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Notas prévias 

A presente dissertação foi produzida no âmbito do Convênio inter -

institucional entre a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Programa  de Pós- Graduação em Educação/Currículo, e a Universidade 

Pedagógica, de Moçambique. 

A presente dissertação foi escrita de acordo com a norma - padrão da língua  

portuguesa usada em Moçambique . 
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RESUMO 

A Educação  Ambiental (EA) na escola deve propiciar a construção de 

uma consciência global das questões relativas ao meio e modo como os alunos 

assumem posições referentes à sua protecção e melhoria. Eles devem conferir 

significado ao que aprendem no tocante à questão ambiental a partir da 

compreensão dos problemas que afectam a sua vida e sua comunidade.  

O presente trabalho visa contribuir para uma compreensão das  formas 

do discurso sobre a EA como tema transversal em Geografia da 10ª classe, em 

Moçambique. Assim,  procuro analisar as percepções, concepções e partilhar 

procedimentos metodológicos, visando melhorar práticas didácticas e a 

eficácia dos conteúdos da defesa e conservação da natureza. Trata - se de uma 

pesquisa qualitativa realizada a partir dos documentos curriculares, aplicação 

de entrevistas, uso dos questionários aos docentes e alunos da 10ª e 11ª 

classes. A análise dos dados obtidos mostrou, primeiro, que os professores 

não possuem o conhecimento da transversalidade, ainda que abord em 

esporadicamente os temas implícitos como os da EA nas suas aulas. Segundo, 

nos alunos, por motivo desta abordagem existe um grande déficit de 

conhecimento s sistematizados sobre EA. 

Neste trabalho deve -se entender que o papel da EA como te ma 

transversal em todas  as disciplinas não constitui o objecto do estudo, apenas 

restringí o estudo para a disciplina de Geografia da 10ª classe. No entanto, os 

professores apesar de perceberem a importância da EA, a sua implementação 

torna- se difícil por falta do domínio da abordagem já referida, havendo , por 

isso, a necessidade por parte do MEC propôr procedimentos claros de ensino 

nos programas para garantir a sua  operacionalização satisfatória. Os  

professores em actividade devem receber formação comple mentar em suas 

áreas de actuação, com propósito de atender adequadamente ao cumprimento 

das iniciativas para garantir a conservação e preservação do ambiente visando 

a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental ,  Transversalidade, Geografia, 

Currículo , Moçambique. 



 

ABSTRACT 

At school the Environmental Education should offer a global sense of 

issues related to the environment itself and the way how students accept 

position in relation to their protection as well as improvement. They should 

provide meaning to what they learn about Environmental Issues starting from 

understanding of the problems that affect their life and community.  

This study is aimed at contributing for the understanding of the 

speeches about Environmental Education as transversal theme in grade 10 

Geography programs in Mozambique. In this way, I seek to analyse the 

perceptions, concepts, and share methodological procedures, aiming to 

improve didactics practices and efficiencies of the contents that defend an d 

conservation of nature.This is a qualitative research based on curriculum 

documentation, interviews, use of questionnaires administered teachers and to 

grade 10 and 11 students. The data analysis obtained show first teachers do 

not have knowledge about t ransversality although there is an exporadic 

treatment of such themes related to Environment Education in lessons. 

Second, due to this casual treatment of this theme by teachers, students need 

more detailed knowledge about environmental issues. 

In this work, there should be an understanding that the function of 

Environmental Education as a transversational theme in all subjects do not 

constitute the object of this study, it is only restricted to grade 10 Geography 

subject. However, teachers despite their understanding of the importance of 

Environmental Education, its implementation tends to be difficult to deal with 

due to lack of its treatment already mentioned in this study, therefore, there is 

a need for MEC to propose clear teaching procedures in the pro grammes to its 

satisfactory operacionalization. Teachers in service must undergo 

complimentary training in the areas of their acting,with aim of fulfilling 

adequately the iniciatives in order to guarantee environmental conservation 

and preservation aiming to improvement of life quality of citizens. 

 

Key -words: Environment Education , Transversality,  Geograph, Curriculum, 

Mozambique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis... Os 

professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com 

propósito de atender adequadamente ao cumprimento 

dos princípios e objetivos da política nacional de 

educação ambiental. 

 

(Garcia, 2005:2) 
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A presente dissertação surge  numa perspectiva prático- didáctica, como 

meio  que pretende partilhar idéias, racionalidades e concepções do professor e 

aluno, quanto a abordagem da E A, na escola. Em mim, fo i nascendo e 

crescendo a motivação em matéria ambienta l,  porque , por um lado, as minhas 

brincadeiras assim como o meu trabalho  infantil de ajuda aos meus pais 

estiveram estreitamente ligados às regiões rurais e, por outro,  mais tarde, 

quando ingressei na escola, já na 7ª classe, em 1981, através dos estudos 

físico- geográficos e da população dos continentes , esse interesse foi-se 

consolidando.  

 

Após a conclusão da 9ª classe, em 1984, entrei na Faculdade de 

Educação1, num curso vocacionado para a formação de professores de 

História e Geografia para as 7ª, 8ª e 9ª classes, contrariando assim, todas as 

minhas aspirações aos cursos superiore s ligados às actividades rurais  como , 

por exemplo , a e ngenharia florestal, agronomia ou veterinária.  

 

Já no então Instituto Superior Pedagógico, actual Universidade 

Pedagógica (UP) quando frequentava o curso de Licenciatura em ensino de 

História e Geografia pude compreender melhor através do estudo complexo 

sobre o ambiente,  as alterações provocadas pela sua utilização e a sua 

degradação sob influência, não só das várias interv enções humanas no 

processo histórico, mas também perturbações explicadas por factores naturais 

como as calamidades naturais, que resultam, também, das particularidades 

económicas tradicionais na utilização da Natureza e seus recursos e nos 

métodos e opções  de desenvolvimento dum país. O conhecimento foi-se 

ampliando a partir de 1995, altura em que iniciei a carreira de docência na UP 

ao nível das disciplinas de Defesa e Conservação da Natureza, Fundamentos 

da Educação Ambiental, Gestão Ambiental e Educação Ambiental.  
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C om os Estágios Pedagógicos  que se realizam na Escola  Secundária  

Samora Moisés Machel, fui-me apercebe ndo que ao nível da disciplina de 

Geografia, os conteúdos da EA não se encontram expressos em todas as 

unidades do  programa de ensino. Esta constatação é fundamentada pelo 

programa de ensino da disciplina de Geografia, do I Ciclo do Ensino 

Secundário Geral (ESG), da 8ª à 10ª classe que prevê 222 aulas no total, das 

quais apenas 13 se destinam à abordagem de EA de forma explícita . Para a 

10ª,  como classe terminal do ciclo, com um total de 74 aulas, explicitamente, 

apenas 4 são destinadas à EA. Na minha opinião, essa visão do programa por 

parte dos professores não pode ajudar o educador a ordenar o seu discurso e 

consequentemente d ificultar o aluno  compreender as manifestações 

ambientais, pois nos dias que correm, o conhecimento ambiental deve merecer 

um olhar crítico para que as suas consequências sejam superadas. 

 
Ombe (2003)2 referiu que nas últimas décadas , os processo s tanto 

naturais como socia is vê m- se manifestando de forma extrema , caracterizados 

pela turbulência e instabilidade. Vive - se permanentemente numa situação de 

risco e de elevada incerteza. O mesmo autor explica que vivemos num mundo 

cada vez mais interdependente, no qual as transformações se sucedem numa 

velocidade cada vez mais acelerada.  

 

Reflectindo sobre a questão em debate compreendo que a dimensão 

destas transformações e a rapidez com que elas ocorrem exigem respostas 

imediatas. Daí que  em cumprimento das funções essenciais da UP: ensino, 

investigação e extensão; senti por bem, a necessidade de buscar, através desta 

pesquisa, novo conhecimento acerca de EA . Devemos refle ctir sobre este 

nosso Mundo, procurando compreendê- lo desde o âmbito local, passando pelo 

nacional até o plane tário.  

                                                                                                                                            
1 A Faculdade de Educação, na UEM nasce no âmbito da reorganização da Educação em Moçambique 
após a independência, pois muitos professores abandonaram o país por motivos políticos. Em 1977,  os 
estudantes que deviam continuar os seus estudos no 6° e 7° anos foram afectos ao curso intensivo de 
formação de professores para 5ª e  6ª classes. Em 1979 é oficializado o curso de formação de 
professores para 7ª, 8ª, 9ª e em 1980 para 10ª e 11ª classes, ao nível de bacharelato. De salientar, que 
esses cursos eram bivalentes. 
2 Documento da proposta da linha de pesquisa por parte do Departamento de Geografia da UP-Maputo, 
apresentado no Seminário sobre Revisão Curricular, na Beira, de 9/10.09.2004 
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No ano 2000, o Departamento de Geografia da UP - Beira, onde fui 

docente, com a mediação de dois Professores holandeses, tinha perspectivado 

um Mestrado ao nível interno, em parceria com algumas Universidades da 

Holanda. No ano seguinte, aqueles Professores extinguiram os seus  contratos. 

Foi nessa altura que comecei a esboçar o projecto de Mestrado, orientado para 

estudos ambientais . É minha preocupação estudar o caso específico do I° ciclo 

do ESG, onde todos os pressupostos do saber, no geral, inclui ndo os de EA 

devem ser observados. Percebo que é um nível fundamental para os desafios a 

seguir, designadamente para o mercado de emprego, actividades sócio -

culturais, intelectuais e políticas [Ver anexo 2]. Assim sendo, os professores 

devem ser melhor orientados, seguindo estratégias adequadas de ensino  e 

aprendizagem que contribuirão para a melhoria do seu desempenho. Ao 

mesmo tempo, serão os alunos a se envolverem em actividades que visam 

garantir o equilíbrio entre as acções que se desenvolvem e a quali dade do 

meio onde estão inseridos. Como se sugere :  

Antes de educar o aluno é necessário que  nos eduquemos ou reeduquemos 
(...) Se você vai falar aos alunos sobre Ambiente, é necessário que você esteja 
preparado e consciencializado para tal. A Educação Ambiental é uma 
actividade nova no contexto escolar  (Valdir, sd:47) 

 

Sendo assim, ne sta pesquisa , pretendo trazer uma reflexão sobre a 

abordagem da EA na 10ª classe do nosso país no sentido de verificar se a 

mesma se adequa ou se é nula, fraca, incoerente ou forçada em relação a 

necessidade da defesa e conservação da natureza  (DCN). Atendendo a 

configuração dos programas de ensino como deve ser a abordagem da EA na 

Geografia ao nível da 10ª classe em Moçambique? Nestes termos, analiso as 

formas de regulamentação por parte do Ministério de Educação e Cultura 

(MEC), anterior Ministério de Educação (MINED) e a operacionalização dos 

programas escolares na sala de aulas. 

 

Devo destacar o outro motivo importante que me encorajou a decidir 

por esta pesquisa é o facto de poder proporcionar- me o desenvolvimento e 

apropriação de competências para meus futuros desempenhos em muito s 

projectos, principalmente de DCN, planeamento físico , de apoio 
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metodológico-científico aos professores de Geografia do ESG entre outros . 

Parale lamente a este raciocínio argumenta- se que  

Políticas inconsistentes e pouco coerentes, em matérias ambientais, não 
proporcionaram o estabelecimento e desenvolvimento de um sistema 
produtivo conducente a uma gestão sã. (...), da má utilização dos recursos 
naturais resultou a degradação ambiental, cujas proporções, em determinados 
pontos, atinge já níveis de grande preocupação (Rufino, 1995:26). 

 

O problema ambiental é igualmente d ebatido, considerando, não 

obstante  os avanços tecnológicos impulsionarem a melhoria  da qualidade da 

vida do homem, mas contribuiram para uma degradação ambiental sem 

precedentes, acreditando- se que uma das formas de se inverter esta situação é 

a EA (Matavele, 1995 :8).  

 

Paralelamente ao pensamento descrito, Rufino (1995:28), refere que a 

EA em Moçambique não pode ser dissociada do processo da implantação da 

educação formal moderna, pois é aqui onde se pode m encontrar registos e 

outras formas de referências  sobre a EA. Candrinho  (1996:5)  explica que o 

grupo populacional capaz de toma r a questão ambiental com mais seriedade e 

com uma perspectiva voltada para o futuro é o estudantil.  

 

Tomando como referência  o debate, neste trabalho levanto o problema  

de que os alunos depois da conclusão da 10ª classe não têm o 

conhecimento claro sobre a DCN , ou seja , um conhecimento  que ajude os 

alunos a adquirir uma compre ensão fundamental dos problemas ambientais  

para que garantam a sua participação na superação dos mesmos.  

 

Perante o problema apresentado, proponho como hipótese principal do 

trabalho , o seguinte : o discurso de  EA na Geografia da 10ª classe não 

contribui para que o aluno assuma  a necessidade da DCN em 

Moçambique . Como hipótese secundária  desta pesquisa considera- se o facto 

de que, na 10ª classe os conteúdos de EA n os programas de ensin o de 

Geografia aparece m sob forma de transversalidade, onde a maior parte dos 

professores de Geografia  não tê m o domínio deste tipo de abordagem.   
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Entretanto, sugeria  que  

Perceber e reflectir sobre as condições globais que determinam historicamente 

as condições locais é um dos primeiros passos para ter uma visão sistemática 

dos problemas ambientais e saber agir, por onde começar e a quem mobilizar.  

(Fundação Friedrich Ebert, 1996:1) 

 

C om base nesta  ide ia , Sebastião, (1996 :9), apoiando - se nas 

recomendações saídas da Conferência de Tbilissi, 1977, propõe  que a EA 

deve ser tratada no contexto moderno de visão integrada do ensino, onde todas 

as disciplinas devem dar o seu contributo no desenvolvimento e 

estabelecimento de uma consciência ambiental.  

 

O mesmo autor considera que a EA deverá ser vinculada nas diferentes 

disciplinas do currículo escolar existente. Esta estratégia constitui o e lemento 

chave do processo para promover a DCN. Baseando- se neste argumento , 

proponho como  objecto de estudo desta dissertação a análise da relação da 

EA com o programa da disciplina de Geografia da 10ª classe, realçando a 

EA no âmbito da DCN em Moçambique . Entende- se como DCN, neste 

trabalho, “o desencorajamento  das actividades que atentem contra a 

quantidade e qualidade dos se res vivos e o seu ambiente, interagidos como 

uma unidade funciona l” (BR, nº 40, 1997: 22).  

 

Odum (1973:17 ), sugere que “uma das melhores maneiras de começar 

o estudo do ambiente é sair e estudar um pequeno charco, ou um campo de 

cultura abandonado” Com is to, o autor pretende- nos remete r a ideia de que o 

estudo de um lugar, cujas dimensõ es físicas e a diversidade grandes, tornam 

difíceis as observações do conjunto. Para o efeito, a Escola Secundária Mateus 

Sansão Mutemba (ESMSM) e a Escola Secundária da Manga (ESM) foram as 

escolhidas para a realização desta pesquisa. As duas escolas são da cidade da 

Beira, [Ver anexo 1] com características diferentes do ponto de vista do 

estrato sócio -cultural dos alunos. A primeira encontra- se num dos bairros 

urbanos da c idade  e os seus alunos são oriundos desta parte da cidade e a 
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segunda localiza- se num bairro suburbano, servindo, para tal, alunos dest e 

tipo de bairro  e outros periféricos [Ver apêndice 4]. 

 

N este trabalho, devo realçar que o objectivo é  contribuir para o  

aprimoramento das abordagens sobre práticas docentes relati vas a questão 

ambiental. Assim, defino  como objectivo geral da pesquisa : compreender a 

importância do papel da EA como tema transversal  em Geografia da 10ª 

classe por parte dos  técnicos de educação, sobretudo, os do Instituto do 

Desenvolvimento de Educação (que produzem programas de ensino) e os 

professores. Nestes te rmos, são  os seguintes objectivos específicos  

adoptados :  

1. Sistematizar as formas de DCN no âmbito  dos componentes do complexo 

territorial natural. 

2. Identificar o tipo de discurso de EA que ocorre nas aulas de Geografia da 

10ª classe. 

3. Evidenciar a relação da EA com os conteúdos programáticos em Geografia 

da 10ª classe. 

4. Face às informações recolhidas durante o contacto com os ed ucadores e 

alunos, neste trabalho, pretendo mostrar os professores de Geografia  da 10ª 

classe a eficiência de abordagem da E A pelo princípio  da transversalidade. 

 

As principais ferramentas para esta pesquisa são os documentos 3 

curriculares (programa, livro escolar, dosificações e caderno de apontamentos 

do aluno), questionários 4 entrevistas e observação das escolas e de aulas.  

 

As dosificações e os apontamentos do aluno, nesta dissertação,  

serviram de estudo para compreender o trabalho dos professores na 

abordagem dos temas ambientais implícitos e/ou explícitos no programa. O  
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programa e o livro escolar constituiram a base da fundamentação teórica do 

ensino de Geografia em Moçambique  desenvolvidos no segundo capítulo . 

 

Assim sendo, apliquei o questionário a 6  professores de Geografia de 

ambas escolas que estiveram vinculados à 10ª classe, num dos Sábados 

alternados que normalmente é o dia de planificação de aulas na ESMSM; para 

o caso da ESM distribui, explicando para cada professor o carácter do 

questio nário  e seus objectivos e marquei um dia da devolução. Todos o 

fizeram. No caso do questionário aos alunos, trabalhei com 116 alunos da 11ª 

classe, deste número, 56 da ESM e 60 da Escola Secundária Samora Moisés 

Machel (ESSMM), com o objectivo principal de iden tificar que 

conhecimentos 5 trouxeram da 10ª classe sobre EA. N a tabulação de dados, por 

questões de ética, codifiquei as respostas do questionário. 

 
Como disse, foram solicitados , para responder o questionário 6 

professores, dos quais  3 na ESMSM e outros 3 na ESM. Estes professores 

possuem a seguinte formação: 1 com licenc iatura em ensino de Geografia; 2  

em formação para licenc iatura em ensino de Geografia; 3 com habilitações 

média e m ensino de História e Geografia, dos quais 2 formados no Instituto 

Médio Pedagógico e 1 na Faculdade de Educação da UEM [Vide o quadro 1]. 

Quadro 1: Número de Professores participantes na pesquisa  

Nome 

da 

Escola 

Anos  

de  

Serviço 

 

Código 

Formação 

Acadêmica 

 

Especialização 

ESMSM  20 YS Frequência formação Superior (UP -Beira) Ensino de Geografia 

ESMSM  23 MF Média (Instituto Médio Pedagógico- Maputo) Ensino de H / G 

ESMSM  21 MC Média(Faculdade de Educação, UEM) Ensino de H / G 

ESM 23 AT Licenciada (UP-Beira) Ensino de Geografia 

ESM 22 BB Frequência formação Superior (UP -Beira) Em Geografia 

ESM 09 MM Média (Instituto Médio Pedagógico-Beira) Ensino de H / G 

Fonte : Elaborado com base no Questionário ao Professor pelo autor, 2005 
                                                                                                                                            
3 Os documentos na pesquisa servem de base, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos, 
constituindo uma fonte que fundamenta afirmações e declarações do pesquisador (Ludke & André, 
1986). 
4  Com maior predominância de múltipla escolha e estruturados, pois são objectivos e faceis de 
tabulação de dados (Rummel, 1981).  
5 Sistematizados e reconhecidos pelos  “conteúdos disciplinares” e aqueles apropriados na relação 
cotidiana dos mesmos alunos com a sua realidade próxima (que vai da escala familiar, comu nidade até 
as relações de trabalho e a mídia). 
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Nesta pesquisa apliquei a entrevista de levantamento de tipo 

exploratório, “usado no levantamento de at itudes  a respeito de programas 

educacionais ou do pessoal da escola, na determinação dos pontos de vista de 

professores a respeito de políticas administrativas” (Rummel,1981:92). O 

autor explica que o mesmo tipo de entrevista tem maior aplicação para 

problemas de pesquisas no campo da educação, ainda que alguns problemas 

possam requerer o uso de outros tipos.  

 

A entrevista foi de carácter individual não- directiva que consistiu em 

dois momentos: primeiro, a um professor, [MC], o qual forneceu- me subsídios 

bastante importantes para a construção do objecto de estudo da dissertação. O  

segundo momento  teve como objectivo principal enriquecer as respostas do 

questionário, porque a primeira vista, pareciam breves e aparentemente fracas 

para um raciocínio lógico. Assim, apliquei- a para os dois professores; [MF] e 

[MM], que  trabalharam comigo na observação das aulas. Para o mesmo fim e 

ainda para torna r o debate  mais consistente , entrevistei 6 alunos em cada 

escola , daqueles que haviam respondido o questionário . 

 

A ESM possui um total de 15 turmas da 10ª classe, de 53 alunos 6 cada, 

com 2 aulas semanais de Geografia, assistidas por 3 professores. Na ESMSM, 

também são 15 turmas com 63 alunos cada, cobertas por 2 professores. 

Observei 1 turma e 1 professor e m cada escola. A observação de aulas 

decorreu  no período entre 24 de Fevereiro até 31 de Março de 2005. 

Entretanto, as aulas para o ESG , neste ano lectivo, começaram no dia 18 de 

Janeiro. Escolhi este período para evitar os constrangimentos organizacionais 

que caracterizam as escolas no inicio de cada ano lectivo e coincidir com a 

programação geral das actividades do curso deste mestrado. Observei 1 aula 

por semana com cada turma envolvida , para permitir a articulação com as 

minhas aulas na UP. No seu todo, foram 10 o número de aulas observadas, nas 

duas Escolas. Tomei o papel de observador não participante  que segundo 

Junker, 1971,  
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não oculta totalmente suas actividades, mas revela apenas parte do que 
pretende. Por exemplo, ao explicar os objectivos do seu trabalho para o 
pessoal de uma escola, o pesquisador pode enfatizar que centrará a 
observação nos comportamentos dos alunos, embora pretenda também 
focalizar o grupo de técnicos ou os próprios professores. A preocupação é não 
deixar totalmente claro o que pretende, para não provocar muitas alterações 
no comportamento do grupo observado. (Junker, 1971, apud Ludke & 
André, 1986:28). 

 

O que pretendi, aqui, foi analisar a abordagem da EA e especular as 

reflexões metodológicas e analíticas, no sentido de descobrir incerte zas e 

sentimentos dos professores nas relações e associações entre conteúdos. Pádua 

(2002) referiu que não interessa, no tratamento dos dados, muita estatistização 

para obter confiança do tamanho de amostra e nível satisfatório de margem de 

erro do coeficiente. Basta, com rigor, conseguir seleccionar os elementos que  

possibilite m a tabulação de dados. Na observação de aulas não usei meios 

como reprodutores de cassetes, tal como tinha previsto  no projecto deste 

mestrado, constatei que isto podia retrair os p rofessores na condução das 

aulas. Mas com menor efeito, usei meios auxiliares como máquina fotográfica 

e bloco de registo de notas. 

 

Como referiu Dias (2002:36), “Recorri à teoria para me ajudar na 

construção do problema de investigação”. Sendo assim, analisei documentos 

de várias comunicações de workshops apresentados por especialistas em 

matéria do ambiente, pesquisas sobre a EA em Moçambique, suplemento s do 

Boletim da República, acerca do ambiente . Foram usadas, ainda obras sobre 

educação  e currículo .  

 

De forma a resolver o problema definido nesta dissertação optei pela 

abordagem qualita tiva . Considerei conveniente esta abordagem conforme 

Bogdan  & Biklen (1994:290) como sendo “um método de investigação que 

procura descrever e analisar experiências comple xas”. 

 

                                                                                                                                            
6 Estes dados foram recolhidos com base no questionário formulado para os Directores das escolas (Ver 
apêndice 1) 
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No seu aspecto organizacional, o trabalho, para além da parte 

introdutória, que fornece a identidade da pesquisa, apresenta 3 C apítulos. O 

Capítulo I analisa com profundidade os problemas ambientais que o nosso 

país sofre, quando e como a abordagem da EA é realizada em Moçambique. 

Neste capítulo discute - se a EA no âmbito da DCN e por fim , apresenta os 

princípios que norteia m a transversalidade d a EA no ensino de Geografia, 

particular mente  na 10ª classe. 

 

O Capítulo II descreve analisa e interpreta a organização do programa 

da 10ª classe, em função da necessidade duma abordagem transversal da EA. 

Na estrutura do programa, examina a definição dos objectivos, o 

encadeamento dos conteúdos programáticos e como os procedimentos 

metodológicos são tratados para a condução de aulas. É neste capítulo onde se 

encontram as evidência s do nosso país, através do MEC, no tratamento das 

questões ambientais .  Neste trabalho, a preocupação é de a partir da inclusão 

do discurso ambiental na prespectiva transversal,  o programa  de ensino  ajude 

no desenvolvimento da EA no âmbito formal, despertando o universo escolar 

para a importância da temática, sublinhando a necessidade de participação de 

todos os profissionais na escola, dando sua colaboração, sendo a própria sala 

de aula s elemento decisivo para a aprendizagem de valores sócio -ambientais. 

É preciso usar a criatividade, adaptar, buscar formas de melhor atender as 

demandas de cada realidade escolar.  

 

Apesar de existir interdependência entre os  C apítulo s, o terceiro  

constitui o centro de todo o trabalho. Primeiro faz a descrição geográfica das 

escolas onde se realizou o trabalho do campo , no sentido de averiguar as 

potencialidades locais para EA por  parte dos professores . Segundo, 

exaustivamente, analisa os dados colectados, a partir dos questionários e as 

entrevistas aos educadores e alunos e ainda da observação de aulas. E  mostra 

de forma interpretativa como o discurso da EA é realizado nas escolas. 
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A conclusão/Recomendação abre m a possiblidade do MEC  de 

Moçambique  explicit ar no programa do ensino estratégias para apoiar  no 

sentido de o educador durante às suas aulas enriqueça e melhore a sua 

abordagem inerente a esta problemática ambiental, convista a se atingir  os 

objectivos preconizados pela EA. A principal função do tra balho com a 

temática ambiental é contribuir par a formação de cidadãos cosncientes, aptos 

a decidir e actuar na realidade sócio ambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem- estar de cada um e da sociedade, local e global. Para 

isso, é necessário  que, mais do que informações e conceitos, os professores se 

proponham a trabalhar com formação de valores, com o ensino e 

aprendizagem de procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação.  
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Capítulo I 

ABORDAGEM TEÓRICA D A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estás a pensar com um ano de avanço, 

semeia. Se estás a pensar com dez anos de 

avanço, planta uma árvore. Se estás a pensar 

com cem anos de avanço, educa o povo.  

Provérbio chinês (500 a c) 

(Alves & Caeiro, 1998:78) 
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À medida que a humanidade aumenta a sua capacidade de intervir na 

natureza para satisfação de necessidades e desejos crescentes, surgem tensões 

e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos. Nos últimos séculos, um 

modelo de civilização se impôs, alicerçado na industrialização, com sua forma 

de produção e organização do trabalho, a mecanização da agricultura, o uso 

intensivo dos agrotóxicos e a concentração populacional nas cidades.  

 

A demanda global dos recursos naturais deriva de uma form ação 

económica cuja base é a produção e o consumo  em larga escala. A lógica, 

associada a essa formação, que rege o  processo de exploração da natureza 

hoje, é responsável por destruição dos recursos naturais e é criadora de 

necessidades que exigem, para a sua própria manutenção, um crescimento 

sem fim das demandas quantitativas e qualitativas desses recursos.  

 

Os rápidos avanç os tecnológicos viabilizaram formas de produção de 

bens com consequências indesejá veis que se agravam com igual rapidez. A 

exploração dos recursos naturais passou a ser feita de forma demasiadamente 

intensa, a ponto de pôr em risco os limites da renovabilidade de recursos 

básicos como a terra, a água, por exemplo. 

 

Com a constatação da inevitável interferência que uma nação  exerce 

sobre a outra por meio das acções relacionadas ao meio, a questão ambiental –  

isto é, o conjunto de temáticas relativas não só à protecção da vida selvagem 

no planeta, mas também à melhoria do meio e da qualidade das comun idades-

passa a compor a lista dos tema s de relevância internacional. 

