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RESUMO 

 

Os Estudos Culturais, quando passamos a estudá-lo mais detidamente, nos damos 
conta do quanto a cultura permeia nosso cotidiano, em falas e escritas, discursos, 
sonoridades, gestos, paisagens e imagens e, também, em artefatos culturais 
bastante diversos. Nesta tese, pesquisamos as Representações Culturais de, com 
e sobre Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil, a partir de 
Oficinas Pedagógicas com Estudantes de duas Escolas Públicas, com o 
objetivo de compreender como em grupos específicos de estudantes residentes 
nestas duas cidades, as representações circulam instituindo modos de ver a cidade 
e seus modos de viver. Deste modo, convocamos a teoria dos Estudos Culturais, 
sobretudo os trabalhos de Stuart Hall, como o nosso principal referencial teórico e 
metodológico. Seguimos apreciando neste estudo o valor epistemológico do pós-
estruturalismo que instiga, questiona e propõe debates em torno da razão, da 
verdade e da objetividade. Ademais, os conceitos de desconstrução e 
decolonialidade estão impactados nesta pesquisa, visto que estudar a cultura de um 
povo é algo potente e o processo de desconstrução de determinados saberes e 
conhecimentos são fundamentais para a abertura dos nossos horizontes. Tudo isto 
demonstra a importância e a pertinência desta pesquisa. A operacionalização da 
pesquisa foi feita com base nas oficinas pedagógicas realizadas com estudantes de 
nível médio em duas escolas públicas. Uma no Instituto Federal de Santa Catarina 
em Florianópolis e outra na Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em 
Quelimane. Construímos e implementamos as oficinas nas duas cidades. Nelas, 
pedimos que os participantes escrevessem sobre a cidade do outro país a partir de 
um exercício de redação narrativa em que responderam a seguinte questão: como 
seria um dia da sua vida em Quelimane ou Florianópolis? Além disso, a oficina que 
montamos contemplou três dinâmicas/etapas, a destacar: a sinalização dos mapas 
geográficos, a escrita da carta-convite e a conversa intercultural. Como podemos 
notar, não pesquisamos apenas sobre esses estudantes e suas cidades (de fora 
para dentro), mas sim estudamos com e através deles (de dentro para fora), 
aprendemos juntos de maneira cooperativa e colaborativa. Esta ação pretendia que 
os alunos apresentassem as representações culturais circulantes nas duas cidades. 
O que se constatou é que os estudantes de Florianópolis destacaram de maioria 
sonante a representação cultural relacionada com a tropicalidade (fome, guerra e 
exotismo) e a homogeneização de África enquanto os alunos de Quelimane 
salientarammais  a cultura pop brasileira (a música/dança), novelas e a ânsia de 
conhecer o país e os seus  ídolos desde atrizes/atores, apresentadores e 
futebolistas. Deste modo, a contribuição desta pesquisa tem que ver com a 
desconstrução de saberes e conhecimentos socioculturais múltiplos e plurais, bem 
como a possibilidade de criação e implementação de oficinas pedagógicas de e 
sobre representações culturais.  
 
 
Palavras-chave: Oficina Pedagógica. Representação Cultural. Identidade Social. 
Pedagogia Cultural. Desconstrução. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Cultural Studies, when we start to study it more thoroughly, we realize how much 
culture permeates our daily lives, in speech and writing, discourse, sounds, gestures, 
landscapes and images, and also in very diverse cultural artefacts. In this thesis, we 
researched the Cultural Representations of, with and about Quelimane in 
Mozambique and Florianopolis in Brazil, through a Pedagogical Workshops 
with students from two Public Schools, aiming to understand how in specific 
groups of students living in these two cities, the representations circulate instituting 
ways of seeing the city and their ways of living. In this way, we convoke the theory of 
Cultural Studies, especially the works of Stuart Hall, as our main theoretical and 
methodological reference. We move forward with this study appreciating the 
epistemological value of post-structuralism that instigates, questions and proposes 
debates around reason, truth and objectivity. Furthermore, the concepts of 
deconstruction and decoloniality are impacted in this research, since studying the 
culture of people is something powerful and the process of deconstruction of certain 
know-how and knowledge is critical for opening of our horizons. All this demonstrates 
the importance and pertinence of this research. The operationalization of the 
research was based on the pedagogical workshops carried out with high school 
students in two public schools. One at the Federal Institute of Santa Catarina in 
Florianopolis and the other at the Patrice Lumumba General Secondary School in 
Quelimane. We built and implemented the workshops in both cities. In the field we 
asked the participants to write about the city of the other country through a narrative 
writing exercise in which they answered the following question: what would a day in 
your life be like in Quelimane or Florianopolis? In addition, the workshop we set up 
contemplated three dynamics/steps, namely: the signage of the geographical maps, 
the writing of the invitation letter, and the cross-cultural conversation. As it can be 
noticed, we did not only research about these students and their cities (inside outside 
in), but we studied with and through them (from the inside out), we learned together 
in a cooperative and collaborative way. This action intended for the students to 
present the cultural representations circulating in the two cities. What was found is 
that the students from Florianopolis emphasized most the cultural representation 
related to tropical culture (hunger, war and exoticism) and the homogenization of 
Africa while the students from Quelimane emphasized more the Brazilian pop culture 
(music/dance), soap operas and the eagerness to know the country and their idols 
from actresses/actors, presenters and soccer players. Thus, the contribution of this 
research has to do with the deconstruction of multiple and plural sociocultural know-
how and knowledge, as well as the possibility of creating and implementing 
pedagogical workshops of and about cultural representations.  
 
 
Keywords: Pedagogical Workshop. Cultural Representation. Social Identity. Cultural 
Pedagogy.  Deconstruction. 
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1 CAPÍTULO I 

 

Através do mundo no qual viajo, estou infinitamente  
                             me criando. (Frantz Fanon)1. 

 

1.1INTRODUÇÃO: NARRATIVA HISTÓRICA EPERCURSO ACADÊMICO DO 

PESQUISADOR E O OBJETO DE ESTUDO DA PESQUISA 

 

Esta parte contempla o meu nascimento, meu percurso e minha perspectiva 

de vida, bem como a minha viagem de Moçambique ao Brasil para cursar o 

Doutorado. Nela esboço ainda aspectos relacionados com o objeto da pesquisa, 

desde a problemática, questão de pesquisa, objetivos, teoria de abordagem do 

estudo e os instrumentos e métodos usados para a operacionalização da tese. 

 
1.1.1 Minha infância2 

 

a)  Nasci no tempo da guerra 

Eu nasci no tempo de guerra, luta entre irmãos que durou aproximadamente 

16 anos. Falo da década de 80 do século XX, precisamente no dia 25 de maio, dia 

que fica registrado na minha história. Dia em que fui tido como um ser humano e é 

conhecido também como o dia de África. 

Retomando, a guerra de que me refiro devastou muita coisa, mesmo assim, 

era o tempo em que eu estava despreocupado com tudo e todos, eles cuidavam 

amavelmente de mim, na inocência – tudo era quase perfeito! 

Será que eu era mesmo feliz? A certeza que eu tenho é de que os meus 

pais ficaram contentes pela minha nascença. Aliás, em África/Moçambique, o 

nascimento/aparecimento de um novo membro na família de modo consensual é 

uma festa. Festa para todos, desde o Homem (pai) até a Mulher (mãe), incluindo as 

suas respectivas famílias e familiares, se contarmos com a plurifamiliaridade/família 

alargada existente em Moçambique. Isto é, o conceito de família no meu país, para a 

grande maioria da população, é alargado, embora hoje haja uma discussão e debate 

em torno e sobre o mesmo conceito. Seguindo o fio condutor de família alargada, os 

 
1 Citação atribuída à Frantz Fanon. Disponível em: https://bit.ly/3CivCZn Acessado em: 12/02/2020. 
 
2 3M – Descobrindo-se in narrativa poética, (Machaia Mualaca, trabalho inédito). 

https://bit.ly/3CivCZn
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progenitores vivem e convivem com isso, caso contrário, acabam ficando de fora em 

vários âmbitos. Isto é, podem ser rejeitados pelos demais familiares nos encontros 

de debates familiares, nas decisões da comunidade sobre algum assunto e/ou 

isolados na comunicação com grande parte dos familiares e das pessoas próximas 

da mesma comunidade. 

Esta época era tão agradável, corpo, consciência (se é que a tinha) e 

pensamento amenamente doce! Quem não gosta de coisas doces? Só se pode 

afastar de algumas delas pelas intempéries da própria vida, da existência humana e 

das metamorfoses do crescimento humano. 

Mesmo assim, era feliz no tempo em que eu nasci. Minha mãe, dádiva de 

Deus para mim, carinhosa e única. Meu pai, mais potente e valente, como se 

sozinho fosse à frente. O pai é o constructo e que dá, muitas vezes, o sustento às 

nossas sociedades. Hoje, esta prática está sendo desconstruída para uma visão de 

mundo mais aberto e agregador. Mesmo assim, o meu pai, independentemente do 

seu ser e estar, era firme e comprometido com o crescimento e desenvolvimento dos 

seus filhos, por isso, pelas irregularidades da vida e essencialmente pela situação 

conjugal, desde muito cedo passei a morar só com o meu pai. Aprendi a marchar em 

outros labirintos só com ele. Na minha inocência, e de acordo com a idade infantil, 

tudo caminhava tão bem. Não sabia o que estava acontecendo. Mas ele (meu pai) 

lutou para dar-me o básico e ensinar-me a trajetória da vida, ensinando-me noutras 

terras como cuidar de mim mesmo e dos outros, dando-me água e comida 

significativamente e potenciando a minha formação no ensino fundamental. 

