cidade de Maputo separa-se do Município 
da Matola a Oeste pelo Pântano do Infulene.

Este fato fez com que procurássemos a Direcção Municipal 
de Planeamento, Urbanização e Ambiente da Cidade de Maputo. 
Nessa direção, foi nos facultado um arquivo do tipo ESRI shape-
file com a projecção Transverse Mercator e um Datum horizontal 
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WGS 1984 UTM Zone 36S. Esse arquivo que foi utilizado para a 
elaboração de um banco de dados em Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e todos os mapas temáticos apresentados no 
presente Atlas Escolar.

o uso da cartografia digital na 
produção de mapas de atlas escolares

Diante do apresentado, em Moçambique foram realiza-
das visitas no Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção 
(CENACARTA) e no Conselho Municipal da Cidade de Maputo 
(CMCM) para obter dados vetoriais e matriciais brutos da cidade 
de Maputo, com a finalidade de compor um banco de dados em 
Sistema de Informação Geográfica (SIG).

No primeiro momento, os dados obtidos foram interpreta-
dos e analisados por meio do software ArcMap 10.3. Em seguida, 
após a sistematização, foram produzidos mapas que retratam as 
espacialidades dos fenômenos geográficos de Maputo, confec-
cionando assim, o Atlas Escolar Municipal dessa cidade.

O trabalho na produção do Atlas supracitado e, principal-
mente, o seu uso possibilitaram compreender o espaço geo-
gráfico na perspectiva da linguagem cartográfica, também da 
educação geográfica, tendo o lugar como ponto de partida, pois 
o estudo do lugar faz parte dos conteúdos de Geografia progra-
mados para Educação Básica em Moçambique, que são nortea-
dos pela Proposta Curricular do Ensino Básico (PCEB).
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No Brasil, as Políticas Públicas Educacionais, constituí-
das pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), enfatizam que um dos objetivos do 
Ensino Fundamental, na formação básica do sujeito, é desenvol-
ver a compreensão de seu ambiente natural e social, bem como 
o conhecimento do lugar e as transformações que nele vem 
ocorrendo durante o tempo.

Nesse contexto, o objetivo de ambos os países é tornar 
o ensino mais relevante ao aluno a partir da sua realidade con-
creta, vivenciada pelas relações socioespaciais cotidianas, tais 
como: estudo, lazer e trabalho.

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 87), “a paisagem 
local e o espaço vivido são as referências para o professor orga-
nizar seu trabalho” e em consonância a este pensamento, Mined 
(2003, p. 27) possui o seguinte objetivo:

Formar cidadãos capazes de contribuir para a 
melhoria da sua vida, a vida da sua família, da 
comunidade e do país, partindo da consideração 
dos saberes locais onde a escola se situa. Para 
tal, os programas de ensino devem prever uma 
margem de tempo para introdução de conteúdos 
locais que se julgar relevantes para inserção ade-
quada do educando na respectiva comunidade. 

A partir disso, entende-se que o professor deve detalhar 
os lugares por meio do ensino com imagens e da representa-
ção de lugares, tanto próximos como distantes. Nesse sentido, 
os Atlas Escolares constituem materiais didáticos interessantes 
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no ensino de Geografia, na medida em que localiza, representa 
e contribui na leitura e análise espacial de lugares distintos. 
Segundo Katuta (2001, p. 180),

Apreender e compreender as representações 
espaciais e territoriais dos alunos, seja do ensino 
fundamental, médio ou superior se constitui 
atualmente num grande desafio ao educador, 
principalmente para o da área de Geografia, isso 
se esse profissional objetiva auxiliar o discente a 
construir entendimentos dos diferentes territó-
rios produzidos pela humanidade, a fim de que 
esse último possa entendê-los para neles poder 
agir com maior autonomia.

Nessa circunstância que o Atlas Escolar Municipal da cidade 
de Maputo foi produzido, tendo como produto final um riquís-
simo material com conteúdos geográficos locais sobre a divi-
são administrativa municipal, locais históricos, população, uso e 
cobertura da terra, relevo, clima, atividades socioeconômicas de 
serviço, lazer e turismo, além das questões sobre infraestrutura, 
saúde, educação e cultura.

Como exemplo de trabalho desenvolvido, serão apresen-
tados dois mapas, o primeiro é sobre a divisão administrativa da 
cidade de Maputo (Mapa 1) e o segundo trata-se sobre o uso e 
cobertura do solo na cidade de Maputo (Mapa 2).



b

vvvvvvv

126

Mapa 1 – Divisão administrativa da cidade de Maputo – 
Distritos Municipais

Fonte: Bueno e Buque, 2017, p. 15.
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Mapa 2 – Uso e cobertura do solo da cidade de Maputo

Fonte: Bueno e Buque, 2017, p. 42.

A partir destes mapas, foi possível identificar a divi-
são administrativa, o uso e a cobertura do solo da cidade de 
Maputo. Conhecimentos importantes da realidade concreta 
dos alunos e professores que auxiliam como recurso didático 
para construção dos temas e conteúdos geográficos, também 
do pensamento geográfico.
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contribuições dos mapas escolares  
no ensino de geografia

Os mapas, além de serem utilizados nas aulas de Geografia 
pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio, podem também 
ser abordados em outras disciplinas, numa proposta de trabalho 
interdisciplinar. As noções básicas de Geografia constituem-se 
num alto potencial formador do raciocínio lógico do indivíduo, 
que pode ser chamado de pensamento espacial. Portanto, apren-
der Geografia não significa, simplesmente, memorizar nomes, 
mas perceber, entender e apropriar-se do mundo em que se 
está inserido por meio da compreensão das relações sociais e 
espaciais de seu cotidiano.

Para contribuir com esse processo de aprendizagem tor-
na-se fundamental desenvolver materiais que potencializem 
a participação dos alunos e professores. Nesse caso, os Atlas 
Escolares Municipais são um exemplo pertinente para integrar 
os conhecimentos geográficos e cartográficos com uma ação 
mais integrada dos docentes e estudantes na construção desse 
material didático.

Para Castellar (2011, p. 126), “estabelecer a relação entre 
cartografia e os conteúdos geográficos é fundamental para que 
os alunos compreendam os conceitos a serem trabalhados ao 
longo de sua escolaridade”. Além disso, a Cartografia é elemento 
fundamental do Atlas e instrumento que possibilita a construção 
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de conceitos geográficos, representando indiscutível importân-
cia no Ensino Fundamental.

Para que o aluno consiga estabelecer significado no apren-
dizado do espaço geográfico é necessário que se aperfeiçoe a 
aquisição do conhecimento da realidade, bem como a com-
preensão e utilização das representações espaciais. Espera-se 
com isso também desenvolver no estudante um olhar mais 
atento às dinâmicas espaciais do espaço local.

Dentro do que preveem os PCN’s e o PCEB, os Atlas 
Escolares apresentam uma proposta mais ampla do que simples-
mente os Atlas Geográficos. Eles propõem um trabalho conjunto 
de formação, não somente do aluno, mas também do professor.

Os Atlas Escolares trazem linguagens gráficas e conteú-
dos adaptados ao nível de ensino a que se destinam, bem 
como às especificidades da realidade local. A elaboração de 
Atlas Escolares Municipais constitui-se numa proposta cons-
trutivista, uma vez que parte do princípio de que o aluno e o 
professor vão “aprender fazendo”. Trata-se de um material 
interativo que possibilita e incentiva a pesquisa pessoal e escla-
rece ao professor e ao aluno a importância de sua participação 
na construção do saber.

Com isso, as atividades permitiram desenvolver as bases 
teóricas e metodológicas para a construção e utilização de mate-
rial cartográfico pelos professores do Ensino Fundamental no 
Brasil e Ensino Básico em Moçambique, possibilitando o incen-
tivo do uso da linguagem gráfica no ensino.
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DOMITILA THEIL RADTKE
GONÇALVES FRANCISCO MATUSSE 

considerações iniciais

A Geografia nos propõe viajar, pesquisar, conhecer novos 
lugares e olhares. Por isso, desde tempos primitivos, antes 
mesmo de ser uma ciência sistematizada, fez-se dos viajantes 
os primeiros geógrafos do planeta. Compreender novas reali-
dades, a partir de um olhar geográfico, é um dos objetivos que 
movem os pesquisadores da área, e ter a oportunidade de fazer 
isto através de um intercâmbio, ou seja, a experiência de conhe-
cer para além dos livros, leituras, imagens e imaginações é uma 
experiência rica e inesquecível de se viver.