 

É neste contexto que iniciam as grandes reuniões mundiais sobre o 

tema. Ao lado da chamada “globalização económica”, assiste - se a 

globalização dos problemas ambientais. Todavia, neste capítulo começaremos 

por abordar os prob lemas de Moçambique para compreendermos todo o 

desenvolvimento da EA no mundo. 
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1. 1 Problemas Ambientais de Moçambique 

Quais os problemas ambientais que apoquentam Moçambique? Sem 

contudo, fazer uma larga abordagem sobre isto, porque não é objectivo da 

pesquisa, mas para compreender qual é a sua amplitude sobre o mundo e 

como é que as políticas da EA devem ser aplicadas no nosso País para a sua 

superação, destacaremos alguns, cujas causas estão relacionadas à degradação 

da Terra devido à  utilização de téc nicas inadequadas de produção. A 

agricultura itinerante que constitui uma forma tradicional de conservação dos 

solos deixou de ser praticada nas regiões densamente povoadas do Sul e das 

faixas costeiras do Centro e do Norte de Moçambique.  

 

O uso da vegeta ção como combustível lenhoso, e para a construção de 

casas, por quase 90% da população de Moçambique, constitui uma outra 

causa da degradação da terra, que fica desprovida da protecção natural, 

tornando- a vunerável à erosão hídrica e eólica. O corte intens ivo da madeira, 

não permitindo a regeneração da vegetação, produz efeitos, nos vales dos rios 

e estuários, assoreamentos e consequente secura de rios, ribeirinhos e 

depressões hidromórficas que oferecem peixe e outros recursos.  

 

As calamidades naturais ,  c omo as cheias de 1977, p.ex. do rio 

Limpopo, de 2000 e 2001 da região Sul e Centro de Moçambique conduziram 

ao surgimento de aldeias, muitas das quais em locais de declive e de solos 

pouco férteis. Os cerca de 16 anos de guerra civil contribuiram para gran des 

distúrbios no ambiente natural, sócio - económico e sócio - cultural. 

Considerável número de pessoas foi obrigado a viver e produzir em ambientes 

diferentes dos da sua origem, onde já dominava  técnicas tradicionais de uso 

racional dos recursos: pessoas da costa foram viver em planaltos ou no 

estrangeiro. Algumas pessoas dos planaltos foram viver junto à costa, com 

consequências negativas para o ambiente. Se durante o conflito armado as 

regiões abandonadas pela população experimentaram um recrudescimento da 

vegetação e do mundo animal, com o fim da guerra assiste - se a um assalto ao 
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ambiente natural, devido à intensificação da extracção dos recursos para 

aliviar a pobreza.  

 

O utras causas se relacionam com o êxodo rural que tem sido o maior 

causador dos proble mas ambientais nas regiões urbanas e adjacentes. Nestas 

regiões os grupos populacionais mais pobres e desempregados ocupam as 

zonas com má drenagem e muitas vezes sem água potável, onde os problemas 

do saneamento são graves. Na cidade da Beira são conhecid as as condições 

em que vivem as populações dos bairros alagadiços da Munhava, 

Nhamudima, Chipangara, Macurungo e Manga, onde um número considerável 

de pessoas está exposto às doenças ambientais, tais como  o paludismo, a 

cólera,  e diarreias.  

 

A pobreza do país tem conduzido à degradação do património sócio -

económico e cultural, tal como escolas, hospitais, valas de drenagem e 

sistemas de saneamento. Nas cidades, devido à crise económica, acelera- se a 

degradação do meio sócio - cultural que se manisfesta pelo aumento dos 

índices de prostituição, do consumo de droga, do roubo, do alcoolismo, do 

fecalismo a céu- aberto, enfim, da violação da regra de civismo. 

 

Com o Acordo Geral de Paz assinado em 1992, uma parte da população 

passou a ter acesso a mais recursos na turais, mas a pobreza e a influência da 

economia de mercado, aliada à ausência de uma estrutura social capaz de 

controlar o uso ordenado dos recursos, conduzem, nalguns casos , à pesca 

descontrolada, dificultando a reprodução das espécies no mar, nos rios, lagos 

e lagoas; corte intensivo de árvores  para obtenção de carvão, lenha, material 

de construção e utensílios domésticos; caça descontrolada sem respeitar o 

defeso, para alimentar um mercado sempre crescente de venda de carne de 

caça e extracção desenfreada de recursos minerais e sua venda descontrolada e 

ilegal.  
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1. 2 Educação Ambiental em Moçambique 

Como é que este movimento de luta pela preservação da natureza chega 

a Moçambique? As preocupações pelas questões ambientais começam a fazer-

se sentir nos anos 80, sob a influência das decisões da United Nations 

Environmental Program ( UNEP ). A maioria dos técnicos que trabalhavam no 

sector da Educação em questões curriculares e na elaboração de materiais 

didácticos eram de países onde se desenvolviam eventos  ligados à EA como 

por exemplo, na antiga URSS, onde se realizaram as conferências de Tiblisi e 

de Moscovo, relacionados com a EA. Os Países de Língua Oficial Portuguesa, 

desde os meados dos anos 80, começaram a coordenar as acções na área do 

meio ambiente .  

 

Em 1983, Lei nº 4/83, do BR nº 19, (1992:10) é introduzido o Sistema 

Nacional de Educação (SNE), depois da independência nacional, com vista a 

adequar o processo educativo a toda mudança ocorrida na política, economia e 

cultura. Durante o período colo nial e correspondendo a política colonial, não 

se falava da necessidade de usar racionalmente os recursos naturais. Após a 

independência nacional, a questão ambiental e da preservação dos recursos 

naturais não foi considerada porque o “slogan” era de que o país é rico em 

recursos naturais.  

 

Em 1992, aquando da reformulação do SNE, BR, nº 19, 1992 , por 

causa da forte influência externa e da própria neces sidade de Moçambique  

aderir às convenções internacionais, os objectivos da EA são expressos à luz 

da Nova Constituição da República 1990  onde inclui a defesa do ambiente 

como uma preocupação do Estado Moçambicano, “ O Estado promove 

iniciativas para garantir o equilíbrio ecológico e a conservação do meio 

ambiente visando a melhoria de vida dos cidadãos”   ( IMPREN S A  

NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, 1991:16). A mesma Constituição  confere 

a todos os cidadãos o direito de viver num ambiente equilibrado, assim 

como o dever de o defender.  
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A materialização deste direito passa necessariamente por uma gestão 

correcta do ambiente e dos seus componentes. Foi assim que nos currícula do 

ESG, sobretudo na Geografia, por esta dis ciplina possuir certa afinidade com 

a matéria ligada a EA, começa a observar - se uma forte tendência de abordar 

assuntos relacionados a EA. Igualmente no ensino superior introduzem- se 

disciplinas ligadas à análise ambiental, denominadas Defesa e Conservação da 

Natureza e Fundamentos de Educação Ambiental, como o caso do Curso de 

Geografia e de Planeamento Físico na UEM e do Curso de História e 

Geografia na UP. 

 

Entretanto, a EA em Moçambique, desde o começo enfrentou 

problemas relacionados com o próprio estado do sector da Educação em que 

depois da independência houve alargamento da rede escolar acompanhado de 

um esforço de formação de professores. Porém, este proc esso sofreu 

constrangimento devido à guerra civil de 16 anos, que destruiu não só as 

infraestruturas, mas também vidas humanas, provocando um estado de 

desespero e de constante insegurança na população.  

 

A falta de contactos entre professores de diferente s escolas para 

discutir assuntos de interesse comum e o elevado rátio aluno/ professor, 

dificulta a aplicação de estratégias activas de educação centrada no aluno, pois 

o professor tem dificuldades de conhecer as motivações, capacidades e até de 

avaliar os educandos. Os problemas sociais dos alunos e dos professores são a 

preocupação principal em detrimento dos aspectos de aprendizagem e do 

ensino. As escolas não têm tido acesso a publicações da  United Nations 

Educational Science and cultural Organization (UN E S C O )7 e da UNEP 

dedicadas a estratégias de EA, ou quando chegam estã o escritas em línguas 

francesa ou inglesa na sua m aioria, não sendo acessíveis à  maioria dos 

professores. 
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1. 3 A evolução da Educação Ambiental no Mundo 

A EA que se analisa neste trabalho, segundo a International Union for 

Conservation of Nature (IUCN 8), define -se como sendo “processo que 

consiste em reconhecer valores e clarificar conceitos com o objectivo de 

incrementar as atitudes necessárias para compreender e apreciar as inter -

relações entre o Homem, a sua cultura e o meio biofísico”.  O conceito 

convida- nos a perceber, quão é antiga a necessidade da conservação do 

a mbiente. Por exemplo , com a preocupação em defender espécies em extinção 

ou o ambiente 9 necessário a sua manutenção; campanhas sobre chuvas ácidas; 

o buraco do ozono; a destruição das florestas tropicais; o envenenamento dos 

rios e oceanos, muitas associações e instituições governamentais foram 

emergindo, sendo uma delas o World Wide Fund (WWF)10. 

 

1. 3. 1 Conferências Internacionais 

Em 1972, realizou- se uma Conferência Intergorvernamental do 

Ambiente Humano em Estocolmo, que reiterou o carácter holístico dos 

problemas ambientais e a importância que assume o processo educativo para 

compreensão e r esolução dos mesmos problemas , tendo- se decidido pela 

criação da UNEP , propondo um plano de luta contra o s diversos tipos de 

poluição e à favor duma protecção vigilante da Natureza.  

 

Em 1975, de igual modo, realizou- se um workshop sobre EA em 

Belgrado, onde é lançado o Programa Internacional de EA. 

 

                                                                                                                                            
7 Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, fundada em 1945, marcando um 
acontecimento importante para a protecção da Natureza. 
8 União Internacional para a Conservação da Natureza , fundada em 1948. Esta definição foi proposta 
em 1970 no Workshop Internacional, em Carson City, nos Estados Unidos da América (EUA) (Alves 
& Caeiro, 1998:72). 
9 “Ambiente é o meio em que o Homem e outros seres vivem e interagem entre si e com o próprio meio, 
e inclui: o ar, a luz, a terra e a água; os ecossistemas, a biodiversidade e as relações ecológicas; todas 
a matérias orgânica e inorgânica; todas as condições sócio-culturais e económicas que afectam a vida 
das comunidades” (Boletim da República (BR) nº 40, (1997:19). 
10 Fundo Mundial para a Natureza , fundado em 1962 
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Em 1977 realiza - se uma Conferência também Intergovernamental de 

EA em Tiblissi, ond e se enfatiza a necessidade da EA na preservação e 

melhoramento do ambiente mundial; enfatiza - se ainda a necessidade urgente 

de coordenar as actividades humanas de modo a travar a degradação do 

ambiente. As recomendações desta Conferência apontavam também para o 

treinamento de professores para poderem incluir nas suas disciplinas a 

dimensão ambiental, utilizando a abordagem interdisciplinar 

 

Em 1987, na Confe rência Intergorvernamental de EA que teve lugar 

em Moscovo, foram revistos os progressos desde Tiblisi e foram estabelecidas 

as prioridades da EA para a década de 1990 a 2000, considerada como década 

mundial para EA. Nesta conferência é aprovada a Estratég ia Internacional de 

Acção no domínio da EA e da Formação Ambiental. É aqui onde se propôs o 

desenvolvimento da investigação, permitindo melhoria na selecção dos 

conteúdos, metodologias e estratégias de EA e ainda a formação profissional e 

técnica com vista  a integração da componente ambiental nos vários 

subsistemas de ensino.  

 

Em 1992 realiza - se a Cimeira do Rio sobre EA, onde se discutiu o 

princípio de igualdade de usufruto do ambiente entre todos os homens, no 

âmbito das alterações climáticas e da preser vação da biodiversidade. Por 

último, em Julho de 2005, na Suécia , realiza- se uma Cimeira do G8 11, cuja 

agenda foi discutir o perdão da dívida por parte dos países pobres, com mais 

incidência para os países africanos. Nesta Cimeira, também se reconheceu a 

questão das mudanças climáticas. É importante mencionar que em todos estes 

encontros sobressai a necessidade do envolvimento  e da participação de todos 

na resolução dos problemas ambientais. 
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1. 3. 2 Contribuição de  entidades particulares 

Entretanto, como  me referi várias entidades singulares também 

tentaram cada qual ao seu modo, apontar soluções, também desde muito cedo, 

no âmbito do nascimento da “... « consciência ambiental » do mundo 

contemporâneo à sombra de Hiroshima e de acordo com o ritmo da corrid a 

aos armamentos nucleares e da explosão demográfica a nível mundial ” 

(Beaud & Bouguerra, 1993:29).  

 

Tem que ficar expresso que a partir do século XVIII, a 

consciencia lização ambiental surge centrada  na preocupação pela protecção 

da natureza e dos seus recursos; relativo à vontade de proteger os seres 

humanos dos efeitos da primeira revolução industrial e da colonização do 

mundo realizado pelos europeus. Por exemplo,  o físico francês, Charles- Noel 

Martin, em 1955 sugeria que a sobrevivência da humanidade exige uma nova 

maneira de pensar. Outro francês microbiólogo, René Dubos, em 1967 referiu 

que a “humanização do planeta pode constituir uma conquista durável, desde 

que respeitemos as suas leis fundamentais”  (Ibid). Ainda, outro francês 

filósofo, Michel Ser res, em 1972, por causa de Hiroshima, dizia que é preciso 

estabelecer uma nova aliança com a natureza.  

 

Mesmo nos EUA, país mais industrializado e pioneiro  em lançamento 

de bombas atómicas, apareceram individualidades a emitirem os primeiros 

sinais da crise do ambiente. Aldo Leopold, silvicultor em 1949, no período 

entre o movimento para a conservação dos recursos naturais e a nova 

consciência ambiental, defendia uma ética ecológica. Rachel Carson, bióloga, 

também associada ao movimento ambientalista, em 1 962 qualificava os 

pesticidas como biocidas, atacando violentamente as indústrias químicas 

emergentes. Barry Commoner em 1972 criticou a natureza antiecológica da 

tecnociência e punha em evidência o significado político e económico da 

ecologia.  

                                                                                                                                            
11 Grupo dos Países mais ricos do Mundo formado por EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, 
Canadá, Japão e Rússia. 
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São muita s as personalidades de várias nações que estiveram ligadas a 

este movimento ambientalista. Devo  referir, por último, a Gro Harlem 

Brundtland 12, que presidiu a Comissão Mundial das Naç ões Unidas para o 

Ambiente e o D esenvolvimento, tendo redigido um relatório publicado em 

1987, no qual identificava os principais problemas ambientais que ameaçam e 

entravam o desenvolvimento de muitos dos Países do Sul. Referiu ainda que o 

“futuro dos nossos filhos depende da nossa capacidade de aprendermos a 

viver em harmonia com a natureza e com os outros” (Alves & Caeiro, 

1998:77). 

 

1. 4 Educação Ambiental no âmbito da defesa e conservação da 

natureza 

O homem modifica  constantemente a natureza, originando alterações 

nas condições de vida e nas relações com os seus semelhantes . Paralelamente  

a esta situação o homem teve e continua a ter de evitar os efeitos nefastos da 

sua actividade com vista à sua sobrevivência e de melhor maneira tentar 

dominar a natureza para satisfazer as suas necessidades. Por outras palavras 

pode- se afir mar que, a DCN é a questão crucial para o desenvolvimento da 

humanidade. “Daí que para levarmos a cabo acções de defesa e conservação 

da natureza, convém colocar as seguintes questões: Defender o quê? 

Defender porquê? Defender para quê? E defender como?”  (Ombe  & Manso, 

1993:4). 

 

Nestes termos é importante sublinhar que o ambiente é resultado de 

complexas interligações resultantes da dinâmica da biosfera e qualquer acção 

do homem sobre um dos seus constituintes vai ter repercursões sobre os  

restantes sistema s. Analisaremos, a título de exemplo s, as formas de DCN no 

âmbito dos componentes do complexo territorial natural. 
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1.4.1 Atmosfera 

A atmosfera actual da terra, conforme Ombe & Manso (1993:10 ), 

funciona como um cobertor quente, rico em dióxido de carbono  (CO2), que 

ajuda a manter condições adequadas para a vida tal como a conhecemos. Por 

exemplo, o vapor é responsável pela absorção de raios infravermelhos 

emitidos pelo sol e reflectidos pela terra e o  CO2 que completa a acção deste , 

impedindo a absorção destes pelo homem e outros seres vivos. São 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio térmico do planeta, sem os quais, 

observar- se- ia uma queda vertiginosa da temperatura e as consequências 

nefastas que daí advêm.  

 

O ozono  existente na estratosfera tem grande função protectora contra a 

acção dos raios ultravioletas do sol, a qual sem a sua acção esterilizaria da 

face da terra quase todas as formas de vida.  Como pode-se depreender, a 

atmosfera é detentora de uma série de gases, cada um dos quais, com seu 

papel de relevo. De outra maneira equivale  explicar que a radiação solar é o 

garante indispensável dos fluxos de energia dentro do ecossistema global, 

cada um dos quais com suas particularidades bioenergéticas. É responsável 

pela manutenção do equilíbrio nos níveis tróficos. A energia recebida pelas 

plantas ou pelos autotróficos não só condiciona o desenvolvimento da própria 

planta, a formação da clorofila, realização da fotossítese , síntese de matéria 

orgânica, como também é a base alimentar e energética d os seres 

heterotróficos. 

 

O ar no seu estado natural compõe- se, fundamentalmente, de 78% de 

azoto, 21% de oxigé nio e vestígios de outros gases. Esta camada de ar, 

aparentemente volumosa, tem uma capacidade de carga limitada, porém, 

inúmeros são os factores que alteram tal composição. A poluição do ar é 

extremamente perigosa e ela adopta muitas formas de entre as quais destacam-

se: Os óxidos de enxofre emitidos pelas centrais de produção de energia e 

centros industriais; os óxidos de nitrogé nio provenientes de centrais eléctricas, 

a indústria e veículos e o monóxido de carbono emitido sobretudo pelos 

                                                                                                                                            
12 “Primeira-Ministra da Noruega, até 1996”, (Alves & Caeiro, 1998:77). 
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escapes de automóveis e os tecnicamente conhecidos por PSS (partículas 

sólidas em suspensão). 

 Destacam- se ainda (como factores de poluição do ar)  

as explosões nucleares, o lançamento de substâncias e detritos industriais (tais 
como gases sulfídricos e sulfurosos, partículas metálicas de chumbo e zinco, 
substâncias usadas no fabrico de insecticidas) e domésticos, pulverizações por 
pesticidas, combustão de lixos, queima de combustíveis fósseis , o 
vulcanismo, a respiração dos seres vivos, os spray, os gases lançados por 
aviões à jacto, entre outros. (Idem, 1993:16) 

  

Grande parte dos elementos supracitados e poluidores da atmosfera são 

típicos de países cujo desenvo lvimento é acentuado, com maior destaque para 

o monóxido de cabono lançado pelos escapes dos automóveis.  

  

Em consequência de acumulação de quantidades enormes de dióxidos 

de carbono, toneladas de compostos de fluor e cloro e ainda de poeiras na 

atmosfera dar- se- á um aumento de temperatura na terra. Os seus efeitos 

tomarão enorme importância, transformando, por exemplo flore stas em 

desertos, alteração dos habitats e dos regimes das chuvas  e, ainda, 

contribuirão para a subida dos níveis do mar. 

  

A questão da degradação do ar, como resultado da presença de diversas 

substâncias nocivas no ar conduz à emerg ê ncia de doenças respiratórias 

(bronquite e asma), moléstias degenarativas, lesões nos orgãos internos 

(fígado, rins e cérebro) e câncer. Associa - se também a degradação da 

atmosfera o número elevado de nascimentos de crianças anancéfalas, do 

surgimento da enfisema, enxaquecas, doenças cardiovasculares, náuseas, 

vertigens, etc. 

 

A estratégia fundamental a tomar quanto a defesa e conservação da 

atmosfera, parafraseando Ombe & Manso, (1993:19) consiste na necessidade 

de: vigiar e avaliar o impacto das emissões atmosféricas resultantes das 

actividades humanas e aprender a fazer frente aos seus efeitos prejudiciais; 

restringir a utilização de combustíveis com eleva do teor de enxofre; impedir a 

queima de demasiados resíduos e/ou lixos no interior das cidades; colocar 

filtros especiais nos escapes dos veículos; criar espaços verdes e pequenos 
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jardins (nos centros industriais e fabris) para que as plantas façam a 

purificação do ar e dotar as fábricas de sistemas antipoluentes. 

 

 

1.4.2 Hidrosfera 

A água participa em todos os processos que ocorrem nas interfases 

atmosfera- biosfera- litosfera. Não há vida sem água como tão pouco pode 

existir sem o carbono. Recordamos que a água é o composto mais abundante 

em todos os seres vivos. A diminuição da quantidade de água nos organismos 

leva a alteração  com maior ou menor gravidade das suas funções.  

 

Na atmosfera, segundo Sacarrão, (1991:64), a água é encontrada sob a 

forma de vapor, de partículas líquidas, de gelo ou neve. Por via disso, deve -se 

salientar que nem toda água precipitada atinge o solo; porque ocorre a 

evaporação durante a própria queda, ou porque fica retida pela vegetação. A 

parte da água que consegue atingir o solo é infiltrada, ou é escoada sobre a 

superfície e parte se evapora, quer através das plantas, no fenómeno 

conhecido como transpir ação, quer no estado líquido e sob a acção da 

radiação solar, ou de outras fontes a água pode retornar ao estado gasoso.  

 

A água parece abundar no planeta Terra mas a sua disponibilidade para 

o homem mantem- se reduzida. Nos nossos dias , as actividades humanas terão 

alterado sobremaneira os níveis qualitativos das águas. O ra, devido a acção 

das chuvas ácidas, ora do lançamento de res íduos domésticos e industriais em 

esgotos e efluentes fabrís, causando danos humanos. Existem vários factores 

ou causas que levam a degradação e déficit de água, se não vejamos: 

1. O maneio inadequado de bacias hidrográficas leva  a formação de um 

balanço hídrico negativo e irregular. Por exemplo, a destruição de florestas 

diminui a percolação da água para o lençol freático, aumenta a irregularidade 

dos caudais dos rios o que leva ao déficit de água numa dada bacia . A 

agricultura é também provocadora do défi cit de água, pois as plantas 

consomem água em quantidades enormes. A sivícultura ocasiona grandes 

perdas de água durante o processo do tratamento da madeira. Na indústria 

extractiva a água é também sobejamente utilizada. 



 

 

38 

 

2. O assoreamento de rios e lagos é a diminuição da capacidade de 

armazenamento de água devido a sedimentação de partículas no fundo dos 

mesmos. Esta sedimentação está ligada a erosão dos solos . Nas vertentes 

desprovidas de vegetação ocorre erosão intensa e as partículas vão se 

sedimentand o no fundo das formas negativas de relevo, o que diminui a 

capacidade de armazenamento da água, bem como aumenta a temperatura e a 

evaporação das águas dos rios e lagos. Durante o processo de assoreamento 

surge problemas ligados com a deposição de resíduos sólidos provenientes de 

fontes de na tureza doméstica e industrial- morte biológica dos rios e lagos. 

 

3. A degradação química das águas influi na vida dos seres vivos no meio 

aquático. O lançamento de resíduos de hidrocarbonetos ou de detergentes para 

as  águas dos oceanos ou de lagos provocam a extinção do mundo animal e 

vegetal. O lançamento de material orgânico proveniente dos esgotos 

domésticos e de efluentes fabrís leva ao aumento  do número de 

microorganismos na  água. Tais microorganismos decompositores  ao 

respirarem consomem todo o oxigênio  (O2) presente e dissolvido na água .  Os 

peixes aí existentes podem morrer por asfixia e por envenenamento. A 

presença de dejectos humanos (contaminação fecal) pode levar à degradação 

da água, quando erradamente conduz idos aos reservatórios de água. Isto 

porque o excesso da matéria orgânica  (fezes) acumula -se na superfície da 

água dos rios e lagos, impedindo e entrada da luz. As algas que povoam no 

fundo desses rios e/ou lagos perdem a capacidade de realizar a fotossíntese e, 

por conseguinte de reproduzir o O2. S ituação análoga pode acontecer na costa 

marinha. Quando assim acontece, as praias tornam- se impróprias para o banho 

podendo provocar aos que se propuserem a um banho de mar a contrair 

doenças graves. Para além do s factores atrás mencionados, a presença de 

material orgânico em represas, rios e lagos conduz ao fenómeno da 

eutroficação desses ambientes e os efeitos nocivos que advêm desse 

fenómeno. 

 

A água é um dos recursos indispensáveis à vida dos seres vivos, daí 

que a sua conservação seja uma tarefa primordial. Tornou- se evidente nos 
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nossos dias que a acção humana é a que maior influência exerce na 

degradação dela e dos seres lá existentes. Acç ões com vista a defesa e 

conservação da hidrosfera são várias, porém, o essencial é dar tais acções um 

carácter global, isto é, envolver toda a comunidade e todos os meios técnicos 

disponíveis para a resolução do problema : inventariação dos recursos, 

planificação do seu uso múltiplo com a adopção de tecnologias que consistem 

na reciclagem da água; medidas jurídicas que consistem na determinação de 

concentrações limites admissíveis de substâncias poluentes na água e 

fiscalizar a qualidade da mesma. Deve - se zelar pelo cumprimento de 

concentrações limites admissíveis pelos utiliz adores de água e lançadores de 

efluentes para os rios, lagos, oceanos, etc.  

 

”A hidrosfera é um bem da biosfera e constitui um recurso utilizável 

por todos, como é o caso dos oceanos e rios ” (Ombe & Manso, 1993:35). Daí 

a importância da criação de acordos internacionais  para regulamentar a 

utilização dos recursos hídricos. No caso do oceano mundial em que se 

realizam manobras ou acções militares é preciso criar zonas lívres de vasos de 

guerra, de acções nucleares para não causar danos à vida marinha. Só que  o 

respeito pelas normas jurídicas e a utilização de “tecnologias limpas” são de 

elevado custo. Por isso são necessários acordos entre países em 

desenvolvimento com os desenvolvidos para a introdução de inovações nos 

processos produtivos. 

 

No âmbito da defesa e conservação da hidrosfera  existem o utras 

medidas conducentes ao melhor aproveitamento dos recursos hídricos 

d isponíveis: retenção de reservas hídricas (criação de albufeiras, de zonas de 

armazenamento em depressões naturais ou artificiais); modificaç ão do regime 

de florestação (introdução criteriosa de espécies florestais que produzem tipos 

de permeabilidade e capacidade de retenção do solo ), podendo contribuir para 

a regularização dos caudais do escoamento pluvial.  
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1.4.3 Litosfera  

1.4.3.1 solos  

O solo é a camada superfícial da crusta terrestre resultante da 

integração entre a litosfera, hidrosfera, atmosfera e organismos vivos. Na sua 

composição conta com substâncias minerais, água, ar e material orgânico. O  

solo é importante para o homem. Const itui algo insubstituível pois contribui 

no fornecimento de alimentos, de substâncias para o fabrico de diferentes 

artigos usados nas indústrias. O solo é a base  sobre a qual é implantada 

infraestrutura para o desenvolvimento, constituindo simultaneamente meio e 

objecto de trabalho . 

 

 A degradação do solo  é um processo (natural e antropogênico) que 

consiste na destruição e perda das qualidades físico -químicas e biológicas. 

Uma das formas de degradação dos solos é a erosão. A erosão é um processo 

que consiste na desagregação, transporte e acumulação de partículas do solo e 

da rocha- mãe pela acção do vento, da água e do próprio homem ,  

consubstanciados pelo clima, relevo, vegetação e as propriedades do solo; 

provocando o seu rebaixamento. Assim, o homem ao utilizar o solo de forma 

incorrecta pode provocar a erosão antropogênica acelerada ou nociva. 

 

 Assim, apoiando-se ainda, e m Ombe & Manso  (1993:43), entre as 

causas que conduze m a erosão acelerada dos solos destacam- se:  

1. O desmatamento (destruição das florestas). As florestas têm um papel de 

destaque na protecção dos solos, pois os seus ramos têm a capacidade de 

interceptar a energia das gotas das chuvas para não atingirem directamente o 

solo, chegando ao solo com uma velocidade inferior a inicial.  Ao atingirem o 

solo, as folhas mortas da parte superficial do solo absorvem a água, 

facilitando a infiltração para horizontes inferiores podendo até alimentar os 

lençois freáticos. No geral, o desmatamento é feito por meio de queimadas ao 

se utilizar o fogo para li mpar o terreno e prepará- lo para o plantio ou criação 

de gado e para a caça. 