Mesmo assim eu era feliz no tempo em que ele “sofria”. Eu seguia na minha 

inocência – o mundo era quase perfeito! Tenho saudades desse tempo. Idade vem, 

vivendo e convivendo com os outros meninos do meu tempo, noutras áreas 

habitacionais, outras cidades, caminhando longas distâncias à escola, ao campo de 

futebol e outras diversões, aparecia em mim a figura da melhor graça da existência 

humana: minha mãe. Ocorria-me então, desde esse tempo, porque não a tenho 

comigo? Onde ela está? Quero ver, conhecer e brincar com ela de filho para mãe e 

vice-versa. Mas era tempo de guerra, passavam mais de 15 anos, até que comecei a 

questionar meu pai sobre o paradeiro da minha mãe. Importa dizer que antes não se 

podia viajar de qualquer maneira, de um estado/província para o outro devido a 

guerra, felizmente vem o cessar fogo entre aquelas alas políticas/militares. Constitui-
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se a paz como sinônimo do silêncio das armas. Viagem marcada para as minhas 

origens… 

 

b)  Cresci ouvindo falar da guerra 

Ouvia quase sempre falar da guerra, ataques por aqui e por ali. Dificultava 

minha viagem. Entretando, com o Acordo Geral da Paz em 1992, respirava-se novos 

ares, quase de tranquilidade. Já se podia caminhar pelas estradas desbravadas e 

indicadas para o efeito. Diga-se de passagem, estive numa região quase bem 

protegida pelo governo para não ser atingida por nenhuma intempérie da guerra. Era 

lá onde se encontrava uma das maiores albufeiras (barragem) da África até então. 

Eu era feliz e o meu pai me guiava, dizendo onde deveria seguir. Homem honesto, 

respeitoso, trabalhador. 

Nossos corações tremiam quando nossos pais viajavam para outras 

províncias (estados) ou distritos (municípios) em missão de serviço. Me dava um 

aperto. “Só tenho pai, ficarei sozinho?”, perguntava-me constantemente, embora 

tivesse quase sempre amigos e vizinhos por perto. Aprendi desde cedo a conviver e 

a respeitar os outros. É isso que me fazia diferente, e essas pessoas me acolhiam 

como se fossem da casa. Tomava banho, comia e dormia em suas casas. Era tão 

doce. Que Deus cuide de cada um deles que contribuíram para o meu crescimento e 

amparo. Falo isso porque meu pai era muito atarefado. Às vezes saía em missão de 

serviço e levava dois ou três dias fora de casa. Isto não impedia que ele fosse 

valente, guia e que eu tivesse orgulho dele. 

Voltando à viagem rumo às origens…chegava o dia da longa marcha, 

viagem propriamente dita. Efetuada muito rapidamente pelo estado de saúde do 

meu pai, que adoeceu repentinamente e precisou de cuidados familiares, de 

pessoas mais velhas e familiares próximos. Meus 18 anos estavam emergindo, e 

com os outros irmãos que vieram posteriormente à cidade onde morávamos, 

passamos a conviver juntos, ampliando meu contato familiar. 

Meu pai, precisando de cuidados familiares pela enfermidade, fez com que 

viajássemos a minha terra natal, (Angoche e Larde, no estado de Nampula), onde 

nasci. Viajamos e finalmente conheci minha mãe. Passei a morar com ela. Eram 

tempos sombrios pela doença do meu pai, por um lado, e pelas condições 

econômico-financeiras e sociais a que eu passei a viver com a minha mãe, junto dos 
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outros meus irmãos. Mesmo assim, sentia uma alegria no fundo do meu coração por 

conhecer com clareza e nitidez a força, coragem, amparo/carinho e amor da minha 

mãe. 

Passado um tempo retorno à cidade de Nampula (a capital do Estado) para 

dar continuidade aos estudos, seguindo as orientações de meu pai, mas agora 

apenas guardada em minha memória. Depois de algum tempo (10 anos), meu pai 

perdeu a vida em 2009. Foi um choque para mim. Quatro dias depois do filho se 

tornar um Licenciado em Ensino de Português na então Universidade Pedagógica – 

Delegação de Nampula, (hoje UniRovuma), ele parte. Questão que não queria calar 

(do momento): – porque agora?! - eu me questionava. Depois eu me enquadrei 

novamente, refleti bastante, embora fosse doloroso. E assumi minha fé em Deus 

(“Allah”), que me dava força para seguir adiante. 

Trabalhando informalmente, cuidando dos outros, principalmente da minha 

mãe e dos meus irmãos, aliás cuidávamo-nos uns dos outros, a vida foi continuando. 

Meus irmãos formam-se e cada um também tomou um rumo próprio 

Vivi maritalmente e tive filhos – dádiva e bondade divina. Segui cuidando 

deles e de todos. Contemplando também a doçura da infância neles. 

Viajei constantemente e continuamente durante os meus estudos do 

Mestrado, pois cursei em outra cidade, Maputo, a capital de Moçambique, localizada 

na região sul do país. Terminei esta formação acadêmica com sucesso e, 

obviamente, dediquei a dissertação à minha mãe, aquela que fez com que eu 

acreditasse, com a bênção de Deus, que a vida era boa e desafiante. Mãe 

doméstica e linda interior e exteriormente. O valor comunicativo e o respeito de mim 

e dos outros, em todas as dimensões, vem de casa. Sempre aprendemos antes e ao 

longo do percurso. Precisamos quase sempre uns dos outros para continuarmos 

seres humanos e humanizantes. 

Hoje, aqui, lembro sempre do ensinamento de meu papai: “as coisas não 

caem do céu/das nuvens”, precisam e necessitam de condimentos e trabalhos para 

a mesma. Mais do que sempre necessito dos outros para viver, trilhar e/ou caminhar 

até onde for possível. 
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c) Vivo a “guerra” 

 

Quero manter aquela criança feliz em mim, poder brincar despercebido do 

perigo e medo, sem receio de ser ou estar certo. Continuamente partilhando os 

trilhos da inocência feliz. Despreocupado com água e comida e outros ditames de 

exigência da existência humana. Uma vida livre, não a que obedece rigorosamente 

ou de modo fixo um só caminho. 

Quero ser aquela criança novamente, hoje enquanto crescido e contemplar 

as maravilhas da minha aldeia, região, país e, porque não, do mundo?! Como 

desfrutar da fase adulta de modo feliz?! Como poderia eu ter uma família e contar 

com ela sem crescer?! Queria eu ter a certeza que estou no caminho certo e sem 

me preocupar em acertar nada. Estar tranquilo comigo e com os outros. 

Esta guerra/este processo de crescer e tornar-se adulto traz novas 

modalidades de viver e conviver. É muito “sufocante” lembrar da infância. Se 

partirmos do princípio cultural e religioso da minha terra, na inocência dos primeiros 

anos de vida, só dá gosto de viver, e se algo de mal acontece é o destino. 

Gostaria de ser e estar contemplando continuamente a minha infância no 

sentido de ver, sentir e viver amenamente em todos os contextos. Mas como seria o 

mundo assim só com a infância? Perfeito? Talvez. Mas se assim fosse, correríamos 

o risco de nos tornar egocêntricos demais, não dando oportunidade aos outros de 

viver, trilhar os caminhos da felicidade. Por isso mesmo na fase adulta queremos 

retorná-la. Queremos sim. Eu quero, e você? 

Veja só em que me transformei: leitor, reconhecedor e um homem 

constantemente preocupado com tudo e todos, dependendo do tempo, espaço e 

contexto. Será que esses três denominadores do percurso da vida ajudam a 

perceber o que eu sou hoje? Talvez sim, talvez não… São muitas interpretações 

para a minha cultura. Deixemos, vamos seguir ou viver a vida... 

Depois de conhecer bem os meus pais, com uma vida economicamente boa 

na infância, passei uma adolescência difícil, financeiramente falando. Acatando o 

conselho do meu pai, que as coisas não caiam das nuvens, dediquei-me e passei a 

gostar desde cedo da escola. Tive muito incentivo, auxílio e aprendi que não se 

caminha sozinho neste mundo.  Eis a razão do meu pequeno, turbulento e 

(in)consistente estágio de vida hoje. 



26 

 

Sou feliz? Não sei. Mas aprendi e aprendo continuamente comigo, com os 

outros e com a vida de que temos que caminhar adiante. Hoje, teço mais indagações 

que ontem. Sou mais cauteloso que ontem. Mais preocupado com os outros e 

comigo que ontem. A vida continua sendo mais desafiadora hoje do que ontem. 

Novas coisas, pessoas, culturas. Como lidar com tudo isso simultaneamente, e por 

vezes dentro e fora de casa/na diáspora? Consideramos a diáspora como 

espaço/lugar, embora, em algumas vezes, possa significar condição.  

Como é a vida de um pai (profissional) fora da sua terra? Que elementos de 

aprendizagem levamos para casa (terra natal)? O que posso “dar” aos outros (de 

outras condições e de outros lugares/espaços)? 

Vou à luta. Nasci em tempo de guerra. Cresci ouvindo falar disso e gostaria 

de enfrentar esta nova “guerra”. Hoje a vivo, uma guerra de e para a vida, em que a 

educação (familiar e escolar), a saúde, o ambiente e a segurança são os marcos 

fundamentais para a continuação da vida humana. Agora compreendo 

significativamente que a socialização primária (família) e secundária (escola e 

outras) são fundamentais para a vida. 

Aprendi desde cedo a conviver e respeitar as pessoas sem conhecê-las 

antes. As novas e elegantes expressões contemporâneas, relacionadas com intra, 

multi e interculturalidade, são apanágios da minha convivência cultural. 