Conhecer Moçambique, em especial Maputo, foi uma 
experiência de alguns contrastes entre a realidade brasileira e 

Sete
O.ESTUDO.DO.MEIO,

propostas.de.trabalho.de.campo..
e.o.uso.do.atlas.escolar.municipal.de.maputo
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moçambicana, porém, de muito aprendizado, reflexões e gra-
tidão. Conhecer Moçambique significa aprender sobre sua his-
tória, lutas e resistências, que estão ligadas, de maneira geral, 
a três movimentos específicos: período pré-colonial, colonial e 
atual. Parece duro fazer um recorte desta forma, mas é visível 
que, assim como outras colônias, a história de Moçambique tem 
esses períodos bem marcados. Portugal declarou Moçambique 
colônia em 1752, desde lá – e até antes – os povos e territórios 
africanos e moçambicanos foram tomados, explorados, mas-
sacrados e escravizados. É apenas em 1975 que Moçambique 
celebra sua independência, mas as marcas do colonialismo são 
feridas abertas que sangram injustiça, exploração e racismo até 
os dias atuais. 

É nesse contexto que a educação moçambicana vem 
ganhando força e se desafiando, na tentativa de assegurar um pro-
cesso de ensino-aprendizagem de qualidade no país. Conhecer a 
história de Moçambique, engajada nas trajetórias de lutas e resis-
tências dos povos moçambicanos, ajuda a construir uma educação 
preocupada com a tomada de consciência, por parte dos alunos, 
no que se refere a estes processos históricos, políticos, sociais e 
culturais, a fim de que se orgulhem de sua história e, respectiva-
mente, do país em que vivem. Educação, luta e trabalho são ele-
mentos importantes para o povo moçambicano e, inclusive, estão 
marcados no emblema, na bandeira e no hino nacional.

É desta forma que o Projeto da Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa (AULP), entre a Universidade 
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Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Pedagógica de Maputo 
(UP-Maputo), no qual os autores deste livro estão envolvidos, 
prevê o diálogo entre Cartografia, processo de ensino-aprendi-
zagem em Geografia, e o estudo do espaço local, resultando na 
construção dos Atlas Escolares de Goiânia/Brasil e de Maputo/
Moçambique. A construção destes Atlas visa colaborar para uma 
aprendizagem geográfica mais crítica e significativa, partindo do 
lugar de vivência do aluno como ponto de referência neste pro-
cesso (CALLAI, 2005), assim como objetiva contribuir com o tra-
balho do professor de Geografia.

Neste projeto, destaca-se a importância do lugar como 
referência no tratamento dos conteúdos geográficos. Partindo 
do local de vivência do aluno é possível aproximar e relacionar 
os conteúdos geográficos com a realidade do discente (CALLAI, 
2005). As práticas cotidianas dos alunos estão intrínsecas ao seu 
lugar e, para Cavalcanti (1998), elas são plenas de espacialidade, 
onde é papel da escola trabalhar com esse conhecimento, atra-
vés de práticas reflexivas e críticas, tornando possível ampliar 
e qualificar as práticas destes alunos. Estas atividades, para os 
autores, são fundamentais para o exercício da cidadania que, 
por sua vez, é impregnada das práticas cotidianas, envoltas no 
lugar enquanto categoria geográfica.

É nesse sentido também que se realizou o intercâmbio para 
Moçambique, buscando colaborar para o desenvolvimento de 
uma educação preocupada com o estudo do espaço local, onde 
o lugar se tornaria a categoria geográfica central neste processo. 



b

vvvvvvv

134

Entretanto, mais do que colaborar, buscava-se também apren-
der. Adquirir conhecimento vivenciando um lugar ainda desco-
nhecido e de culturas e paisagens tão diversas, aprender com as 
proposições e experiências dos coordenadores, supervisores e 
professores participantes, com os demais moçambicanos que se 
mostravam dispostos a ensinar, dialogar e mostrar seu país, para 
além das impressões iniciais e curiosas de um não moçambicano 
em um intercâmbio curto.

Este intercâmbio e as atividades desenvolvidas decorre-
ram nos meses de setembro e outubro de 2018, momento em 
que o projeto estava sendo finalizado, pois os demais intercam-
bistas – moçambicanos e brasileiros – juntamente com as coor-
denadoras e a equipe de professores das universidades já havia 
finalizado o Atlas Escolar de Maputo e, para aquele momento 
estava previsto a divulgação, o conhecimento e a utilização 
deste material didático por parte dos professores da Educação 
Básica da cidade. 

Por trabalhar com o Estudo do Meio desde a licenciatura 
em Geografia, através das atividades do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que instigaram o 
tema da dissertação de mestrado, assim como por trabalhar 
no doutorado, atualmente, com a temática dos trabalhos de 
campo, percebemos a oportunidade de vivenciar e realizar ati-
vidades relacionadas a estas metodologias, juntamente com 
os professores da UPM e com os professores de uma Escola 
Primária de Maputo. 
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Nesse sentido, cabe destacar neste artigo duas atividades 
de maior envolvimento e relevância no intercâmbio – para além 
das atividades como participação em eventos, defesas, diálogos 
com diversos professores, alunos moçambicanos e brasileiros. A 
primeira parte do artigo apresenta a primeira dessas atividades, 
ou seja, refere-se às participações em algumas aulas da Disciplina 
de Didática, do curso de Licenciatura em Ensino de Geografia da 
UP-Maputo, com o objetivo de trabalhar a temática do Estudo 
do Meio com os alunos da graduação. E a segunda parte é refe-
rente às atividades desenvolvidas na Escola Primária Completa 
de Albasine, onde foram desenvolvidas proposições metodo-
lógicas de trabalhos de campo, com o uso do Atlas Escolar de 
Maputo pelos professores participantes.

o estudo do meio e as 
potencialidades geográficas 

para o desenvolvimento 
de uma metodologia 

interdisciplinar

Através da participação e observação das aulas da 
Disciplina de Didática, ministrada pelos professores superviso-
res da UP-Maputo, foi possível realizar a apresentação da tra-
jetória acadêmica de trabalho com o Estudo do Meio nas aulas 
de Geografia. Na ementa da Disciplina estava prevista uma aula 
teórica sobre esta metodologia e, por isto, elaborou-se uma aula 
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expositiva dialogada sobre o tema, juntamente com a elabora-
ção de propostas metodológicas por parte dos 55 alunos presen-
tes em sala de aula.

O primeiro momento da aula foi destinado à apresentação 
dos objetivos do intercâmbio o que, por sua vez, conduziu a divul-
gação do Atlas Escolar aos alunos que, em número significativo, 
já trabalham na rede básica de ensino de Maputo. O segundo 
momento voltou-se às definições teórico-metodológicas sobre 
o Estudo do Meio, da sua importância e de suas potencialidades 
para o processo de ensino-aprendizagem em Geografia.

O Estudo do Meio é uma importante prática pedagógica 
que potencializa o desenvolvimento da pesquisa no processo de 
ensino-aprendizagem, através da mediação entre teoria e prá-
tica, pesquisa e ensino, o que contribui significativamente para 
a criticidade e emancipação do aluno. Ao conceber o Estudo do 
Meio como método de análise da realidade, Pontuschka et. al 
(2009) nos introduz o caráter interdisciplinar desta metodolo-
gia. Para ela, o Estudo do Meio é: 

[...] uma metodologia de ensino interdisciplinar 
que pretende desvendar a complexidade de um 
espaço determinado extremamente dinâmico 
e em constante transformação, cuja totalidade 
dificilmente uma disciplina escolar isolada pode 
dar conta de compreender. (2009, p.173)

Isto é, se em 1950/60 se falava de integração entre discipli-
nas, atualmente, entendemos algumas destas atividades como 
atividades interdisciplinares e destacamos a importância do seu 
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desenvolvimento na Educação Básica. Para esclarecer alguns 
momentos fundamentais dos Estudos do Meio – considerando o 
pré-campo, o campo e pós-campo -, disponibilizou-se aos alunos 
uma tabela, elaborada por Radtke (2017), onde são apresenta-
dos alguns momentos e procedimentos utilizados durante todo 
o desenvolvimento desta metodologia, por diferentes autores. 

Para a elaboração da proposta metodológica, também se 
apresentaram as questões norteadoras para a elaboração de 
Estudos do Meio no ensino de Geografia, desenvolvidas durante 
o mestrado acadêmico da autora (RADTKE, 2017). Estas questões 
dialogam com o leitor, instigando-o a pensar nas etapas da ativi-
dade proposta, seus objetivos e momentos. De forma resumida, 
seriam elas:

1) Antes de propor um estudo e antes de propor o meio 
que será estudado, pensar: quais serão os participantes 
e possíveis colaboradores desta atividade?

2) A partir do currículo escolar e do diálogo entre os pro-
fessores participantes, pensar: que questão problema-
tizadora guiará o Estudo do Meio?

3) A partir da questão problematizadora e do objeto de 
estudo, discutir: quais os possíveis locais a serem estu-
dados e suas potencialidades?