 

2. O so brepastoreiro (criação do gado), quando o número de cabeças de gado 

é elevado diminui o número de ervas nos pastos devido a fraca capacidade de 
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regeneração das ervas por causa do consumo. Os animais durante o processo 

pisam as ervas e plantas o que constitui uma sobrecarga ao solo, provocando a 

compactação, difícil infiltração da água no solo e finalmente a erosão.  A  

criação do gado, apesar de importante para a alimentação do homem quando 

em excesso pode levar a destruição do solo. Isso acontece porque cada área só 

tem condições para manter um número determinado de herbívoros. 

3. monocultura de plantas anuais, depois da lavoura, determinadas culturas 

podem proteger os solos da acção das gotas da chuvas para que não estejam 

sujeitos a erosão intensa. A prática da monocultura provoca o esgotamento de 

certos nutrientes do solo, para além de não dar a necessária protecção contra a 

erosão. Ademais, por se tratar de um meio muito simplificado e homogé neo, 

esse tipo de cultura é muito susceptível de sofrer ataques de secas, pragas e 

outros factores. Em vista disso, a monucultura precisa do uso sistemático de 

adubos, fertilizantes químicos e pesticidas que por sua vez trazem o problema  

da poluição e do desequilíbrio do meio. 

 

 Na degradação dos solos existem outras formas, como por exemplo  

erosão durante o regadio. Quando utilizado de forma inadequada na 

agricultura e em terrenos inclinados, pode levar a erosão e a lavagem vertical 

dos nutrientes do solo (argila, nitrogé nio, cálcio, etc). Essa água arrasta para 

baixo os elementos minerais, retirando- os do alcance das raízes, ou seja, 

empobrece o solo superficial (horizonte de acumulação).  

 

A outra forma de degradação é a salinização do s solos que resulta da 

evaporação da água do lençol freático superficial, deixando à superfície sais 

nela dissolvidos. Este processo pode ser natural em solos salgados ou artificial 

(salinização antropogênica) devido ao inadequado uso de água durante o 

regadio, que pode provocar o aumento do nível do lençol freático e 

acumulação de sais.  

 

Ainda aponta- se o hidromorfismo dos solos como outra forma de 

degradação dos solos. É a modificação das propriedades do solo, isto é, resulta 

da sua compactação pelas alfaias agrícolas pesadas, que destroem os poros e 

impedem a infiltração das águas e do ar, diminuindo assim, a sua fertilidade.  
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Envenenamento dos solos constitui mais uma forma de degradação dos 

solos. A introdução de substâncias ou elementos químicos em pro porções não 

suportáveis pelos organismos vivos conduz a morte da flora, da fauna do solo 

e perda da fertilidade dos solos até a sua destruição total.  

Destruição mecânica dos solos, também faz parte do conjunto das 

formas da degradação dos solos. Acontece durante os trabalhos de construção 

de infraestruturas (vias de comunicações, edifícios, terraplanagem, etc.).   

 

A defe sas e conservação dos solos é o uso inteligente dos mesmos com 

vista a alcançar o máximo rendimento possível das culturas e de modo 

permane nte. Deve - se conservar o solo para o manter mais produtivo possível, 

a partir de determinadas práticas de conservação que o torne produtivo. Por 

exemplo, a fertilidade de um solo depende também da acidez do mesmo. 

Assim, para corrigí- lo te m se feito calage ns de solos, que consistem na junção 

de uma certa percentagem de cal ao solo. 

 

Quando os solos estão esgotados de matéria orgânica deve - se- lhes 

adicionar adubos orgânicos ou estrumes. Em casos de falta de estrumes 

utilize- se a adubação verde que consiste no cultivo de determinados vegetais 

(leguminosas- trevo, feijoeiro e ervilheiras) dotados de raízes azobactérias que 

fixam azoto atmosférico e que fertilizam os solo s. 

 

Todavia, estas formas de defesa e conservação dos solos devem ser 

acompanhadas pela  princ ipa l medida que consiste  na zonagem dos solos de 

acordo com a sua erodibilidade – esta zonagem toma como base o clima que é 

o portador da energia conducente a erosão do solo, o relevo ou topografia, que 

influi na velocidade dos escoamentos superficiais, a rocha- mãe, responsável 

pela solubilidade das partículas, e da textura que influi na permeabilidade e 

formação do escoamento superficial. Por sua vez esta medida também deverá 

ser acompanhada de acções directas tais como: 

1. Métodos biológicos- consistem na utilização da vegetação para a protecção 

do solo, funcionando como barreira contra o escoamento superficial, assim 

como impedir a sua formação. As folhas secas e os restos de plantas podem 

ser utilizados em encostas íngremes como barreiras absorventes do 
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escoamento superficial. Processo designado por mulching (que funciona como 

esponja). 

 

2. Métodos agronómicos – consistem na selecção de formas de cultivo, como 

por exemplo, cultivos em sulcos paralelos à curvas de nível, o cultivo sem 

revolver a terra, sist emas agrícolas de combinação entre a agricultura, a 

sivicultura ou a pecuária ou ainda combinar plantas perenes e anuais para 

impedir que nos períodos do ano de intensa chuva haja fendas no solo. 

 

3. Métodos mecânicos - construção de terraços em encostas í ngremes, o  

plantio de árvores pode ser insuficiente para cortar o escoamento superficial.  

Assim, tais terraços iriam quebrar e diminuir a velocidade do escoamento 

superficial. Criação de canais de condução de escoamento superficial em 

declives (de c ima para baixo) evitando  que  inundem os campos vizinhos. 

Colocação de chapas de zinco, paredes, etc (em casos de erosão eólica), que 

sirvam de obstáculo com vista a diminuir a acção do vento sobre os solos. 

 

4. Métodos químicos-consistem em provocar a agregação d e partículas e 

evitar qur sejam destruidas ou arrastadas pelo vento. 

 

5. Defesa jurídica dos solos- é a legislação nacional que obriga os agricultores 

a respe itar as formas mais adequadas de uso das suas terras.  

 

 Desta maneira podemos concluir que existem  diferentes formas 

conservacionistas com vista a manter ou repor as características originais dos 

solos. Elas intercruzam- se pois o objectivo último é a defesa e conservação 

dos solos da acção erosiva. Deste modo, indicam- se a seguir as práticas 

usuais: controle do fogo, cobertura morta, consorciação de culturas, calagem 

de solos, adubação orgânica, mineral e verde, rotação de culturas, culturas em 

nível e terraceamento, reflorestamento, drenagem, irrigação, controle da 

erosão, etc.  
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 1.4.3.2 Recursos mi nerais e energéticos 

 Entende-se por recursos minerais todas as condições, substâncias ou 

compostos químico- orgânicos de origem natural susceptíveis de satisfazer as 

necessidades materiais e espirituais do homem. São substâncias a partir das 

quais podem se r extraidas materiais de grande valor económico. Por exemplo, 

pedras preciosas e semi- preciosas (diamante, esmeralda, turmalina, topásio, 

rubí, etc.). Dos metais extraidos na litosfera os mais importantes s ão o ferro, 

cobre, alumínio, ouro e a platina. Par te destes são encontrados sob forma 

natural. Todavia, variadas vezes, eles aparecem associados a outros materiais, 

formando minérios, por isso para que a sua exploração seja possível é 

necessásio separá- los. 

 

 Recursos energéticos são os que utilizados de maneira conveniente 

fornecem energia e apresentam grande import ância para economia. São de 

dois tipos: não- renováveis (carvão, petróleo e gás natural) e renováveis 

(energia nuclear, energia  hidroeléctrica, energia  térmica da terra –  

geotermismo – os gaisers, nascentes termais, etc. e a energia das marés). 

 

 Conforme Ferreira & Amaral (1986:56), o uso dos recursos da litosfera 

conduz à exaustão dos mesmos na crusta. Entre as causas que concorrem para 

o efeito destacam- se o uso não adeq uado no processo produt ivo. O uso não 

correcto começa com a sua extracção, onde dificilmente é possível encontrar 

um mineral no estado puro existindo , sempre em associação, o que le va ao 

desperdício de quantidades de minerais considerados não import antes, 

provocando o rápido esgotamento dos jazigos. 

 

 Surgem problemas ligados com a degradação do meio nos trabalhos da 

extracção dos minerais. Fazem- se escavações que podem modificar o regime e 

ocorrência da poluição das águas subterrâneas, regista - se a poluição dos solos, 

modificação da concentração dos elementos químicos da área adj acente da 

mina . Ocorrem problemas ligados a subsidência dos terrenos nas minas 

abandonadas. No processo de transporte regista -se a dispersão de minerais, 

poluição das águas (desde o local de extracção até  ao de utilização). No 

processo de transformação da matéria - prima verifica-se a poluição do 
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ambiente circundante com a emissão de resíduos e fuligem delas resultantes. 

No caso de jazigos fósseis (petróleo), durante o processo de extracção  na 

pla taforma continental e seu posterior transporte há perdas provocando a 

poluição físico- química das águas e a degradação do ambiente marinho. Outro 

problema é a perda de muito gás no processo da perfuração podendo até 

ocasionar incêndios nas regiões de exploração. 

 

 Aos problemas ambientais ligados a crusta terrestre incluem - se 

também: a degradação dos ecossistemas que seriam utilizados para fins 

turísticos, educativos ou estéticos; o aparecimento de grandes escavaç ões 

abandonadas em minas à céu aberto acompanhado de grandes acumulações de 

rochas resultante da extracção mineira; erosão costeira deriva  da extracção das 

areias das dunas, retirando a capacidade defensiva das dunas face aos ataques 

do mar e o movimento de areia e as avalanhes de rochas das montanhas. 

 

 A defesa e conservação dos recursos da litosfera consiste na 

preservação e uso regrado dos recursos nela existentes. No caso dos recursos 

minerais recomenda- se: a partir dos resíduos metálicos (sucata abandonada) o 

fabrico de novos metais (reciclagem de metais) ; substituição de minerais raros 

por substâncias muito divulgadas na natureza e outras existentes na natureza 

(argila - ferro, madeira, etc.); exploração equilibrada dos recursos minerais 

existentes no mar, quer através de dragagem ou de túne is que começam na 

terra e continuam debaixo do mar (exp loração do ouro na Alásca, diama nte na 

Namíbia, ferro no Japão e estanho na Indonésia). Investigar zonas com rochas 

sem capacidade de carga capazes de suster o peso das construções para que se 

evitem afundamentos. O mesmo deverá ser feito em zonas declivosas onde 

poderão surgir avalanches de rochas e erosão. Proteger as minas abandonadas 

pois com o tempo aumentarão de área como resultado da erosão e do 

desabamento de terras. As minas de céu aberto deverão ser protegida s a partir 

do refloretamento ou a partir da revalorização das mesmas e/ou criando lagos 

artificiais. Identificar lugar com anomalias geoquímicas que podem levar a 

formação de focos de doenças. 
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 No tocante aos recursos energéticos, recomenda-se a obtenção de novas 

fontes alternativas como são os casos da energia solar, eólica, das marés, dos 

gaisers, das correntes oceânicas e energia do calor interno da terra. 

  

 

1.4.4 Biosfera 

A biosfera é a camada que suporta a vida na terra. Ele encontra-se nas 

interfases entre a atmosfera, litosfera e hidrosfera. A biosfera é, portanto,  a 

zona da terra onde há condições para existência de organismos vivos , 

sabendo-se que os organismos vivos são  parte da biosfera bem como são 

criadores da mesma. Uma das características da biosfera é a elevada 

complexidade, ou seja, os seus elementos são de diferente natureza e de 

diferentes níveis estruturais. A sua diversidade mede- se pela diversidade de 

ambientes e de organismos vivos nele existentes. 

 

1.4.4.1 A vegetação 

Existem três tipos de vegetação: vegetação aquática que  inclui a 

ribeirinha (dos rios e lagos), plancton do oceano mundial e algas. A 

microflora dos solos inclui os organismos unicelulares, algas e 

microorganismos. E a vegetação terrestre.  

 

A vegetação através da fotos síntese permite a mobilização dos 

elementos químicos existente na água, no solo e na atmosfera  para os ciclos 

biogeoquímicos. As plantas assimilam o CO2 e libertam o O2, bem como 

permitem a existência de consumidores. As plantas são barreiras geoquímicas 

que permitem a manutenção da composição química do solo, evitam a 

lexiviação de elementos como o sódio, o potássio e magnésio das camadas 

superiores do solo para o subsolo ou para a água subterrânea. 

 

Da vegetação arbórea ob tém- se matéria prima para as indústrias e para 

diferentes fins económicos. Por exemplo, obtenção de energia, produção de 

papel, de plásticos, de perfumes, vinagres, de cola, etc.  floresta , para além de 

ser recurso, é um factor geográfico, pois, as regiões florestais caracterizam- se 

por um melhor balanço hídrico, ou seja , não há nem excesso nem déficit de 
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água, combatem as cheias e as secas, contribuem para diminuição da erosão 

hídrica defendendo- a da acção do escoamento superficial e da acção do vento 

bem como permitem uma maior nebulosidade e pluviosidade. 

 

A destruição das florestas conduz a ocorrência de cheias nas bermas 

dos rios, nos solos de composição mecânica fina leva ao surgimento de 

tempestades de poeiras e a erosão eólica. Nas regiões com rochas 

consolidadas ( metamórficas e basálticas) pode haver avalanche de rochas que 

podem afectar infraestruturas económicas e a própria vida do homem. A 

destruição da floresta aumenta a evaporação e diminui a capacidade de 

armazenamento das águas dos lagos. A deflorestação provoca o aumento da 

temperatura, da poluição atmosférica, aumenta o ruí do, provoca a 

contaminação de micróbios por inalação devido a diminuição de O2 e ao 

aumento de CO2. 

 

Entre as medidas de defesa e conservação da vegetação Ombe & 

Manso (1991:63) destacam aquelas que consis tem em: 

1. economizar a madeira e lutar contra as suas perdas verificadas durante o 

processo de corte, transporte e utilização; 

 

2. utilizar zonas verdes  na protecção de cidades, infraestruturas como 

barragens e albufeiras; 

 

3. defender espécies definidas como relíquias (cuja fisionomia e morfologia 

corresponde a períodos geológicos passados. A sua manutenção pode 

informar- nos a história da evolução flore stal) e as espécies endémicas (com 

divulgação limitada. Algumas são espécies novas e precisam de protecç ão 

para se expandir e isso só é possível criando parques e reservas nacionais onde 

é permitida a investigação). Por isso uma das formas de defesa e conservação 

é a investigação botânica. 

 

4. criar bancos de genes. Os bancos de genes são sítios onde , em condições 

específicas são conservadas as sementes no país ou na biofera para que em 

caso de desaparecimento sejam reintroduzidas. 
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5. proibir o corte de vegetação de galeria, do mangal e outras formações como 

de pradarias, higrófila s, hidrófilas para manter a biod iversidade biológica. 

 

1.4.4.2 A fauna 

Já é sabido que plantas constituem acumuladoras geoquímicas pois, 

sintetizam e acumulam elementos químicos retirados do solo. Por seu turno, 

os animais aceleram a libertação desses elementos químicos provenientes  das 

plantas. Alguns animais, principalmente os inferiores ( microorganismos e 

insectos) contribuem para a destruição do material orgânico e para a ligação 

de substâncias livres para serem utilizados nos ciclos de substâncias. 

Participam na formação da cru sta terrestre ( construção de formas de relevo, 

caso dos recifes de coral que utilizando o carbonato de cálcio erguem 

superfícies nos oceanos); contribuem para a formação de microrelevos 

(termiteiras) resultado de retirada das substâncias do interior do solo. 

 

Contribuem também para a formação de rochas biogênicas, como é o 

caso do calcáreo retirado dos moluscos em mares; formação dos solos 

(animais escavadores e roedores mistu ram materiais provenientes de 

d iferentes horizontes, como é o caso das formigas. Alguns roedores levam 

materiais da superfície do solo para o interior o que contribuem para aumento 

da fertilidade dos solos). Servem de alimento ao homem; servem de matéria 

prima para as diversas actividades económicas (extracção de substâncias pa ra 

fins medicinais, os animais são usados como cobaias, extraem-se peles para as 

indústrias de curtumes, etc.) ; permitem a emigração de plantas e contribuem 

para a reprodução de certas plantas, caso da polinização feita através de 

pássaros e insectos. 

 

Os animais  têm valor estético, são utilizados para a educação do 

homem ( contos em que os animais entram como personagens), bem como 

utilizam- se formas e propriedades de alguns animais como fonte de inspiração 

do homem.  
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Entretanto, existem causas que participam na extinção da espécies 

animais: naturais e antropogênicas. A velocidade de extinção dos animais 

pelas causas naturais é  lenta comparada com a provocada pelo homem.  

Introdução nos ecossistemas de novas espécies que podem eliminar as antigas, 

a caça descontrolada que conduz a diminuição do número de espécies nos 

ecossistemas até atingir valores críticos, a mudança de habitats nos 

ecossistemas devido a acção de factores de nat ureza química, física ou 

biológica. 

 

No entanto, existem medidas a tomar contra o desap arecimento das 

espécies. Entre tais medidas destacam- se: a inventariação de populações 

animais  nas regiões geográficas para conhecer o efectivo das espécies nessas 

populações e a tendência de desaparecimento das mesmas; eliminação 

mecânica de espécies pred adoras para reduzir a concorrê ncia entre elas ( a 

chamada preservação in situ, que inclui a criação de reservas e parques 

nacionais); retirada de espécies do seu habitat natural contra a acção de 

predadores (é a preservação ex situ) e a criação de zonas de  reprodução [Ver 

anexo 7] industrial de animais (reprodução de animais terrestres e de peixes).  

 

Regulamentar  a actividade pesqueira. Tal regulamentação consiste em 

indicar o tipo de espécie a extrair,  a época do ano para a pesca, o tipo de 

instrumento a  utilizar durante o processo da pesca bem como exigir a 

fiscalização das normas estabelecidas para o efeito.  Criar reservas marinhas, 

lacustres e fluviais. Nesses locais proibir - se- iam quaisquer actividades de 

carácter piscatório, reserva ndo- se apenas as de natureza cienté fica. Garantir a 

multiplicação de peixes em condições artificiais em aquacultura. Defender os 

rios mediante a regulação dos caudais, criação de dispositivos conducentes a 

emigração dos peixes da parte superior à inferior do rio. 

 

Todas as acções, aquí propostas no estudo dos componentes do 

complexo territorial natural, como formas de DCN, não podem ser 

cons ideradas como “receitas”, mas legítimas, pois sem a sua observância 

pode- se romper o equilíbrio ecológico e em última instância, o 

desaparecimento do homem na face da terra.  



 

 

50 

1. 5 Transversalidade dos temas ambientais 

A transversalidade dos temas ambientais é  admitir flexibilidade no 

sistema educacional e evidenciar a abordagem dos assuntos implícitos,  (em 

Geografia da 10ª classe) para superar a questão da “ausência do detalhamento 

dos assuntos ambientais”, tal como  na introdução vemos os professores 

afirmar. Como  argumenta  

(...) tais temas não possuem estatuto  próprio. Eles, na verdade, identificam o 
fenomênico e já são tratatos, sob diferentes ângulos, pelas disciplinas que, 
classicamente, compõem a prática escolar. A proposição da transversalidade 
deve ter por único objectivo a compreensão, por parte do educador, o 
significado dos conteúdos que ele ministra e a construção de práticas 
pedagógicas reveladoras, isto é, cabe ao corpo docente desvendar tais temas 
no interior da grade de conteúdos que identificam suas disciplinas, sendo que 
a proposição de realçá-los em nada se relaciona com o acto de transformá-los 
em disciplinas autônomas (Santos sd:28). 

  

Interessa explicar de out ra maneira, isto é,  que a transversalidade 

objectiva conseguir uma visão mais  ampla e adequada da realidade. Ou ainda, 

temas transversais  tratam de processos que estão sendo intensamente vividos 

pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e professores 

no seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de 

soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em 

relação a intervenção no âmbito social mais amplo  quanto a actuação pessoal. 

São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade 

que está sendo construida e que demandam transformações macrossociais e 

atitudes pessoais. Na verdade, os temas transversais prestam- se de modo 

muito especial para levar à  prática a concepção de formação integral da 

pessoa. Portanto, temas não constituem uma disciplina, seus objectivos e 

conteúdos devem estar inseridos em diferentes momentos de cada disciplina , 

bastando para isso o domínio deste princípio  por parte do professor. 

 

A Primeira Conferência Intergovernamental, ocorrida em Tbilisi de 

1977 concluiu que a EA deveria constituir uma educação permanente, geral, 

que reagisse às mudanças que se produzem num mundo em rápida evolução . 

Deveria preparar o indivíduo para a compreensão dos principais problemas do 
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mundo contemporâneo, proporcionando - lhe não apenas os conhecimentos 

técnicos como também as competências e habilidades necessárias para 

desempenhar uma função produtiva para a melhoria das condições de vida e 

ao mesmo tempo a protecção do ambiente.  

 

Nesse contexto, percebe- se que a EA deve permear a educação formal, 

ou seja, aquela que é ministrada em escolas dos diferentas níveis de ensino. 

Portanto, as actividades de EA não devem substituir os cont eúdos 

programáticos e sim ser trabalhadas em conexão com eles.  A educação em 

geral e a ambiental em particular  têm como objectivo propiciar ao aluno o 

desenvolvimento de competências e habilidades, a aquisição não apenas de 

conceitos mas também de valores, com um empenho concreto para a ética 

ambiental13. 

 

Diante disso, como a transversalidade dos temas ambientais pode 

ocorrer na disciplina de Geografia ? A partir do conceito da atmosfera, o aluno 

poderá ser familiarizado com a necessid ade de preservação da biosfera por se 

tratar de uma camada muito fina e delgada que cobre a ter ra,  onde a vida é 

possível. Então, é possível mostrar ao aluno que qua lquer acção negativa 

sobre a dinâmica da atmosfera, nomeadamente que perturbe o mecanismo 

normal do funcionamento do ciclo hidrológico ou da estratosfera poderá 

ocasionar problemas relacionados com a falta de água, com a diminuição das 

culturas, do gado e mesmo doenças na saúde do homem ou ainda a extinção 

dos organismos vivos. 

 

Em relação a biogeografia  por se tratar  do estudo sobre a distribuição 

geográfica dos seres vivos na terra, deve - se referir que também trata -se dos 

ciclos de substâncias – os ciclos biogeoquímicos que retratam a circulação dos 

materiais a escala global. Tal circulação ocorre no ramo aéreo como no 

sedimentar, contando também com a participação das cadeias alimentares. 
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Então, a partir da análise da circulação dos materiais à escala global é possível 

ilustrar que, mais uma vez, a atmosfera, por exemplo, possui uma 

concentração determinada de elementos com os quais se processa o seu 

funcionamento e que qualquer adição de materiais que ultrapasse a sua 

capacidade de carga, poderá ocasionar problemas ou ropturas em todo o 

sistema. É o caso da introdução de alterógenos nas cadeias alimentares o que 

poderá influir em todo o sistema correspondente. A partir deste ponto, pode-se 

introduzir os conceitos de capacidade limite, capacidade admissível, 

capacidade de carga, poluição, entre outros conceitos afins indispensáveis 

para a compreensão da problemática ambiental. 

 

No estudo dos solos, aqui analis a m- se aspectos como conceito de solo, 

factores de formação dos solos, principais tipos de solos e sua repar tição 

geográfica. A partir daqui é possível dar as bases ao aluno sobre o que é solo 

sob o qual todas as ac tividades humanas, como por exemplo, a agricultura, 

indústria, pecuária, entre outras actividades se desenvolvem e que é o factor 

que garante a continuidade da  vida na terra. Por isso, referir que todas 

actividades humanas que tenham um efeito destruidor sobre o solo afectam 

negativamente a base alimentar do próprio homem e de todos os organismos 

vivos existentes e que dele dependem (portanto, surge aqui a possibilidade e 

introdução da noção de biodiversidade que teve um papel importante na 

evolução da vida na terra). 

 

É importante referir, desta análise que   

“A principal preocupação de toda essa mobilização é fazer com que a EA 
faça sentido para a vida de professores, alunos e comunidades e possa servir 
como instrumento para a construção de uma sociedade sustentável”  
(Girardi, 2004:2).  

 

Em outros capítulos do programa de Geografia da 10ª classe  ou do 

livro escolar, a transversalidade das questões ambientais pode ser 

desenvolvida no seguinte , (Ver o quadro 2) 
                                                                                                                                            
13 “Conjunto de actividades humanas que tornam viável a vida do homem em sociedade e que tenha 
como finalidade principal a integração homem Natureza” (Brinckmann, 2005:5). 
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Quadro 2: Conteúdos geográficos ligados ao ambiente  

 

CAPÍTULO 

CONTEÚDOS 
AMBIENTAIS A 

INTRODUZIR 

PROBLEMAS 
LEVANTADOS 

 

R E C O M E N D A Ç Õ E S 

 

 

 

Geologia 

(recursos minerais)  

 

 

 

Exploração dos recursos 
minerais e impactos no 
ambiente 

. Poluição atmosférica 

. Afundimento e subsidências 
de terrenos 

. Alteração hidro geológica  

. Mudança da morfologia das 
paisagens 

. Alteração do equilíbrio dos 
ecossistemas da flora e fauna 

. Esgotamento dos recursos 

 

. Exploração correcta, pois 
são recursos não renováveis. 

 

 

. Protecção e conservação 

Morfologia 

( ecossistemas litorais)  

Aproveitamento económico e 
impactos ambientais 

Redução de mangais, pesca, 
erosão, etc. 

Conservação de ecossistemas 
litorais 

 

 

 

 Hidrografia 

(recursos hídricos)  

 

 

 

Impactos ambientais 

. Alteração dos regimes 
naturais das águas 
superficiais. 

. Diminuição do nível 
freático. 

. aumento da intrusão 
marinha. 

. salinização dos solos 

. Redução da disponibilidade 
de água. 

.Uso correcto dos recursos 
hídricos. 

. Manutenção da vegetação 
local para evitar a 
desaparição das fontes de 
água. 

. Não lançar objectos de 
nat ureza industrial ou 
domésticos nos cursos de 
água. 

 

 

 

Biogeografia 

(recursos 
faunísticos/florestais)  

 

 

 

 

Necessidade de protecção 

 

. Extinção das espécies ou sua 
diminuição gradual 

. Desequilíbrio ecológico 

. Destruição da ca deia 
alimentar 

. Diminuição da  
evapotranspiração 

. Erosão 

. Desflorestamento 

. Desmatamento 

. Desnudação de encostas 

.Seca de rios e lago  

 

. Controlar a zonas 
fronteiriças 

. Aplicação de multas aos 
caçadores furtivos 

. Programa de 
reflorestamento 

. Combate as queimadas 

. Alternativas energéticas 

. Reflore stamento 

 

 

 

 

Agricultura 

(recursos agrários)  

 

 

 

 

Impactos ambientais 

. Necessidade de conservação 
e de protecção 

Agricultura tradicional 

Pressão sobre os solos 

Diminuição dos rendimentos, 
perda da fertilidade  

Erosão do solo (queimadas)  

 

Agricultura mecanizada  

Acidificação dos solos 

Compactação 

Desmatamento 

 

 

. Não destruir a vegetação 
natural ou plantada para 
proteger o solo da erosão, da 
acção do vento e da água 

 

. Reduzir o consumo de 
fertilizantes, p esticidas, entre 
outros produtoos sintéticos 

 

Fonte : Elaborado pelo autor, 2005 
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Capítulo II 

O ENSINO DE GEOGRAFIA DA 10ª  CLASSE EM MOÇAMBIQUE E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

  

 

 

 

 

 

O educador deve estar capacitado para atuar 

como orientador de processos educativos que 

respeite a pluralidade e diversidade cultural, 

articule aportes de diferentes saberes e 

fazeres e proporcione a compreensão 

individual e coletiva da problemática 

ambiental em toda a sua complexidade. 

 

(Dorfmann, apud Brinckman, 2005:4) 
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No capítulo anterior procurou- se mo strar, que a idéia de DCN esteve 

sempre directamente ligada a evolução dos problemas ambientais .  Também 

ficou claro  que, de acordo com as recomendações da  Conferência de Tbilisi 

confinar à escola um papel determinante no conjunto da educação ambiental e 

o rganizar, com esse fim, uma acção sistemática na educação primária e 

secundária . Para a concretização deste estudo, neste capítulo , sugerimos 

trabalha r com o programa  e o livro escolar, cujo enfoque  é verificar a 

articulação dos elementos da sua estrutura com a abordagem dos conteúdos 

ambientais. 