Creio que conviver é aceitar e respeitar os outros mesmo que por vezes não 

concordemos com algumas coisas, na medida em que “a identidade é, assim, 

marcada pela diferença” (SILVA, 2014, p. 9). Este é o meu atual estágio e percurso 

de vida, de corre-corre, sonhos e constantes desafios da e pela nossa existência 

humana. 

Quem sabe, um dia seja continuamente feliz3 e/ou cultive a felicidade na 

família, comunidade e sociedade. Um dia…!!! 

 

1.1.2 Deslocar-se de Moçambique para Brasil 

 

a)  Pré–viagem - [preparativos] 

 

Onde, como vou e que tal as pessoas delá (Brasil)? 

 
3 In rabiscos da minha trajectória/ vida -3M, (Machaia Mualaca, trabalho inédito). 
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Era um vaivém de pensamento, sonho e insônias… 

Queria ver e ter tudo bem arrumadinho 

 

E eu estou organizado para partir? 

Sempre estive, mas quando se aproxima o dia D, trememos 

O celular não pode ficar fora do corpo e dos movimentos 

 

Quero ser e estar feliz comigo e com eles 

O celular, um companheiro incontornável da viagem e da andança 

Caminhando, mexendo-o e despedindo-me das pessoas, terra, família e amigos 

Dias longos e incomuns, mas eram necessários…  

 

O mais difícil era arrumar tudo de modo certo, enquanto nem sempre acertamos 

tudo! 

E os meus filhos? Como ficarão? Poderei suportar a ausência e isolamento? 

Talvez sim, talvez não…, mas a vida continua e à frente se acha a via 

Para que estivesse a cada segundo com os meus filhos, o celular tornou-se um 

legítimo “amigo”. Aliás, a internet ajudou bastante já que vivemos nesta época. 

 

b)  Viagem4 - [propriamente dita] 

 

Deixe-me voar e conhecer os outros, começo a correr dentro de mim, são 

“explosões”! 

Para onde e o que vais fazer? Perguntavam-me continuamente. 

Vou para “Pasárgada”, na UFSC, em Florianópolis – Brasil. Esta seria a terra 

prometida para o meu doutorado. 

 

África do Sul, terra de outros, mas ainda negros – consigo-me virar com o idioma 

deles. 

Brasil, terra da miscigenação cultural e linguística – como será?! 

Mesmo assim, sabia que era e continua a ser a terra do samba, do futebol e de 

muitas surpresas. 

 
4 Machaia Mualaca, descobrindo-se na narração poética, (trabalho inédito). 
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Mas estudar era e é o meu caminho, brincar com celular é o meu diálogo de 

solidariedade num primeiro momento 

São Paulo é a porta de entrada e chegada, espaço maleável e muito dinâmico 

Começa a trajetória nas terras de outras terras 

Floripa um lugar a pousar. 

 

Estarei firme, com os meus documentos e rogando sempre a divindade boa 

trajetória! 

Noite, cheguei. Primeiro companheiro é o celular para dizer que tinha chegado! 

Dormi e acordei, um outro som, uma outra manhã e um sotaque das novelas. 

Estou firme, mas a tecnologia/internet e eu tínhamos que estar cada vez mais 

próximos para a tranquilidade. 

 

c)  Pós-viagem5 - [chegada ao Brasil] 

 

UFSC, “terra prometida”, contato direto só com os companheiros de casa; 

Primeira ligação oficial, só na UFSC para ser respondido favoravelmente, 

Quem era do outro lado do celular? Ele, o orientador que aceitou desde cedo que eu 

viesse ao Brasil para cursar o doutorado, no PPGE/UFSC, na linha Educação e 

Comunicação, no grupo Tecendo, tendo me concedido a carta de aceite. 

 

Eu havia concorrido à bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior(CAPES) e fui aprovado. 

 

Depois da comunicação com o orientador, via telefone da secretaria da 

Universidade, a tranquilidade começa a nascer, embora olhando para tudo e todos 

por onde passava, próprio de um recém-chegado. 

Celular, para além de companheiro de lazer, era o de cultura geral e do 

conhecimento 

Disfarçava-me, lia notícias do dia dos dois contextos. E para a minha deslocação na 

cidade ia consultando via Internet a cada passo que dava e queria. 

 
5Machaia Mualaca, descobrindo-se na narração poética, (trabalho inédito). 
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O celular torna-se “amigo” do cotidiano, mas em excesso prejudicial a saúde.  

Lenga-lenga, isto é, para cá e para lá em jeito de ser digno documentado e inscrito 

como estudante na universidade. Assuntos normativos e burocráticos que envolviam 

a UFSC e a PF para a minha estada no território brasileiro. 

O início das aulas do doutorado falava mais alto, 

Porque nelas eu conheceria gente, os de perto e de longe. 

 

Felizmente com a documentação feita, depois de dias sofridos, 

Estou matriculado e documentado como cidadão estrangeiro. 

Começando os estudos, vou à UFSC e sou recebido muito bem, 

O celular na minha mão, salama e em casa, um SMS aos meus próximos 

agradecendo a Deus por tudo! 

 

1.1.3 Problemática, Questão da pesquisa, Objetivos e Justificativa 

 

Importa pontuar que daqui para diante, escreveremos a tese usando o plural 

da 1ª pessoa gramatical, nós, para englobar todos os intervenientes da e na 

pesquisa. Visto que não se faz um trabalho desta dimensão e principalmente de 

natureza acadêmico-cientifíca sem apoios e auxílios de várias ordens. Por isso 

queremos, a partir de agora, potencializar todas as vozes/gestos que participaram na 

e da pesquisa. Que ajudaram a delimitar o tema, a criar as oficinas e a produzir a 

tese. 

Como marcamos acima, o nosso processo de deslocar-se desde a infância 

foi notável, de uma cidade para a outra, de um tempo para outro e de um espaço 

para outro. Saímos da região norte de Moçambique, no estado de Nampula, local de 

nascença, e passamos a viver na região centro, Tete, onde fizemos o ensino 

básico/fundamental (primário – da 1ª a 7ª série/classe). Mais tarde regressamos a 

terra natal, e fomos morar no município de Angoche, onde fizemos o ensino 

secundário geral do primeiro ciclo (da 8ª a 10ª série). Depois vivemos na cidade de 

Nampula, onde passamos a frequentar o nível médio (11º a 12º ano) e o superior na 

então Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula. Concluído este nível, 
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fomos trabalhar em Quelimane, uma das cidades pesquisadas, novamente no centro 

do país. 

Quando pensamos em fazer o mestrado tivemos que nos deslocar para o sul 

do país, na cidade de Maputo, onde vimos, ouvimos/escutamos coisas da vida 

daquele contexto e principalmente de natureza acadêmica. É durante estas e outras 

caminhadas que vivenciamos múltiplas experiências com vizinhos, amigos, colegas, 

conhecidos e distintas pessoas. Isso nos deu a possibilidade de ver, viver e observar 

o mundo com cada delicadeza. Talvez seja isso que nos impulsionou a gostar de 

caminhar, passear e viajar. Dentre estas viagens, a de estudo para o Brasil, em 

Florianópolis (outra cidade pesquisada), vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), do qual 

fomos aprovados pela CAPES em 2017, passamos a frequentar o grupo de 

pesquisa Tecendo (Arte, Educação e Cultura) desde o início dos estudos em 2018, 

coordenado pelo Prof. Dr. Leandro Belinaso, orientador desta tese. 

No grupo Tecendo fomos recebidos com alegria, o que fez com que 

participássemos de vários eventos. O Tecendo é uma autêntica escola democrática 

com democratas.  Entre conversas e aulas que fomos tendo durante o percurso, a 

temática do projeto de tese de ingresso ao doutorado (que antes agregava a 

Literatura Moçambicana e a educação) foi mudando de rumo, perspectiva e 

colocação. Isso foi fruto do aprendizado e aprimoramento de teorias e discussões 

que marcam o campo científico e social durante o processo de doutoramento. Como 

se pode notar, o grupo Tecendo é um espaço de convivência, aprendizagem, 

dissenso/consenso, debates e (des)construção e reflexões humanas contínuas, em 

que se respeita um ao outro (alteridade), há reciprocidade e respeito mútuo de fala e 

pensamentos diferentes para além da convivência amena entre os pares. Aliás, esta 

pesquisa é fruto deste respeito. 

Nos debates do grupo de pesquisa, que se reunia comumente de 15 em 15 

dias, tendo como prática construir trabalhos coletivamente, surgiu a ideia de 

fazermos uma oficina pedagógica que movesse ou deslocasse as pessoas, os 

espaços e contextos culturais diferentes. Deste pensamento de oficina, surgiu a ideia 

dos diálogos em torno do conceito de representação cultural a partir de Stuart Hall. 

Não tivemos dúvidas de que era aquilo que queríamos pesquisar, sempre 

lembrando e cuidando das questões sociais, pensando para quem pesquisamos e 
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escrevemos, como nos adverte Moreira et al. (2003).  Começamos, em seguida, o 

processo da criação e (des)montagem da oficina para ter um corpo, mais ou menos, 

constituído. Realizamos contato com várias e distintas pesquisadoras e 

pesquisadores, e nos deparamos com um estudo feito na Espanha, e tinha a ver 

com a localização dos contextos geográficos diferentes (Senegal em África e 

Espanha na Europa). A pergunta que se colocava era: Onde está Senegal? (Mapa 

Mudo, de Valeriano López)6. Deste modo, passamos a formular a nossa pergunta de 

pesquisa deste estudo: Quais representações culturais que circulam de, com e sobre 

Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil a partir de oficinas 

pedagógicas com estudantes de duas escolas públicas? 