4) Por fim, depois de escolhido o objeto de estudo, res-
ponder: a) o que sabemos sobre o local e a realidade 
estudada; b) quais são os objetivos do Estudo do Meio e 
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que caminho tomar para os alcançar; c) o que se busca 
na pesquisa de campo; d) quais instrumentos de coleta 
de dados serão usados e; e) o que se pretende com os 
dados coletados e com o retorno a sala de aula.

Desta maneira, propôs-se à turma que, para a elaboração 
da proposta metodológica de Estudo do Meio, seria necessário 
a formação de grupos de trabalho, em que cada equipe deveria 
atentar-se aos princípios e passos tratados em aula. Logo, deve-
riam considerar: escolha da temática ou conteúdo; local; carac-
terísticas da turma e da escola; disciplinas participantes, entre 
outros aspectos necessários para contextualização da atividade. 
Além dos princípios do Estudo do Meio como: o aspecto interdis-
ciplinar; mediação teoria e prática; mediação pesquisa e ensino 
e; a objetivação de uma atividade crítica e de emancipação do 
aluno. Para isto, a turma recebeu como guia metodológico a 
tabela dos passos dos referenciais teóricos e as questões nor-
teadoras para o Estudo do Meio.

Ressalta-se a ampla participação dos alunos, em que, 
inclusive, uma parcela utilizou a realidade da escola em que tra-
balha para a elaboração da proposta. O que pode facilitar o uso 
desta metodologia em sua prática cotidiana como professor de 
Geografia. Entre os temas escolhidos, destaca-se a agricultura 
tradicional, que foi trabalhado por mais de um grupo. 

Em um dos grupos, por exemplo, o campo seria no Vale de 
Influlene, onde seriam realizadas entrevistas como recurso para 



vvvvvvv

b

vvvvvvv

139

coletas de dados, e as disciplinas convidadas seriam História, 
Biologia e Matemática, que colaborariam para conhecer, descre-
ver e caracterizar a agricultura tradicional do lugar. Outro grupo, 
ainda sobre agricultura tradicional, se dispôs a trabalhar com a 
mitigação dos efeitos da contaminação do solo pela agricultura 
e de trabalhar com medidas de conscientização, mediante os 
dados coletados nas entrevistas com os trabalhadores agrícolas. 

Outros temas foram trabalhados por outros grupos, 
porém não é objetivo aprofundar todas essas propostas no 
artigo. Ainda assim cabe ressaltar que a agricultura constitui-se 
aspecto importante em Moçambique, o que justifica o interesse 
dos alunos e professores em trabalhar com o tema. Além disso, 
a maioria apontou que a temática trabalhada na atividade está 
relacionada com o tema do seu trabalho de conclusão de curso. 
Acredita-se que esta escolha ocorre em detrimento da familiari-
dade e segurança e/ou maior domínio teórico-metodológico que 
o aluno possui sobre o tema, uma vez que já está realizando pes-
quisa sobre o assunto. 

Este aspecto vai ao encontro do que Shulman (2014) 
aponta sobre os conhecimentos docentes. Para o autor, é fun-
damental que o professor construa conhecimentos pedagógicos 
do conteúdo (CPC), ou seja, não suficiente que ele tenha apenas 
conhecimento da matéria, mas que também seja capaz de mobi-
lizar esses conhecimentos integrando os conhecimentos peda-
gógicos que possui, sendo necessário saber o conteúdo assim 
como saber aplicá-lo (pedagogicamente), a fim de potencializar o 
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processo de ensino e aprendizagem. É nesse sentido que desen-
volvemos o plano de trabalho do intercâmbio, visando colaborar 
com a construção e mobilização desses conhecimentos docen-
tes. Sendo assim, de forma colaborativa, previu-se a construção 
de propostas de trabalhos de campo e o uso do Atlas Escolar de 
Maputo por professores de uma escola primária.

as propostas de trabalHo 
de campo e o uso do 

atlas escolar de maputo 
pelos professores 

da educação básica

Nesta parte do artigo, visamos apresentar as atividades 
desenvolvidas na Escola de Albasine, que envolve o uso do Atlas 
Escolar de Maputo e o desenvolvimento de propostas de tra-
balho de campo. O primeiro passo foi o de elaborar um plano 
de trabalho contendo o planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas com o uso do Atlas, enquanto recurso didático do 
professor de Geografia, assim como a delimitação de algumas 
temáticas específicas contidas no referido material. O segundo 
momento se refere à busca por escolas interessadas em partici-
par das atividades e, consequentemente, conhecer e ter acesso 
ao Atlas.

Este período de contato e de realização das atividades se 
referia às três últimas semanas do ano letivo das Escolas. Isto 
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porque em Moçambique as aulas terminariam, naquele ano, no 
máximo dia cinco de novembro, data bem anterior ao fecha-
mento do semestre brasileiro. Dessa forma, os professores esta-
vam envolvidos em muitas tarefas como as avaliações finais e, 
por isso, após contato inicial com a direção de duas instituições 
foi feita a apresentação das nossas propostas e a indicação do 
Atlas para uso nas aulas de Geografia. 

Com a autorização dos diretores e aceite dos professores, 
a Escola Primária Completa de Albasine se propôs a conhecer o 
Atlas, participar das atividades e permanecer em contato para 
as futuras propostas da UP-Maputo quando o material fosse 
impresso e disponibilizado às escolas. 

Entretanto, a Escola poderia disponibilizar apenas dois dias 
da semana, por duas semanas, e os encontros seriam durante 
o intervalo dos professores, que era de aproximadamente 40 
minutos. Dessa forma, reelaborou-se o plano de trabalho, visto 
que o tempo seria inferior ao esperado e, portanto, deveríamos 
considerar a impossibilidade de colocar em prática o trabalho 
de campo. Porém, acreditando na importância desta metodo-
logia, não abrimos mão de elaborar as propostas de trabalho 
de campo, visto que o período dedicado para planejamento em 
grupo, apresentação e discussão destas propostas poderia escla-
recer o interesse, as percepções e a utilização, ou não, desta 
metodologia por parte dos professores participantes. 

É necessário ressaltar a importância dos trabalhos de 
campo na produção do conhecimento geográfico. Eles sempre 
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estiveram ligados à produção do conhecimento geográfico e, 
portanto, não seria diferente no processo de ensino-aprendiza-
gem, que é responsável por esta construção do conhecimento 
na Geografia escolar, ou seja, além de reconhecidos no campo 
da pesquisa geográfica e acadêmica, atualmente, também são 
reconhecidos como uma importante metodologia de ensino-
-aprendizagem. Ao partirmos do pressuposto de que a pesquisa 
e ensino são inseparáveis na atuação docente (DEMO, 2006), é 
nítido concebê-los como importantes metodologias de pesquisa 
e ensino em Geografia.

Se autores o descrevem como uma ferramenta clássica 
que proporciona a construção de conhecimentos geográficos, 
para o ensino de Geografia é necessário pensar este desenvolvi-
mento a partir do diálogo com os conceitos cotidianos dos alu-
nos (ALENTEJANO E ROCHA-LEÃO, 2006; SOUZA, 2009; MORAIS 
et. al., 2018).

É nesse sentido que as propostas de trabalho de campo 
fazem sentido quando associadas ao lugar do aluno e, conse-
quentemente, ao uso do Atlas Escolar de Maputo como recurso 
didático para estas atividades. Assim, as propostas desenvolvi-
das pelos professores deveriam, portanto, estarem relacionadas 
à realidade escolar e aos arredores da Escola.

Dessa forma, foram realizados quatro encontros com cada 
grupo de professores participantes. Quatro com os professo-
res da manhã e quatro com os professores da tarde. O primeiro 
encontro objetivava a apresentação do grupo, dos mediadores, 
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do Atlas e das atividades propostas. O segundo encontro foi o 
momento para a discussão em grupo do conteúdo/tema esco-
lhido por cada grupo, para a construção de uma proposta con-
junta de trabalho de campo para o ensino de Geografia que 
desenvolvesse a temática escolhida nos arredores da escola. Os 
professores poderiam em outro momento realizar encontros 
na escola para melhor desenvolverem sua proposta. Os temas 
do Atlas selecionados por eles foram: planejamento urbano, 
ambiente, uso e ocupação do solo, relevo e paisagens de Maputo. 

Já no terceiro encontro houve a apresentação dessas pro-
postas de trabalhos de campo aos arredores da escola, desen-
volvendo a temática escolhida. Os objetivos, turma e hora-aula 
utilizadas eram de escolha do grupo, desde que contextualizas-
sem com a proposta. A maioria dos grupos escolheu e trabalhou 
com os temas de planejamento urbano, uso e ocupação do solo 
e ambiente, onde relacionavam os temas paisagens de Maputo 
e, às vezes, o de relevo. 

As atividades foram planejadas para serem desenvolvidas 
nos arredores da Escola, o que permitiu o diálogo e colaborou 
para o reconhecimento daquela realidade escolar, não só por 
parte da autora, mas também de outros colegas que debatiam 
sobre as escolhas de lugares e faziam contribuições no trabalho 
dos demais. 