 

A Geografia possui um largo espectro educativo pois é uma ciência da 

organização do espaço. Estuda a natureza e a acção do homem sobre o meio, 

isto é, estuda a localização dos fenómenos, descreve e explica a difere nciação 

do espaço terrestre. É uma ciência dinâmica, pois a sua abordagem enquadra-

se num contexto em que os problemas actuais e futuros são expostos, sempre 

que possível, pela evolução que os conduziu a tal situação. 

 

A Geografia (da 10ª classe) constitui ainda um sistema complexo que 

tem dentro de si um subsistema de ciências, nomeadamente, a Geografia 

Física e a Geografia Económica. É sabido que o homem, através do trabalho e 

durante o processo da produção material, está em contacto com a natureza, 

influenciando positiva ou negativamente. Assim, a partir do pressuposto de 

que todos os objectos naturais sujeitos à degradação são elementos do meio 

geográfico e considerando, ainda que a Geografia, entanto que ciência que 

estuda os complexos territoriais naturais e produtivos carrega dentro de si um 

valor educativo que é extensivo à necessidade de protecção da natureza. 

 

Se se considerar o acelerado desenvolvimento dos países, a crescente e 

desmedida utilização dos recursos naturais, o fraco nível de conhecime nto das 

leis da natureza e o recurso a soluções empíricas, então, o ensino da Geografia 

possibilita nos alunos o desenvolvimento de atitudes e convicções para com a 

preservação do meio, sendo esta, uma das condições para o desenvolvimento 
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social. Os conhec imentos Físico- Geográficos tornam possível a explicação 

das dinâmicas interações dos componentes naturais e o perigo que constitui a 

alteração de qualquer um deles para com o sistema natural correspondente. 

Estes conceitos ensinam a integração, a harmonia e o equilíbrio existentes em 

todos os componentes naturais. Por isso, eles permitem o desenvolvimento do 

gosto estético, através da apreciação da beleza natural, dos complexos 

antropogênicos, bem como dos contrastes da envoltura geográfica. 

 

Por seu turno , os conhecimentos Económico - Geográficos expõem o 

carácter espontâneo da utilização dos recursos naturais. A má  gestão dos 

recursos naturais pode ocasionar danos irreparáveis na biosfera. Expõem 

ainda, que o trabalho do homem é fonte de riquezas materiais e cria o belo 

sempre que se consiga integrar funcionalmente as geotransformações dos 

complexos naturais. 

 

Portanto, através da Geografia é possível educar os alunos bem como 

dotá- los de uma sensibilidade para com os problemas ambientais no sentido 

de uma ma ior e melhor compreensão do ambiente, já que durante a sua 

abordagem deixa a descoberto os principais problemas ambientais que dizem 

respeito ao mundo, as regiões ou os países. A necessidade de protecção do 

ambiente tem um grande valor educativo e contribui de modo afectivo para a 

formação da concepção estético- científica do mundo. 

 

Admitindo q u e  a Geografia é uma disciplina que desenvolve  valores  

associados a cultura da consciência nacional, da compreensão em relação a 

outros povos do mundo e da ética amb iental, quer explícita quer 

implicitamente ao longo dos tempos (MINED, 2004:i) ,  como é que o trabalho 

é executado pelo  MEC do nosso país , por meio dos programas de ensino? 

Como é que um programa  está organizado?  
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 2.1 A estrututra do programa de Geografia da 10ª classe 

 2.1 1Objectivos  do programa 

O s objectivos são definidos, primeiro duma forma geral,  conforme  

podemos observar  [Ver apêndice 6]. Depois , aparecem definidos  de forma 

específica e mais detalhada dentro de cada Unidade Temática. No conjunto 

dos objectivos gerais não aparecem aspectos sobre assuntos ambientais. Daí, 

podemos pensar, de partida, quanto esta característica pode influenciar ao 

professor a não trabalhar com os temas ambientais . 

 

2.1.2 Conteúdos programáticos 

Quanto aos conteúdo s, a 10ª classe estuda a Geografia Física de 

Moçambique , abordando a  situação geográfica e cósmica , geologia, 

morfologia, climatolo gia, biogeografia e hid rografia. A Geografia Económica 

de Moçambique é trabalhada por meio do estudo da população, agricultura, 

pecuária, pesca, si lvicultura, indústria, transporte, comércio  e turismo. Da 

África Austral, estuda- se a Geografia física e as condições económico-

geográficas.  

 

O detalhamento dos conteúdos no programa é acompanhado , como nos 

referimos, pela definição dos objectivos específicos  de cada Unidade 

Temática. É nesta secção que aparecem explicitamente , apesar de ser no  fim 

da lista e três apenas, objectivos rela cionados ao ambiente . Por exemplo, 

aparece mencionado que ao terminar a Unidade I da Geografia Física de 

Moçambique, os alunos devem possuir conhecimento s sobre a conservação e 

protecção da natureza .  Ser capaz de explicar a necessidade da conservação e 

protecção  da natureza . Na Unidade sobre Geografia Económica de 

Moçambique, o programa preconiza que ao ter minar este capítulo , os alunos 

devem ser capazes de  consciencializar e m- se sobre a necessidade do uso 

racional dos recursos e da defesa da natureza .   

 

Ainda, nos conteúdos programáticos detalhados, em algumas sub -

secções constam assuntos ambientais  explicitamente , mas noutras não. Não há 

harmonia  na definição dos temas ambientais no  programa. Por exemplo,  na  
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biogeografia existe um sub - tema sobre reservas, parques nacionais e a sua 

protecção e conservaçã o. Na população: abordagem do ambiente na 

perspectiva dos problemas demográficos actuais. Na pesca: Impacto ambiental 

da actividade pesqueira. Na sivicultura: conservação e protecção das florestas. 

E no turísmo: impacto ambiental do turísmo.  É assim que os professores 

trabalham com os temas ambientais na 10ª classe.  

 

2.1.3 Orientações metodológicas  

As orientações metodológicas são uma espécie de um guião que regula  

o exercício d a activid ade do professor. No programa da 10ª classe , “este 

guião” aparece inserido, junto com os objectivos específicos, no fim de cada 

apresentação dos conteúdos programáticos detalhados. Em função disto,  a 

unidade da Geografia Física de Moçambique , o professor é orientado no 

sentido de conduzir a aprendizagem na perspectiva de educar o aluno para o 

amor a natureza, criando nele espír ito de defesa, preservação e utilização 

racional dos diferentes tipos de recursos, observando as especificidades de 

exploração de todas as categorias de recursos: renováveis e não renová veies. 

Chama - se atenção, ainda na abordagem desses  conteúdos, sobre a localização 

geográfica dos factos e fenómenos e procurar educar os alunos para a 

necessidade de conservação, protecção e defesa dos recursos naturais. 

 

A Geografia Económica de Moçambique, com base nos seus grandes 

temas do estudo : recomenda-se dimensionar os reflexos da actividade 

produtiva na organização do espaço, relacionando a acção conjunta dos vários 

fenómenos físico- naturais e económico- sociais que intervêm na modelação 

das paisagens culturais moçambicanas , orienta o professor para o estudo dos 

níve is de intervenção e da responsabilidade do Homem na produção 

económica, utilização racional dos recursos e na defesa do meio ambiente de 

Moçambique, em particular, e do mundo em geral.  

 

O entrosamento dos objectivos, conteúdos e orientações metodológicas 

no programa  em estudo, não é tarefa fácil para alguns professores . Quando 

observamos as dosificações e as aulas percebemos que os professores, apenas, 

planificam as suas aulas com base nos conteúdos programáticos. O Programa 



 

 

59 

não explicita como deve m ser abordados alguns assuntos.E ntendemos então, 

que o professor não possui o conhecimento da existência de temas como EA 

implícitos nos vários unidades da disciplina . 

 

Percebemos, ainda que  as orientações metodológicas, aqui apresentadas 

recomendam a abordagem, j ustamente, dos temas ambientais e em forma 

transversal. Na mesma óptica, d ifícil compreender, se avaliarmos pela 

definição abrangente daqueles objectivos ambientais, porque é que em certos 

subtemas do programa e mesmo do livro  aparecem assuntos explícitos do 

ambiente ? Isto “atrapalha” aos professores. Daí, que a via “fácil” de poder 

dosificar e abordar é por meio de conteúdos. Os professores exigem que os 

temas ambientais devem constar no programa, como poderemos  notar, a 

seguir. Se em cada tema houver assuntos ligados ao ambiente , os professores 

abordam, se  não, vão trabalhando esporadicamente, conforme as motivações 

de cada aula . 

 

Poré m, ciente desta ordenação do programa, neste momento, o desafio 

é de mostrar aos professores, conforme a amplitude dos prob lemas 

ambientais , nos nossos dias, que a abordagem da EA pode ser feita em todos 

os conteúdos programáticos.  

 

2.2 O livro escolar  

 O livro do aluno, tal como o programa do ensino, é um meio pelo qual 

o Estado legitima os processos de ensino e de aprendizagem dum país. O livro 

tem o papel de e stimula r  o acompanhamento das lições programadas, por 

parte dos alunos. É na sequência disso que o MEC do nosso país se empenha 

na produção do manual do aluno para os vários subsistemas de ensino. 

 

 É por via desta ra zão que surge o livro do aluno da 10ª classe em 

Geografia, contendo 2 partes principais : a primeira, constituída pela Geografia 

Física de Moçambique . Esta unidade é subdividida em 6 sub- unidades, 

designadamente : Localização Geográfica e Cósmica, Geologia, Morfologia, 

Solos, Climatologia, Hidrografia e Biogeografia. A outra parte aborda 

aspectos da Geografia Económica, também de Moçambique, contendo , os 
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seguintes capítulos: População, Agricultura, Pescas, Indústria, Transportes e 

Vias de Comunicação, Comécio  e Turísmo. Um livro  é composto por textos, 

questionários, figuras, gráficos, quadros e mapas. 

 

 Possuo um conceito do  livro do aluno diferente do conceito de 

“Sebenta”. Não que o livro que temos seja inútil. Permanece nele tão 

fundamental à leitura geográfica do mundo. É um livro ainda necessário , mas 

não é sufic iente. A suas estrutura deve  adequar- se ao  programa do ensino, 

ajustando- se assim ao plano curricular dum país. Existem casos de troca de 

posições de assuntos temáticos, por exemplo, de Solos que aparecem como 

um capítulo, enquanto que o programa sugere como secção da Geologia  e a 

Pecuária trabalhada no interior da Agricultura . Ausência de temas e/ou 

unidades inteiras, previstos no programa oficial, casos de importância  dos 

acidentes da costa, águas minero - medicinais, conceito da pecuária, impacto 

ambienta l da actividade pesqueira, silvicultura e toda unidade III sobre a 

África Austral.  

 

O que disso constatamos, é que o livro não é para efeitos da 10ª classe, 

mas os alunos que estejam a frequentar a 10ª classe podem consultar o livro ,  

em algum momento, de acordo com os conteúdos disciplinares  que estiverem 

a estudar. Podem usar o livro como um instrumento de consulta, mas não de 

carácter obrigatório. 

 

O s professores pouco usam o livro, justificam que os alunos não têm 

poder de compra. Exploram- no trabalhando com os textos, por exemplo, 

“leitura dum aluno em voz alta, enquanto outros acompanham em silêncio” , a 

lição sobre os Solos de Moçambique, página 24 ” , [MF, 15.03.05],  “resolver 

o questionário, do livro, página 25, em forma de TPCs”  (Ibid) e ”passar o 

gráfico termo-pluviométrico da cidade da Beira, página 29 do livro, para os 

cadernos, também em forma de TPC” [MM, 31.03.05].  

 

 No que concerne aos assuntos da EA, como dissemos, o  programa 

prevê  trabalhar, explicitamente, apenas, com os impactos ambientais nos 
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conteúdos geográficos da Pesca, Silvicultura e Turismo. O livro , sugere 

abordar os impactos ambientais na Agricultura e no Turismo.  

 

Entretanto, deste debate podemos concluir  que a fraca abordagem da 

EA por parte dos professores que leccionam a 10ª classe é influenciada 

também pela estrutura desses dois instrumentos do governo do nosso país: o  

programa e o livro escolar. 
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Capítulo III 

DISCURSO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM GEOGRAFIA DA 10ª  

CLASSE EM MOÇAMBIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem aprende primeiro são os professores. 

Eles são orientados a mudar a forma 

tradicional de ensino. Em vez de se basearem 

apenas no livro didático... 

(GIRARDI, 2004:3) 
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No capítulo anterior ficou ente ndido que o programa do ensino , na sua 

estrutura contempla três principais elementos didácticos: objectivos, 

conteúdos e orientações metodológicas. Os professores planificam suas 

dosificações com base, apenas, no detalhamento dos conteúdos, o que muitas 

vezes, para os mesmos professores torna difícil extrapolar assuntos  

programáticos com EA, como temas implícitos. O livro escolar da maneira 

como foi concebido não ajuda para uma abordagem eficiente da EA. Esta 

reflexão remete- nos de seguida a análise dos resultados do trabalho do campo 

realizado na ESMSM e ESM, expressa pelo título: Discurso sobre EA em 

Geografia da 10ª Classe em Moçambique. Comecemos pela descrição do meio 

físico destas escolas. 

 

3. 1 Descrição física das escolas  

A descrição densa dos dados geográficos das escolas, dos bairros onde 

se localizam e até de toda cidade da Beira , a seguir, tem em vista , conforme 

pensamos, trazer a tona uma compreensão que os professores de Geografia da 

10ª classe podem com facilidade abordar temas ambientais na s a ulas 

potenciados pela  realidade concreta do aluno .  

 

A cidade da Beira geograficamente , assenta- se sobre uma  bacia 14 

flúvio - marinha com altitude inferior ao nível médio das águas do mar, com 

reflexos directos sobre as suas infraestruturas,  [Ver anexo 6 , ima gem 6] 

nomeadamente, subsidência de edifícios, frequentes inundações, forte erosão 

da costa marítima e fluvial, deficiente funcionamento do sistema de 

saneamento  [Ver anexo 6, imagem 7] devido a localiza ção do lençol freático 

junto a superfície,  oxidação dos metais e/ou paredes , fecalismo a céu- aberto, 

etc.  

 

Alguns residentes desta cidade, como meio de sobrevivência,  praticam 

a pesca artesanal e semi- industrial. É uma cidade de forte  turísmo costeiro que 
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acolhe cidadãos, na sua maior parte,  dos países limítrofes da zona Centro de 

Moçambique [ver anexo 7].  O Corredor da Beira liga  o Porto desta cidade  

com os países do inter - land. E por meio da linha férrea  comunica- se com 

Moatize, Província de Tete e Malawi. Beira possui o segundo maior aeroporto 

do País.  

 

Esta s características podem produzir impactos que, as vezes, devem ser 

acautelados. Entendemos, porém, que tudo isto pode servir de matéria para o 

professor assegurar a análise dos assuntos ambientais nas aulas com os seus 

alunos.  

 

3. 1. 1 Escola Secundá ria Mateus Sansão Mutemba 

A E S M S M, antigo Ciclo Preparatório 15 Dr. Rui Baltazar de Sousa, 

situada na Avenida Armando Tivane, Bairro de Esturro, começou a funcionar 

em 1969. Actualmente a Escola lecciona o I Ciclo do ESG, com um total de 

3.640 16 alunos, cujas  idades variam entre 14 a 22 anos; repartidos em 66 

turmas, das quais, 36 da 8ª, 17 da 9ª e 13 da 10ª classe. Estes alunos são 

assistidos por 85 professores dos quais 22 são mulheres. O pessoal auxiliar é 

constituido por 24 funcionários , 8 homens e 16 mulh eres. Nes ta Escola 

funcionam 3 turnos: da  manhã que vai das 7:00 às 12:55 horas, da tarde das 

13:00 às 17:45 horas e da noite  das 17:40 às 22:20 horas.  

 

A Escola 17 possui 2 blocos de 3 pisos, com 33 salas de aulas. Em 2002 

beneficiou- se duma reabilitação que consistiu em reposição de vid ros das suas 

largas janelas, do sistema eléctrico  e da pintura. Tem 4 casas de banho para 

homens e igual número para mulheres. Conta, ainda com 1 mini biblioteca  

                                                                                                                                            
14 Excluindo o Plateau da Manga 
15 No período colonial leccionava o 1º e 2º ano com o fim de preparar alunos para ingressarem no 
ensino  técnico. No caso da Beira, para a Escola Comercial Frei de Andrade (actuais instalações da UP-
Beira) e Es cola Industrial Luís Camões (actual Escola Industrial e Comercial 25 de Junho) ou ainda,  
para o 3º ano do Liceu Pero de Anaia (actual Escola Secundária e Pré -Universitária Samora M. 
Machel). 
16 Todos os dados aqui apresentados são do Curso Diúrno referentes ao ano de 2005. 
17 “São Escolas de tipo A as que possuem, no mínimo e cumulativamente, 30 salas de aulas e 60 
turmas, para além das infrasetruturas obrigatórias e previstas no cadastro”  (BR  n° 24, 2003:242) 
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que não está a funcionar, precisa de ser apetrechada em termos  de literatura e 

organização do espaço, pois actualmente, serve como arquivo de caixotes 

contendo resto s de antigos registo s sobre  à vida curricular da Escola. No rés-

do-chão, do primeiro bloco, funciona 1 cantina / lanchonete improvisada numa 

das salas de aula,  dividida em dois compartimentos, um para atendimento dos 

alunos e outro para os professores e o corpo técnico administrativo . Também 

improvisada numa outra sala de aulas, no mesmo bloco  funciona  1 papelaria, 

e um serviço de fotocópias. Junto às escadas que dão acesso ao primeiro e 

segundo andares, ainda do bloco já anteriormente referido, foi montada 1  

cabine de telefone fixo.  

 

O mobiliário que se encontra na sala de aulas é antigo e precário , 

aparenta ndo,  nã o ter beneficiado da reabilitação de 2002 ; daí que sejam 

poucas carteiras, para além de estarem estragadas [Ver anexo 3 imagem 2]. 

N o começo de cada turno há um movimento forte de alunos à procura de  

carteiras. Quando as encontram, arrastam- nas pelos corredores e duma sala 

para a outra, contribuindo, assim, para a sua acentuada deterioração. Há salas 

de aulas em que os professores usam carteiras para servir em de secretária s, 

devido à falta das mesma s. O quadro preto é majestoso, mas precisa de ser 

pintado, pois o que nele se regista exige por part e dos alunos um enorme 

esforço para se conseguir ler e compreender. 

 

A Escola possui também um bloco administrati vo onde funciona o 

gabinete do Director, a Secretaria, a Secção Pedagógica, o posto de saúde e 

higiene escolar, casa de banho para o director e sala de professores. Na sala de 

professores podem ser vistos mapas, no geral são 8, em estado razoável de 

conservação, dos quais alguns são Mapas P egado18 que retratam assuntos 

ligados a divisão administrativa do Mu ndo, de África e de Moçambique,  

Mapas de relevo e clima de Moçambique e ainda do povoamento da África 

Austral até ao século XVII. 
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Dentro da Escola, em direcção ao ginásio desprovido duma  

pavimentação clássica , próximo do segundo bloco, no tempo colonial, 

funcionava uma sala de música,  que, neste  mo mento, foi transformada em 

centro de aconselhamento sobre a saúde sexual e reprodutiva de jovens e 

adolescentes. Este centro possui 1 televisor e 1 vídeo cassete de marca 

Samsung, 1 aparelhagem de som  Sony e 1 piano de pé alto. Projectam filmes 

relacio nados ao HIV- SIDA, nos tempos livres, as segundas, quartas e sextas 

feiras. Do lado oriental existe um terreno que serve de  campo de “futebol 

onze”, com balizas sem redes, capim disperso ao longo do campo e relva sem 

o devido  tratamento. Como actividades extras, a Escola pratica, nos sábados 

intercalados e nos dias relacionados ao ambiente, jornadas de limpeza 

(capinagem e podagem das árvores).  

 

A Escola [Ver anexo 3, imagem 1]  é cercada por um muro com base 

em betão e reforçado por varões metálicos. O seu  pátio é revestido de plantas 

de sombra, na sua maior parte de acácias amarelas e eucalíp tos, no seu alçado 

principal. Pode-se encontrar também outras plantas de frutas um pouco 

disseminadas por todo o quintal,  são os casos de amendoeiras, bananeiras, 

limoe iros, mangueiras e papaeiras. Existem também plantas ornamentais. A  

população vizinha pratica agricultura em pequenas machambas, no terreno da 

escola , sobretudo na sua parte ocidental , produzindo, desta maneira, 

amendoim, arroz, batata- doce, feijão- nhemba, mandioca, mexoeira e milho. 

 

Em frente da Escola, na margem oposta da Avenida Armando Tivane, 

num terreno antes baldio, foi erguida uma  igreja do Reino das Testemunhas de 

Jeová. Nos dias litúrgicos, aqueles que coincidem com actividades lectivas, os 

seus câ nticos, de certa maneira, tiram concentração a popul ação escolar ,  

causando a poluição sonora. Próximo desta igre ja, depois das instalações dos 

serviços de saneamento do Conselho Municipal da Beira, encontra- se o  

                                                                                                                                            
18 Mapas de boa qualidade, feitos artesanalmente, por um técnico particular com base nas informações 
dos Atla Geográficos e outros mapas.  
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mercado do Goto, vulgo Tchungamoio 19. Acrescida a estas duas situações, 

ultimamente, junto ao portão principal da Escola, na faixa intermédia da 

Avenida Armando Tivane , regista- se uma proliferação de vendedores 

ambulantes, principalmente de gé nero alimentar , procurando os alunos, 

professores e até aos transeuntes daquela via pública criando, as vezes, 

constrangimento aos automobilistas e  pondo em risco as suas próprias vidas e 

as dos seus clientes. 

 

A escola foi construída no Bairro de Esturro encontrando- se assim, na  

parte do núcleo da cid ade da Beira. “Na cidade da Beira, tal como em outros 

centros urbanos de iguais dimensões, distinguem -se perfeitamente o núcleo, o 

subúrbio e a periferia urbana ” (Muchangos, 1994:32). A estrutura, aqui, tem 

em vista a forma e intensidade do uso do solo e t ambém da densidade 

populacional. 

 

Assim, o espaço 20 urbano da cidade Beira é influenciado, em grande 

medida, pelo carácter plano do re levo, localmente interrompidos por pequenas 

valas, dentre as quais a mais importante e mais conhecida é a de Chiveve. 

Porém, o núcleo desta cidade, grosseiramente descreve um U, cuja curvatura 

localiza -se na baixa, bairro de Chaimite desenvolvendo- se no seu interior 

terrenos pantanosos com algumas habitações modestas dispersas. A praça do 

Município é o centro desta parte, onde vão convergir as principais ruas. Nas 

suas proximidades encontram- se edifícios da administração pública, do 

comércio, escritórios e serviços vários. A população reside sobretudo em 

prédios altos e uma pequena parte em vivendas antigas.  

As condições naturais da cidade e arredores, que são comuns às de toda a 
planície costeira setentrional moçambicana da África Autral, caracterizam-se 
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essencialmente pela predominância de terrenos húmidos situados a cotas 
muito próximas do nível médio das águas do mar  (Mucha ngos, 1994:68). 

 

Tendo em conta o carácter destas condições, em particular a elevada 

influência das águas superficiais, são necessárias medidas especiais para a 

utilização das extensas áreas húmidas no interior da cidade. Esta s incluem 

acções de protecção à costa e a drenagem das águas pluviais e residuais. No 

núcleo da cidade, as áreas mais afectadas localizam- se nos bairros de Macúti, 

Palmeiras e Ponta Gêa, onde durante as marés equinociais acompanhadas de 

fortes temporais, o mar galga os objectos de protecção da costa, incluindo a 

estrada marginal [Ver anexo 6, imagens de 2 à 5]. 

 

A presente análise é extensiva para o Porto, com as suas instalações e 

os seus equipamentos bem como os serviços de apoio dependentes, 

constituindo um verdadeiro manancial econó mico da cidade da Beira; fica 

situado ao norte da foz do Chiveve, entre os bairros de Maquinino e Chaimite. 

Ora, aí conta -se com a poluição ocasionada pela limpeza dos porões dos 

navios, acidente no manuseamento de carga diversa e frequente poluição do 

ar, na zona portuária, durante o manuseamento de minérios. Ainda regista -se 

poluição de origem petrolífera que atinge a baía  acrescida da poluição  das 

oficinas de automóveis e das indústrias do Maquinino.  

 

Problemas do gé nero, são assistidos, mas, mais acent uados nas 

populações instaladas na zona suburbana, onde a precaridade das condições de 

vida pode ser observada por meio  da qualidade dos materiais de construção 

das casas e sua conservação. O núcleo da cidade da Beira não se encontra 

totalmente construído. Devido à existência das áreas livres, na maioria 

ocupadas por machambas ou servindo de lixeiras, bem como ocupadas por 

casas precárias , torna ndo- se difícil distinguir limites com a sua parte 

suburbana , onde fica situada a escola Secundária da Manga . 

                                                                                                                                            
19 Significa “a vida”, designação atribuida pela população local, no temp o de crise de 1983 até 1987. É 
neste mercado informal onde a popupação conseguia alimento para a sua sobrevivência. 
20 Uso a categoria para referir a forma resultante do processo que a cidade da Beira constitui. 
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 3. 1. 2 Escola Secundária da Manga 

A ESM [Ver anexo 4, imagem 1] localiza - se na Rua 17, no  Bairro13º-

Alto da Manga. O seu funcionamento começou em Fevereiro de 1976 21, 

reforçando assim,  a capacidade de atendimento para os níveis de 5ª e 6ª 

classes. Actualmente , a Escola lecciona os dois  Ciclo s do ESG e segundo a 

orientação da Direcção Provincial de Educação e Cultura (DPEC) de Sofala, 

atende os Bairros Suburbanos e Periféricos de Mun hava, Manga, Aeroporto, 

Inhamízua, Cerâmica e Nhangau, com cerca de 68 turmas, das quais 24 da 8ª,  

20 da 9ª, 15 da 10ª, 6 da 11ª e 3 da 12ª classe. As idades variam entre 16 a 23 

anos.  

 

À semelhança  da ESMSM, esta Escola é de nível A, possui 70 

p rofessores dos quais 17 são do gé nero feminino e 53 do masculino .  Conta 

com 38 membros do pessoal auxiliar,  dentre eles 15 homens e 23 mulheres . 

Como acontece em muitas escolas moçambicanas deste nível,  nesta Escola 

funcionam também 3 turnos: de manhã que começa  às 7:00 h, de tarde às 

12:30 he o  da noite às 17:40 h.   

 

A planta de construção desta Escola é similar a da ESMSM, possuindo, 

deste modo, 2 blocos de 3 pisos, com 36 salas de aulas. Desde 2004, encontra-

se a beneficiar duma reabilitação de raiz; neste momento ,22 enquanto está na 

fase de acabamentos e respectivos apetrechos, estando as salas de aula já em 

funcionamento . 

 

A Escola tem 14 casas de banho , sendo 7 para homens e outras 7  para 

mulheres. Todavia , as suas sanitas são de retrete turca , desprovidas de 

qualquer apoio, em que exigem que o utilizador se agache, sobretudo 

mulheres. Esta situação provoca nos alunos um certo ma l- estar, pois explicam 

que não estão acostumados, daí que alguns “desajeitadamente” sujam o 

soalho , os dejectos líquidos chegam a escorrer nos corredores, junto das  
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entradas, exalando cheiro  nauseabundo. As salas de  aulas são equipadas de 

um mobiliário  de boa qualidade, novo, sendo carteiras singulares , suficientes 

para todos os alunos duma turma e secretária para professor [Ver anexo 4, 

imagem 2]. As salas são arejadas, suas janelas de tipo corredor são largas, e 

iluminadas com lâmpadas fluorescentes; um quadro gigante pintado de verde 

e de fácil escrita  com pau de giz.  

 

Também a Escola possui 1  bloco administrativo, cujo acesso ao seu 

interior difere da  ESMSM, uma vez que por uma  única porta chega - se a um 

longo corredor no qual dos seus dois lados existem entradas para os dive rsos 

sectores de actividade. O acesso ao interior do bloco administrativo da ESM é 

directo. Pela parte da frente pode-se ver muitas portas que conduzem para os  

vários sectores [Ver anexo 3, imagem 3], designadamente : Secretaria, 

Gabinete do Director,  Secção Pedagógica, sala dos professores, devidamente 

apetrechada de mobiliário ; 2 Laboratórios, ainda por equipar e cantina, que, 

neste momento, funciona provisoriamente, junto as escadas do bloco A.   