Conhecida esta apresentação fascinante de pessoas (sujeitos da pesquisa) 

de dois contextos geopolíticos, econômicos e culturalmente distintos, passamos a 

montar a oficina em agosto de 2019. Começamos a ensaiar a título experimental nas 

aulas de Estágio Docência, da qual fizemos parte como estudante estagiário, nos 

cursos de Licenciatura em Biologia, lecionadas pelo orientador desta tese. Frisar que 

numa primeira fase houve envolvimento de vários intervenientes na oficina, 

principalmente do orientador e de Ariana, colega do estágio e do grupo Tecendo. 

Vale pontuar que foi um grande desafio escrever o português brasileiro, mais 

concretamente seguindo o modelo da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Até chegou a ser uma limitante num determinado momento, pois nós 

primeiro pensamos em nossa língua bantu (“emakhuwa”) e depois tentamos 

enquadrar o pensamento na fala ou escrita do português de Portugal, também como 

consequência da colonização e que é o eixo linguístico oficial de comunicação em 

Moçambique. Só depois disso é que tentamos readaptar essa maneira de pensar e 

escrever para o português oficial do Brasil. Dizer as palavras “tentar” e “readaptar” é 

pelo fato de ter em mente que era imperioso canalizar o texto para a correção 

linguística apropriada, seguindo as normas acadêmico-científicas vigentes na UFSC 

(2021) e no Brasil. 

Importa dizer que fomos felizes no processo de criação, sobretudo das 

oficinas, porque se traduziu como queríamos viver aquela experiência. 

Posteriormente os estudantes envolvidos também nos surpreenderam com os seus 

 
6Mapa Mudo, de Valeriano López (2016) - Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QohZLN1YH4c Data: 20/08/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QohZLN1YH4c
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relatos. Na sequência, tentamos costurar devidamente, tendo em conta os prós e 

contras vivenciados, para oferecermos a mesma oficina no Brasil e em Moçambique. 

Primeiro no espaço que é o nosso campo de pesquisa no Brasil, Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC) em Florianópolis, e depois em Moçambique, na Escola 

Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane. 

A problemáticade pesquisa prende-se com o uso de estereótipos e mais 

concretamente com a desconstrução das representações culturais das duas cidades 

e seus povos. Por isso que mais adiante identificamos, sinalizando nos mapas 

geográficos as cidades envolvidas neste estudo e descrevemos as peculiaridades e 

singularidades ditas e escritas pelos estudantes destes dois contextos a partir das 

cartas-convite e por último, realizamos a conversa intercultural, onde, finalmente,  

apresentamos quais representações culturais  de, com e sobre Quelimane e 

Florianópolis e seus povos circulam e circundam os estudantes desta pesquisa. O 

que nos possibilitou a “queima” ou corte de estereótipos, e principalmente a 

desconstrução das representações culturais. Queremos dizer que identificar as 

cidades no mapa, descrever as narrativas das cartas-convite e apresentar as 

representações culturais foram chave-condutores na pesquisa, são também nossos 

objetivos específicos. 

O objetivo geral deste estudo foi compreender como os estudantes das duas 

escolas públicas representam culturalmente a sua cidade e seu povo quando 

apresentamos, analisamos e interpretamos oficinas pedagógicas. Para que isso se 

materializasse vincamos nas três dinâmicas propostas durante o processo. Isso nos 

permitiu adotar e propor estratégias metodológicas da desconstrução das 

representações culturais no processo de ensino-aprendizagem em Quelimane e 

Florianópolis. Assim, esperamos com isso contribuir para a Educação no sentido 

geral e restrito, seja ela a Educação moçambicana, brasileira ou em outros contextos 

quando a questão for representações culturais. 

No capítulo sobre a metodologia apresentamos as cidades, as escolas e 

turmas envolvidas na pesquisa, onde fazemos a contextualização dos passos aqui 

mencionados e principalmente dos nossos intervenientes. Estes estabelecimentos 

de ensino-aprendizagem foram destacados partindo do princípio de que se trata de 

espaços públicos, (escola e instituto), lugares “abertos” a vários candidatos, onde é 
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possível ver alunas e alunos de diferentes proveniências, estratificação social, e 

contextos culturais. 

Temos como justificativa para a realização da pesquisa: o fato de sermos 

estudantes de doutorado no Brasil (motivação de proximidade); a credibilidade das 

universidades brasileiras no ramo da pesquisa, ensino e extensão e a ausência de 

estudos similares em Moçambique. Issose configura como motivação acadêmica, 

bem como o fator linguístico (que foi muito favorável) e cultural, além da imersão no 

mundo tecnológico que a UFSC/Florianópolis vive, e o intercâmbio acadêmico como 

motivação sociocultural, tecnológica e econômica. As pesquisas desenvolvidas pelas 

professoras e pelos professores do PPGE/UFSC servem de referências e inspiração 

para as pesquisas e o ensino realizado em contexto moçambicano. 

Um dado adicional desta pesquisa prende-se com o fato dos Estudos 

Culturais serem uma área nova no campo da pesquisa em Moçambique. Neste 

território podemos destacar os trabalhos de Dias (2010) - a Diversidade cultural e 

educação em Moçambique, onde afirma que Moçambique é um país multicultural e 

plurilinguístico; Mazula (1995) com a Educação, Cultura e Ideologia em 

Moçambique, ao apresentar a construção social e sua constituição ao longo dos 

tempos até ao alcance da independência em 1975; Casimiro (s/d), com “Paz na 

Terra, Guerra em Casa”: Feminismo e Organizações de Mulheres em Moçambique, 

trabalho destacado pela virada geopolítica e pactos internacionais entre Brasil e 

Moçambique nas últimas duas décadas e se revela neste estudo, especificamente, a 

conscientização e mobilização das mulheres em Moçambique, no período pós-

guerra (guerra pela independência nacional e a dos 16 anos), em que as mulheres 

descrevem os seus desejos, sonhos e percursos para a sua contemplação nos 

vários domínios da vida, e apresentam, igualmente, matizes sociais, políticos, 

filosóficos, ideológicos e educacionais do e para o progresso da sociedade 

moçambicana. Ngoenha (2013) - Interculturalidade, Alternativa à Governação 

Biopolítica? Uma questão avançada pelo filósofo moçambicano pelo fato da 

diversidade étnica, linguística e de crença que caracteriza o país, o que pode 

permitir, até certo ponto, uma relação dialógica e de trocas políticas, econômicas e 

socioculturais entre pessoas de diferentes regiões de Moçambique; Rosário (2008), 

com a Língua e Governação, demonstra que, infelizmente, o português dePortugal 

continua sendo um dispositivo de dominação nas instituições moçambicanas, na 
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medida que é a língua oficial do país, mesmo sabendo da existências das línguas 

nativas, faladas pela grande maioria da população. Para além dos já 

mencionados,convocamos outros estudiosos que nos ajudaram na análise e na 

interpretação da tese. 

Pensamos, ainda, para além das representações culturais que circulam 

entre os estudantes das duas cidades envolvidas nesta pesquisa, Quelimane e 

Florianópolis, as relações diplomáticas, de intercâmbio e de poder entre os dois 

países correspondem à herança por, outrora, terem o mesmo colonizador, bem 

como um legado histórico entre estes povos que, em relação às formas de ser, estar, 

fazer e tentar viver em conjunto, vão coabitando e relacionando-se mutuamente nos 

mais diversos campos sociais, políticos acadêmicos e culturais. Contudo, ao 

trazermos as dimensões de e sobre as representações culturais, estamos a primar 

pela valorização e potencialização da educação familiar e escolar dos estudantes 

das duas escolas públicas, dos leitoresde hoje e do amanhã, para que possam 

saber como lidar com a diversidade, as representações culturais no processo de 

ensino-aprendizagem em Quelimane e em Florianópolis. 

Se a formação universitária/acadêmica, como uma das componentes da 

formação humana, procura alicerçar-se na cosmovisão de várias ciências, foi com 

base nos Estudos Culturais que nos interessamos em aprofundar a temática 

relacionada às representações culturais. Isto significa que os Estudos Culturais são 

a base desta pesquisa, e passou a ser um desafio na medida em que envolvemos 

duas cidades de contextos diferentes. Não foi e nem será nossa intenção compará-

las, sobretudo porque não existe cultura melhor que a outra. O que queremos sim é 

demonstrar vivências e experiências das duas cidades a partir dos estudantes das 

escolas públicas. 

Constatamos que em Moçambique pouco se tece sobre os Estudos Culturais 

embasados em Stuart Hall. O que nos possibilitou também estudá-lo ao nível do 

Brasil, pois há muitos estudos nessa área, especialmente relacionados aos artefatos 

culturais, diferente da nossa pesquisa. Logo, nosso diferencialé a criação e 

implementação de oficinas pedagógicas para estudar as representações culturais 

das duas cidades e dos seus povos. 

Nosso pensamento na e para articulação da pesquisa foi seguindo os 

‘rastros’ do estruturalismo, que presumiam a nossa vida construída a partir de uma 
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estrutura/base envolvendo e assentando o nosso pensamento, formas de ser e estar 

para além de conhecer e fazer nossas tarefas e atividades até ao período da 

modernidade tardia, que se desvela a pós-crítica até o pós-estruturalismo, base 

fundamental dos Estudos Culturais. Esta epistemologia pós-estruturalista, além de 

se recusar a ficar na “caixa” bem estruturada, questiona constante e continuamente 

a ideia da verdade, da objetividade e da razão, tida como o único pressuposto válido 

do estruturalismo, bastante criticado e discutido atualmente. 