Em um dos grupos, os professores optaram por trabalhar 
com o tema de planejamento urbano e destacaram que plane-
jamento não significava bom ordenamento e funcionalidades 
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das instituições, serviços e estruturas do bairro. Ou seja, uma 
área planejada, parcialmente asfaltada, com escola e outros 
serviços não é sinônimo de bom planejamento por parte das 
instituições responsáveis por tais infraestruturas, e isto seria 
facilmente trabalhado pelos professores caso os alunos fossem 
à campo, utilizando o trajeto da escola até a Avenida Cardeal 
Alexandre dos Santos, que ficava a cerca de 150 metros da 
entrada da instituição.

Outros professores trabalharam com o conceito de 
ambiente e incluíram algumas contribuições ao próprio Atlas, 
apresentando sua atividade em diferentes escalas e perspecti-
vas do conceito. Com isso partiam do ambiente da sala de aula, 
posteriormente, iam para o pátio da escola e caminhavam em 
direção a um contêiner de lixo, a duas quadras da instituição, 
que era usado de maneira inadequada pelos morados. Mais 
longe da escola, mas reconhecido ponto de referência da comu-
nidade, está um local de coleta mais adequada e organizada, 
onde outros temas ambientais poderiam ser trabalhados com os 
alunos. Neste ponto, os professores chamavam a atenção para 
o tópico Ambiente no Atlas, que estaria muito restrito ao tema 
lixo, o que delimitou a atividade. 

O tema restrito ao lixo no tópico Ambiente pode indicar 
duas situações, uma que os professores utilizaram apenas o 
Atlas como referência para desenvolver o tema, sendo funda-
mental que o professor utilizasse mais de um material didático 
para as suas aulas. Entretanto, adentrar naquilo que se refere a 
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formação desses docentes e sobre a distribuição e abrangência 
do livro didático, por exemplo, em Moçambique seria tema para 
outro artigo, mas é importante lembrar que a falta de tempo 
para o desenvolvimento das atividades, certamente, dificultou 
essas reflexões por parte dos professores. A segunda situação 
é a de que, ao apontarem que o conceito de ambiente está res-
trito no Atlas, devendo ser mais amplo e incluir outras temáti-
cas, esses professores demonstram uma percepção de ambiente 
mais integrada no que diz respeito aos componentes físico-na-
turais e sociais (MORAIS et. al., 2018), indo além do conteúdo do 
Atlas . Por isso, segundo o grupo, o campo já começou na sala, 
pois esta faz parte do ambiente do aluno.

Outra proposta interessante de trabalho de campo foi a 
de trabalhar com o uso e ocupação do solo nos arredores da 
escola a partir da ocupação e extração dos mangais pela popu-
lação. Esta ocupação irregular traz sérios riscos ao ambiente e à 
população que ocupa esta área, visto que o solo dos manguezais 
caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso, o que impossibilita 
a construção de moradias regulares. Apesar dos mangais serem, 
partindo da escola, mais longe do que os demais trajetos esco-
lhidos pelos outros grupos, ele faz parte do cotidiano do aluno 
e era possível realizar trabalho de campo nos locais apontados. 

Com esses exemplos, os professores conseguiram propor 
trabalhos de campo que buscassem dialogar os aspectos políti-
cos, econômicos e sociais da área com os aspectos físico-natu-
rais do espaço geográfico, visto que os mangais, por exemplo, 
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são importantes zonas de extração dos moradores e de grande 
importância para o equilíbrio ambiental e manutenção da vida 
marinha. Mesmo que estes aspectos tenham sido apresentados 
de forma mais superficial, também devido ao tempo de atividade, 
percebe-se que os professores, em suas horas vagas, pensaram 
coletivamente nas atividades e nos problemas da realidade esco-
lar e do entorno, e isto inclui a maioria dos participantes.

Já o quarto encontro foi desmarcado devido ao Dia da 
Escola, um evento interno da instituição, onde todos os profes-
sores foram dispensados ou deveriam comparecer para uma 
congregação entre os funcionários. Dessa forma, os pesquisado-
res foram à escola apenas para se despedir e agradecer a toda 
equipe diretiva e aos professores participantes, deixando um 
questionário para ser preenchido e coletado posteriormente.

Este documento objetivava proporcionar um momento de 
avaliação e autoavaliação que não foi possível no quarto nem 
no último encontro. Entretanto, ele foi entregue pela direção 
e preenchido sem a presença dos pesquisadores, pois já havia 
fechado o último trimestre e seria impossível ter a presença de 
todos em um único momento. Assim, ressalta-se que alguns 
professores não responderam todas as questões ou respon-
diam que não haviam entendido. Isto aconteceu mesmo com a 
revisão do material pelo professor e diretor, que são moçambi-
canos. Porém, ao ler e analisar todas as respostas e os contex-
tos das falas percebeu-se que, ao solicitar alguma consideração 
sobre “as atividades” – que entendemos como sendo o conjunto 
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de todos os encontros -, às vezes, era entendido pelo professor 
apenas como uma avaliação exclusiva do Atlas, enquanto pro-
duto já finalizado. 

Este questionário tinha cinco questões e 21 professores 
responderam. A primeira questão é referente ao aproveita-
mento das atividades, se de alguma forma havia sido produtiva 
ou não – assim como a última questão, alguns participantes, no 
caso apenas três, tiveram este outro entendimento ao respon-
der, ou seja, não ficou claro para eles que a avaliação deveria 
ser das atividades como conjunto, e não só do Atlas. Ao obser-
var a quinta questão, que era sobre as considerações gerais e 
as sugestões, entendia-se o porquê da resposta negativa da pri-
meira questão dos três professores. Isto porque um deles disse 
que o Atlas era descritivo e os outros dois apontaram que se 
houvesse mais tempo seria mais proveitoso, entretanto, na 
questão 2 todos os 21 participantes marcaram que com certeza 
usariam o Atlas quando disponibilizado na Escola e, na questão 
4, 19 deles apontaram que, ao construírem propostas de traba-
lhos de campo, motivaram-se na tentativa de realizá-las em suas 
aulas futuras.

Ressalta-se também que alguns docentes não eram forma-
dos em Geografia, mas foram convidados pela direção para conhe-
cer o material, juntamente com os professores da disciplina. Logo, 
acredita-se que a dificuldade desta minoria para uso do Atlas pode 
estar ligada a falta de formação geográfica, da alfabetização e do 
letramento cartográfico, que segundo Richter (2017), são aspectos 
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importantes para a leitura e análise geográfica. Aspectos estes que 
não poderiam ser aprofundados devido ao pouco tempo disponi-
bilizado para o desenvolvimento das atividades previstas. Porém, 
conforme dialogado com os professores da UPM, esta atividade 
seria vista como um primeiro contato com escolas interessadas no 
Atlas e que, portanto, estas questões deveriam ser aprofundadas 
quando a equipe retornar à instituição com o Atlas impresso e dis-
ponível a todos os participantes.

Já as questões 3 e 4 do questionário eram voltadas às pro-
postas de trabalho de campo e, dessa forma, devido ao maior 
tempo e participação na elaboração destas propostas, os profes-
sores responderam com mais clareza. Isto porque, como visto, 
alguns professores perceberam a parte de apresentação e reco-
nhecimento do Atlas separadamente da parte em que ele era 
utilizado como recurso, na elaboração das propostas de traba-
lhos de campo, o que dividiu as avaliações. Somando-se a isso, 
talvez, a impossibilidade de colocar em prática o trabalho de 
campo, também possa ter dividido este entendimento, e nem 
todos os professores participaram da elaboração das propostas, 
mas a maioria convidada preencheu a avaliação que correspon-
dia ao conjunto dos encontros.

Assim, em resposta às questões 3 e 4, sobre a realização 
dos trabalhos de campo em suas aulas e sobre um dia realizá-los, 
após a experiência de propostas com o uso do Atlas, temos como 
retorno a resposta de 7 professores que já fizeram alguma vez 
trabalho de campo em suas aulas, porém, sem adentrar a uma 
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explicação, e 14 deles dizem que nunca fizeram. Destes 14, desta-
cam-se como justificativas: a falta de tempo; a falta de material; 
disponibilidade da Escola; medo de comprometer o programa da 
Escola; o número excessivo de alunos; o fato de ainda não terem 
visto como necessidade; por questões de segurança dos alunos; 
falta de apoio financeiro entre outras condições não favoráveis.

Estas questões levantadas não são diferentes das que os 
professores brasileiros se deparam. Porém, escolas brasileiras e 
moçambicanas possuem realidades distintas e precisamos con-
siderá-las. Um exemplo disso se refere à uma fala que mais se 
destaca entre os professores: a quantidade de alunos por turma. 
Alguns professores apontam uma quantidade muito maior que a 
realidade brasileira e, para superar essa dificuldade, propuseram 
trabalho conjunto com outros professores. Além disso, a falta de 
materiais didáticos nas escolas também é um ponto a destacar 
e, por isso, houve grande interesse em conhecer o Atlas Escolar.