 

No alçado inferior do Bloco administrativo, junto do bloco B, está em 

construção um outro bloco que vai funcionar  como  biblioteca. Neste 

momento, alguns livros e mapas muito antigos  estão encaixotados e  

amontoados numa parte do interior da  Secretaria da Escola. 

 

A Escola é limitada por um muro de cerca de 2 metros  de altura. No 

pátio, árvores como  mangueiras, amendoeiras e outras de sombra de altura 

média e de copas pouco desenvolvidas formam uma fila paralela ao muro de 

vedacção, mesmo defronte da Escola e na parte Este.  No sul existe  um extenso 

terreno baldio de capim alto onde  a Escola projecta  construir um complexo  

polivalente gimnodesportivo . Para as aulas de Educação Física, a Escola usa 

por empréstimo o campo do cbube do Ferroviário  da Manga. 

 

                                                                                                                                            
21 numa altura de grande expansão escolar. 
22 Maio, 2005  
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N o  extremo sul a ESM limita - se com a Igreja Católica do Alto da 

Manga,  Imaculada Coração de Maria , instituição que construiu a Escola para 

servir como Ciclo Preparatório Feminino. Na parte ocidental encontra - se a 

Escola Primária da Manga, onde na altura das ob ras da ESM funcionou em 

regime provisório  o sector administrativo. O Centro de Saúde da Manga – 

Nhaconjo localiza- se a 300 metros da Escola , em linha recta no sentido 

noroeste. 

 

Como actividades extras curriculares a ESM pratica jorn adas de 

limpeza nos fins de sema na intercalados, nos dias relacionados ao ambiente e 

da Escola .  Sublinha -se que neste momento estas actividades não se realizam 

porque a Escola ainda não foi entregue  oficialmente pelo empreteiro da obra. 

 

A ESM situa - se na zona suburbana, cuja ár ea localiza -se 

imediatamente a seguir ao núcleo da cidade  da Beira , no sentido norte. 

Todavia, o Bairro da Manga onde concretamente se encontra a Escola possui 

peculiaridade específica. Para este e para sul, em direcção ao centro da cidade 

é limitado pelos Bairros contíguo s de Chota e Munhava, através duma ampla 

depressão com fraca drenagem superficial e que n a época das chuvas 

apresenta forte tendência  para formar pântanos. Segundo Muchangos 

(1994:21), O Bairro da Manga junto com os do Aeroporto, Chota, Ma ssange, 

Mungaca, Chingussura e Inhamízua formam um Plateau de cerca de 18 

metros de altitude média. 

 

A estrutura de ocupação do esp aço no P lateau da Manga difere  

visivelmente da ocupação da planície fluvio - marinha. Caracteriza- se pela 

existência de indústr ias ao longo da via férrea e da antiga Estrada Nacional nº 

6, bairros com predominância de quintas com grandes extensões de terrenos 

onde é possível a actividade agrícola 23, sobretudo para a produção de fruteiras, 

hortícolas e cereais (milho e arroz). O s ta lhões são substancialmente maiores e 

existe a possibilidade de criação de animais de pequeno porte.  
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U ma outra característica da ocupação do espaço no Plateau da Manga é 

a existência de bairros residenciais 24 outrora designados por “indígenas ”25 e 

outras moradias, muito próximas umas das outras. De resto, toda a zona 

suburbana da cidade apresenta  imensas áreas verdes de bioprodução, que se 

torna cada vez mais acentuada à  medida que nos afastamos do centro da 

cidade em direcção ao meio rural.  

 

As indústrias localizam- se na parte ocidental da cidade, constituindo 

uma grande vantagem para o saneamento do ar, pois os ventos dominantes 

provêm do quadrante E ste e contribuem para evitar a poluição do ar no 

interior da cidade. Entretanto, na Manga os dejectos industria is 26 são 

canalizados através de um pequeno curso de água que vai em dire cção à  

margem esquerda do rio Púngué, atravessando inúmeros  campos de cultivo  

[Ver anexo 6, imagens 8 e 9]. 

 

No bairro da Manga, exceptuando as principais ruas, a cobertura das 

artérias é feita em terra batida. Para o trânsito normal são necessárias 

beneficiações constantes, sobretudo na época chuvosa. Dada a natureza do 

solo e o fraco declive, todos os arredores do alto da Manga assim como as 

depressões da Munhava, onde as indundações têm obrigado os habitantes 

constantes deslocações necessitam do sistema de drenagem. 

 

3. 2 Resultados do questionário e entrevistas feitas aos professores 

O questionário aplicado foi de 11 perguntas [Ver  apêndice 2]. Todas 

abordam as concepções dos professores sobre a EA, suas acções e p rática 

diária na sala. A discussão relacionada com a EA nas escolas é complexa , 

principalmente quando denfrontamos  com a realidade nestas salas . O s  

professores questionados são de opinião duma abordagem dos temas 

                                                                                                                                            
23 As áreas de cultivo são irrigadas, adubadas e, em muitos casos, drenadas pelas águas dos poços. 
24 Casas para o indigenato, acrescido a guerra civil de 16 anos em Moçambique, em conjunto com os 
efeitos das calamidades naturais, os bairros mais procurados foram o Alto da Manga, Nhaconjo e 
Maraza, onde se verificam os maiores problemas de planeamento urbano da cidade da Beira. 
25 Projecto habitacional concebido para operários e empregados dos variados serviços 
26 As indústrias na Manga abrangem, sobretudo a produção de óleos alimentares, sabões, serrações, 
mobiliário, fábrica de parquets e contraplacado, sacaria, condutores eléctricos, cervejas e refrigerantes. 
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ambientais nas suas aulas, consideram possível trabalhar assuntos  ligados ao 

ambiente com os conteúdos da Geografia da 10ª classe . 

 

 Entretanto, analisemos casos de algumas  respostas dadas onde é  

possível observar a realidade dos professores quanto a abordagem da EA nos 

conteúdos da Geografia da 10ª classe. A questão 3, o professor [BB] afirma 

que os conteúdos da Geografia próprios para trabalhar temas ambientais são: 

“Agricultura, Indústria e População” .  O professor [MM] responde ser a 

“Biogeografia e Hidrografia para além dos conteúdos relacionados com a 

Geografia Económica de Moçambique ”. E o professor [MC] diz que são 

“Clima de Moçambique, Biogeografia, Silvicultura, Agricultura, Pecuária, 

Pesca e Indústria ” . O professor [MF] escreveu pronunciando que eram 

“acidentes da costa, tipos de vegetação e todos os conteúdos da Geografia 

Económica de Moçambique”. O professor [YS] propõe “Recursos minerais, 

Solos, Climatologia, H idrografia, Biogeografia, todo os conteúdos da  

Unidade II e também Unidade III – África Austral”. E o professor [AT] disse 

ser “os conteúdos da Unidade II – Geografia Economica de Moçambique”.  

 

Dada a centralidade do tema acerca da transversalidade da EA em 

Geografia , podemos, ainda, analisar a questão 9 como foi respondida pelos 

professores. 3 são da ideia que os temas exclusivamente ambientais aparecem 

expressos no programa  e os outros 3 não consideram que temas ambientais 

estejam expressos no programa e propõem assuntos que deveriam fazer parte  

deste . Assim, o professor [AT] opinou “a prot ecção dos principais recursos 

económicos de Moçambique”. [MC] disse“Biogeografia ”. [MF] “Cuidados a  

ter na agricultura, indústria, turísmo, urbanismo, como conservar e enterrar 

o lixo caseiro”. 

 

 Desta análise, aparentemente, fica a ide ia de que  os professores 

trabalham com os assuntos ligados a EA de forma muito fraca, sem orientação 

precisa.  

 

Para consubstanciar o questionário os professores foram submetidos a 

uma entrevista, [Ver apêndice 7 e 8] da qual procuramos entender porque nas 
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aulas que observamos não ho uve abordagem da EA, enquanto consideraram 

possível trabalhar assuntos ligados ao ambiente com os conteúdos da 

Geografia da 10ª classe?   

 

Os professores explicaram que  

Quando pegamos no programa fazemos a dosificação da matéria. Então, se 
nós temos 5 horas para dar a climatologia, não podemos arranjar outro tempo 
para falar do ambiente. Então, essa parte precisa ser legalizada, para não dizer 
que o professor não cumpriu o programa, (...) é preciso legislar, não há 
hipótese. [MC]. 
 

Quanto a regulamentação no  programa, da matéria subordinada ao 

ambiente , por parte do MEC, comenta que 

Muitas vezes a exigência do cumprimento do programa é muito rigorosa, e 
entretanto, um pequeno desvio do professor, em relação aos temas que estão 
programados implica um tempo extra para poder cumprir com a programação 
do Ministério. E muitas vezes, isto constitui uma grande ginástica para o 
professor. Razão pela qual, que a maior parte de certos colegas, talvez seja, no 
meu caso, em que por vezes tratar de temas que nos deixa muitos encargos no 
programa se escape ao trabalho do professor [MF ] 
 
Colocamos o problema de outra maneira , que sensação tem em relação 

apresentação dos assuntos ambientais no programa? Respondeu que  

Para uma abordagem mais profunda podia ser bastante nítido, o ambiente 
como tal, na programação. Como acontece agora, já no fim, quando a gente 
fala  um pouco do turísmo, então, fala-se do Impacto Ambiental do Turísmo. 
Aí, a gente já fala duma maneira mais profunda. Agora, se nós tivéssemos 
também nos outros temas, que faça referência ao ambiente como tal, então, a 
abrangência seria  [MM]. 

 
Percebemos que nos vários professores está faltando basicamente a 

preparação, definição clara dos objectivos e metodologias por parte do MEC a 

fim de não se criar id e ias confusas e contraditórias, com relação à integração 

da EA nas diversas unidades temáticas , que possa facilitar a abordagem do 

assunto nas aulas e efectivá- lo como prática educacional.  

A atitude dos professores aqui apresentada reflete  aquilo que se verifica 

Devido ao facto de o sistema educacional ser burocrático, prescritivo e rígido, 
os professores são obrigados a leccionar os conteúdos da classe ao mesmo 
tempo, no mesmo dia e mesma semana. Eles não podem adiantar, nem 
atrasar, com a planificação das unidades contidas no programa por causa da 
uniformização do controle avaliativo. Numa situação em que a actividade 
docente é burocraticamente controlada, resta pouco espaço para o professor se 
preocupar e estar sensibilizado para individualizar o ensino. A maior 
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preocupação do professor é dar as matérias e estar ao mesmo nível dos seus 
colegas da classe. (Dias, 2002: 198) 

 
Apesar disto, os professores estimam que  o que falam acerca da defesa, 

conservação e protecção da natureza, na sala   

Pode não ser 100%, mas, mais de metade dos alunos, penso que cumpre. Vou 
dar um exemplo: visita que a gente faz nas casas dos alunos apanha uma jarra 
com areia, e aí há flor, apanha em casa dum aluno ou duma aluna com uma 
figura dum passarinho ou de um animal, eu penso que esse tem amor [MC]. 
 

O princípio de um currículo é ser reflexivo. Para tal, os professores 

devem ser actualizados da sua profiss ão, através de cursos de formação, para 

facilitar o exercício  do seu trabalho . São profissionais  de muito tempo de 

trabalho  (Ver o quadro 1). Eles precisam desta preparação,  

 Devo dizer, concretamente , na 10ª classe, para mim, este é o primeiro ano 
que estou a leccionar. Então, estou praticamente a me enquadrar com os 
temas e talve z aproveitar a presenç a de só dr., que constatações que , 
obviamente , viu  para nos ajudar a melhorar ou senão mesmo introduzir 
algumas fórmulas de como é que poderiamos tratar estes conteúdos 
relacionados com o ambiente, para que nós possamos estar em melhores 
condições de trabalhar com os nossos alunos [MF] 
 

 Nesta abordagem pode- se entender, logo de imediato,  que os 

professores, para discutir problemas relacionados ao ambiente na sala , 

precisam de ver a matéria no programa de ensino  de forma explícita. 

 
3. 3 Resultados do questionário e entrevistas feitas aos alunos 

 Foram seleccionadas para a entrevista a ESM e ESSMM [Ver anexo 5]. 

A inclusão desta última foi de carácter estratégico, porque após a conclusão da 

10ª classe os alunos das escolas públicas dos bairros urbanos continuam os 

seus estudos nesta escola. Fo r a m  solicitados para responder o questionário , 

116 alunos da 11ª classe, aleatoriamente escolhidos, 28 por cada turma , num 

total de duas, da ESM e 12 por turma, das cinco, na ESSMM, todas de letras. 

Após a selecção formou- se um grupo de 56 alunos na ESM e outro de 60 na 

ESSMM, respectivamente. O questionário foi realizado, por consenso, na hora 

de  Conselho de Turma (CT) , sendo na ESSMM, das 8:35 até 9:20  horas e na 

ESM das 11:05 até 12:55 horas, correspondendo para os 2 casos o 3º  e 5º 

tempo respectivamente. Ainda d o questionário pode- se observa r o quadro 

geral das escolas que os alunos frequentaram a 10ª classe. [Ver apêndice 5]. 
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O questionário foi de 6 perguntas, [Ver apêndice 3]. O  p resente 

questionário tem como objectivo s testar os saberes dos alunos  ao nível da 10ª 

classe e ajuizar as opiniões e observações dos professores sobre EA na sala de 

aulas. Porém, para uma melhor percepção, as perguntas do questionário são 

antecedidas por um quadro que apresenta problemas ambientais globais, de 

Moçambique e da cidade da Beira. Este critério de apresentação dum quadro, 

apenas, foi para enquadramento  dos alunos no assunto em discussão.  

 

 Diante disso, 99% das respostas consideram importante tratar assuntos 

relacionados ao ambiente,  na escola . Todavia, num total de 93 % dos alunos 

responderam que aprenderam os assuntos ambientais na 10ª classe. 

Comparando com o que observamos nas aulas, não houve nenhum momento 

de abordagem destes temas. Contacta mos a partir da entrevista , [Ver o quadro 

3], com maior enfoque em duas per guntas 2 e 3 do questionário, os alunos 

pronunciaram que aprenderam na 10ª classe. Perguntamos como é que os 

professores ensinavam? 

Por exemplo, no clima, a professora relacionava com actividade industrial e 
disse que a uma das causas mais fundamentais da poluição atmosférica era 
actividade industrial, porque certas indústrias depositam na atmosfera  
resíduos químicos nocivos para a respiração dos seres vivos. Disse também 
que provocavam problemas  como do efeito de estufa [NC]. 

 

Quadro 3: Alunos entrevistados 

Código Nome do aluno Idade Morada  Escola 

10ª classe 

Escola 

11ª classe 

AP Almeida 

Pegissanhe 

20 Muchatazina 

GM Gabriel Magade 18 Manga 

GS Graciela Saugineta 16 Manga 

IB Inácio Boaventura 18 Munhava 

NV Nancy Verónica 18 Manga 

NC Nilza da Cruz 17 Manga 

 

 

 

ESM 

 

 

 

ESM 

 

AF Adelina de Fátima 17 Chaimite 

AS Amélia Inácio 17 Esturro 

AI Anifa Irene 17 Chaimite 

IF Inácio Fabião 16 Matacuane 

LP Leoníldo Pedro 17 Esturro 

MT Mateus Tiago 16 Ponta- Gêa 

NA Nelson Afonso 17 Goto 

 

 

 

ESMSM  

 

 

 

ESSMM 

Elaborado pelo autor, 2005 
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Perguntamos, [Ver apêndice 9 e 10] por exemplo como é que o 

professor falou das queimadas descontroladas, na 10ª classe? É “nos campos 

onde têm machambas, alguns, primeiro queimam. Lá, tem muito mato, aquele 

fogo pode pegar outras coisas que não deviam ser queimadas. A professora 

dizia que deve fazer queimadas controladas e não de qualquer maneira” 

[NV].  O aluno [NA] referiu- se que, na 10ª classe,  estudaram sobre a  

“incineração do lixo. Portanto,  quando se queima o lixo, o próprio fumo da 

incineração do lixo participa também, nos elementos de destruição da 

camada de ozono”.  O aluno [AI] recordou que, acerca da erosão costeira o 

professor “dava exemplos. Falou de o nosso mar da Ponta Gêa que está a 

fazer um desgaste muito grande. 

 

Nesta entrevista, alg uns alunos deixaram- nos entender que  estudaram 

na 10ª classe, mas também deram estas matérias na 9ª e 11ª classe. Por 

exemplo o aluno [MT]  “eu como não repeti a 10ª, a primeira vez que eu ouvi 

esses temas, de efeito de estufa e erosão costeira, foi na 9ª classe. O meu 

professor fala que no próximo ano vão ver isso”.  O aluno [AI] explicou que 

“Aprendi a erosão costeira na 10ª, efeito de estufa na 11ª, destruição da 

camada de ozono na 10ª, fecalismo a céu -aberto, na 11ª, queimadas 

descontroladas na 10ª classe e reflorestamento e incineração do lixo na 11ª. 

 

Do questionário,  os alunos ao responder a pergunta 5 e 6, foram da 

opinião que se trabalhem na prática com os assuntos ambientais , trazendo- lhes 

temas mais próximos de si, a partir  do pressuposto (Cavaco, 1992:87), de que 

na EA não se pede mais a passividade da abordagem dos conhecimentos, o 

professor não é o detentor do sa ber, antes um motivador, um estimulador e um 

recurso. Promove- se a cooperação, estudam- se situações concretas e 

problemas reais, pretendendo- se que os alunos fiquem preparados, ou pelo 

menos motivados, a examinar criticamente outros problemas do ambiente 

diferentes da experiência vivida, mas que com esta se relaciona. 
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Dada a análise do questionário e entre vistas feitas aos professores e 

alunos, a ideia com que ficamos é que a abordagem transversal dos conteúdos 

ambientais em Geografia da 10ª classe é in cipiente. Deve ocorrer em todas as 

unidades geográficas previstas no programa. Não concordamos com a idéia  do 

professor, quando argumenta que   

os conteúdos que o senhor teve a possibilidade de estar presente não eram os 
mais fortes em relação ao ambiente. Por isso, esporadicamente, a gente falava 
do ambiente. Mais para o fim, a gente começa a falar da fitogeografia, das 
reservas, nós podemos falar com mais profundidade do ambiente  [MM]. 
 

 Também, pensamos que por parte  do MEC deve haver um esforço no 

sentido de actualização dos programas, priorizando os mecanismos de 

abordagens de assuntos com relevância para a sociedade. 

 

3. 4 Observação de aulas  

 Come çamos a observar 27 aulas,  da ESM, no dia 24 de Fevereiro de 

2005, da turma O, sala 27, 1º Andar, bloco B, assistida pelo Professor [MM]. 

Os alunos eram num total de 53, dos quais 17 raparigas e 36 rapazes , com 

idades entre 15 até 21 anos.  As aulas encontravam- se na 5ª semana, 

abordando, a Unidade I: Geografia Física de Moçambique, 10ª lição: Geologia 

- Principais rochas e minerais e suas áreas de ocorrências. 

 

 Iniciamos o trabalho de pesquisa na ESMSM uma semana depois 28 da 

ESM, no dia 8 de Março do mesmo ano , turma 13, sala 33 r/c , Bloco B 

assistida pelo professor [MF]. A turma observada era de 63 alunos, dos quais 

36 mulheres e 27 homens,  com idades entre 18 a 21 anos. A Unidade 

Temática que encontrei em abordagem era ainda a mesma mas na 12ª lição: 

Morfologia – Principais formas de relevo, suas características e localização.  

Entretanto, nas duas escolas observei as aulas até a Climatologia – Análise e 

construções de gráficos termopluviométricos.  
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 Das aulas observadas constatamos que os professores normalmente, 

usavam 10 a 15 min.  para correcção de trabalho de casa, anúncio  e escrita no 

quadro preto do tema e explicação da matéria acompanhada de perguntas e 

respostas. 20 a 25 min. Os professores ditam os apontamentos e os últimos 10 

a 5 min.  marca m o trabalho de casa  e controle de turma .  

 

Os momentos duma aula  eram estes, daí, nasceu em nós um sentimento 

de que os professores ritualizaram os passos de aulas . Vale expressar que os 

professores têm uma prática constante no tratamento das suas lições . Como se 

apregoasse que  não importa os fins , mas os meios.  

  

Constatamos dos dois professores, que [MM] não utilizava mapas 

geográficos como meios de ensino, a justificação foi de que t odos 

encontravam- se arrumados, porque  a escola estava em reabilitação  e pouco se 

referia m ao livro do aluno. Do professor da ESMSM, observei que tinha 

muito domínio dos conteúdos programáticos, destreza na memorização dos 

fenónemos e objectos geográficos. Por exemplo, usa mapa, na aula da s 

p rincipais formas de relevo , utilizou o mapa político- administrativo  de 

Moçambique, justificando que ajuda va os alunos a identificar o nome da 

localidade quando se aponta onde se situa uma determinada forma de relevo. 

Reconhece que é um exercício complexo, porque o aluno acredita e fixa 

quando vê escrito o nome no  devido lugar. Também observamos que esse 

pofessor usa o livro do aluno , mas com pouca frequência, sobretudo na 

reprodução de tabelas, “solos de Moçambique” [M M, 15.03.05] e de gráficos,  

TPC 29 ( Ibid ). 

 

 Nas aulas que observamos do professor [MF], nada constou abordagem 

de assuntos sobre a EA. Já com o professor [MM], o cenário foi diferente,  

com espontane idade, explicava aos alunos para a “utilização correcta das 

fontes de águas minero-medicinais”, na aula  sobre minerais e suas áreas de 

                                                                                                                                            
27 Nesta escola a observação de aulas era na 5ª feira, 4º tempo, das 9:30 até 10:45 h. 
28 O atraso foi porque o professor com que trabalhei, naquela semana, de inicio, estava envolvido no 
processo da sua  inscrição para UP-Beira, curso de ensino de Geografia. 3ª feira era o dia de observação 
de aulas, nesta escola, no 3º tempo, 8:35 às 9:20 h. 
29 Resolver exercícios do livro da Geografia da 10ª classe, página 25. 
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ocorrências. Nesta aula a participação dos alunos foi maior. Uma aluna 

pretendia saber a diferença entre águas minero - medicinais com águas termais . 

D isse ter visto  no canal da Televisão de Moçambique  um documentário que 

retratava as águas quentes no solo, e os meninos de uma das localidades (que 

não se recordava do nome), da Província  da Zambézia, disseram que ferviam 

maçaroca à caminho da escola. O professor não respondeu a preocupação da 

aluna, mas disse haver diferença. E os dois tipos de água constituem fontes de 

divisa para o nosso país , quando bem tratados . “Os lugares onde podemos 

encontrar estas águas merecem um cuidado especial porque são sítios 

turísticos” (Ibid, 24.02.05). Na aula sobre as Principais formas de relevo, o  

professor explicou que  “na zona de planícies podemos observar um grande 

horizonte (...) É triste ver extensas planícies a queimarem -se, devido aos 

nossos pais quando abrirem  machambas”  (Ibid, 03.03.05).  

 

 A EA, vista como processo interactivo e holístico, acontece muito 

pouco nas nossas escolas. Apesar do grande interesse dos educadores, falta -

lhes informações adequadas para complementar o elo entre teoria e prática, 

considerando o espaço que está sendo modificado pela acção das actividades 

do homem.  De outra maneira , significa que o discurso da EA no âmbito da 

DCN não ocorre sistematicamente, nas nossas escolas por falta de domínio da 

abordagem transversal por parte dos professores, a configuração dos 

programas do ensino e a estrutura do livro escolar. 
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CONCLUSÃO /RECOMENDAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda...  

   

(Paulo Freire, apud RODRIGUES & 

RODRIGUES, 2001:7) 
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As questões ambientais vão adquirindo foros dramáticos. A gravidade 

dos problemas em que estamos envolvidos ajuda - nos a fundamentar a 

necessidade de algo mudar, a necessidade de se adoptarem novos modelos 

consentâneos com a nossa sobrevivência. A questão da nossa sobrevivência 

como espécie exige que as pessoas revejam o seu papel na natureza 

reajustando a própria percepção de si mesmos, que tomem consciência da 

interdependência que une todos os seres vivos e que ajam tendo em conta os 

efeitos previsíveis das suas decisões na gestão de um património comum.  

 

Para atingirmos o comportamento mais adequado, a melhor forma é 

promovermos a EA. Apesar dos inúmeros problemas estruturais que 

envolvem a actividade docente do nosso país, já sabidos e reivindicados, 

observa -se uma busca constante de conhecimentos  pelos professores que 

possam levá- los a um amadurecimento da prática de sala de aula. Estes 

profissionais buscam novos horizontes e evidenciam a vontade de melhorar 

cada vez mais a maneira de dar aulas. Diante disso, e também pelo interesse 

demostrado por nós, foi que surgiu a idéia desta pesquisa. 

 

O trabalho de EA deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a 

constuirem uma consciência global das questões relativas ao meio para que 

possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua prot ecção e 

melhoria. Por isso é importante que possam atribuir significados aquilo que 

aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é resultado da ligação 

que o aluno estabalece entre o que aprende e sua realidade cotidiana, da 

possibilidade de esta belecer ligação entre o que aprende e o que já conhece e 

também da possibilidade de utilizar o conhecimento em outras situações.  

 

Portanto, para que os alunos possam compreender a complexidade e a 

amplitude das questões ambientais, é fundamental oferecer - lhes além da 

maior diversidades de experiências, uma visão abrangente que englobe 

diversas realidades, e ao mesmo tempo, uma visão contextualizada da 

realidade ambiental, o que inclui, além do ambiente físico as condições sociais 

e culturais. 
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A abordagem da EA no contexto do tratamento do currículo hoje, deve 

ser um desafio que rompe com a tradição clássica: os conteúdos são para 

serem «dados», já está tudo dividido por tempos lectivos; o programa é para 

ser cumprido, a «contabilidade» é feita previamente. A desigualdade é coisa 

do final do ano lectivo porque se acredita que no princípio todos dispõem da 

mesma informação, todos possuem os mesmos manuais, todos têm os mesmos 

professores, logo todos usufruem  das mesmas oportunidades, venham de 

onde vierem, tenham as histórias que tiverem. O produto final, parcelar, uns 

estudam outros não, uns têm dotes outros não, uns têm capacidade de trabalho 

outros não, uns são interessados outros não. A escola geralmente «lava as 

mãos».  

 

Nessa prespectiva, o desafio sugere que nas escolas  

Deve haver outra maneira de estar, de fugir à rotina e ao conformismo amargo 
e céptico. Trata-se de questionar, reflectir os «modelos» aceites, de inquirir 
situações, compreender e aprofundar relações, de estabelecer redes de troca e 
de apoio, procurar uma afirmação profissional e pessoal pela exigência, pelo 
rigor, pela confiança, através de linhas de actuação prosseguidas com 
coerência e autonomia. (Cavaco, 1992:102) 
 

No nosso entender, é com base nesta sugestão que o MEC deve libertar 

ao professor de modo que seja mais independente e criativo no exercício das 

suas actividades.   

A partir do reconhecimento da EA como tema transversal e o valor 

deste no sentido de despertar a educação para a dimensão ambiental, 

neste trabalho procuramos: 

1. Contribuir para a clara percepção da importância do ambiente para as 

actividades de desenvolvimento económico, social e cultural.  

 
2. Difundir informações sobre modalidades que influem negativamente sobre 

o meio bem como fomentar a adopção de modos de vida compatíveis com a 

conservação da qualidade do ambiente. 

 
3. Possibilitar os professores ou os alunos, os meios de interpretação das 

interdependências dos elementos da biosfera no espaço e no tempo por forma 
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a promover uma utilização mais prudente dos re cursos para a satisfação do 

homem.  

 
4. Mostrar claramente que as interdependências económicas, ambientais, 

decisões políticas do mundo actual e os comportamentos dos países podem 

influir sobre todo o planeta. Queremos exprimir que muitas questões políticas , 

económicas e sociais são permeadas por elementos ligados à questão 

ambiental. Logo, as situações de ensino devem-se organizar de forma a 

proporcionar oportunidades para que o aluno possa utilizar 

conhecimentos sobre o ambiente para compreender sua realidade e 

actuar sobre ele, contextualizando o que foi aprendido . 