Os pressupostos epistemológicos, desde o estruturalismo ao pós-

estruturalismo na contemporaneidade, até se chegarem à desconstrução de 

pensamento, possibilitam-nos a noção da origem e percurso dos Estudos Culturais 

do jamaicano Stuart Hall e outros envolvidos na Inglaterra (onde se afirmou e ficou 

radicado até a sua morte). Essa trajetória passa também pelo Brasil nos últimos 20 

anos, onde deixa seu legado a partir das referências acadêmicas, bem como por 

diferentes seguidores teóricos e críticos, a destacar: Tomaz Tadeu da Silva, Alfredo 

Veiga-Neto e o conjunto de pensadoras e pensadores que escrevem, debatem e se 

reúnem no Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação (SBECE), 

promovido pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Luterana do Brasil e pelo Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acontece  em Canoas/RS, 

associados e/ou em conjunto com o Seminário Internacional de Estudos Culturais e 

Educação (SIECE) também no Brasil. 

Tudo isto faz-nos pensar e refletir em torno desta temática, possibilitando a 

articulação discursiva e prática do nosso pensamento acadêmico, científico e 

cultural, no Brasil, onde estudamos, sem esquecermos de buscar e trazer para a 

pesquisa estudiosos africanos (espaço que é tido como o berço da humanidade) e 

especificamente moçambicanos (nosso país de origem), como  são os casos de 

Brazão Mazula (educador), Severino Elias Ngoenha (filósofo) e Hildizina Norberto 

Dias (educadora, pedagoga e linguista) que tratam de situações atuais e atuantes de 

ontem e de hoje que reverberam na sociedade, escola e culturas de e em 

Moçambique. Podemos afirmar que estes e outros estudiosos abordam assuntos 

sobre e relacionados com os Estudos Culturais. Partimos desta teoria inseridos na 

cultura, envoltos a partir das discussões atuais de e sobre a representação cultural 

na pós-modernidade para salvaguardar e difundir seus estudos. 
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Nestes moldes, pensamos que as representações culturais, a pós-

colonialidade, a identidade cultural, as pedagogias culturais e o processo de 

desconstrução nos ajudaram, em grande medida, a percebermos como estão 

representadas culturalmente as cidades de Quelimane e Florianópolis. Tudo isto foi 

feito a partir das oficinas pedagógicas que ministramos, durante o segundo semestre 

de 2019, no Instituto Federal de Santa Catarina, na ilha da Magia (Florianópolis), 

Brasil e em 2020, na Escola Secundária Geral Patrice Lumumba, na cidade de 

Quelimane, em Moçambique. Ao realizarmos as oficinas pedagógicas estivemos 

acompanhados sempre de um caderno de campo, anotando os detalhes e as 

delicadezas que apresentamos e discutimos nas conversas interculturais. 

Conhecer e compreender as culturas dos povos é algo necessário e potente, 

pois permite a convivência entre si e o respeito às suas diferenças. Ao estudarmos 

as representações culturais circulantes e circundantes nas cidades de Quelimane e 

Florianópolis estamos a salvaguardar a discussão da problemática dos Estudos 

Culturais inseridos na Educação contemporânea. Destacamos suas dimensões 

culturaisporque possibilitam discutir a temática na atualidade, na medida em que a 

grande maioria das nossas escolas hoje são multiculturais e apresentam vasta 

diversidade étnica, linguística e social no contexto de sala de aulas. O que nos leva 

a acreditar na importância e pertinência da temática de pesquisa, no processo de 

ensino-aprendizagem das duas cidades, dos dois povos e, consequentemente, dos 

dois países. 

Esta é uma pesquisa de abordagemqualitativa, por estarmos a discutir em 

torno das representações culturais com base nas dinâmicas anteriormente 

elencadas. Isto quer dizer que a nossa atividade compreendeu três etapas/fases. 

Não pretendemos elevar uma cidade em detrimento da outra, tampouco comparar os 

países, visto que o Brasil é um país de dimensão continental, com mais de 213.3 

milhões de habitantes (IBGE, 2021) e Moçambique tem uma projeção de mais de 

trinta milhões de habitantes (INE, 2020). Queremos sim, discutir as representações 

culturais circulantes nas duas cidades. Desta maneira, podemos afirmar que a nossa 

pesquisa é uma representação cultural participativa, pois envolveude maneira ativa e 

participativa os intervenientes de Florianópolis e de Quelimane para além da 

perspectiva do pesquisador. 
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É importante dizer que durante o processo registramos algumas fotografias, 

principalmente nas oficinas pedagógicas e, portanto, tivemos que tapar a cara/face, 

(o rosto), de muitos dos nossos intervenientes, utilizando figurinhas e/ou corações, 

na tentativa de respeitar os aspectos éticos acordados durante a pesquisa. 

Realizamos o campo em duas escolas públicas localizadas uma em 

Florianópolis e outra em Quelimane, com quarenta e cinco (45) alunos das três 

turmas de cada escola/cidade pesquisadas (15 de cada turma). No total das duas 

cidades foram 90 alunos que participaram da pesquisa. Mas destes, por uma 

questão de aprofundamento, organização, demonstração, percepção, compreensão, 

representatividade e participação, principalmente na segunda dinâmica (cartas-

convite), passamos a apresentar, analisar e interpretar 15 cartas-convite de cada 

cidade/país. Isto é, quinze da pesquisa feita no IFSC-F em 2019 e outras quinze da 

ESGPL-Q feitas em 2020. 

As três etapas/fases (dinâmicas com os mapas geográficos, a carta-convite 

e a conversa intercultural) que norteiam o trabalho contribuíramfortemente para a 

escolha/seleção das quinze cartas-convite, e que só ocorreu depois de um trabalho 

de leitura acurada através das noções de lugar (cidade), povo (relações das 

pessoas), língua (conhecimento linguístico) e gastronomia (comida da e na cidade). 

Critérios estes presentes nas narrativas escritas e contempladas no detalhamento e 

singularidade que constam nas cartas. Podemos notar que não pesquisamos 

apenas sobre esses estudantes e suas cidades (de fora para dentro), mas sim com e 

através deles (de dentro para fora), aprendendo juntos de maneira cooperativa e 

colaborativa. 

Antes de encerrar é importante pontuar que na configuração das três 

dinâmicas desenvolvidas nas oficinas pedagógicas há muitas semelhanças e 

proximidades de relatos e dizeres culturais. Uma espécie de intertextualidade entre 

os envolvidos para cada contexto, fazendo com que na análise e interpretação das 

oficinas pedagógicas pudéssemos agrupar as turmas, uma para o contexto brasileiro 

e outra para o moçambicano. Isso nos ajudou para que não houvesse repetições 

desnecessárias. Pontuamos algumas turmas na tese por suas singularidades e 

peculiaridades. Isto contribuiu para galvanizar a existência da coletividade humana e 

humanizante, das múltiplas fronteiras e saberes dos estudantes, por isso deixamos 

registradas algumas situações pontuais de cada turma na pesquisa. 
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Por fim, a tese está organizada em seis capítulos,dos quais o primeiro éa 

introdução, agregando a narrativa histórica e o percurso acadêmico do pesquisador 

até o momento da escrita da tese e o objeto de estudo. Destacamos ali a teoria,a 

problemática, a questão de pesquisa, os objetivos e a justificativa. O capítulo dois é 

o da fundamentação teórica, na qual convocamos vários estudiosos/teóricos e 

críticos que abordam temáticas relacionadas com a pesquisa para além de tecer 

alguns conceitos-chave. O terceiro busca apresentar a metodologia de pesquisa, 

descrevendo os instrumentos e estratégias metodológicas usadas para a 

operacionalização das oficinas pedagógicas. O quarto tem a ver com a 

apresentação das cartas-convite das turmas de Florianópolis e de Quelimane, o 

quinto foi reservado para apresentação, análise e interpretação das oficinas 

pedagógicas e o capítulo seisé referente à conclusão, o qualdemarcarmos as 

constatações, as proximidades e os desafios da pesquisa. 
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2 CAPÍTULO II 

 

“O mundo não é o que existe, mas o que acontece.” 
                                                             (Mia Couto, 2000, p.15) 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta parte do trabalho reservamos para marcar, delimitar, os conceitos de 

cultura, representação e identidade culturais, pedagogias culturais e outros 

conceitos importantes à nossa pesquisa. Iniciamos tecendo comentários sobre o 

campo de saberes e de práticas dos Estudos Culturais, no qual ancora esta 

pesquisa de tese. 

 

2.1.1 Estudos culturais 

 

Quando Hall e seus contemporâneos, no então contexto de pós-guerra na 

Inglaterra, pensavam que os seus esforços intelectuais iriam fracassar pelo sistema 

vigente, o que se assistiu, nas fases subsequentes, foi uma explosão dinâmica de 

envolvimento, participação e construção daquilo que o grupo acreditava e sonhava 

continuamente como uma “luta” quase permanente. Daí que os seus esforços 

valeram a pena, ao concretizar e apresentarem as visões e possibilidades dos 

Estudos Culturais. Estes estudos foram fundados no Centro de Estudos Culturais 

Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, em 1964, por Stuart Hall e seus 

contemporâneos, como sinalizam Sovik (2015) e Silveira (2008). 

Os Estudos Culturais são muito mais que uma disciplina, embora em alguns 

casos haja ainda esse entendimento. De acordo com Sovik (2015, p. 161) é um 

campo “seguindo Foucault, de formação discursiva, reconhecível e contraditória ao 

mesmo tempo”. Seus precursores tomavam como premissa a de “The Popular Arts: 

que existe uma multiplicidade de valores culturais e que as distinções não precisam 

seguir hierarquias estabelecidas” (SOVIK, 2015, p.165). Esta filosofia, por exemplo, 

permite com que “constituam um campo interdisciplinar, transdisciplinar e algumas 

vezes contradisciplinares que atua na tensão entre suas tendências para abranger 

tanto uma concepção ampla, antropológica, de cultura quanto uma concepção 

estreitamente humanística de cultura” (SILVA, 2013, p. 12). 
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Deste modo, podemos afirmar que os Estudos Culturais “estão preocupados 

com questões que se situam na conexão entre cultura, significado, identidade e 

poder.” (SILVA, 1999, p.134). Isto equivale dizer que se fundamentam na construção 

social e em vários outros artefatos culturais como linguagem, arte, arquitetura, 

cinema/filmee jornais. Nota-se, mesmo que de modo questionável, porque 

Wortmann, Costa e Silveira (2015) afirmam que houve um giro para a afirmação e 

debate quase permanente dos Estudos Culturais hoje. 