Ter solicitado aos professores que a proposta de trabalho 
de campo fosse pensada para os arredores da escola facilitou o 
planejamento das atividades e a motivação dos docentes, pois, 
dessa maneira, eles propuseram algo que realmente acredita-
vam ser possível de realização e não apenas algo para cumprir 
com a atividade. Essas informações eram facilmente percebi-
das quando, em suas apresentações, os professores apontavam 
lugares de fácil acesso e em suas falas apontavam que, com a 
autorização da Escola, seriam capazes de realizar tal atividade 
com a utilização do Atlas. 
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Como colocado, na questão 4, 19 professores destacaram 
que pensariam em fazer algum trabalho de campo, depois de 
terem construído suas propostas durante os encontros e com o 
uso do Atlas Escolar como recurso didático. Sobre os 2, dos 21, que 
responderam negativamente, um disse que a turma que traba-
lhava é classe inicial e que não teria como desenvolver um traba-
lho de campo, e o outro reafirma a falta de materiais ao trazer que 
“vai depender” do uso de “material para os alunos”, o que pode 
significar o apontamento de que o Atlas ainda não foi disponibili-
zado de forma impressa às Escolas ou de que mesmo com o Atlas 
ainda faltam outros recursos para os professores e alunos.

É fundamental destacar que, mesmo com todos esses 
apontamentos sobre as complexidades de se realizar trabalhos 
de campo, os professores fizeram propostas criativas, dialo-
garam entre si, deram opiniões sobre determinadas partes do 
Atlas que poderiam ser melhoradas, entre outras reflexões. Eles 
disponibilizaram seu tempo – que poderia ser destinado para 
outras atividades – para conhecer o material e pensar metodo-
logias para o seu uso. Além disso, cabe destacar que essas ativi-
dades foram possíveis devido ao apoio da direção que aceitou a 
proposta e mobilizou todos os professores participantes, objeti-
vando dialogar com o conhecimento acadêmico e escolar, além 
de estar aberta às futuras proposições da UPM, quando o mate-
rial for impresso e disponibilizado.

Tanto a primeira atividade apresentada na primeira 
parte desse artigo – sobre a aula expositiva dialogada com o 
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desenvolvimento de propostas de Estudos do Meio com os alu-
nos de graduação da UP-Maputo – como as atividades desen-
volvidas com os professores da escola primária, na segunda 
parte desse artigo, trazem muitas outras reflexões que vão além 
daquelas destacadas ao longo do artigo, porém, para aprofundar 
nessas atividades, teórico e metodologicamente, seria necessá-
rio um espaço maior que esse artigo.

Mesmo assim acredita-se que, ao trazer os dados das 
entrevistas e os relatos das propostas interdisciplinares, foi 
perceptível que os professores têm apreço pelos trabalhos 
de campo e pelos estudos do meio, reconhecem a importân-
cia dessas metodologias e demonstram interesse de realizá-las 
em suas aulas. Apesar de apontarem vários empecilhos para a 
sua realização no Ensino Primário, esforçaram-se para superar 
estes desafios ao elaborarem propostas interessantes, numa 
tentativa de dialogar teoria (conteúdo do Atlas Escolar) e prá-
tica; valorizar o espaço local (tanto de Maputo como dos arre-
dores da Escola); propor o desenvolvimento de conteúdos e 
conceitos geográficos (uso e ocupação do solo, relevo, planeja-
mento urbano, problemas ambientais, entre outros); a tenta-
tiva de diálogo entre os componentes físico-naturais e sociais 
do espaço geográfico, e dos conhecimentos acadêmicos e coti-
dianos, uma vez que os conteúdos do Atlas valorizavam, justa-
mente as problemáticas de Maputo, e as propostas do plano 
de trabalho indicavam, por sua vez, o seu desenvolvimento nos 
arredores da Escola. 
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Todos os aspectos mencionados são considerados funda-
mentais para o processo de ensino e aprendizagem, segundo 
Cavalcanti (2010). A autora os menciona dentro das orientações 
para o ensino de Geografia, que seriam: o lugar como referência 
no tratamento dos conteúdos geográficos; a formação de concei-
tos; o desenvolvimento da capacidade de leitura e mapeamento 
da realidade pela linguagem gráfica e cartográfica; o tratamento 
crítico das temáticas físico-naturais; a abordagem do conceito 
de ambiente e discussão de ética ambiental; a abordagem de 
temas socialmente relevantes; a contribuição efetiva à formação 
da cidadania, entre outros. 

Mesmo que não tenha sido possível a realização efetiva 
dos trabalhos de campo e o acompanhamento dessas orienta-
ções, acredita-se que os professores participantes, ao proporem 
o desenvolvimento de conteúdos e conceitos envoltos em pro-
blemáticas do cotidiano escolar, potencializaram suas propos-
tas, uma vez que ao trabalharem com os arredores da escola, 
valorizaram a realidade cotidiana de seus alunos. Destaca-se 
essa valorização do espaço local para o ensino de Geografia, 
pois é, justamente, um dos objetivos centrais do projeto que foi 
desenvolvido entre as universidades e ponto de partida para o 
processo de ensino e aprendizagem geográfica.
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considerações finais

Este intercâmbio proporcionou experiências significativas 
tanto no âmbito profissional, conforme apresentado ao longo 
do trabalho, como no pessoal. Cabe destacar a importância do 
Projeto neste contexto, pois foi ele que proporcionou as trocas, 
os intercâmbios e os diálogos entre a universidade brasileira e a 
moçambicana. A elaboração do Atlas Escolar de Maputo promo-
veu a integração dos conhecimentos geográficos e cartográficos, 
somada a uma ação mais integrada dos docentes e estudantes 
na construção desse material didático. 

Além disso, desenvolver atividades que estão vinculadas a 
trajetória acadêmica da autora, como os Estudos do Meio e os 
Trabalhos de Campo, em outro contexto local, proporcionou um 
novo olhar, com diferentes perspectivas do processo de ensi-
no-aprendizagem de Geografia, que corroboram a importân-
cia de se trabalhar a Cartografia e a Geografia do lugar como 
referência, assim como a importância do uso e da elaboração de 
metodologias de ensino e de materiais didáticos, pelo professor, 
nesse processo. 

Por fim, destaca-se que, apesar do artigo focar no relato 
de duas atividades de maior envolvimento no intercâmbio, 
foram desenvolvidas outras atividades acadêmicas como a par-
ticipação em eventos e em defesas, também em atividades 
não acadêmicas que somaram no aprendizado sobre o espaço 



b

vvvvvvv

154

local. Foram vários os diálogos realizados com diversos pro-
fessores e alunos da UP-Maputo, com outros moçambicanos, 
também com os brasileiros que desenvolviam, paralelamente, 
suas pesquisas em diferentes temáticas e áreas do conheci-
mento. Várias pessoas que, com suas pesquisas igualmente 
relevantes, ao compartilharem suas experiências de pesquisas 
com os demais colegas, geravam discussões importantes sobre 
os aspectos culturais, raciais e políticos da realidade moçambi-
cana que, por sua vez, dialogavam histórica e geograficamente 
com o contexto brasileiro. 
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ARSÉNIO MILHARES MATINO

A geografia como disciplina escolar possui objetivos edu-
cacionais específicos com vista a desenvolver habilidades e ati-
tudes úteis para formação da personalidade dos indivíduos. Isto 
porque as disciplinas escolares possuem um propósito próprio, 
que é de formar indivíduos que possam lidar com as demandas 
estabelecidas numa nação e no mundo.

Neste âmbito, é legítimo que se questione o carácter 
educativo da Geografia escolar, que tem a “fama” de ser uma 
disciplina maçante, enfadonha e mnemónica como se refe-
riu Lacoste (1988). Estes aspectos são típicos da chamada 
Geografia tradicional, centrada mais na mediação do con-
teúdo, frequentemente desvinculado da realidade geográ-
fica próxima do aluno. Ora, a realidade geográfica do aluno 
é o espaço local ou lugar, pois é onde ele vivencia maior 
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parte das suas experiências de vida, tanto emocionais, assim  
como espaciais.

A questão da abordagem do espaço local no ensino de 
geografia é primordial quando se pretende construir uma geo-
grafia que conduz os alunos a desenvolver o raciocínio espa-
cial útil para a vida quotidiana e para o mundo contemporâneo 
(CAVALCANTI, 2008).

