RELATÓRIO DE TRABALHO DE CAMPO
Projecto “O papel das organizações da sociedade civil na educação e formação:
o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe” do
CEA/ISCTE.
Investigadora/Doutoranda: Maria João Pinto
Período: 12 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011
País: Moçambique
O trabalho de campo foi realizado nas cidades de Maputo, Nampula e Nacala e decorreu
entre o período de 12 de Novembro a 2 de Dezembro de 21012, para dar continuidade à
recolha de informações sobre educação tradicional e islâmica (no período colonial e
pós-colonial) para o doutoramento em estudos africanos e para o presente projecto.
O trabalho de campo centrou-se na recolha de documentação sobre a actuação das
comunidades islâmicas e na realização de entrevistas a dirigentes e agentes educativos
do ensino formal e não-formal, do Estado e das Instituições Islâmicas da Sociedade
Civil, que directa ou indirectamente participam na educação e formação em
Moçambique.
Maputo: 12 a 27 de Novembro; 28 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011
• Pesquisa documental no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo
Mondlane
• Pesquisa documental no Arquivo Histórico de Moçambique (UEM)
• Entrevista a Halima Sayed Omar (Líder da comunidade de mulheres
muçulmanas, que actuam na educação e formação das crianças e jovens
muçulmanos)
• Entrevista ao Xehe Idrissa (de Nacala, mas em Maputo a trabalhar no proposta
de uniformização do curriculum das escolas islâmicas)
• Visita ao Centro Cultural Islâmico da Matola
Nacala/Nampula: 15-27 de Novembro de 2011
Entrevistas:
• Xehe Antumane Momade – Professor de Teologia Islâmica no Centro Cultural
Islâmico de Nacala
• Oliveira Kauta - estudante dirigente da Associação de Jovens Estudantes de
Nacala
• Professor Issufo – Escola Secundária de Nacala-a-Velha
• Xehe Ali - Director da Escola Secundária da Africa Muslim Agency
• Professora Noemi - Professora da ADPP
• Neila Pinto - Coordenadora do Polo Universitário da “Politécnica” de Nacala
• D. Germano Granje – Bispo de Nacala
• Chale Issufo - Presidente do Município de Nacala ….
• Rainha de Nacala - Auitoridade Tradicional de Nacala-Porto
• Gilberto Bogaio Constantino, Magistrado Judicial na cidade de Nacala
• Salimo Chequele – funcionário do Município de Nacala (Neto do Régulo do
Muxilipo)
• Luís João Monteiro – Responsável pela educação de 430 crianças órfãs, a cargo
de uma associação de residentes do bairro de Matapo
• Visita a projectos da Igreja Católica, colégio de raparigas, escola de turismo,
creche, cursos de artes e ofícios.
• Recolha de documentação no Departamento de Assuntos Religiosos (de NacalaPorto)
• Recolha de informação no Município de Nacala - Vereador para a Educação e
Cultura do Município de Nacala
• Visitas a madrassas tradicionais, contactos com os alunos, maulimos e patronos
das madrassas. Recolha de material visual (fotografia e vídeos)