Um dado, não menos importante, são as críticas recebidas pelas pesquisas 

e estudos nesta área. Especula-se a falta de rigor, ou que minam o campo literário 

clássico pelas regras rígidas e o uso exagerado do “poder dos discursos”. No 

entanto, esta é uma perspectiva de abordagem dinâmica e flexível, que acompanha 

o tempo e contexto histórico, e sobretudo transgride e rompe fronteiras, enaltecendo 

outras buscas e visões do mundo, traduzindo-se como um dos grandes ganhos 

desta área concebida por Hall e seus contemporâneos (ALMEIDA; PATROCÍNIO, 

2017, p. 101). 

Em síntese, os Estudos Culturais 

 

constituem uma ressignificação e /ou forma de abordagem do campo 
pedagógico em que questões como cultura, identidade, discurso e 
representação passam a ocupar, de forma articulada, o primeiro plano da 
cena pedagógica. (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 54). 

 

2.1.2 Cultura 

 

As concepções sobre o conceito de cultura giram em vários moldes e não se 

definem de uma forma estática. Elas englobam áreas de Antropologia, Sociologia, 

Educação, Arte, Filosofia, História e seus entornos pela sua plurissignificação num 

determinado campo de saber. Esta é uma discussão que parte de diversas direções, 

por exemplo por questões biológicas, ou também pela diversidade humana. Mas, o 

mais importante é saber e compreender que a cultura se constrói e é diferente ao 

longo do tempo e na relação entre os seres humanos com base na sua educação. 

Partindo dos Estudos Culturais, Stuart Hall (2015 e 1997) afirma que a 

cultura é toda prática de significação, ou seja, de produção e circulação de 

significados sobre o mundo, sobre as pessoas, os lugares, etc. Cultura tem a ver 

com produção de significados. São os giros dinâmicos e mutáveis ao longo do 
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tempo, e de acordo com o filósofo Ullmann (1991), encontrar uma única definição é 

infinitamente delicado e problemático, ao mesmo tempo que nos atiça a aprofundar 

cada vez mais os estudos e investigações atribuindo-lhe a dinamicidade e a 

transformação da mesma dependendo da área que se situa e do seu contexto. 

Assim, para Hall (1997, p. 06), 

 

A cultura [...] não pode mais ser estudada como uma variável sem 
importância, secundária e dependente em relação ao que faz o mundo 
mover-se; tem de ser vista como algo fundamental, constitutivo, 
determinando tanto a forma como o carácter deste movimento, bem como a 
sua vida interior. 

 

Em seguida buscamos ideias com renomados estudiosos brasileiros e outros 

da área, e que nos ajudam a sintetizar este conceito, salientando que “a cultura é um 

campo de produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, situados 

em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus significados à 

sociedade mais ampla.” (SILVA, 1999, p. 133-134). 

Sommer e Bujes (2006) partindo do pensamento de George Yúdice mostra-

nos que por muito tempo a noção de cultura foi tomada por uma visão eurocêntrica, 

associada à arte, literatura, erudição entre outros paradigmas da Europa, embora na 

segunda metade do século XX haja uma virada nesta concepção. Uma visão que se 

aproxima desta ideia é a que “o sociólogo francês Pierre Bourdieu mostrou que esta 

acepção de ‘cultura’ se refere aos processos mediante os quais se produz a 

distinção: quer dizer, a reprodução dos códigos e as competências estéticas que 

identificam o indivíduo como parte de certa classe social” (op.cit. p.11). Pondo de 

lado o folclore e a cultura popular. De seguida, passamos a concordar com 

Guimarães e Wortmann (2014) ao afirmarem que a cultura é o compartilhamento de 

ideias, pensamentos ou práticas cotidianas que se intercruzam ou se interligam na 

sociedade, e não simplesmente o que é sofisticado (erudito). 

Camozzato (2012) citando Harris (2000, p.17) salienta que “[...] cultura é o 

modo socialmente aprendido de vida que se encontra nas sociedades humanas e 

que abarca todos os aspectos da vida social, incluídos o pensamento e o 

comportamento”7. Ainda refletindo sobre o conceito, de acordo com Costa (2005), a 

cultura se dá “[...] como expressão das formas pelas quais as sociedades dão 

 
7 Disponível em: https://bit.ly/3IEWJjH Acessado em: 16/10/2019. 

https://bit.ly/3IEWJjH
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sentido e organizam suas experiências comuns; cultura como o material de nossas 

vidas cotidianas, como a base de nossas compreensões corriqueiras” 

(CAMOZZATO, 2014, p. 584-585). E para complementar, “a cultura é um campo 

onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas também a forma 

como as pessoas e os grupos devem ser. Cultura é um jogo de poder” (SILVA, 1999, 

p. 134). 

Em síntese, Hall (1997) quando problematiza o conceito de cultura, faz isso 

tendo em conta o sentido epistemológico, em que tem a ver com a “virada cultural.” 

Assim, ela torna-se uma variável que constitui práticas da e na sociedade.  

Dada a delicadeza, complexidade, flexibilidade e dinamismo do conceito, 

podemos entender que a cultura é um pressuposto, constructo e ou artefato 

dinâmico e em permanente mutação, que  “respira” o ritmo da existência da 

humanidade, o que permite-nos traduzir que “se relaciona a sentimentos, emoções, 

a um senso de pertencimento, bem como a conceitos e a ideias” (HALL, 2016, p. 

20). Sendo algo tão complexo e plurissignificativo, obedece frequentemente ao que 

lhe é atribuído a nível social, econômico e ou histórico, num dado tempo e contexto. 

Finalmente, tomando como base os Estudos Culturais na perspectiva de 

Stuart Hall, não se faz a distinção entre baixa e alta cultura, mas centra-se em 

práticas produtoras de significados. Eis a razão do enquadramento das oficinas 

pedagógicas criadas nesta pesquisa, para que os significados circulantes e 

circundantes na cultura de/com e sobre as cidades específicas do estudo pudessem 

se materializar e a partir delas extrair enunciados, noções e/ou categorias que serão 

discutidos com maior enfoque mais adiante. 

 

2.1.3 Representação cultural 

 

A palavra “representação” deriva do latim, e seu significado atribui-se a 

imagem ou retrato8. Aqui, o conceito de representação defendido é a partir dos 

estudos de Hall (1997, p. 15-16), onde afirma que é “o processo pelo qual o 

significado é produzido e intercambiado entre os membros de uma cultura, 

[especificamente] a produção de significados que se dá através da linguagem”. 

 
8 Disponível em: https://bit.ly/3IBoxp5Acessado em: 10/10/2019. 
 

https://bit.ly/3IBoxp5
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O conceito de representação cultural merece um debate profundo, dado ao 

seu dinamismo e flexibilidade no qual se produz e se constitui ao longo da história. 

Esta é uma das razões que levam Lago e Prado (2015) a tecerem suas 

investigações em torno da representação de práticas culturais populares, a partir do 

programa Esquenta! da rede Globo, onde ocorria a intervenção e diálogo da 

apresentadora com cantores de territórios periféricos das cidades, em um programa 

televisivo e com audiência considerável. No programa, era possível perceber que 

conceito de representação cultural ganhava visibilidade nas músicas de cantores 

anônimos. Os autores analisam na pesquisa os modos de cantar, de falar e de se 

relacionar entre os pares. Estão atentos à produção das subjetividades, e examinam 

as músicas desses cantores anônimos, elegendo o conceito de representação 

cultural como a lente que permite enxergar os significados que estão construídos 

através delas. 

Vale salientar que a discussão em torno da representação é vasta, assim 

como cultura, e por vezes bastante problemática e movediça. Entretanto, nesta 

pesquisa, este é um conceito condutor, não só por ser uma das palavras-chave do 

estudo, como também pelo fato de estar inserida nos Estudos Culturais, e “nos 

interessa pelo que está implicada com os processos identitários e de produção da 

diferença cultural” (CARVALHO, 2015, p.72). 

Os teóricos Borges-Calil e Barbosa (2017) ao abordarem sobre a 

Representação cultural brasileira em materiais didáticos de língua estrangeira, 

trazem a discussão e produção dos povos e os objetos que envolvem esta língua, o 

que facilita a apropriação e relacionamento dos leitores com os livros. Representar, 

nesta ótica, é perceber como está sendo produzida uma ideia de cultura da língua 

estrangeira nos livros didáticos.  

O livro “A Representação do Eu na Vida Cotidiana”, de Erving Goffman 

(2002), mostra-nos a partir da teoria do teatro que as relações sociais se configuram 

fundantes e fundamentais nos dias de hoje. Aliás, elas resistiram e resistem ao longo 

dos tempos. O que denota que para representar culturalmente a sua vida no dia a 

dia é necessário, entre outras coisas, a presença física ou não do(a) outro(a) e as 

suas relações mutuamente conjugadas, nem sempre de consensos, porém de 

determinados comportamentos. 
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Há também “O show do Eu: a intimidade como espetáculo”, de Paula Sibilia 

(2016), como uma forma de representação cultural do corpo humano na 

modernidade tardia. Este livro expõe o que outrora era tido como privado ou íntimo 

aos olhares de si e de outros. A abordagem preconiza a exposição do corpo humano 

ou partes dela a fim de dar visibilidade às “partes” tidas como invisíveis. Isto é, 

grande parte das mulheres e homens querem mostrar-se ao mundo, querem que as 

pessoas os vejam/apreciem, tudo isto feito por meio das tecnologias circundantes e 

circulantes na contemporaneidade. O que, de certa maneira, pressupõe a 

ressignificação do conceito de privacidade/intimidade nos dias que correm. 