 

A EA não pode ser, n o entanto, mais uma disciplina a  juntar ou 

justapor a um plano de estudos de  qualquer currículo. Deve ser uma 

abordagem com carácter multifacetado de várias áreas do saber, afirmando 

como uma nova pedagogia, porque em si mesma deve constituir uma potência 

de novos processos de ensino e de aprendizagem. Dizendo de outra forma, 

traz no seu bojo uma nova concepção de currículo em que não há mais lugar 

as actividades extracurriculares.  

 

Por último, como parte das estratégias que o MEC deve implementar 

no sistema educacional, e/ou em parceria com a UP, por exemplo, através de 

actividades de extensão, é a formação continuada que propicia actualizações, 

aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar- se numa reflexão sobre a 

prática educativa, promovendo um processo constante de competências 

profissionais. Competência deve ser entendida nesta pesquisa como 

capacidade de mobilizar os conhecimentos teóricos e experiências de vida 

p rofissional e pessoal, para responder às demandas das situações de trabalho. 
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Apêndice  1: Carta e Questionário do Director da Escola  

 

 

 

 

 

Senhor Director 

DA ESCOLA __________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

Como parte de meu trabalho, para satisfazer os requisitos para o  título de 

Mestre em Educação/Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC)/SP, em Convénio com a Universidade Pedagógica- Moçambique 

(UP), estou empreendendo um levantamento de algumas práticas curriculares, 

que se relacionam com a Educação Ambiental, nas aulas de Geografia da 10ª 

classe, em Moçambique . É um trabalho que tem como objectivo contribuir 

para o melhoramento das formas de abordagem dos conteúdos ambientais na 

escola. Suas respostas às questões serão proveitosas no estudo e muito 

apreciadas. 

 

 

 

 

 

Muito obrigado! 
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Questionário (Estrela ,  1994) 

 Nome actual _________________________________________________ 

 Nome antigo ______________________________- __________________ 

 Data de entrada em funcionamento ___________________________ ____ 

 Nível de ensino destinado ___________________________ ___________ 

2. Localização 

2.1  Rua / Avenida__________________________________________ 

 Nº _______ Bairro ______________________________________ 

2.2  Escola:  Urbana  ______  Períurbana ______   Rural ___ 

3. Plano geral da escola: 

3.1 A planta da escola  

 

3.2 Mobiliário e material 

3.2.1 Sala de aulas (marque com um X se possue)  

 

3.3.2 Material didáctico (coloque um X). 

Estado de conservação  
 B o m Razoável Mau 
Mapas    
Gravadores    
Televisores    
Fotocopiadora    
Outros    

3.4 O pátio é (coloque um X) 

Pavimentado  
Relvado  
cercado de muro  
cercado de arame farpado ou de rede  
cercado de dunas de areia   

Nº de blocos  
Nº de pisos  
Nº de salas de aulas  

 Nº de casas de banho                           Homens  
                                                             Mulheres   
Pátio para recreio   
Biblioteca  
Cantina escolar / lanchonete   
Sala de informática  
Sala dos professores  

Quadro  
Secretária / Cadeira do professor  
Carteiras dos alunos  
Janelas  
Ventoinhas  
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cercado de árvores   
revestido de plantas  

3.5 O pessoal 

3.5.1 docente 

 Número  

Masc  Sexo 
Femin  

3.5.2 auxiliar 

 Número  

Masc  Sexo 
Fem  

3.5.4 Alunos 

 Nº 
total 

7ª 
classe 

8ª 
classe 

9 ª 
classe 

10ª 
classe 

11ª 
classe 

Turmas       
Idade média       

4. Zona de inserção da Escola. ( marque com um X sempre que fôr  a 

resposta certa) 

4.1 Zona predominantemente  

a) industrial ___   b) comercial ___  c) agrícola ___  d) residencial ______ 

e) outros tipos, quais? ________ __----_____ _____ ___________________ 

4.2 Zonas verdes 

a) jardins ____   b) matas____   c) relvados _____ d) out ros, quais? _____ 

4.3 tipos de construções na zona  

a) vivendas ____   b) prédios ____  c) barracas ____ d) outros, quais? ___ 

4.4 Principais áreas económicas 

4.4.1 comércio  

a) supermercados ___   b) mercados ____  c) armazéns ___________ ____ 

4.4.2.  outras actividades económicas ________ __----_____ ____________ 

4.5 Estabelecimentos de ensino  

a) EP1 ____  b) EP2 ___ c) I ciclo do ESG ____ d)  II ciclo do ESG _____ 

4.6 instituições de saúde 

a) hospitais ___  b) centros de saúde ____ c) centros de enfremagem ___d) 

outros ______________________________________________________ 

4.7 culturais  

a) cinemas ____ b) teatros ____ c) bibliotecas _____ d) museus ________  
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e) grupos culturais ____ f) igrejas ____  

4. Actividades Curriculares 

 Horas Classes Nº de Turmas 
Manhã    
Tarde    
Noite    

5. Actividades Extra – Curriculares ligadas ao ambiente  

5.1 A Escola desenvolve actividades ligadas ao ambiente? Sim ____ Não _ 

5.2 Se sim, quais? (marque com um X)  

5.2.1 Jornadas de limpeza nos fins de semana _____  

5.2.2 Jornadas de limpeza nos dias relacionados ao ambiente ______  

5.2.3 Plantio de árvores nos dias do ambiente ______ 

5.2.4 Teatros nos dias de ambiente _______  

5.2.5 Reuniões com instituição ligada ao ambiente _______ 

5.2.6 Outras actividades, quais? __________________________________ 

 

 

 

_______________________ aos, ______de  _________ de ______  

 

Assinado 

_________________________________________ 
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Apêndice  2: Questionário do Professor 

1. Identificação da Escola 

1.1 Escola _________________________ __________________________ 

2.2 Localidade __________________________ ______________________ 

3.3 Bairro ____________________ _________-______________________ 

2. Identificação pessoal do Professor  

1.1 Nome __________________________ Sexo _______ Idade ________ 

2.2 Naturalidade __________________________ 

3. Identificação profissional do professor 

3.1 Habilitações acadêmicas _____________ ________________________ 

3.2 Escola em que se especializou _____________________ ___________ 

3.3 Situação profissional (marque com um X) 

3.3.1 Efectivo ________  

3.3.2 Contratado _______ 

3.4 Anos de serviço na docência ___________ 

3.4 Disciplina(s) que já leccionou_________________________________ 

4. Actividades do professor durante o ano lectivo corrente 2005 

4.1 Horas semanais de serviço ___________________________________ 

4.2 Relação entre o professor e a temática ambiental 

4.2.1 Você considera importante tratar de assuntos relacionados ao 

ambiente com seus alunos? Sim____ Não ____ 

4.2.2 C onsidera que é possível trabalhar temas relacionados ao ambiente 

com os conteúdos da Geografia da 10ª classe? Sim ______ (passar para 

questão 4.3) Não ______ (passar para questão 4.8) 

4.2.3 Que conteúdos da Geografia da 10ª classe você considera mais 

próprios para se trabalhar temas relacionados ao ambiente? ____________ 

4.2.4 No programa oficial apar ecem esses conteúdos da Geografia que 

você considerou como próprios para se ensinar os temas ambientais? Sim 

_____ (passar para questão 4.5) Não ____ 

4.2.5 O s temas exclusivamente ambientais estão expressos no programa: 

S im ___ (passar para 4.6)  Não ___ (passar para questão 4.9) 

4.2.6 Como aparecem 

4.2.6.1 Em unidades temáticas? ________ 

4.2.6.2 No fim da unidade temática? _________  
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4.2.6.3 Como síntese? _______  

4.2.6.4 De outra maneira? Qual?_________________________________ 

4.2.7 Dê um exemplo de tema exclusivamente ambiental que se encontra 

expresso no programa ______________________________________ __ 

4.2.8 Em caso negativo responde: você considera que temas 

explicitamente ambientais deveriam fazer parte do programa? Sim______  

Não_____ 

4.2.9 Em caso positivo proponha um tema que você considera que deveria 

fazer parte do progra ma. __________ _____ ________________________ 

4.2.10 Quando verifica numa unidade temática assuntos ambientais que 

não aparecem explicitamente, no programa oficial, você têm os abordado, 

na sala? Sim ______ (passar para 4.11) Não ______ 

4.2.11 Como faz? Dê exemplos _________________________ ________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

________________, aos _____ de ___________ de 200__ 

Assinado 

____________________________ 
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 Apêndice 3: Questionário do Aluno  

       Ano lectivo de 2005  

1. Identificação                                                                     11ª classe  

 Nome ________________________________Sexo ________ Idade ____ 

 Naturalid ade _________________________________________________ 

 Morada ________________________ _____________________________ 

 Frequenta a Escola __________ __________________________________ 

Frequentou a 10ª classe, no ano de ______, na escola _____ ____________ 

2. Situação escolar 

 Reflita acerca do quadro a seguir  

  1 2 3 4 5 
Efeito estufa X     
Erosão costeira  X   X   
Degradação do sistema de esgoto     X  
Fecalismo à céu – aberto   X   
Destruição da camada do ozono  X     
Derramamento de petróleo X     
Queimadas d escontroladas  X    
Reflorestamento     X 
Incineração do lixo      X 

2.2.1 A coluna 1 indica o problema ambiental global 

2.2.2 A coluna 2 indica os problemas ambientais de Moçambique  

2.2.3 A coluna 3 indica os problemas ambientais da cidade da Beira  

2.2.4 A coluna 4 mostra consequência dos problemas ambientais da cidade 

da Beira 

2.2.5 Na coluna 5 indica medidas para superar os problemas ambientais 

das cidades 

2.3.1 Você considera importante tratar de assuntos como estes 

relacionados ao  

ambiente na escola? Sim______ Não ______ 

2.3.2 Você aprendeu estes assuntos ambientais na  10ª classe, em 

geografia ? Sim___(passa para o ponto 2.5) Não ______ ( passar para o 

ponto 2.7) 

2.3.3 Dê exemplo de conteúdos geográficos da 10ª classe que você 

aprendeu ligados aos assuntos  do ambiente  _____ ___________________ 

2.3.4 Como é que o professor ensinou: 
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2.3.4.1 Q uando explicava a matéria do ponto (2.5) dava exemplos 

relacionados com o ambiente? Sim______   Não _______ 

2.3.4.2 Dava trabalho de casa para consultar o livro da 10ª classe em 

Geografia ou outra literatura acerca do ambiente? Sim _____ Não ______ 

2.3.4.3 fazia no fim de aulas um resumo, fala ndo do ambiente? Sim ___ 

Não _ 

2.3.4.4 De outra maneira, qual? __________________________________ 

2.3.5 Dê exemplo de outros conteúdos geográficos que o professor devia 

ensinar para você compreender melhor essses temas ambientais, na 10ª 

classe ________ 

2.3.6 Como considera que esses conteúdos deviam ser ensinados? 

2.3.6.1 Deviam aparecer no livro do aluno e depois o professor mandar 

copiar para os cadernos ou sublin har nos próprios livros? Sim ___ Não ___ 

2.3.6.2 Aparecer no programa escolar, basta a explicação do professor e 

mandar os alunos escrever nos seus cadernos? Sim ____ Não _______ 

2.3.6.3 De outra maneira, qual? __________________________________ 

 

 

 

________________, aos _____ de ___________ de 200__ 

 

Assinado 

____________________________  
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Apêndice 4: Gráfico da % de alunos das Escolas Secundárias Mateus S. 
Mutemba e da Manga por residências 
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Fonte : Elaborado pelo autor , 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice 5: Quadro dos alunos da ESSMM / ESM e Escolas que 
frequentaram a 10ª classe 

 
 
 

Nome 
da 

Escola 
actual 

Escola que os alunos 
frenquentaram a 10ª  

classe 

Nº  
de 

alunos 

Nome da 
Escola 
actual 

Escola que os alunos 
frenquentaram a 10ª  

classe 

Nº  
de 

alunos 

 
 
 
 
 

E S S M M 

 
 
Catedral- Beira 
Indust e  Comerc- Beira 
João XXIII - Beira 
Manga - Beira 
Mateus S Mutem- Beira 
Nhamatanda 
Samora Machel- Beira 

 
 

1 
2 
1 
2 

27 
1 

26 

 
 
 
 
 

ESM 

Catedral- Beira 
Dondo 
Emília Daúce- Tete 
Gorongosa 
Indust e Comerc- Beira 
João XXIII- Beira 
Machanga 
Manga - Beira 
Mateus S Mute m- Beira 
Nhamatanda 
Samora Machel- Beira 

1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 

41 
1 
1 
1 

Fonte : Elaborado pelo autor, 2005 
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Apêndice 6: Objectivos da Geografia da 10ª classe (MINED, 2004:21) 

 

Ao terminar a 10ª classe, os alunos deve m: 

a) Possuir conhecimentos sobre: 

• a localização geográfica e a extensão territorial de moçambique  

• principais formas de relevo  

• a estrutura geológica de moçambique  

• os principais tipos e factores do clima 

• as principais características dos rios e lagos de moçamb ique 

• as regiões naturais, os tipos de vegetação e as suas características 

• as características da população e o seu comportamento  

• os importantes factores que influem na produção agrícola  

• as principais culturas e a sua distribuição geográfica 

• a situação actua l do desenvolvimento da agricultura, pecuária, pesca, 

silvicultura, indústria, transporte, comércio, e turísmo em moçambique  

• as características físico- geográficas da áfrica austral 

• os limites e a extensão territorial da região 

• os países membros da sadc 

• as áreas de cooperação entre os países da SADC 

 

b) Ser capaz de: 

• localizar moçambique  

• indicar os limites do país  

• explicar as principais características físico- geográficas de moçambique  

• analisar e elaborar conclusões sobre as possibilidades de utilização de 

recursos naturais para o desenvolvimento do país  

• explicar os fenómenos populacionais  

• localizar os principais recursos naturais e económicos do país  

• descrever os factores que influenciam no desenvolvimento económico 

de moçambique  

• identificar as áreas de coope ração dos países membros da sadc 

• conhecer as potencialidades naturais e económicas da região da SADC  
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Apêndice 7: Dados recolhidos das entrevistas individuais não- directivas com 

os professores da 10ª classe, na cidade da Beira  

 

ENTREVISTAS NÃO - DIRECTIVAS COM PROFESSORES DA E S M S M 

 

ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2004. 

 

MC 

Esta entrevista ocorreu nos Viveiros , numa instância de lazer, situada 

no Bairro do Aeroporto da  cidade da Beira . A escolha deste lugar foi 

propositada, pois tratou- se de acomo dar o entrevistado, a melhor medida, 

isolando-o do seu meio de trabalho e de outros muito agitados, a fim de evitar 

interferências de maior grau à conversa que ia se desenvolver. Começou cerca 

das 10:30 h até 11:30 h, o tempo inicialmente acordado e o dia  esteve bastante 

fresco. Tratou- se de um ambiente amigável, caracterizado por uma situação 

informal, apesar do entrevistado a princípio  apresentar- se apreensivo  e menos 

disponível.  O interlocutor foi durante longos anos técnico de Educação, tendo 

passado por Director do Centro Educacional de Barada em Búzi e Director 

Distrital de Educação de Marromeu. Actualmente é  professor efectivo da 

ESMSM e é colaborador da Secção Pedagógica para o Curso Diúrno . 

 

Foi uma entrevista não gerida com recurso a um guião rigor osamente 

preparado para este fim. No entanto, existiram  pontos de orientação, 

designadamente a opinião do entrevistado em relação ao  programa da 

disciplina de Geografia da 10ª classe, apropriação ambiental dos alunos desta 

classe e o exercício dos professores na articulação dos conteúdos geográficos 

com os ambientais na 10ª classe.   Durante a parte introdutória o pesquisador 

explicitou o alcance da entrevista e ao longo da sessão houve sempre 

necessidade de reformular questões adicionais como forma de escla recimento 

e explorar  o sentimento real do entrevistado quanto ao assunto em estudo. A  

entrevista  foi registada em cassete a udio e os conteúdos a seguir foram 

transcritos textualmente e editados. O mesmo vai suceder com todas as 

restantes entrevistas indiv iduais a seguir a esta. 
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Pesquisador ( P ) Estou com o professor M., professor da Sansão 

Mutemba da 10ª classe. Eu queria saber dele a opinião em relação ao seu olhar 

sobre programa da disciplina de Geografia, os seus conteúdos e também 

queria saber a sua percepção se efectivamente os alunos costumam entender. 

Que apropriação a mbiental eles fazem se não, suas dificuldades. E ainda, 

também queria saber o exercício do professor para articular aqueles que são os 

conteúdos do programa com a própria realidade do aluno. Professor M., qual é 

a sua opinião em relação ao seu programa?  Visivelmente orgulhoso por 

merecer aquele tipo de consulta e sentindo que a sua experiência devia ser 

compartilhada, respondeu: 

Éh, muito obrigado doutor Notice, agradecer bem mesmo porque até é 

uma oportunidade, primeiro dizer que sou um professor formado n a 

faculdade de Educação entre os anos de 1982 à 83, eh, formado exactamente 

para História e Geografia. Em relação a questão que me colocou agora, 

primeiro dizer que em princípio nós temos um programa de Geografia para o 

Ensino Secundário Geral, primeiro ciclo. Este programa tr az todos os 

conteúdos programáticos para 8ª, 9ª e 10ª e todas as orientaç ões 

metodológicas. E primeiro referir sobre a primeira classe do ciclo que é a 8ª. 

A 8ª classe, duma forma geral ela tráz em si objectivos específicos e 

orientações metodológicas específicas. Só que duma forma geral, o programa 

de Geografia da 8ª ele apresenta muito material em termos de vastidão do 

programa. Por exemplo, fala da terra.  A terr a no universo é um programa 

que tratado como aula em si sem material, ele não esclarece, não esclarece 

claramente aos alunos o que deve tratar. Primeiro porque há problemas de 

falta de mapas para o nível dos alunos da 8ª classe, mapas de Geografia 

física G eral. Geografia Fisíca Geral esses mapas dão falta. Faltam 

diagramas, faltam diagramas. Éh também há  questão de um conceito que é 

muito difícil explicar ao aluno, quando se fala da estrutura da atmosfera 

porque a terra conforme nós dizemos, ela é redonda,  mas é achatada nos 

polos. Mas quando nós vamos fazer um esquema sobre a estrutura 

atmosférica, nós fazemos esquema na estrutura vertical, já não estamos a 

tratar estrutura circular. Então, na falta de material, muitas vezes o professor 

tem que levar muito  tempo para explicar para os alunos entender. A razão 

pela qual, então o programa de Geografia da 8ª, para nós, como docente s, é 
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nos muito vasto. Então, era necessário diminuir, talvez enquadrar no outro 

nível ou nível da 7ª ou nível da 9ª, de modo que que  agente tenha mais tempo 

para esclarecer melhor o programa de Geografia da 8ª classe. E penso que 

pode-se ir a qualquer escola sempre quando se faz análise, do cumprimento 

dos programa de ensino, de Geografia da 8ª classe, 9ª classe e 10ª classe os 

professores sempre vão dizendo a mesma coisa que o programa de Geografia 

da 8ª classe é muito extenso.  

 

E relativamente, a 9ª classe, ah 9ª classe fala muito mais de Geografia 

da População, Geografia da Indústria, Geografia da População, etc, etc. Só 

que encontra partida nós repetimos os mesmos temas, na 10ª classe. embora 

seja, já ao nív el local porque a Geografia que se fala na 8ª e 9ªclasse é 

Geografia Geral, mas na 10ª classe fala -se da Geografia Física e Económica 

de Moçambique. Então para nós, a nossa opinião seria que a Geografia da 

8ª, por exemplo e a Geografia da 9ª fossem dada na 10ª classe. como os 

alunos na EP2 estudam a Geografia Física de Moçambique, na 10ª classe é 

repetição. Então, o que deveia ser feito, é pegar nesse programa, tentar 

disificar de tal maneira que os alunos que estiverem na 10ª classe estejam a 

fazer a Geografia física Geral, mas juntando toda ela de 8ª, 9ª e 10ª classe. 

Mas é preciso dosificar. A minha opinião é que embora seja numa fase, mas 

eh, numa fase mais detalhada, aprofundad a ,  mas há muita desnecessidade 

continuarmos a dar Geografia da População, numa forma um pouco mais 

detalhada na 10ª classe, porque o alunos já conhece, por exemplo conhece o 

que é a população absoluta. Os alunos conhecem o que é a população 

relativa.   

 

P Onde aprenderam?  

Eles aprendem na 5ª e 6ª classes. Então, penso que não há muita 

necessidade da 10ª classe ter que aprofund ar essa parte. Só podemos talvez, 

quanto muito, só recordar, então, não pode haver 2 horas de tempo para nós 

darmos a noção de popula ção absoluta ou população relativa. Eh, depois nos 

leva tempo e finalmente acabamos roubando o tempo. Os alunos da 10ª classe 

para a 8ª classe que é finalmente nem acaba de cumprir o programa e passam 

para a 10ª classe, sem aprofundar os conhecimentos bási cos na 8ª classe, isto 
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é, uma questão muito importante. Outra questão muito importante é sobre a 

agricultura, a agricultura que se fala na 9ª classe, fala da agricultura 

tradicional, mas também fala -se da agricultura moderna. É que no nosso país 

não temos agricultura moderna; então, o que devia ser feito era pegar na 

agricultura, explicar os alunos da 10ª classe, o que, mesmo, entende por 

agricultura tradicional? Quais são as características da agricultura 

tradicional? Uma das características é que é uma ag ricultura rudimentar: 

utiliza a enxada de cabo curto, utiliza o derrube de árvores e queima as 

árvores. 

 

P Quando se fala da agricultura moderna, não pode arranjar um espaço, 

não é, para comparar que é moderna, mas também existe agricultura 

tradicional?  

Exactamente, é isto que nós temos tratado na 10ª classe, nós ensinamos 

aos alunos sobre o que é agricultura tradicional. Então, utiliza enxada de 

cabo curto, pois queima as árvores, o fumo polui o ambiente, estraga a 

vegetação; mas depois dizemos que para além daquela agricultura que nós 

estamos, agora a dizer que é agricultura tradicional, tem agricultura 

moderna que muitas vezes, já não derruba para queimar, muitas vezes, tira as 

raízes, pois deita os tronco, então, lavra a terra e depois há -de haver 

irrigação. Então, diferenciamos bocadinho, mas no nosso país ainda, esse 

tipo de agricultura é muito, e muito menos nítida eh nas zonas onde agente 

conhece, sobretudo o nosso aluno que saiu do distrito, está na cidade, ele 

nunca foi para Chokwè, por exemplo, é um exemplo, foi para Chokwè onde se 

faz lá uma agricultura modernizada, ou vai para a Angónia onde se faz 

agricultura modernizada, ele nunca foi para lá. Então, o que ele só limita -se 

por conhecer muito mais agricultura tradicional, que ele mesmo pode mesmo 

o seu professor se dar aula sobre agricultura tradicional ele já sabe dizer que 

na minha casa ou na minha zona, na minha aldeia, agricultura que faz, corta -

se as árvores, abate -se, despedaça-se os troncos e depois quando seca 

queima-se; ele tem muito facilidade de dizer isso. Mas, a tal modernizada, ele 

já tem dificuldade porque só pode haver 2, 3, 4 ou 5 alunos numa turma de 10 

alunos que pode saber porque ele, já na zona onde saiu sabe que agricultura, 

lá mesmo, não é de cortar as árvores, mas sim, derru bar com caterpilar, 
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espedaçar e deitar fora e depois lavrar a terra.  Èh, muito bem, agora 

especificamente, quero falar de, do, da última classe do ciclo que é a 10ª 

classe. De facto, toda gente sabe que a 10ª classe é a classe terminal do 

primeiro ciclo. Éh, em relação aos programas, ou programa em si, eu penso 

que praticamente os alunos estão facilitados, porque estão, estão quase a 

consolidar aquilo que aprenderam nas classes anteriores. Éh, vou dar um 

exemplo: na 6ª classe, por exemplo, dá -se a SADC. E no livro da 6ª classe 

está claro; então, essa parte penso que é importante sim, porque tratando de 

classe terminal desse nível, também são os quadros, quando saem na 10ª 

classe vão a leccionação, quer dizer, têm uma pequena formação. Vão para a 

leccionação. Só que há questões relacionadas com áreas de cooperação entre 

países da SADC. Até este momento, quase que em todo país, se não, se, a 

memória não me falha, há problema de falta de material, a SADC. E há 

países que foram admitidos no ano passado, outros pa íses foram admitidos 

em 91, então, não têm, não têm tarefas, quer dizer, não têm tarefas, e vêm 

mesmo no livro da 6ª classe, por exemplo, a África do Sul não tem tarefas, é 

um exemplo. Mas onde vai buscar o material o professor para esclarecer o 

aluno? E porque é que esse país tem essa tarefa? Então, não vem claro. 

Então, o professor está muito preocupado, tenta vasculhar alí. Eu tive uma 

experiência com um colega, ele disse-me que para apanhar o material sobre a 

SADC tem que ler o 3º Mundo. Eu procurei o 3º Mundo não encontrei, tinha 

que pegar no livro da 6ª classe, não vem completo, e o livro da Geografia da 

10ª classe, não vem a SADC. Então, essa parte de facto, é preciso agilizar, de 

modo que quando sabemos que é classe de exame, ou classe terminal tenha  

material completo e também os alunos tenham tempo de fazer uma leitura na 

biblioteca. Uma leitura, éh, noutros sítios, onde tenham o material. Agora, 

tenho uma questão que é a seguinte: a situação actual do desenvolvimento da 

agricultura no país, atendend o que o nosso país passou por uma fase de 

guerra, era preciso que se criassem condições de modos que os alunos 

fizessem a tal visita de estudo, visita de estudo, mas para isso, muitas vezes da 

escola para o tal sítio de visita de estudo, a distância é long a, então, o que é 

necessário, é ne cessário que haja meios e talvez  mesmo, o Ministério 

identificar em cada província, locais possíveis de aproveitamento para visita 

de estudo. Um exemplo é a província de Sofala, província de Sofala, hoje 
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locais de visita de esttudo, Distrito de Gorongosa, no Parque Nacional de 

Gorongosa, nós queremos aliar a poluição do ambiente com a criação de 

animais e plantas. Lá é um sítio de protecção, sítio de conservação. Mas, de 

que maneira um aluno da Samora Machel, na Beira, um aluno de Sansão 

Muthemba, na Beira, que está numa turma enquadrada, mas tem 100 alunos 

naquela classe, como moviment ar para Gorongosa? Então, talvez  criar 

bibliotecas geográficas. Biblio tecas geográficas, quer dizer,  haver numa 

escola uma sala onde vamos pôr as amostras dos animais em pele, em 

cabeça, amostras de raízes de plantas e acácia amarela que nós dizemos é 

esta aqui. Quando vocês vão para alí, assim, apanhar esta planta, chama -se 

acácia vermelha ou amarela; então, os alunos vão na prática aprender, mas 

no terreno. Mas sim em bibliotecas próprias porque há impossibilidade de se 

deslocar dum lado para o outro. 

 

P Mas em relação aos conteúdos, aos conteúdos ambientais, como é 

que estão ordenados, como é que estão ali apresentados os conteúdos que 

falam da EA, dentro do programa, ah, ah, da disciplina de Geografia na 10ª 

classe? O que é que acha, qual é a sua opinião? Como é que estão 

estruturados, como estão apresentados, éh, depois como é que faz a sua 

abordagem na teoria e sem prevendo a prática? 

Eh,  muito obrigado, aqui, na 10ª classe eu penso que os conteúdos 

estão bem estruturados; só que há um termo que é muito vasto, que é próprio 

mesmo para a EA, que é a Biogeografia. A biogeografia co nforme estava a 

dizer agora, traz um conteúdo muito vasto que não dá espaço, não tem espaço 

alí, para EA. Porque a matéria é muito vasta, quer dizer, nós finalmente, até o 

que temos feito é dizer aos alunos para fazer o trabalho de investigação, 

depois de introduzir o tema, agente dá um trabalho de investigação, porqu e 

eles têm que ir mesmo ver os livros, ver os atlas, ver, ya, mais outros 

documentos.  