Uma das inovações do Plano Curricular do Ensino 
Secundário Geral (PCESG) é a “valorização de experiências locais 
no processo de ensino-aprendizagem, articulando os conteú-
dos propostos nos programas de ensino com a realidade local” 
(PCESG, 2007, p. 31). Nesse sentido, na geografia escolar o espaço 
local constitui uma escala de abordagem primordial para cons-
trução dos conhecimentos pelos alunos. Ao longo do trabalho, 
busca-se refletir sobre esses aspetos baseando-se nas perceções 
dos professores e experiência pessoal como antigo estudante e 
professor em exercício.

metodologia

A metodologia adotada na elaboração do trabalho foi 
a abordagem qualitativa. Esta abordagem segundo Bogdan 
e Biklen (1982) apud Ludke e André (1986) caracteriza-se pela 
obtenção de dados descritivos através de um contacto direto do 
pesquisador com a situação estudada, onde se enfatiza mais o 
processo do que o produto e há maior preocupação em retratar 
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as perspetivas dos sujeitos da pesquisa. A abordagem qualitativa 
valoriza os contextos em que os sujeitos se encontram inseridos, 
retratando as suas visões e experiências.

As técnicas utilizadas na recolha de dados foram as seguin-
tes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas.

A pesquisa bibliográfica visou o levantamento e análise de 
materiais bibliográficos para a construção do referencial teórico 
em relação ao espaço local e geografia escolar. 

A pesquisa documental serviu para a colecta e análise de 
documentos oficiais sobre o ensino de geografia, designada-
mente o Plano Curricular do Ensino Secundário Geral (PCESG) e 
os programas de ensino de geografia (8ª, 9ª e 10ª classe).

Para aferir as percepções dos professores em relação a 
abordagem do espaço local utilizou-se a entrevista semiestru-
turada e tomou-se– como sujeitos da pesquisa 4 professores de 
Geografia do Ensino Público. A definição da amostra da entre-
vista baseou-se na amostragem acidental, considerando a dis-
ponibilidade dos professores em aceitar a entrevista. Trata-se 
portanto de uma amostra reduzida dada ao carácter explorató-
rio do estudo.

Os referenciais para as reflexões do autor basearam-se 
nos aportes teóricos levantados, as respostas dos professo-
res entrevistados e na experiência subjetiva em relação ao 
assunto tratado.
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o espaço local: tentativa de definição

A noção de espaço local envolve dois conceitos, “espaço” 
e “local”. O primeiro é considerado uma categoria de análise 
geográfica tal como o lugar, a paisagem, região e território. O 
segundo naquela que é a perspetiva mais comum (de inspira-
ção idealista Kantiana) é tido como uma escala básica na hierar-
quia de ordenação dos fenómenos e processos que ocorrem no 
espaço onde depois se tem o nível regional, nacional e global 
(HEROD, 2008). Deste modo:

Dentro de tal estrutura analítica o “global” é 
usualmente definido pelos limites geológicos da 
terra, enquanto o “local” é visto como uma reso-
lução especial útil para a compreensão dos pro-
cessos e práticas que ocorrem numa extensão 
territorial mais baixa que a escala “regional”, que 
por sua vez é vista como algo mais baixo que a 
escala “nacional” (o qual, por sua parte, é visto 
como sendo algo mais baixo que a escala global. 
(HEROD, 2008, p. 219)

Este ponto de vista idealista contrasta com o a perspetiva 
materialista, que defende que o local é um espaço socialmente, 
economicamente e politicamente construído por diversos ato-
res, portanto, não sendo algo dado, que espera ser utilizado. 
Neste contexto, deve-se conceber o local, o nacional ou o glo-
bal como algo socialmente construído através de luta e compro-
misso. (HEROD, 2008)
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O debate profundo acerca das diferenças entres as 
duas conceções de local ultrapassa o escopo deste trabalho, 
porém, serão feitos alguns comentários. A perspetiva idea-
lista enfatiza o local enquanto espaço dado e isolado das 
escalas superiores, e a marxista os atores que constroem o 
local e como procuram construir o global. Contudo, o local 
tanto numa, como noutra abordagem é tido como a escala 
básica, de dimensões mais pequenas, onde ocorrem os pro-
cessos e os fenómenos, e onde os atores iniciam a transfor-
mação do espaço.

Portanto, entendendo-se o local como uma porção do 
espaço básico ou mais inferior onde atuam diversos atores, a 
noção de espaço local está mais próxima da categoria lugar. Há 
inclusive alguns autores que relacionam lugar com localidade, 
como é o caso de Giddens (1991, p. 22), que considera que o 
lugar “é melhor conceitualizado por meio da idéia de locali-
dade, que se refere ao cenário físico da atividade social como 
situado geograficamente”. 

O lugar segundo Cabral (2007) vinculou-se à trajetória 
da Geografia Humana através de dois ramos: a geografia radi-
cal e a geografia humanista. Do ponto de vista radical, “o lugar 
é qualificado como uma construção socio-histórica que cum-
pre determinadas funções” (CABRAL, 2007:148). Deste modo, o 
lugar que está ligado ao local funda a escala do cotidiano, cujos 
seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, 
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a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigui-
dade (SANTOS, 19991apud CABRAL, 2007).

Holzer (1999) lembra que o significado clássico de lugar 
estava vinculado ao sentido locacional, sendo portanto, algo 
objectivo. Porém, sob o ponto de vista humanista o lugar passa 
a ter uma outra aceção relacionada com a valorização da expe-
riência subjetiva dos indivíduos. Assim, o lugar é “o centro das 
ações e das intenções, onde são experimentados os eventos 
mais significativos de nossa existência” (RELPH, 19762, p. 42-43 
apud HOLZER, 1999). TUAN (19793apud HOLZER, 1999, p. 71) 
refere ainda que:

Se para as técnicas de análise espacial o lugar 
se comporta como um nó funcional, para o 
humanista ele significa um conjunto complexo 
e simbólico, que pode ser analisado a partir da 
experiência pessoal de cada um – a partir da 
orientação e estruturação do espaço, ou da expe-
riência grupal (intersubjetiva) de espaço – como 
estruturação do espaço mítico-conceitual.

Segundo Cabral (1999) um aspeto curioso da abordagem 
humanista de lugar é de que o lugar não está limitado ao nível 
pragmático da ação e da perceção, mas que sua experiência 

1 SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1999.

2 RELPH, Edward. (1976): Place and Placelessness. London: Pion, 156 p.
3 TUAN, Y. Space and place: humanistic perspective. In: GALE, S. OLSSON, G. 

(orgs.).Philosophy in Geography. Dordrecht: Reidel, 1979, pp. 387-427. (Publicado 
originalmente em: Progress in Geography, (6), pp. 211-252, 1974). 
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(direta ou simbólica) se constitui em diversas escalas: atual-
mente ela formaria um contínuo que inclui o lar, como pro-
vedor primário de significados; a localidade ou bairro, como 
campo de sociabilidade; a cidade; as regiões; o Estado-nação 
e até mesmo o próprio planeta. Isto porque atualmente os 
locais são completamente penetrados e moldados por influên-
cias sociais bem distantes deles, e o que estrutura o local 
não é simplesmente o que está presente na cena, pois lugar 
oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza  
(GIDDENS, 1991).

o espaço local na geografia escolar

A reafirmação do espaço local ou do lugar na geografia 
escolar é um fenómeno que tem marcado o século XXI, junta-
mente com a necessidade de articulação local-global na abor-
dagem de conteúdos geográficos, e a formação de conceitos 
geográficos e outros (CAVALCANTI, 2008). Nesta perspetiva a 
geografia escolar é chamada a ter uma nova postura em relação 
as questões que se levantam tanto em relação ao seu carácter 
educativo, assim como ao fenómeno da globalização.

No que respeita ao seu carácter educativo a geografia esco-
lar tem sido criticada pela alegada abstração dos seus conteúdos 
e pouca importância na formação do aluno. Em relação a globali-
zação Callai (1999) afirma que em um mundo em que a globaliza-
ção se faz sentir em todos os aspectos afetando as vidas de todos 
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os homens em todos os lugares, é preciso estudar os fenômenos 
considerando a sua inserção na complexidade global.

De facto, o lugar tal como foi visto não está isolado do glo-
bal, pois com ele se articula e se relaciona.

Essa proposição tem sido defendida por vários autores, que 
entendem que a construção de uma geografia para a vida coti-
diana passa necessariamente pela abordagem do lugar, dando 
enfoque para a relação local-global. Tal afirmativa segundo 
Pitano e Noal (2015, p. 68):

Está pautada na relação escola-mundo, na qual 
o educando precisa conhecer e analisar o mundo 
contemporâneo através da perspetiva geográfica 
local, a fim de compreender como a sociedade se 
organiza no tempo e quais as relações que esta-
belecem na transformação do espaço. 

Assim, é importante na geografia escolar envolver o indiví-
duo no seu meio, compreender e incorporar nos conteúdos for-
mais da geografia o espaço construído no cotidiano, que inclui 
os micro espaços que são os territórios do indivíduo, da famí-
lia, da escola, dos amigos (CALLAI, 1999). O espaço local, sendo 
o “espaço vivido pelos alunos deve ser o ponto de partida do 
professor no desenvolvimento de qualquer conteúdo, promo-
vendo, assim, a compreensão da realidade local no contexto glo-
bal” (PITANO e NOAL, 2015, p. 69).