Os modos de representação cultural expostos, fundamentam-se e articulam-

se com as palavras de Hall (2016), de que a representação é uma das partes 

fundantes da cultura e é imbuída do seu conjunto, tudo de si e em seu entorno, 

traduzindo-se em um “circuito da cultura9”.  Aliás, “a representação conecta o sentido 

e a linguagem à cultura” (HALL, 2016, p. 31). Desta maneira, representação cultural 

é a produção de sentido a partir da linguagem pelas sociedades. 

Como podemos verificar, a cultura e a representação cultural englobam, não 

somente, a própria representação em si, como também a identidade, a produção, o 

consumo e a regulação do circuito da cultura (HALL, 2016). Por isso que 

acreditamos ser conveniente saber o que dessa representação é dito ou vivido, seu 

resultado, como por exemplo a formação da identidade cultural. 

 

2.1.4 Identidade cultural 

 

A identidade cultural pode ser sinal, existência ou pertencimento de uma ou 

várias culturas. Em Hall (2015, p.9) relata que, 

 

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de 
identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e da 
história não uma essência, mas um posicionamento. Donde haver sempre 
uma política da identidade, uma política de posição, que não conta com 
nenhuma garantia absoluta numa lei de origem sem problemas, 
transcendental. 

 

 
9  HALL, Stuart. Cultura e Representação. (2016). 
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Ao falar da identidade cultural, o estudioso Stuart Hall apresenta-nos três 

concepções de sujeito e suas respectivas identidades: o sujeito do iluminismo, o 

sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo tem base na 

concepção da pessoa humana como totalmente centrada, unificada. 

Correspondendo a uma concepção individualizada e o centro essencial do “EU” é a 

sua identidade. O sujeito sociológico reflete a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

autossuficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas importantes para 

ele” (HALL, 2015, p. 11), que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos - a cultura - dos mundos que ele/ela habitava. De acordo com Hall 

(2015)10, esse processo produz o sujeito pós-moderno, compreendido como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

celebração móvel: formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam.  

É este sujeito pós-moderno, ou pós-estruturalista, que nos interessa neste 

trabalho. Para além dos intervenientes deste estudo, com visão de abordagem 

endógena e exógena (de dentro e de fora de “caixas”), os sujeitos que estão 

envolvidos na materialização da pesquisa são estudantes das cidades de Quelimane 

em Moçambique e de Florianópolis no Brasil, e que frequentam o ensino médio. As 

oficinas pedagógicas vão permitir detalhar as identidades culturais destes 

estudantes e a operacionalização da materialidade na (des)construção das 

representações culturais circulantes. 

Neste prisma, identidade11 é a palavra forte e instigante ao mesmo tempo. 

Dependendo do contexto, ela leva consigo um conjunto micro e macro da cultura de 

pessoas que habitam este planeta, por isso ela (identidade) é o que nos torna 

diferentes dos outros, o que nos caracteriza como pessoa ou como grupo social. 

Ademais, a identidade é um processo de transformação contínuo e é “adaptada à 

dinâmica do transitório”  que circula e circunda a gente no mundo, isto é, “a 

identidade é o retrato da vida na contemporaneidade” Bauman (2005, s/p). 

 
10 HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. (2015). 
11 Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/139985/mod_resource/content/1/O-que-
%C3%A9-Psicologia-Social.pdf Acessado em: 16/02/2019. 
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As identidades culturais, no olhar de Guimarães (2014), inspirando-se em 

Stuart Hall (2003), têm a ver com a história, linguagem e contextos daquilo que nos 

tornamos na sociedade, a partir da invenção, conexão e negociação durante o nosso 

percurso sociocultural. Ela “é formada no ponto instável onde as histórias “indizíveis” 

da subjetividade se encontram com as narrativas de uma história, de uma cultura” 

(Hall apud SOVIK, 2015, p.167) e determinada pelas condições sociais decorrentes 

da produção da vida. Isto é algo de extrema importância, porque nós fazemos parte 

de várias culturas, que, até certo ponto, se interligam, no estar, ser e conviver das 

mulheres e homens. Aliás, necessitamos do social e do simbólico para a construção 

e manutenção da(s) nossa(s) identidade(s) (SILVA, 2014). Deste modo, construímos 

a nossa identidade com as relações que estabelecemos com o outro. Isto é, a 

cultura tem a ver com o dar sentido às coisas, a existência entre outras realidades. 

 

2.1.5 Pedagogias culturais 

 

Um conceito não menos importante e que antes caminha em imbricação, ou 

em paralelo com os Estudos Culturais, por meio de críticas, ampliação, 

ressignificação e potencialidades, é o de Pedagogias Culturais. Por isso que 

Camozzato, Carvalho e Andrade (2016, s/p) dizem “mostrar o quanto múltiplos 

espaços, instituições e práticas são eminentemente pedagógicos, uma vez que 

estão implicados na produção de modos de ser e viver.” Assim, no olhar de 

Camozzato é determinada, ao afirmar que,  

 

[Este pensamento pedagógico tem a referência] em Foucault (1996, p. 122) 
que “a Pedagogia se formou a partir das próprias adaptações da criança às 
tarefas escolares, adaptações observadas e extraídas do seu 
comportamento” que, após, tornam-se “leis de funcionamento das 
instituições e forma de poder exercido sobre a criança.” [Mais adiante, 
transformam-se na pluralidade das práticas, onde] “situa-se em um contexto 
onde discursos de áreas diferentes funcionam e travam embates. Tais 
discursos, quando articulados, produzem práticas, modos das pessoas 
perceberem a si mesmas e aos outros, etc. […]. A representação que faz a 
pedagogia funcionar. Ela é, assim, uma estratégia para articular noções 
discursivas aos seus sujeitos e objetos.” (CAMOZZATO, 2015, p.232 e 233). 

 

A visão de pedagogia acima apresentada demonstra o percurso tomado por 

este termo, as tensões e transgressões que possibilitaram que a pedagogia fosse 

funcional e chegasse ao que hoje se denomina de pedagogias culturais. Por isso 
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que a autora recorre, também, a Albuquerque Júnior (2008) para elucidar que “[...] 

vivemos em sociedades e culturas em que uma multiplicidade de pedagogias opera 

no cotidiano, [...]. Estas pedagogias implicam, tal como aquelas praticadas no 

espaço escolar, a demarcação de fronteiras simbólicas, imaginárias e até físicas.” 

(CAMOZZATO, 2014, p.588). É isto que a autora designa de pedagogias do 

presente, ao englobar as pedagogias como modo de ver, viver e aceitar 

modificações transformadoras das coisas e dos sujeitos envolvidos, porque vivemos 

a efemeridade das coisas e dos seres num determinado tempo e contexto. 

Nesta perspectiva de postura dialogal, notamos que as pedagogias culturais 

emergem, nutrem e “alimentam-se” de vários elementos circulantes e circundantes 

do nosso cotidiano, do que se vive no contexto atual da contemporaneidade. Logo, 

percebemos que há uma vasta diversidade e pluralidade de pedagogias que nos 

atravessam, vivendo, vendo e ouvindo/escutando por isso que Camozzato (2014, p. 

590) nos alerta o seguinte:  

 

Os alvos das pedagogias do presente, nesse sentido, são sujeitos ao tempo 
preciso que habitam e se constituem, sendo parte integrante desse mesmo 
tempo. Obviamente, é de se considerar que vivemos num tempo disjuntivo, 
em que as pessoas circulam por muitos tempos entrecruzados. 

 

Viviane Camozzato e Marisa Costa (2013), quando falam de vontade de 

pedagogia – pluralização das pedagogias e condução de sujeitos –, demonstram 

que este conceito é histórico, flexível e mutável. Elas ressaltam a prática inventiva 

proporcionada pelas pedagogias no e do ensino que se pode tomar nas diferentes 

aprendizagens, e consideram que “conceitos que atendem a determinadas 

demandas, implicam certas práticas e fazem funcionar fecundas relações de poder 

[e assim] são criados para dar conta de mudanças de ênfases que vão se 

sobrepondo” (CAMOZZATO; COSTA, 2013, p. 25). Esta também é uma defesa de 

Paula Andrade (2014, p.8), salientada e legitimada em seu texto intitulado Cultura e 

pedagogia: a proliferação das pedagogias adjetivadas. 

Deste modo, é notável que haja diferentes modos de pensar as pedagogias 

culturais, na medida em que possibilitam aberturas de outros caminhos/perspectivas 

e desafios, e acima de tudo potencializam outras formas de aprender-ensinando e 

ensinar-aprendendo. Um movimento contínuo ao longo da vida. As pedagogias 

culturais podem ser manifestadas, nutridas e apresentadas em vários e diferentes 
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espaços e contextos, como nos sugere Amanda M. P. Leite (2018), Tourinho e 

Martins (2015), a vasta obra de Paulo Freire, entre outros educadores, ao propor-nos 

aulas fora dos espaços formais de educação, como por exemplo em praças públicas. 

Concordamos com a visão da Sociologia da Educação que propõe um olhar 

atento às várias nuances que acontecem ao longo da vida. Reconhecendo a 

socialização primária (a família) e a socialização secundária (neste caso a escola) 

como fundamentais para as diferentes representações culturais na 

contemporaneidade. A família e a escola, por exemplo, são instituições que ganham 

destaque neste estudo, por considerar que o públicoda pesquisa, estudantes do 

ensino médio, se envolvem diretamente nestas instituições, mas principalmente 

porque é na instituição escolar (IFSC e ESGPL) que realizamos a nossa pesquisa. 