 

P Mas aí, a propósito, fala de, quer dizer, a EA, aqui é dada, apenas, na 

biogeografia, mas por exemplo, na atmosfera, quando fala da atmosfera, 

quando fala da hidrosfe ra, quando fala da agricultura, quando fala do relevo, 

não se pode falar da EA? 
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Penso que fala -se muito bem, quer dizer, todos temas tratados, tanto 

na 8ª classe, na 9ª e na 10ª, todos temas sempre, sempre têm lá, uma EA. Vou 

dar um exemplo para a defesa disso: por exemplo a situação geográfica de 

Moçambique, nós quando falamos da situação geográfica de Moçambique 

estamos a falar também dos acidentes da costa. Então, acidentes da costa, 

temos o cabo, por exemplo, na Beira, é lá, onde está o porto, então, é lá, onde 

nós vamos sentar numa árvore, mais perto da baía para podermos nadar. Vou 

dar outro exemplo, que é geologia: geologia, as rochas, as rochas merecem 

uma abordagem para o aluno. O que é uma rocha? Uma é pedra, só é pedra! 

Não.  

 

P Mas, professor M. tem feito isto ao dar a sua aula, como é que faz 

esta relação desses conteúdos todos que são ambientais, éh, com relação a 

EA? 

Eu faço, faço porque é o primeiro tema que abordo. Como professor 

formado, quando agente fala de motivação para o aluno estar bem  disposto, 

na sala de aulas, o professor tem que começar com uma coisa boa. Então, 

uma das coisas que a gente dá é EA. Vou dar um exemplo agora: hoje está 

frio, hoje está frio, mas hoje vai fazer chuva. Éh, o que é isso? O aluno vai 

dizer que é temperatura . Está bem. Mas a temperatura repete assim, todos 

momentos? Sim, altera. Então, é clima; então, clima, o que é? Então, começa 

definir, logo entra no assunto. E penso que é isso.  

 

P Ah, e em relação, eh acha que os alunos, ah, ah, fica alguma ideía, 

em relação a conservação, em relação a protecção, em relação, quer dizer, 

aquela teoria que o professor M. faz, que aborda, na sala de aula, acha que 

aquilo tem ficado no aluno, para depois quando for lá, fora, eh, eh viver duma 

outra maneira segundo o que terá ou teria aprendido? 

Eu acredito sim. Pode não ser 100%, mas, mais de metade dos alunos, 

penso que cumpre. Ou então, concebe bem. Vou dar um exemplo: há alunos 

que em dias assim, visita que a gente faz nas casas, destes alunos mesmos 

apanhamos uma jarra com  areia, depois dentro, aí há flor,  apanhamos em 

casa dum aluno ou duma aluna com uma figura duma, dum passarinho ou de 

um nimal, eu penso que tem amor, esse tem amor. Significa que conhece 
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alguma coisa, mas podemos dizer que nem todos são assim. Também tem os 

que esperar que num aproveitamento pedagógico, tem que haver disperdício, 

isto não pode faltar. 

 

P Mas em relação, ah, o que é que esses conteúdos, porque eu quando 

vejo esses conteúdos, eu estava a ver aquele programa que me passou no outro 

dia, eu praticamente não v i uma alínea que dissesse, porque nos objectivo s 

aparecem, ya, o aluno tem que ter o conhecimento de uso e conservação da 

natureza. Mas ou menos isso, mas o que é que vocês mesmos, nesses 

programas ensinam que o aluno deve ter conhecimento de conservação da 

natureza? O que é que se fala? Qual é o exemplo que têm dado? Disse que 

dava exemplo? Qual é o exemplo, como é que tem, como tem tem falado, 

como é que costuma  falar para deixar o aluno a ide ia de conservação do 

ambiente? 

Muito certo, nós, nós geralmente, para podermos, os alunos no sentido 

de que temos que formar os alunos na í ntegra, não formar os alunos 

incompleto. Então, há, há de facto, pode haver falha de um e outro colega 

professor, chegar só quer dar, porque quer dar, mas nós temos introduzido 

motivação e no fim, no fim da aula, muitas vezes, e tem que ser assim. No fim 

da aula, tem que fazer a conclusão da aula, o que tratamos,  exactamente 

hoje? Então, o aluno, muitas vezes responde: tratamos disso, disso, dissso, 

disso; e ele não t ira uma boa conclusão, porque o professor tem conclusão. 

Diz não, mas a aula de hoje, o assunto principal, é sobre o clima. Então, o 

clima, o que significa? É isso, então, o assunto de hoje era sobre a vegetação. 

Mas conclusão disse o quê? Aquela raíz, aquela acácia que eu disse. Então, 

eles apontam coisa principal. E sempre quando saem da aula sabem que o 

assunto principal, nem matéria de exame h á-de vir este é aquele que o 

professor fez como sumário e depois como conclu são. Então, ele já sabe, epa, 

o assunto mais importante é este. Então, estuda , estuda neste sentido, 

atendendo que nós partimos de princípio que todos os temas, aqui estão 

ligados a EA. 

 

Posso descançar? (Uma pausa) 

P Então, professor M., acho que podemos continuar? 
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Sim. Eh, então, queria co ntribuir sobre a questão de EA, aqui, no 

programa da 8ª classe, como também da 9ª classe e 10ª, um programa 

concreto mesmo para a questão da EA não aparece. E se tivermos uma 

organização do professor para a aula, se ele não tiver tempo nem vai falar 

sobre o ambiente, então, era preciso que houvesse, por exemplo, 1.4 do 

programa, diz: a importância do estudo do universo, se pusesse 1.5, mais um 

tempo que diz assim EA, penso que ia ajudar muito ao professor, porque já 

vai saber que depois de tratar este tema,  mais aquele, mais outro, mas o 

último tema a tratar é EA. Isto constitui tipo matéria para se dar na turma. 

Da mesma também, noutro nível a seguir, 9ª , 10ª, sempre tem que haver uma 

unidade, uma unidade temática que fala sobre o ambiente. E como a questã o 

do ambiente é um problema, agora, é um problema relacionado com a 

poluição, um problema relacionado com o fecalismo a-céu-aberto, então, tem 

que ter o material para apoiar o professor. Só ele é capaz de não apanhar o 

material e não aprofundar o tema. 

 

P Então, para aprofundar ele precisa de quêm?  

Precisa do material que lhe apoie.  

 

P Aquela parte que estava a dizer que eu estou a ver aqui na 

bibliografia, há uma recomendação dum livro sobre ambiente, quer dizer, na 

bibliografia aparece ambiente, mas nos conteúdos já não aparece ambiente, 

qual é a sua percepção? 

A minha percepção é que de facto, deve se pensar no programa. Eu 

estou a pedir por muito para os, os fazedores do programa, fazer uma revisão 

com base nesta contribuição que a gente está a fazer aqu i. Então, fazer um 

reajuste, não é! Só para nós podemos pegar isso como um assunto sério, 

porque é um assunto sério mesmo. Para mim, prefiro mais que a  gente tenha 

mais tempo para falar do ambiente. Porque o ambiente é a nossa vida. Então, 

se nós não fazemos o ambiente não temos vida. Então, prefiro que se façam 

reajuste e ponderar, nem que seja um pouco mais do que 4 ou 5 aulas, eu 

penso que seria muito bom. 
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P Mas professor, porque é que não, eu penso que se alí aparece uma 

bibliografia, que tem que falar do assunto sobre o ambiente, se calhar, o, 

aqueles que são fazedores do programa acham que mesmo não aparecendo um 

conteúdo sobre o ambiente, o professor vai passar por cima de todos esses 

temas falar do a mbiente. Não há - de- haver, talvez o problema do tempo,  

alguma coisa assim, qual é o seu comentário?  

Se, se o programa, nós pegamos no programa quando o ano lectivo 

começa, pegamos no programa. Quando pegamos no programa fazemos a 

dosificação da matéria. Então, se nós temos 5 horas para fazer, para dar a 

c limatologia, não podemos arranjar outro tempo para falar do ambiente. É 

preciso arranjar o tempo, então, essa parte precisa ser legalizada, essa parte. 

Para não dizer que o professor não cumpriu o programa, mas não dizem que 

o progrma da 9ª classe é símples, é curto, só que o professor não conseguiu 

dar até SADC. Porque não deu até SADC? Não porque eu tinha que dar o 

ambiente, mas dizem que não está legislado, no programa não vem, que o 

ambiente, você vai dar em 4 horas de tempo, ou 3 horas de tempo, não vem . 

Então, é preciso legislar, não há hipótese. 

 

P Professor M., eu agradeço as suas palavras, eh, eh, não sei se tem uma outra 

questão, que acha que tem que deixar ficar, se não eu agradeceria mais uma 

vez, muito obrigado pela perda do seu tempo, eu penso q ue a matéria vai ser, 

vai ser bem usada e não sei sei acha que tem algum ou uma outra questão? 

Muito obrigado, dr Notice, eu apenas agradecer o tempo que me 

disponibilizou porque para mim, penso que é uma honra, somos muitos 

professores mas, eu fui escolhido, para fazer essa entrevista, mas eu creio 

também dizendo a verdade que a partir dessa entr evista, aprendi muito, vou 

começar a trabalhar, mais para o programa, para dar mais contribuições que 

eu tiver. E provavelmente, não tenha tido uma ide ia de contribuir o máximo, 

mas a possibilidade que tive, mas eu penso que vou refle ctir, se houver mais 

ideia sobre o programa, eu hei-de escrever para o dr Notice, provavelmente 

também, posso escrever para o Ministério, na minha contribuição, que é para 

que o program a, seja o programa para o primeiro ciclo do ensino secundário 

geral, não só como também, um programa que possa contribuir para 

formação do Homem. 
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P Obrigado. 

 

ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2005 

  

MF 

A entrevista aconteceu no G abinete do Sector Pedagógico da ESMSM  das 

8:35 h até 9:20 h que foi a hora em que o professor se disponibilizou para a 

conversa, porque esse tempo o professor, no seu horário , não tinha aulas. 

Humildemente e simpática , a Pedagógica acolheu- nos para o seu gabinete , 

porque  esse período do ano , na sala de professores assim como nos corredores 

principais da escola observava- se maior movimento de professores e alunos 

na perspectiva de realização e correcção dos últimos testes do ano. À 

semelhança da entrevista anterior, observamos no início da conversa um certo 

nervosismo  por parte do professor, mas a medida em que o tempo foi 

passando o nervosismo decipou dando lugar uma atitude de confiança quanto 

o assunto  em debate. Tanto a confiança como a destreza  que ficou clara nas 

descrições  do texto desta dissertação nos parece ser resultado da longa 

experiência de trabalho por parte deste entrevistado. 

 

É um professor do MEC desde 1982, tendo leccionado na província da 

Zambézia, nomeadamente em Milange, Luabo, Chinde e  Quelimane . 

Actualmente, exerce suas actividades de docência na  ESMSM e é estudante 

do Curso de Licenciatura em Ensino de Geografia, do período Pós- Laboral na 

UP- Beira.  

Serviram- se de guião para esta entrevista  assuntos já levantados no  

questionário que pela sua relavâ ncia, neste estudo,  devem ser, ainda matéria  

para exploração cada vez maior do objecto de est udo. Assim, foram colocadas 

pelo pesquisador duas questões principais : 

1.  Você considera que é possível trabalhar temas relacionados ao ambiente 

com os conteúdos da Geografia da 10ª classe? 

2.  Para abordagem dos assuntos ambientais você considera que temas 

ambientais devem aparecer no Programa? 
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N ão obstante, ao longo da entrevista foram colocadas outras perguntas de 

carácter adicional para obter o dígno juízo de valor .  A conversa iniciou ao 

solicitar que o professor comentasse sobre o questionário:  

 

P Estou com o professor F., da 10ª classe, mais uma vez, queria ouvir 

dele, não é, sobre todas aquelas questões colocadas no questionário, ah, 

professor F. , eu queria saber de si, o questionário foi fácil, foi difícil e as 

perguntas foram fáceis ou foram difíceis de, de, responder? 

Eu penso que as perguntas estão de acordo com o nível que estamos, 

aqui, a ensinar. Tanto, não as acho deformadas . 

 

P Ah, ah, ah, há uma questão, a questão de hoje, que diz assim: você 

considera que é possível trabalhar temas relacionados ao ambiente com os 

conteúdos da Geografia da 10ª classe? 

Bem, tal como tinha frisado, eu considero sim possível, porque  os 

alunos da 10ª classe já têm pressupostos suficientes para poder compreender 

o impacto que as actividades, as actividades que se realizam têm no ambiente, 

daí que a leccionação de temas relacionados com ambiente a este nível são de 

importância vital, porque os alunos começam a encarar a coisa com mais 

seriedade possível. 

 

P Mas naquelas aulas, não sei se record a, naquelas aulas que eu assistí,  

parecem que foram 5 ou 6, já não vêm a memória, não vi, eh, eh, não observei 

esta possibilidade de eh, eh, eh, abordar esses temas ambientais com os 

conteúdos que estavam sendo tratados? Conteúdos da, da 10 ª classe, eu 

cheguei quando era, quando estavam a falar sobre o relevo, sobre o clima, não 

é? Sobre os solos, eu não ouvi essa extrapolação, terá havido, ah, ah, ah 

alguma outra força externa? 

Bem, talvez d izer que, eh, na minha opinião, esses temas sim podiam 

ser relacionados com o ambiente, especificando, exactamente um conteúdo, 

porque duma maneira geral, penso que nem todos os temas da área física  
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pode-se falar do, da relação com o ambient e, talvez nesta parte que 

estivessemos a tratar os conteúdos, eh não houvesse uma necessidade de fazer 

este relacionamento entre os temas que estamos a tratar com o ambiente. 

Neste caso, em que se devia fazer a referência.  Penso que os temas, duma 

maneira geral, devem ser tratados este relacionamento porque tem um certo 

impacto com o ambiente.  

 

P Então, professor Menete acredita que pode -se tratar os conteúdos 

ambientais quando eles aparecem nos programas? 

Bem, de princípio sim, uma vez que eh, muitas vezes, eh, eh, a 

e x igência do cumprimento do programa é muito rigorosa, e entretanto, um 

pequeno desvio do professor, em relação aos temas que estão programados 

implica..., isto, eh precisa dum tempo exta para poder cumprir com a 

programação do Ministério. E muitas vezes, ist o constitui uma grande 

ginástica para o professor. Razão pela qual, que a maior  parte de certos 

colegas, talvez seja, no meu caso, em que por vezes tratar de temas que nos 

deixa muitos  encargos no programa, eh se escape ao trabalho do professor.  

 

P Então, isso significa que por exemplo, eh,eh e, eu quero ouvir de si 

como é que normalmente quando, o professor Menete, em que, que num, 

numa dada unidade temática ou quando está explicar algum assunto apercebe 

que tem haver com ambiente, isso já aconteceu consigo? 

Sim, já aconteceu, por exemplo quando se trata de um tema que à prior 

faz mais referência a cultura geral, então, neste capítulo nós temos muita 

facilidade de fazermos uma abrangência deste capítulo e até tocarmos o 

ambiente. Eh, eh, eh, é neste contexto que o professor pode como forma de 

desenvolver aula, eh, fazer algumas perguntas aos alunos relacionadas com 

ambiente por forma a inte irar, qual é o nível de percepção do, dos alunos, 

em, eh, termos de conservação do meio ambiente.  
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P Dá algum, faz algum a ide ia, ah, ah, que tenha acontecido consigo, 

ah, eu sei que já tem muito tempo de experiência, eh, eh, eh, que tenha ah, ah, 

ah,  estava abordar algum assunto,  de repente sentiu a necessidade de eh, eh, 

de, de falar um tema, um tama, qualquer relacionado a ambiente? 

Sim, por exemplo quando nós falamos sobre a hidrografia. Eh, 

podemos falar, portanto, dos rios, dos lagos e naturalmente que esse tema tem 

uma relação muito grande com ambiente, e muitas das vezes a maneira da 

utilização  ou conservação dos rios ou dos lagos, não tem sido aquela que, que 

se acautele com fenómenos ambientais, dalí que se pode falar, por exemplo de 

boas maneiras de  conservar utilizar, por exemplo os lagos, porque esses são 

pontos turísticos e por conseguinte, eh tem de ter ambie nte agradável para 

muita gente. E para um aluno que nunca ouviu falar ou ver um lago fica -lhe 

muito interessante ter essa explicação sobre o lago e porque não ter uma 

curiosidade de um dia poder ver, mesmo, um lago in loco.  

 

P Eh, a este aluno qual seria, ah, ah a sua explicação em relação a 

conservação, em relação a protecção desse  mesmo rio ou deste lago? O que é 

que, qual é o comportamento que tem que possuir este aluno? Que 

transmissão tem que fazer o professor, Menete ao aluno, em relação a este rio 

ou a este lago? 

Eh, por exemplo, eh, primeiro tem que se explicar ao aluno que o lago 

ou o rio são recursos naturais que nós temos, que são de grande interesse 

para a sociedade. Portanto, a sua utilização tem que ser racional, e que 

qualquer introdução de objectos estranhos ao lago ou rio podem prejudicar o 

ambiente natural do lago ou do rio, e por conseguinte, a sua utilização. Daí 

que sempre que o homem, se pensar em introduzir algum objecto, num lago 

ou num rio tem que saber que está prejudicar o ambiente  natural deste lago 

ou deste rio, e que portanto, vai prejudicar por conseguinte a sociedade.  

 

P professor F., eh, diz uma coisa, eu qua ndo estava a observar o 

programa, de facto, há  algumas partes que explicitamente aparecem, eh, eh, 

aparecem, eh, eh esta  coisa do ambiente. Terá imaginado ou terá feito algum 
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exercício. Algo assim, em relação, por exemplo  a utilização do vosso quintal, 

se algum recurso já agora, não é, do vosso quintal, do vosso pátio, não é, ao 

redor da vossa escola, ou seja, como é que se  pode utilizar este, este vosso 

pátio para as aulas, aulas de Geografia, em particular, para os capítulos do 

ambiente? Terá feito isto durante todo o ano, todo, toda a sua experiência, 

partindo, mesmo dos seus recursos locais? 

Eh, aqui na escola, posso diz er que nunca fizemos isso, aliás, existiu 

um programa relacionado com actividades extra curriculares, estava mais 

ligado as actividades de produção e limpeza do pátio da escola. Só que este 

programa não chegou a ser cumpridos  na totalidade, por causa da im posição 

dos outros programas afins. Por isso, que nunca se concretizou, mas noutras 

escolas que eu já trabalhei já fazia -se muitas actividades ligadas ao ciclo de 

interesse, mas por exemplo, eh fazíamos, eh, desenhos no terreno de mapas de 

Moçambique ou de África ou hemisfério, depois fazí amos dentro destes 

desenhos, plant ámos flores e destacamos em cada semana uma determinada 

turma a ir regar estas flores e  depois numa aula livre nós podíamos levar os 

alunos e irmos sentar nesse jardim e fazermos um debate  sobre o mapa de 

Moçambique ou de África neste caso, mas se tivesse lá presente desenhado no 

terreno, fazíamos isso. 

 

P Ah, mas eu penso que  isto, porque é que não se pode fazer, não se 

pode, ah, ah, ah, há algo que impeça que o professor implemente aqui, na 

escola? 

Bem, eh, a prior eu penso que isto está mais ligado com actividades 

extra curriculares, estas actividades são programadas pela secção 

pedagógica, donde vem esta programação, eh, estes itens ainda não 

constaram nesta programação, de maneira que para que isso seja possível se 

fazer, com a iniciativa do professor, é preciso um enquadramento ... enquanto 

este espaço não haver, ha -de haver sempre essa dificuldade. 

 

P Professor F., tem alguma coisa, assim, talve z contribuir, em forma de 

contribuição, porque esse é um estudo... e eu vou usar os dados aqui prestados 
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com, com muita estima. Eu gostaria de si, eh, eh, a proveitar esta 

oportunidade, porque são raras, eh, eh, mais alguma coisa em relação, ah, ah, 

aos temas ambientais. Como é que aparecem no pro grama, se está satisfeito, 

particularmente na 10ª classe? O que é que acha que tem que ser melhorado, 

ou não, já está melhor ou o que é que tem que fazer mesmo, já para, ah, ah,  

para pormos o fim  ao nosso, a nossa entrevista? 

Ah, para começar eu devo dizer que as matérias que eu estou a tratar 

na 10ª classe, algumas têm relação com a 8ª e 9 ª, e concretamente na 10 ª 

classe, para mim, este é o primeiro ano que estou a leccionar. Então, estou 

praticamente a me enquadrar com os temas e talvez aproveitar a presença de 

só dr, não é, que foram as constatações que obviamente viu, vai ter que nos 

ajudar a melhorar ou senão mesmo introduzir, eh, algumas fórmulas de como 

é que poderiamos tratar estes conteúdos relacionados com o ambiente, para 

que  nós possamos estar em melhores condições de trabalhar com os nossos 

alunos. 

 

P Eh, muito obrigado, pela entrevista. 

 

ENTREVISTA REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2005 

 

MM 

Esta entrevista aconteceu no Gabinte do Senhor Director da ESM , 

autorizada livremente e de espontânea vo ntade pelo próprio Director. À 

semelhança do que aconteceu com o anterior entrevistado, a conversa ocorreu 

no recreio de 20 mn, tendo sido o tempo inicialmente fixado e segundo o 

carácter do questionário. A entrevistada é professora contratada à  tempo 

inte iro desde 1996 e irmã de Caridade.  

 

A irmã, por outra, a professora  sempre alegre, cheio de sorisos e vista 

pelos alunos como a mais simpática da escola, mostrou disponível a 

entrevista, logo no período de observação de aulas. Suas intervenções são 
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bastante breves, suscitando a colocação de mais questões a volta do tema em 

discussão. Tal como aconteceu com a entrevista anterior, porque a questão de 

fundo é a mesma, saber como os professores abordam os temas ambientais 

com base nos conteúdos geográficos da 10ª classe. Sendo assim, o guião desta 

entrevista é o mesmo: 

1.  Você considera que é possível trabalhar temas relacionados ao ambiente 

com os conteúdos da Geografia da 10ª classe? 

2.  Para abordagem dos assuntos ambientais você considera que temas 

ambientais devem aparecer no Programa? 

A professora foi chamada a comentar nos seguintes termos: 

P Ah, professora eu queria ouvir de si, em relação  aquele questionário, 

ah, que já se fez, há uma dada pergunta em que dizia seguinte: Você considera 

que é possível trabalha r temas relacionados ao ambiente com os conteúdos da 

Geografia da 10ª classe? E disse sim, eh, será que é isso? Todos os conteúdos 

do ambiente se relacionam com os conteúdos da Geografia da 10 ª classe, o 

que é que acha? 

Ah, nem todos se relacionam com ambiente, no entanto, de acordo com 

alguns conteúdos, nós podemos falar bastante do ambiente.  

 

P Ah, eh,  eh, acha que esses conteúdos do  ambiente podem ser  

trabalhados nesses conteúdos da Geografia? 

Sim, acho. 

 

P Eh, naquelas aulas que eu assisti foram poucos os casos que eu ouvi, 

assim, esporadicamente, que relacionou com ambiente, a que é que se deveu?  

Ah, para mim, penso que os conteúdos que o senhor teve a 

possibilidade de estar presente não eram os mais fortes em relação ao 

ambiente; não, então, por isso, esporadicamente, a gente falava do ambiente. 

Agora, mais para o fim, quando a  gente começa a falar da fitogeografia, 

falando mesmo das reservas, tudo isso. Já é, já são, como vou dizer, já são 

temas aonde nós podemos falar com mais profundidade do ambiente, em si. 
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P Eh, a outra questão, para abordagem dos assuntos ambientais ,  

considera que temas, esse temas ambientais devem aparecer no programa, 

nesse cacso? Quer dizer, para falar do assunto sobre o ambiente, significa que 

no programa oficial tem que aparecer os temas ambientais? 

Não necessariamente, não, eu penso que nós podemos falar  do 

ambiente, temos um tema, podemos falar. Agora, se obviamente, aparecer no 

programa, pronto, a gente fala do ambiente duma maneira mais profunda. Só 

que não é necessariamente, necessário não ver que seja efectivamente 

necessário no programa o ambiente como está! Mas pode ser abordado na 

medida em que alguns, alguns temas sirvam também para a gente falar do 

ambiente. 

 

P Eh, para o caso da professora, já aconteceu em que  unidade temática, 

os assuntos ambientais não aparecerem, e haver necessidade de os abordar, já 

acontecu consigo? 

Sim já, sobretudo quando a gente fala da agricultura, os alunos dizem 

que é bom. Sobretudo quando a gente fala da agricultura de subsistência, por 

exemplo, nós falamos das características, uma delas é o facto de haver  

queimadas descontroladas. Então, os alunos teimam a dizer que as 

queimadas são importantes, porque é a partir das cinzas das queimadas que 

se fertilizam a terra. Então, é necessário faze r-lhes mudar esse pensamento de 

modo que a gente conserve mais o solo evitando, se essas queimadas.  

 

P Eh, a última questão, eu queria ouvir de si, ah, ah, a sua experiência, 

não é, o seu trabalho, como é que, eh, eh, trabalha com os alunos, eh, eh, 

tendo em conta aos próprios recursos da escola, a escola, o pátio, se calhar o 

bairro, eh, eh, como é que isso ou usa esses recursos para o fortalecimento das 

suas aulas, naquelas unidades ambientais? 

Ah, acontece, mas assim muito pouco, o tempo que a  gente tem,  

durante 45 min são muito poucos, então, é preciso aproveitar ao máximo, eu 

falo com eles, aproveitando os recursos que nós temos na região, sobretudo 

nas questões de fazer trabalhos de campo, trabalho de investigação, trabalho 
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de casa, aí eles abordam alg umas dificuldades que eles têm tido, eles vêem e 

conversamos em relação a esses recursos. Mas a escola, como escola, os 

recursos são muito pouco s, agora, região como tal, aí  nós podemos 

aproveitar muito mais, sim. 

 

P Então, aqui, a escola, não tem nada, nã o fazem a relação, aqueles 

exemplos mais concretos, exemplos locais, alguma coisa , aqui, dentro da 

escola, não necessariamente da escola Secundária da Manga , provavelmente 

outras escolas, dentro da escola, não utilizam algo  para os assuntos de 

ambiente? 

Muito pouco, utilizamos, mas muito pouco. Como vem, o nosso pátio 

não é grande coisa, então, dependendo, mas muito, dependendo mesmo 

daquilo que for tema e da abrangência  que  o tema tiver, então, a gente pode 

falar um pouco dos recursos que nós temos e sobt retudo do bom ou mal 

aproveitamento dos mesmos. Sim. 

 

P Eu queria ouvir de si, para fechar mesmo de verdade, eh, eh, eh, qual 

é a sua percepção, a sua sens ação, ah, ah, em relação mesmo da abordagem 

desses assuntos ambientais nos programas, nos programas o ficiais, nos 

programas do Ministério? O que é que devia ser para sua abordagem, para, 

para, para para, para, sua, o seu tratamento na sala de aula e como é que seria? 

Ah, ao meu ver, eu penso que para uma abordagem mais profunda 

podia ser bastante nítido, o ambiente como tal,  na programação. Como 

acontece agora, já no fim, quando agente fala, já não estou a ver o tema, mas 

já no fim da programação, nós falamos um pouco do turi smo, então, fala -se 

do Impacto Ambiental do Turi smo, então, aí a  gente já fala dum a mais 

profunda. Agora, se nós tivéssemos também nos outros temas, que faça 

referência ao ambiente como tal, ent ão, a abrangência maior; mesmo em 

relação aos alunos, há o interesse deles porque é preciso muita coisa para 

tirar dos alunos, interesse por alg uma coisa. Então, em relação ao Turi smo 

eles demostraram mais persceptíveis nem, sim. 

P Muito obrigado. 
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Apêndice 8: Dados recolhidos das entrevistas individuais não- directivas 

com os alunos da 11ª classe da E S M 

 

ENTREVISTAS NÃO - DIRECTIVAS MINISTRADAS NO DI A 10 DE 

OUTUBRO DE 2005.  

 

A entrevista aconteceu na  sala dos professores da escola. Como foi 

referenciado nas entrevistas que seguem a esta, por um lado, não tivemos 

muita margem de escolha, estamos num período escolar muito “agitado”. Por 

outro, porque os alunos aleatoriamente seleccionados para esta conversa 

estiveram envolvidos num teste, por sinal de Geografia, marcamos para hora  

uma  aparentemente livre e calma, das 11:00 h até 12:00 h, apesar de todas as 

contrariedades que disso acarreta. 

 
Foi uma entrevista acordada à uma semana em que sumariamente o seu 

guião fundamentou- se no questionário anteriormente respondido: 

1.  Você aprendeu assuntos ambientais que aparecem no quadro 30, na 10ª 

classe em Geografia? 

2.  Qual é a matéria ou unidade temática de Geografia que aprendeu sobre 

outros assuntos do ambiente, na 10ª  classe? 