Na geografia escolar segundo Cavalcanti (2012) é preciso 
trabalhar os fenómenos geográficos respeitando o nível de abs-
tração e de cognição das crianças e jovens apontando evidências 
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de um lugar como localização de algo, e também como expe-
riência quotidiana, familiar, identitária, mas ainda como dife-
renciações, comparações, processos, relações de uma realidade 
objetiva e global.

Comunga-se com a perspetiva de que é preciso estudar os 
conteúdos a partir do cotidiano dos alunos, considerando a rela-
ção dialética que se estabelece entre o local e o global, ou seja, 
a multi-escalaridade. 

a geografia escolar no ensino secundário 
geral (esg) em moçambique

A geografia está inclusa em todo o ESG (8ª à 12ª classe) 
como disciplina independente. A organização dos conteúdos a 
abordar difere de acordo com os objetivos de cada ciclo e classe. 
Assim, centramo-nos no primeiro ciclo (8ª, 9ª e 10ª classe), onde 
os conteúdos estão organizados conforme o quadro à seguir.

Em Moçambique, a geografia escolar é caracterizada pelo 
tradicionalismo e pelo enfoque nos conteúdos e não nos objec-
tivos educacionais (LÍNGUA, 2006). Caracteriza-se ainda pela 
organização segmentada dos conteúdos e em círculos concêntri-
cos, o que manifesta-se não só nos livros didáticos mas também 
na maneira como o professor prepara os conteúdos das aulas.
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Quadro 1 – Resumo dos conteúdos da disciplina  
de Geografia no I ciclo do ESG

Classe Ramo da geografia Conteúdos

8ª Geografia física 
Geral

Introdução à Geografia, Atmosfera, 
Hidrosfera, Litosfera e Biosfera

9ª Geografia Humana 
Geral

População, Agricultura, Indústria e 
Comércio, Turismo, Transportes e 
comunicações e Cidades

10ª Geografia física 
e Humana de 
Moçambique

Geografia Física de Moçambique, 
Geografia Humana de Moçambique e 
Moçambique e a SADC

Fonte: Programas de Ensino da 8ª, 9ª e 10ª classe, 2010.

Segundo Anusse e Santos (2016, p. 8) a respeito da geogra-
fia escolar em Moçambique:

O ensino de Geografia, construído pela repro-
dução de manuais, conduz a uma insatisfação e 
a um descomprometimento dos alunos frente a 
essa disciplina, podendo-se perceber afirmações 
que reforçam a ideia de que a metodologia uti-
lizada pela maioria dos professores nas escolas 
não tem relação com a vida quotidiana dos alu-
nos, o que direcciona a aprendizagem para repe-
tições, impossibilitando a recriação.

A geografia escolar é bastante marcada pela reprodução 
dos conteúdos dos livros didáticos e o distanciamento com a 
realidade quotidiana dos alunos.
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as concepções dos professores em relação 
ao espaço local no ensino de geografia

Para perceber as concepções dos professores em relação 
ao assunto em estudo neste trabalho foram aplicadas entrevis-
tas a 4 professores de escolas secundárias ao nível da cidade 
de Maputo e Cidade a Matola. As questões da entrevista eram 
constituídas por 7 questões sobre assuntos relacionados com a 
abordagem do espaço local no ensino de geografia.

O perfil dos professores entrevistados é resumido no qua-
dro 2. Em termos de anos de experiência todos eles tem mais de 
5 anos e trabalham ou já trabalharam com as classes do I Ciclo 
do ESG (8ª, 9ª e 10ª classe). E todos eles tem formação específica 
em Licenciatura em Ensino de Geografia (LEG) na Universidade 
de Pedagógica (UP).

Quadro 2 – Características básicas dos sujeitos da pesquisa.
Desig- 
nação

Anos de 
experiência (ESG)

Idade Classes que já 
ensinou 

Formação

P1 7 31 8ª, 9ª e 10ª LEG-UP

P2 6 32 8ª, 9ª e 10ª LEG-UP

P3 5 27 8ª, 9ª, 10ª e11ª LEG-UP

P4 14 44 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª LEG-UP
Fonte: Entrevistas com os professores, 2019.
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A primeira pergunta feita aos professores foi se eles valori-
zavam ou não a escala local na abordagem dos conteúdos. Todos 
os professores responderam positivamente a esta questão, 
porém, disseram que isso acontecia algumas vezes, porque, não 
é fácil relacionar todos os conteúdos com a dimensão local. Na 
ótica dos professores, há alguns temas relativamente difíceis de 
abordar a nível local, principalmente os de Geografia Física dado 
ao ambiente urbano (no sentido de cidade) onde estão inseridas 
as escolas em que trabalham.

Um dos professores (P2) argumentou que alguns temas 
relacionados com a geografia física como rochas não se tem 
como fazer abordagem a nível local porque não há como visua-
lizar as rochas. Isso só pode ser concretizado através de uma 
visita de estudo a um local onde é possível observar as rochas. 
Mas, em contrapartida abordar o comércio é mais fácil porque 
é algo que os alunos veem no seu cotidiano, por isso a assimi-
lação é rápida.

Nessa ordem de ideia, é como se se concebesse a cidade 
como um local marcado simplesmente pelos fatos humanos, 
onde os elementos naturais são praticamente inexistentes. De 
facto, as cidades transformam e degradam o meio natural, e o 
rasto mais visível dessa degradação é por exemplo a redução 
da vegetação. Mas, aspectos como o solo e rochas continuam 
a existir e a evoluir debaixo do manto de concreto que constitui 
as cidades. Em suma, as cidades não são completamente meios 
antrópicos, o meio “natural” continua a existir.
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Assim, para os professores a questão da abordagem do 
local varia de acordo com o conteúdo da aula, e a sua prática 
tem sido de valorizar tanto a escala local, assim como a nacional 
e mundial.

A vinculação das escalas com os conteúdos no ESG é influen-
ciada pela organização curricular em círculos concêntricos, onde 
na 8ª e 9ª classe aborda-se a geografia física geral e geografia 
humana geral a escala mundial, respetivamente; e na 10ª classe 
são abordados os conteúdos da Geografia Física e Humana de 
Moçambique. A escala de abordagem mais baixa está preconizada 
no Ensino Básico, que é o meio, a província e continentes.

A outra pergunta feita aos professores foi em relação as 
estratégias metodológicas utilizadas para abordar o local. Todos 
os professores referiram que recorriam a exemplos. Porém, o 
professor P2 respondeu que recorria também a observação, 
no caso do solo por exemplo. Eles justificaram que recorriam a 
esses métodos dada a impossibilidade de concretizar os conteú-
dos através de excursões devido a dificuldades como a falta de 
fundos nas escolas, e limitações em termos de material didático.

Nesse contexto, pode se afirmar que os professores pro-
curam sempre incluir a abordagem do local nas suas aulas, mas 
possuem limitações de natureza material e de natureza curricu-
lar conforme os professores P2 e P4 que falaram de limitações 
de carga horária na disciplina de geografia.

Em relação a contribuição que a abordagem do espaço local 
tem na educação dos alunos, os professores foram unânimes em 
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afirmar que é uma forma de aliar a teoria e a prática e de facilitar 
a assimilação do conteúdo. O professor P2 referiu que a conside-
ração da escala local permite o aluno conhecer a importância de 
determinados aspectos do seu local de vivência. A professora P1 
referiu que isto ajuda alguns alunos a captar a matéria de outra 
maneira, uma vez que existem aqueles que não assimilam os 
conteúdos de forma oral, é portanto, uma forma de “inclusão”.

Perguntou-se aos professores acerca das dificuldades que 
enfrentam quanto tenta abordar os conteúdos ao nível local. 
As dificuldades identificadas foram: falta de material didático, 
tempo e falta de conteúdos sobre a “geografia” do espaço local. 
Em relação ao tempo o professor P4 argumentou que a carga 
horária da disciplina de geografia era reduzida4 e não permite 
explorar mais as questões locais.

No que respeita ao aspeto material didático o P3 afirmou 
que a “falta de material didático que trata na essência de con-
teúdos locais é um dos aspectos que trava uma abordagem mais 
elucidativa”.

A última pergunta era sobre as sugestões dos professores 
para uma melhor abordagem do espaço local na Geografia. A 
professora P1 referiu que deviam haver estudos profundos sobre 
a “geografia” dos locais e facilidade de acesso de material didá-
tico. O professor P2 mencionou também a necessidade de se ter 
mais informação sobre o local, sugeriu a criação de um fundo 

4 Recorde-se que a carga horária da disciplina é de 2 tempos (cada aula com 45 
minutos) por semana no I ciclo do ESG.
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de excursão nas escolas públicas financiado pelo governo e indo 
mais além referiu que o professor deve utilizar outras ferramen-
tas como a imagens de satélite e pesquisas na internet. A pes-
quisa na internet foi também sugerida pelo professor P4. Por sua 
vez, o professor P3 considerou a “criação de manuais que tratem 
de assuntos locais como alicerce aos manuais escolares é um dos 
aspectos essenciais.

Portanto, concordando com a sugestão do professor P2 é 
preciso que o professor seja proactivo na busca de materiais que 
possam subsidiar na abordagem do local e não se limitar as difi-
culdades laborais. A internet e sobretudo a pesquisa do profes-
sor é essencial na busca de materiais e conteúdos que permitam 
uma melhor abordagem do local.

algumas reflexões

A abordagem do espaço local é ainda um desafio conside-
rando as limitações de natureza didático-pedagógicas do ensino 
de geografia nas escolas. Uma das principais dificuldades que se 
depara é a ausência de conteúdos sistematizados sobre as carac-
terísticas do espaço local. Os livros didáticos abordam os conteú-
dos em escalas superiores ao local (província, país e mundo). A 
definição dessas escalas é conforme o emanado nos programas 
de ensino, que estão organizados em círculos concêntricos.

A abordagem em círculos concêntricos adotada na geo-
grafia escolar em Moçambique encara o espaço geográfico 



vvvvvvv

b

vvvvvvv

171

em termos de limites administrativos. Ainda reina na geogra-
fia escolar a descrição das características de Moçambique e 
de outros continentes. Contudo, na 10ª classe o professor tem 
pelo menos a possibilidade de obter alguma informação até ao 
nível de província.

Nesse sentido, os envolvidos no processo de ensino-
-aprendizagem são convidados a dar mais de si de modo a reunir 
informações relevantes sobre o espaço local/lugar. Mas, consi-
derando que em tempos de globalização verifica-se uma maior 
conexão entre o global e o local, e os lugares não estão isolados 
é preciso que se compreendam esses relacionamentos.

A análise que se faz é que o paradigma tradicionalista domi-
nante no ensino moçambicano pode ter influência na desconside-
ração do lugar nas aulas de geografia. É verdade que no ensino, 
prevê-se a passagem do aluno em diferentes escalas (família, pro-
víncia, país, mundo) a medida que este progride de classe, mas 
existem ainda lacunas na abordagem do espaço local. 

Outro fato, é que os programas de ensino no I ciclo do 
ESG preconizam em cada classe a abordagem dos conteúdos em 
determinada escala (país e mundo), o que faz com que a abor-
dagem do espaço local muitas vezes seja subestimada. Nisto, 
acredita-se que é possível considerar o espaço local no ensino 
de geografia, mesmo que os programas de ensino preconizem 
determinados pressupostos específicos, porque alguns assun-
tos globais manifestam-se também a nível local (exemplo das 
mudanças climáticas).
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E é também preciso que o espaço local não seja conce-
bido no sentido estritamente locacional (ou localidade), como 
se tivesse limites geográficos concretos, mas sim no sentido de 
lugar ou espaço vivido. 

considerações finais

Defendeu-se neste artigo a ideia de que o espaço local está 
ligado ao conceito de lugar, e que nos tempos contemporâneos 
não deve ser visto de forma isolada devido a globalização.

Os resultados das entrevistas com os professores revela-
ram que ainda que eles considerem o local na abordagem dos 
conteúdos geográficos, existem limitações de ordem didática 
como a falta de materiais de ensino que abordem aspectos geo-
gráficos ao nível local. Percebe-se que os professores centram 
as suas abordagens as escalas propostas pelos programas de 
ensino, e a abordagem considerando o espaço local é ainda inci-
piente. Isto pode estar relacionado com o paradigma de geogra-
fia escolar dominante em Moçambique, onde se enfatiza mais a 
memorização do que a construção do saber geográfico.

Nos livros didáticos não é sempre possível obter informa-
ções sobre o espaço local, por isso é preciso procurar outras 
fontes, principalmente a geografia acadêmica, que é um dos 
principais referenciais da geografia escolar.

Se de facto se almeja construir uma geografia escolar essen-
cial na formação do aluno é necessário que sejam superados os 
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desafios existentes. E isso passa necessariamente por mudanças 
não só na prática docente, mas também na formação dos pro-
fessores e no paradigma de geografia escolar dominante.

As conclusões deste estudo no que respeita as concep-
ções dos professores não podem ser generalizadas para o uni-
verso dos professores de geografia, por se tratar de um estudo 
de natureza exploratória. Porém, elas representam as experiên-
cias vivenciadas por muitos professores de Geografia nas escolas 
secundárias públicas em Moçambique.

Por fim, sugere-se que se trabalhe com as categorias de 
análise geográfica paisagem e lugar durante o tratamento dos 
conteúdos e a relação que têm com outros lugares. Essas cate-
gorias são as que estão diretamente relacionadas com a noção 
do espaço vivido ou quotidiano. 
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Gabriela Leles, numa aula 
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4ª classe
Jogos e passatempos (2014)

Atividade desenvolvida na  
UP-Maputo. Gratidão às supervisoras 
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Nercio, Franisse e Roda – alunos 
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vice-Ministro da Educação  
de Moçambique, Dr. Francisco 
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Encerramento da Oficina de 

construção de atlas escolares,

com professores e alunos do curso 
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Oficina de elaboração de mapas  
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com Prof. Diego Tarley Nascimento, 
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Equipe do Projeto Atlas Escolares 

de Goiânia/Brasil e de Maputo/
Moçambique (2016)

Avaliação das pranchas do Atlas 
Escolar de Maputo, com integrantes 

do projeto em Maputo (2016)

Primeira reunião de trabalho do 
projeto, durante missão de estudos 

em Maputo (2014)

Primei
ros en

caminh
amento

s para
 

efetiv
ação d

o proj
eto em

 Maput
o. 

Profª 
Miriam

, Prof
ª Suze

te e 

Gustav
o, do 

interc
âmbio 

brasil
eiro.  

(2014)



vvvvvvv

vvvvvvv

Lana, Palloma e Gustavo  
em encontro com Paulina Chiziane

(2014)

Reunião com os bolsistas 
do Projeto dos Atlas Escolares  

(2015)

1ª Bienal da UP(2014)

Autore
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Produção Cartográfica na  

Universidade Pedagógica (2017)

Aula de Cartografia Escolar, com 
Prof. Denis Richter. UP 

Moçambique (2015)
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2015)

Conferência bienal sobre as 
práticas de ensino de geografia 

em moçambique (2017) 
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 passeata em alusão ao dia  

Internacional dos Estudantes

(17/11/2014)

Recepção ao alunos estrangeiros  
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(2014)
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Trabalho de Campo do GECE 

com os professores Marquiana 
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Missões de estudo Brasil/Moçambi-
que. Projeto AULP/CAPES:  

Prof. Eguimar/UFG com UEM;  
Profª Míriam Bueno/UFG com UP

 de Moçambique (2014)
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Entrada do Park Kruger(2014)

Trabalho de campo no bairro  
de Chamanculo. Maputo (2014)
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(RADTK
E, 201

8)

Melhores amigos da Geografia da 
UP - Timóteo, Nércio, Franisse, 
Arsénio, Gustavo, Lana e Roda 

(2014)
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FEIMA Maputo, com Thayna, 

Jefferson e Valéria. Gratidão! 
(RADTKE, 2018)
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Profª Miriam e Luiz Ribeiro com o 
casal Pedro e Terezinha Pota – os 
amigos do intercâmbio. A eles, 
nossa amizade e nossa gratidão. 

(2014)
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Lançamento de livros 
com Mia Couto, em Maputo (2015)

Passeio ao Parque dos Elefantes,
na África do Sul (BUENO, 2016)

Museu 
de His
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Natura
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Comemoração da Independência  

do Brasil, no Centro Cultural  

Brasil/Moçambique (2015)
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(2017)

Estátua de Eduardo Mondlane 
(CAVALLINI, 2017)

Parque Kwa Madwala, 
na África do Sul (2015)

Olhar de dentro do Museu de 
Geologia de Maputo. Em homenagem  
à Rosalina Moisés. (RADTKE, 2018)
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Pôr do sol no Parque Krüger
(2017)

Vista 
da for

taleza
 de Sã

o 
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ião (C

AVALLI
NI, 20

17)

Escola Primária Completa de 
Albasine. Agradecimento aos 

trabalhadores desta instituição. 
(RADTKE, 2018)

Vista do Bloco da sala de aula  

de informática (CAVALLINI, 2017)
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Parque
 Krüge
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Ônibus de transporte indo para 
Nampula (CAVALLINI, 2017)

Câmara Municipal de Maputo
(2015)

Museu de História Natural
Maputo (2015)
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