 

A conversa decorrreu por cada aluno de forma individual, não 

obedecendo nenhum critério formal de entrada na sala dos professores para a 

entrevista. Uns aparentavam nervosos, outros à vontade n as respostas, mas 

ficamos com o sentimento de que , não muito sistematizados, eles possuem 

algum conhecimento sobre assuntos do ambiente. Assim, os entrevistados 

foram solicitados a responder o seguinte: 
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NC 

P N ., eu queria saber de si a cerca daquele, o questionário e vamos 

recapitular algumas, algumas perguntas. Na questão do número 4, aí vem, 

você aprendeu assuntos ambientais que aparecem no quadro, estes que 

aparecem no quadro, na 10ª classe? 

Sim. 

 

P Esses todos na 10ª classe? 

Sim 

 

P Como é que os professores na 10ª classe ensinaram os conteúdos? 

Os professores na 10ª classe ensinaram bem. Através, assim, de exercícios, 

faziam perguntas aos alunos, assim na turma, davam TPCs.  

 

P M as o que acontece, é que eu quando assisti algumas aulas da 10ª 

classe, os professores quase que não falaram nada de ambiente?  

Mas a minha professora falava 

 

P Ah, como é que falava? 

Falava quando a gente estava a falar... 

 

P Por exemplo, vocês estavam a falar de clima ou falaram de clima ou 

falaram de relevo ou falaram de, dos so los, então, esta matéria como é que o 

professor falava do ambiente? 

 

Por exemplo, no clima, no clima a professora relacionava mais ou 

menos o clima com actividade industrial, daí é quando ela referiu -se da 

poluição atmosférica e disse que a uma das causas mais fundamentais da 

poluição atmosférica era actividade industrial, porque certas indústrias 

depositam na atmosfera resíduos químicos nocivos, ah, quer dizer , a 

respiração dos seres vivos. Disse que provocavam problemas tais como: 

efeito de estufa. 
                                                                                                                                            
30 No enunciado do questionário consta um quadro de aspectos sobre o ambiente. É acerca deste quadro 
que a conversa foi se desenrolando para a entrevista de todos os alunos 
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P Mas é, eh, eh, é difícil as vezes recordar, mas tu achas que estas, 

estes assuntos foram tratados na 10ª classe ou foram tratados nas outras 

classes? 

Met ade disso foi tratado na 9ª, só que na 10ª veio completar 

 

P Ok, eh, quais eram as actividades, eh para alé m da sala de aulas 

tinham, outras actividades que vocês faziam, por exemplo, fora, fora da sala 

de aulas, na escola, no  bairro ou, não sei, vocês fizeram alguma coisa? 

Não 

 

P Nada? 

Fora da sala de aulas, tanto para além de TPC não fizemos mais nada.  

 

P P ronto. 

IB 
 

P I. , diz uma coisa: estas, este quadro, estes todos assuntos que estão 

ligados ao ambiente, você aprendeu na 10ª classe, na disciplina de Geografia?  

Sim, sim aprendi na 10ª, não só na 10ª, mas algumas, algum tema, não é, 

aprendi na 9ª, na 9ª cla sse, na disciplina de Geografia, sim. 

 

P Ah, ah, na 10ª classe, como é que, como é que, recorda, não  é, 

recorda como é que terá aprendido, porque quando eu assisti, assisti algumas 

aulas, no primeiro trimestre, eh, não ouvi o professor a falar destes assuntos. É 

por isso vi falar convosco; então, na 10ª classe, praticamente, eu assisti clima, 

relevo, solos, não ouvi o professor a falar de assuntos ambientais, e você disse 

que aprendeu na 10ª, como é que isso foi?  

Sim, aprendemos através de, o professor dava-nos, não é, trabalho de 

casa, trabalho investigativo, não é, trabalho em grupo, então, nós 

organizávamos um grupo, íamos à  biblioteca, então, buscavamos coisas 

principais, temas principais, temas recomendados pelos professores. 
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P Pode dar algum exemplo, como é que terá aprendido, por exemplo, 

nesses efeitos de estufa, erosão, degradação do sistema de esgoto, nesses, 

nesses temas, dá exemplo de algum que terá aprendido, como é que terá 

aprendido? 

Falamos muito mais de destruição da camada de ozono, sim. C amada 

de ozono ocorre praticamente quando...  

 

P Quando é que vocês aprenderam?  

Isto em grupo, não é, trabalho de casa assim, sim. Então, camada de 

ozono faz -se através de, das indústrias não é, sim, as indústrias libe rtam, 

libertam as substâncias tóxicas, substâncias que destroem a camada de 

ozono, prejudicando a população, neste caso, sim, aí há au mento da 

temperatura, não é, traz o aquecimento porque a camada de ozono é que 

defende, não é, defende-nos de aquecimento, não é, ele é que, ele elimina, ah, 

eh a intensidade do sol, não é, diminui a intensidade do sol, sim, sim. 

 

P Diz uma coisa, vocês terão feito alguma actividade qualquer, em 

relação ao ambiente, aqui, no pátio ou algum exemplo que o professor terá 

dado sobre o que é que vocês têm aqui dentro do vosso quintal, dentro do 

vosso, eh, eh, este todo, esta toda vossa escola terá feito ou não se terão feito, 

como é que terão feito, se o professor deu algum exemplo de alguma coisa 

desta, como é que terão feito, recorda disso, na 10ª classe? 

Sim. 

P Numa outra classe, se calhar? 

Sim, sim para começar, na 10ª, sim aprendemos isso. Quando o 

professor começou a  mostrar, a ligar exemplos concretos, não é, de 

queimadas descontroladas; queimadas descontroladas e também destroem a 

camada de ozono, contribuindo para destruição da camada de ozono, sim. 

Para evitar tinhamos que recomendar plantar mais árvores, evitar queimadas 

descontroladas, sim, sim. 

 

P Pronto, já está, muito obrigado, Inácio. 
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AP 
 

P A. , diz uma coisa: estás a ver aí, o quadro com estas coisas do 

ambiente, ah, ah, você recorda que isto tudo terá estudado na Geografia da 10ª 

classe? 

Sim, recordo. 

 

P Como é que tu terás estudado? 

Bem, segundo, eh, o que eu estudei na 10ª classe, portanto, eu falei ou o 

professor deu aulas relacionado a esta matéria que vem aqui. É no caso da 

destruição da camada de ozono, por exemplo, derramamen to de petróleo e 

falou também acerca das queimadas descontroladas, sim e reflore stamento. 

Ele falou, abordou estes temas. 

 

P Diz uma coisa, óh Almeida: qual é, eu sei que é dif ícil recordar 

coisas do ano passado, mas tu recordas, qual é a matéria da Geografia que ele 

relacionou com estas coisas do ambiente? 

Sim, por exemplo, eh, no caso de poluição atmosférica, é uma matéria 

que tem haver também com o meio ambiente, em que certa s indústrias, como 

é que eu aprendi, são, são poluidoras do, do meio ambiente, sim aquilo 

trazeria problemas porque ia destruir a própria camada de ozono que 

garante a existência de vidas humanas, visto que quando é destruida aquela 

camada, então,tráz várias consequências para a vida humana.  

 

P Eh, eh, diz - lá uma coisa: eh, você, no ano passado, na 10ª classe, 

fizeram alguma actividade extra, uma actividade fora das , da sala de aula, 

ligada ao ambiente? 

Não, não, não pudemos realizar, sim. 

 

P Está bom, obrigado pá. 

GS 
 

P G., diz uma coisa: este quadro que você, aqui preencheu naquele seu 

questionário, estes assuntos, você aprendeu na 10ª classe em Geografia, tudo? 
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Sim. 

 

P Qual é a matéria que você, da Geografia que você aprendeu, que 

você pode, tenta record ar, qual é a matéria da Geografia, Geografia você falou 

de relevo, de clima, de solo, de etc, muitas coisas; actividades ... e turísmo, 

comércio, etc, etc. Então, você recorda, ah, alguma matéria que terá aprendido 

nestas coisas de ambiente, qual é a matér ia de Geografia que você aprendeu 

isto na 10ª classe? 

Climas 

 

P Lá no clima, como é que você terá aprendido? 

Falamos da distribuição geográfica dos climas 

 

P Depois, essa distriduição geográfica dos climas como é que o 

professor relacionou com estes temas? 

Com, exemplo erosão costeira 

 

P O que ele fez? Qual é a relação da erosão costeira com, com isso? 

Com esta matéria toda? Veja, os capítulos todos (indico o quadro), como é 

que, por exemplo, quando estava a falar de clima, foi falando destas coisas 

todas, (continuo a indicar), estão aí, ou então, vocês não aprenderam na 10 ª  

classe essas matérias? 

Aprendemos. 

 

P Achas que, por exemplo, ah, ah, erosão costeira aprenderam na 10 ª  

classe? 

Sim. 

 

P Mas como é que o professor falou disso? Qual é a matéria que ele 

falou sobre isso? Esqueceu?  
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Não faço ideia. 

 

P Então, veja outras coisas, por exemplo, reflorestamento, como é que 

o professor terá falado? 

Sim, reflorestamento, a professora explicava que nunca devemos fazer, 

por exemplo derrube das árvores, temos que plan tar mais árvores, se por 

exemplo nós vamos numa floresta abatemos 1 árvore, depois temos que 

substituir por 3, sim. 

 

P Qual é a matéria que falou sobre isso?  

Sobre floresta. 

 

P Ok, pronto, obrigado. 

 

NV 
 

P N ., eh, responde uma coisa: estas coisas, (aponto o quadro do 

questionário), estes assuntos, estes, são assuntos ambientais, não é, efeito de 

estufa, reflorestamento, queimadas descontroladas, derramamento de petróleo, 

tudo isto, fala de assuntos do ambiente; este as sunto do ambiente será que 

você aprende u na 10ª classe de Geografia, no ano passado ou seja na 10 ª  

classe? 

Aprendi na 9ª classe, mas também na 10 ª aprendi também. 

 

P Diz- lá uma coisa, eh, eh, estas matérias, (sempre indico o quadro), 

qual delas que você aprendeu na 10ª  classe? 

Na 10ª, o reflo, refloretamento, também queimadas descontroladas. 
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P Como é que o professor falou de queimadas descontroladas, na 10 ª  

classe? 

É nos campos, não é, há pessoas que têm machambas, primeiro têm 

que queimar aí, agora, aquilo as vezes, queimam, lá, existe muito m ato, 

aquele fogo pode pegar outras coisas que não devia ser queimado. Ela disse 

que deve fazer queimadas controladas, e não de qualquer maneira. 

 

P Tu recordas, qual era a matéria que, qual á a matéria de Geografia 

que ela falou sobre queimadas descontrola das? 

Não me lembro. 

 

P Já não se recorda? 

Sim, não me lembro. 

 

P Nem a matéria sobre efeito de estufa, também não se recorda? 

Efeito de estufa, estudei na 9 ª classe 

 

P Há uma outra matéria que você recorda, aí que terá falado na 10 ª  

classe? 

Erosão costeira. 

 

P Erosão costeira, como, qual é a matéria que vocês falaram da erosão 

costeira em Geografia ? 

Ela falou sobre os mares que, as vezes estão a gastar muito areia, que 

entra muito no mar e o mar entra cada vez mais, aqui na terra.  

 

P Ok, prontos, obrigado. 
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GM 
 

P Ah, diz- lá, G., este quadro, não é, são assuntos relacionados ao 

ambiente, você acredita que estes assuntos todos que estão aí, você aprendeu 

na 10ª classe, em Geografia? 

Bem, aprendi alguns que aqui aparecem. 

 

P Qual é o exemplo, quais são os temas  que você aprendeu na 10 ª  

classe? 

Aqui, aprendi, como a erosão costeira. 

 

P Erosão costerira, aprendeu em que maté ria da 10ª classe, sobre 

erosão costeira? 

Eu aprendi isso quando nós falamos do meio ambiente, quando 

falamos do meio ambiente, falamos um pouco dessa erosão e também foi um 

tema que eu fui investigar para poder-me, eh, eh... 

 

P Qual é o tema, tema de Geografia, é o clima, relevo, ou é solo, qual é 

o tema? 

Quando nós falamos, muito mais, de relevo.  

 

P Ah, quando falaram do relevo falaram de erosão costeira. Qual é o 

outro tema? 

O outro tema, que é, aqui estou a ver é a destruição de camada de 

ozono também, sim, sim, sim. 

 

P Vocês falaram da destruição da camada de ozono, qual é a matéria da 

10ª classe de Geografia que trataram disso? 

Quando nós f alamos do clima. 
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P Ah, diz uma coisa, óh, óh, óh, G., quando o professor estava explicar 

esta ma téria, como é que, como é que o professor estava, como é que 

explicou? Como é que explicou, por exemplo sobre a destruição da camada, 

por exemplo, quando estava  a falar da destruição da camada de ozono, como é 

que, como é que explicou? Como é que estava a explicar? Porque eu quando 

assisti as aulas de Geografia, primeiro trimestre, a professora, praticamente 

não falou de destruição da camada de ozono e você disse  que a professora 

ensinou sobre a destruição de ozono, como é que terá falado?  

Ele falou da destruição da camada de ozono, isto muito mais por causa 

da, do, da evolução que hoje o globo terrestre apresenta, nós temos muitas 

indústrias e muitas fábricas tam bém, cujas estas libertam gases sobre 

atmosfera que causa o efeito da destruição dessa camada de ozono, que é 

muito importante para a vida, sim. 

 

P Diz- lá  uma coisa, G. , vocês na aula de Geografia, na 10ª classe ou 

noutras classes terá feito alguma activid ade, assim fora da sala de aula  

Sim, sim, sim; fiz uma actividade de investigação, mas actividade era 

da escola. Mas fomos seleccionados alguns e foram apurados alguns e eu 

também estava no grupo. 

 

P Qual foi este trabalho de investigação, recorda? 

Sim rec ordo, o trabalho foi acerca de “A feira da Ciência ”,  m a s  o 

tema que eu fui defender foi acerca da erosão. 

P Onde é que foi isso? 

Foi no Chimoio  

P Ok, muito obrigado. 
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Apêndice 9: Dados recolhidos das entrevistas individuais não- directivas 

Com os alunos da 11ª classe da ESSMM. 

 

ENTREVISTAS NÃO - DIRECTIVAS REALIZADAS NO DIA 17 DE 

OUTUBRO DE 2005.  

O cenário da entrevista d a ESM repetiu - se nesta escola, com 

particularidade de que conversamos à céu- a- berto com os alunos, quer dizer, 

sentamos numa sombra de uma acácia, no alçado  oposto  do edifício da 

escola,  porque foi difícil encontrar um espaço dentro da escola que nos 

acolhesse. É verdade , foi à céu- a- berto, mas sentimos que tudo correu bem. 

Foi um dia muito quente que , até, a idéia para aquele lugar foi acolhida por 

todos os intervenientes. É um lugar não frequentado e ofereceu- nos sombra 

bastante fresca e própria para a conversa sobre o tema em questão.  

 
Conversamos das 10:30 h até 11:40 h com 7 entrevistados, pois dos 6 

inicialmente seleccionados 1 atrasou tendo sido prontamente substituído. E a 

entrevista que começou no seguinte: 

 

AF 
 

P A. , diga uma coisa: estes assuntos que estão aqui, no quadro, eh, 

onde é que aprendeu? Na 10ª, na 8ª , na 9ª, ah, ah, diz?  

A maioria das questões, aqui, eu aprendi neste ano. 

 

P Na 11 classe?  

Sim. Com excepção de um tema.  

 

P Éh, qual é o tema que você aprendeu, acha que aprendeu na 10 ª  

classe? 

Queimadas descontroladas.  
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P Queimadas descontroladas, qual é, recorda, qual é a matéria da 

Geografia da 10ª classe, que o profess or fez relação com queimadas 

descontroladas? 

Já não me recordo  muito bem! 

 

P Quando ele estava a falar, então, de repente falou de queimadas 

descontroladas, qual é, qual que acha que foi a matéria, que estava a discutir, 

solo, relevo, vegetação, qual delas? 

Solo. Foi a penas de solos que nós falamos das queimadas 

descontroladas. 

 

P Qual foi o seu professor? 

No ano passado foi o professor M.. 

 

P Ok, prontos obrigado. 

 

LP 
 

P Ah, Neonildo, diga uma coisa: ah, estes assuntos que estão aqui, no 

quadro, relaciona m- se com a matéria da Geografia, você aprendeu estes 

assuntos em Geografia da 10ª  classe, no ano passado? 

Sim aprendi. 

 

P Ah, diga quais são os assuntos que você aprendeu de Geografia que 

se recorda, eu sei que deve ter esquecido, há alguns assuntos, aí,  fala- se de 

relevo, fala - se de, de, de clima , fala - se de solos, fala -se de, fala - se de solos, 

fala- se mais outra vez de, etc. Qual destes conteúdos que tem relação com, 

estes conteúdos de, de, de ambiente? 
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Quando nós estav ámos a falar da Geografia da 10 ª cla sse, nós vimos 

que também na, nas camadas da terra está relacionada com a destruição da 

camada de ozono, temos tropo sfera, estratosfera, também , aí,  também temos, 

aqui, queimadas descontroladas, falamos também na 10ª classe. 

 

P Ah, como é que fazia o professor, eh, porque eu sei que estes 

conteúdos, provavelmente, não aparecem, não apareciam logo no programa do 

professor? E o professor, como é que conseguia falar destes conteúdos? 

Estes conteúdos, por exemplo, queimadas descontroladas ele baseava 

assim, que tem muitas árvores, não é, são queimadas, queimam assim 

descontroladamente, que não conservam as árvores, só cortam, não há 

nenhum documento que diz, que deve ir cortar as árvores, então, o professor 

dava este tipo de exemplo, para nós termos uma noção d e conteúdo. 

 

P Ok, oh, Leonildo, prontos.  

IF 
 

P Inácio Fabião, diga uma coisa: este quadro que tu vê s ali, relaciona-

se com os problemas, com os conteúdos ambientais, não problemas, outros 

são consequências, eh, etc, etc, mas relacionam- se com conteúdos ambientais, 

tu recordas estes conteúdos ambientais que estudaste na 10ª classe? 

sim recordo, estudei alguns conteúdos que qui destacam. 

 

P Q uais são? 

Por exemplo erosão costeira, todos os conteúdos que têm aqui fala -se 

muito, também em muitas classes não é, acerca da erosão costeira, temos 

fecalismo à céu-aberto, que temos destacados, em cada dia que a nossa 

cidade, por exemplo, Munhava é uma zona que se destaca o fecalismo à céu -

aberto, mas também temos queimadas descontroladas. 
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P Diga uma coisa: eh, eu sei que é difícil, eh, eh, é difícil, quer dizer é 

difícil pensar um pouco, eh, eh, eh, é preciso recordar as vezes, (toss iu), quais  

são os conteúdos que acha que na Geografia, você teria falado de  erosão 

costeira, de fecalismo à céu- aberto, e o professor ter ia dado esses exemplos? 

Recorda da, dos conteúdos da Geografia, por exemplo solo, relevo, clima, 

biogeografia , etc, etc, quais deles que você recorda ter feito relação com estes 

conteúdos? 

Temas de conteúdos, eh, recordo de clima, temos falado, temos 

abrangido bocado, assim como o relevo, não é, quando falamos de clima, as 

vezes, temos destacado, muitas das vezes que as temperaturas têm aumento 

bocado. 

 

P Mas falar de temperatura, isso relaciona - se com, temperatura como 

se pode relacionar com esses temas? 

P or exemplo a temperatura pode -se relacionar com esses te mas, que 

devido, que a temperatura pode ser uma das armas de doenças, não é, por 

exemplo as pessoas fazem fecalismo à céu-aberto aquela temperatura que sai 

através daquele ambiente, quando as pessoas consomem aquela temperatura 

a í,  faz o organismo... 

 

P Ok, oh, oh, como é que se chama?  

Inácio. 

 

P Prontos, obrigado.  

NA 
 

P N., diga uma coisa: assim, muito rápido, estás a ver este quadro 

(amostro o quadro de questões), que tens aí, tudo isso trata - se de assuntos que 

têm sido abordados, eh eh, provavelmente, em Geografia, não é, eu quero 

saber de si, você na 10ª  classe, aprendeu esses conteúdos em Geografia?  
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Sim, aprendi.  

P Ah, ah, aponta, pelo menos alguns que você ainda se recorda ter 

falado em Geografia, como é que o professor teria falado, quais são os 

assuntos de Geografia que se relacionou, se foi de rele vo, de clima, de solos, 

de vegetação, diga? 

Eh, falou-se mais de, da erosão costeria, queimadas descontroladas, 

destruição da camada de ozono, sim. 

 

P Recorda como é que ele teria explicado sobre a destruição da camada 

de ozono?  

Sim recordo, dizer que quando falou -se da camada, de destruição da 

camada de ozono, dizer que, tem que, deve não, não haver muitas queimadas, 

por causa de poluição. 

 

P Esta poluição é que vai destruir a camada de ozono? 

Destruição por causa de fumo que já é um elemento muito negativo  

para esta camada, aqui, destrói a camada de ozono.  

 

P E teria falado de, de, de, incineração do lixo? 

Sim, falou de incineração do lixo. Portanto , na incineração do lixo, 

quando se queima o lixo, o próprio fumo da incineraç ão do lixo participa 

também, nos elementos de destruição da camada de ozono 

 

P Ok, eh, eh, o que é que tu querias falar mais a cerca disto, mas 

relacionando com aquilo que falaram sobretudo, no ano passado, na 10 ª  

classe, na tua escola Mateus Sansão Mutemba? 

Dizer que, as, a destruição da camada de ozono tem muito, por causa 

do, nós homens, não é, não, não, não estar emos a queimar de qualquer 

maneira, por causa de fumo. 
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P Ok, prontos, obrigado pá, oh N . 

MT 
 

P Oh, M. diga uma coisa: na Mateus Sansão Mutemba, na 10 ª classe 

recorda ter aprendido estes conteúdos que vêem aí no quadro, efeito de estufa, 

erosão, degradação e mais abaixo (indicava os elementos ambientais, no 

quadro), você aprendeu estes conteúdos na 10ª cla sse, em Geografia? 

Sim, sim. Alguns conteúdos qui, aprendi na 10 ª classe, por exemplo 

como fecalismo a céu-aberto e eh, eh incineração do lixo 

 

P Esses, você não aprendeu na 10ª classe? 

Não  vi na 10 ª classe. 

 

P Onde é que  você aprendeu?  

Bom, normalemente, eu aprendi assim, como vê os meus amigos, 

discutiamos sobre esse tema, aqui, assim. 

 

P Diga uma coisa: E daquelas que recorda ter, eh, eh aprendido na 10 ª  

classe, como é que o professor teria explicado? 

Bom, eh, naquela altura, não é, como foi pela primeira vez a falar na 

escola, não é, bom, por a caso o meu professor explicou duma maneira 

positiva, fez com que nós, eh, ensinou -nos a como lidar com esses temas 

assim mesmo, destruição de camada de ozono, que é a poluição, não é, eh, 

derramamento de petróleo, vimos que, uma vez que deu um navio em 

Nampula, que é uma história, erosão costeira, aqui na Ponta Gêa, o professor 

explicou-se sobre isso. 

 

P Ah, mas, eu que r ia  saber, era, se foi na 10ª ,  8ª provavelmente, foi na 

9ª, na 9ª classe vocês aprenderam muita coisa relacionada ao ambiente, eh, eh, 
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eh acha que abordagem destes assuntos foi apenas, foi pela primeira vez na 

10ª classe? 

Bom, eu como não repeti a 10 ª, não é, a primeira vez que eu ouvi esses 

temas, de efeito de estufa e erosão costeira, foi na 9ª classe. O meu professor 

fala assim: no fim do ano, que no próximo vão ver isso ao longo da 

temporada do estudo, não é, vão ver isso, erosão costeira. Eu só ouvia falar 

efeito de estufa, lia nos livros, mas normalmente não sab ia o que era, como é 

que se processa sobre esses todos.  

 

P Ok, obrigado, t-chão,  M., boa sorte. 

AI 
 

P A C., diga uma coisa: estás a ver este quadro que está ai?  

Sim, sim. 

 

P Ah, esse quadro são os assuntos relacionados ao ambiente, estes 

assuntos, eu quero saber se você aprendeu na 10ª classe ou numa outra classe, 

como é que teria aprendido? 

Aprendi, só a erosão costeira, foi na 10 ª, efeito de estufa foi na 11 ª,  

destruição da camada de ozono foi na 10 ª, fecalismo a céu-aberto, na 11ª,  

queimadas descontroladas na 10 ª classe, reflorestamento e incineração do 

lixo, maior caso foi na 11ª. 

 

P Ah, como é que o professor, era o M., não é?  

Sim, sim!  

 

P Como é que o M ., como é que o professor M . explicava estes 

assuntos, eh, dava - vos trabalhos para vocês fazerem em casa de investigação 

ou então, quando explicava dava exemplo, como é que é, tu recordas? 
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Sim, ele dava exemplos, na erosão costeira falou de o nosso mar não é, 

da Ponta Gêa que está a passar um desgaste muito grande. Não dava 

trabalho de investigação. 

 

P Mas tu recordas qual é a matéria, quando falava deste mar, etc, da 

erosão, qual era, qual era a matéria mesmo  de Geografia que ele, eh, eh, eh, 

quando estava ensinar? 

Do ano passado já não me recordo! Mas o efeito de estufa, esse ano, 

falamos sobre a radiação solar. 

 

P Hum, sobre o clima! Ok, a Ciza, prontos, obrigado.  

AS 

 
P A., diga uma coisa: eu quero ouvir de si, acerca deste quadro aqui, 

este quadro relaciona com os assuntos do meio ambiente, eu quero ouvir de si, 

se estes assuntos todos ou alguns, qua is aqueles que teria aprendido na 10 ª  

classe? 

Queimadas descontroladas, destruição de camada de ozono, 

derramamento de petróleo e erosão costeira. 

 

P Ah, ah, ah, diga uma coisa: tu onde é que aprendeste, onde é que 

aprendeste, não talvez esta não é pergunt a! Como é que teria aprendido? 

Quais são os assuntos de Geografia que o professor relacionou com estes 

ambiente ? 

Neste ano? 

 

P No ano passado, sobretudo na 10ª classe? 

Ah, derramamento de petróleo, relacionou com....  

 

P Qualquer outro assunto? 
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Ah, a erosão costeira, a poluição que veio acontecer aqui em 

Moçambique, onde as pessoas poluem a nossa costa, deitam objectos, lixo, lá. 

Isto contribui para a erosão costeira.  

P Eu quero ouvir de si, assim: matéria relacionada, esses são assuntos 

do ambiente. Depois existem assuntos de Geografia, como por exemplo, 

relevo, situação geográfica, climas, solos, biogeografia, vegetação, então, qual 

destes assuntos se relacionou com estes de ambiente? 

Foi, hum, hum, hum,  

 

P Foi muito tempo, de facto. Eh, tens alguma coisa que quer falar a 

cerca do ambiente, se teria aprendido bem ou mal, como é que gostaria que 

aprendesse? 

Bem, eu aprendi bem. 

 

P Q uais são, qual é o tema que achas que mais ou menos teria, teria, 

teria aprendido satisfatoriamente? 

As queimadas descontroladas. 

 

P O que é que temos que fazer com as queimadas descontroladas? 

Devemos evitar as queimadas descontroladas, quando a erosão da 

nossa floresta, da nossa vegetação. 

 

P O que é que tem, então, nós não podemos destruir, não podemos 

destruir as florestas, para que servem as florestas? 

Quando, bem, para obter divisa do país, algumas árvores também 

como servem de medicamentos.  

 

P Para divisa, para medicamentos e para quem mais?  

Dão sombra. 

 

P Fornece oxigênio,  sombra, tornam aprazível o clima. Opá, ok, 

obrigado, óh, A. 
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1: Enquadramento Geográfico das ESMSM e da ESM  

 

 

 

 

Fonte : Universidade Católica de Moçambique, 2005 
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2. Sistema Nacional de Educação em Moçambique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

144 

3: Imagens da E S M S M 

 
  1       2 

4: Imagens  da ESM 

  
  1       2 
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5.  Imagem da ESSMM 
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6. Imagens  da cidade da Beira e os seus problemas ambientais  

 
1 

  

 2       3 

  

  4       5 

 
  6       7 
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  8         9    

7. Turismo costeiro em Savane- Beira 

 
         

       7. Criação de crocodilos  

       Missica- Manica 

 
           

Fonte: Autor, 2005 