Estas duas instituições (família e escola) estão intimamente relacionadas no eixo da 

produção das subjetividades dos intervenientes deste estudo e que será 

aprofundado nos capítulos quatro e cinco. 

Desta maneira, a família e a escola, por exemplo, operam e influenciam, 

desde cedo, na educação das pessoas, nos modos de ser, conhecer, estar e viver 

nas relações, como consta dos quatro pilares da educação, propostas por Jacques 

Delors, et al. (2005). Por isso que temos que estar atentos ao dinamismo da vida e 

às transformações que a escola vem sofrendo, fruto dos avanços tecnológicos, 

econômicos, culturais e sobretudo políticos. O seu papel vai mudando tendo em 

conta esta dinâmica e “seus entrelaçamentos com outros campos e territórios” 

(FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 9).  

Considerando essas socializações e outras como importantes vetores para o 

dinamismo plural da sociedade, destacamos também a dimensão da educação 

formal, não formal e informal no campo educativo. Daí a necessidade de convocar 

Veiga-Neto e Saraiva (2011), onde nos alertar de que a temática da Educação é 

deveras importante, visto que ela é considerada “como arte de governar”. Por 

conseguinte, as Pedagogias Culturais possibilitam uma discussão em diferentes 

visões. Permitem sobretudo a problematização de diferentes práticas sociais ao nível 

econômico, político e cultural. Por isso que, 

 

As pedagogias culturais em nossa sociedade visam garantir que a 
aprendizagem seja contínua, não se restringindo ao tempo e ao espaço da 
escola, permanecendo atuantes em muitos lugares ao longo da vida. […] a 
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potência do conceito [tem a ver com] evidenciar novos modos de ver e 
pensar a pedagogia para nos dizer sobre saberes, sobre outras 
experiências e diversificados processos que nos educam e nos fazem ser 
quem somos. (ANDRADE e COSTA, 2015, p. 61-62).  

 

Logo, as pedagogias culturais são apresentadas com uma vasta gama de 

diferentes dispositivos e ferramentas para a sua operacionalização. Seguindo esta 

premissa, importa-nos salientar que os Estudos Culturais estabelecem jogos de 

poder/saber12, e que  

 

[...] poder e saber são dois lados de um mesmo processo. As relações de 
força constituem o poder, ao passo que as relações de forma constituem o 
saber, mas aquele tem o primado sobre este. O poder se dá numa relação 
flutuante, isso é, não se ancora numa instituição, não se apoia em nada fora 
de si mesmo, a não ser no próprio diagrama estabelecido pela relação 
diferencial de forças; por isso, o poder é fugaz, evanescente, singular, 
pontual(VEIGA-NETO, 2007, p. 130). 

 

Guimarães e Wortmann (2014) apresentam, através do levantamento de 

pesquisas que articulam a Educação Ambiental e os Estudos Culturais, 

principalmente no sul do país, um mundo onde existe a multiplicidade de “ser”. Isso 

promove a necessidade de desnaturalizar (desconstruir aquilo que já era natural, 

como hábitos, princípios, discursos) os estereótipos, gerando um salto para além 

dos pré-conceitos construídos socialmente13. 

Os estudantes de Quelimane em Moçambique também fizeram parte desta 

pesquisa, e concordando com Hildizina Dias (2010), há um alerta para “uma das 

questões que tem preocupado muitos educadores é a gestão da diversidade cultural 

na escola […]. Em países como Moçambique, que é multicultural, […].” Seguindo 

este quesito, os estudiosos brasileiros nos chamam atenção e quase a toda a 

sociedade de hoje a partir do seguinte depoimento14: 

  

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar 
os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é 
formada não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de 
diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos 
diferenciados […]. Nesse sentido, a escola deve ser local de aprendizagem 

 
12 Gomes, Marina Lopes e. Entre ruídos: encontros sonoros de uma pesquisa em educação. 
(Dissertação de Mestrado, 2019). 
13 Gomes, Marina Lopes e. Entre ruídos: encontros sonoros de uma pesquisa em educação. 
(Dissertação de Mestrado, 2019). 
14 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pluralidade.pdf Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Pluralidade Cultural. p.117. Acessado em: 27.02.2018. 
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de que as regras do espaço público permitem a coexistência, em igualdade, 
dos diferentes. O trabalho com Pluralidade Cultural se dá a cada instante, 
exige que a escola alimente uma “Cultura da Paz”, baseada na tolerância, 
no respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania compartilhada 
por todos (BRASIL, 1997, p. 117). 
. 

 

A questão da socialização primária e secundária para além do panorama 

político, econômico e social já mencionados, bem como a estrutura sociolinguística e 

cultural de Moçambique e do Brasil, são aspectos fundamentais nesta pesquisa, pois 

é lá, nas escolas, onde as oficinas pedagógicas foram operacionalizadas. 

É importante que consigamos, nos últimos tempos, a partir da sociedade e 

da escola/universidade, saber (re)conhecer e aprofundar questões relacionadas com 

“as diferenças sexuais, raciais, culturais e, sobretudo, étnicas” (HALL, 2018, p. 374), 

visto que estes aspectos se englobam, em grande medida, nos Estudos Culturais 

discutidos ao longo dos tempos, espaços e contextos. Nesta pesquisa, mais 

restritamente, atuantes nas representações culturais, onde são agregados conceitos 

como cultura, identidade cultural, pedagogias culturais, interculturalidade e outras 

práticas sociais e dinâmicas que fizemos referência. 

Por isso que ancoramos o nosso pensamento nos Estudos Culturais, pois 

nos aproxima do cotidiano, em falas, discursos, sonoridades, gestos, paisagens e 

imagens e, também, em muitos outros artefatos culturais. Assim, a Representação 

Cultural de, com e sobre as duas cidades nos revistiram de forças necessárias e 

instigaram a aprofundar esta temática. 

A representação cultural como modo de pensar, produzir, ressignificar as 

práticas do cotidiano da humanidade e também das relações do seu entorno, funda-

se e fundamenta-se nesta pesquisa dada a centralidade do termo para este estudo. 

Daí que recorremos a teses, dissertações, artigos e textos acadêmicos e científicos 

feitos com e sobre a temática dos Estudos Culturais e representações culturais nos 

últimos vinte (20) anos. Partindo, obviamente, do estudioso jamaicano Stuart Hall, 

que é o referencial teórico e metodológico, na Inglaterra (Europa), entrando no 

Brasil, mais dedicadamente no PPGEDU/UFRGS, a partir da década de 1990/1996, 

atravessando e rasurando fronteiras até ao continente africano. O que nos permite 

dizer que não somos os primeiros e nem seremos os últimos a tecer um tema desta 

natureza. 
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Foi assim que navegando pelo estado da arte, conseguimos, notavelmente, 

ver e sentir textos que se configuram nesta temática, que partem da “Universidade 

Birmingham em 1964 e que Hall dirigiu de 1968 a 1979”, designados de “Estudos 

Culturais, que ganharam o nome do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos” 

(SOVIK, 2015, p.165). A prática desde cedo dos Estudos Culturais (ECs) se 

demonstrava diversificada e bastante complexa, reunindo debates, críticas a 

sociedade burguesa da Grã-bretanha/Inglaterra do momento, para além de 

discussões sobre a sociedade daquele momento. 

O artigo intitulado “Sobre a emergência e a expansão dos Estudos Culturais 

em educação no Brasil” de Wortmann, Costa e Silveira (2015) descreve a entrada 

dos Estudos Culturais no Brasil, e sua associação com a Educação ao longo do 

tempo, de 1996 a 2014 (coincidência ou não, 2014 é o ano de morte de Stuart Hall). 

Este valor histórico denota o quão vários estudiosos(as) abraçaram esta e outras 

temáticas afins, principalmente no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Onde “foram introduzidas 

linhas de pesquisa”,[…], entre as quais a linha “Estudos Culturais em Educação” 

(WORTMANN; COSTA; SILVEIRA, 2015 p. 32). Estas pensadoras embarcaram nos 

Estudos Culturais e atraíram muitos outros neste percurso. Assim, elas chegam, 

dentre as várias considerações finais de e sobre os Estudos Culturais, as seguintes:  

 

Três tendências principais: a) ressignificação, mediante novas lentes 
teóricas, de questões, discursos e artefatos tradicionalmente relacionados 
ao campo pedagógico; b) análise da multiplicidade de pedagogias em 
operação nos diversificados espaços culturais contemporâneos; c) análise 
de processos implicados em questões de identidade-diferença. 
(WORTMANN, COSTA e SILVEIRA, 2015). 

 

Estas conclusões, acima arroladas/apresentadas, instigantes e 

questionáveis, motivam ao debate contínuo e quase permanente no Brasil de hoje e 

em outras esferas socioculturais. Não é por acaso que o Programa de Pós-

graduação em Educação na ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), de que 

fizemos referências nas primeiras páginas deste texto, situada em Canoas, no Rio 

Grande do Sul, em parceria com a UFRGS e outras instituições ou entidades têm 

promovido debates em torno dos Estudos Culturais no território brasileiro e na 

diáspora ao longo dos tempos. 
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Outros pesquisadores como Andrade e Costa (2015) apresentam o seu 

estudo intitulado “Usos e possibilidades do conceito de pedagogias culturais nas 

pesquisas em estudos culturais em educação”, chegam às seguintes notas: 

 

[…] as pedagogias culturais em nossa sociedade visam garantir que a 
aprendizagem seja contínua, não se restringindo ao tempo e ao espaço da 
escola, permanecendo atuantes em muitos lugares ao longo da vida. [E] 
que os Estudos Culturais em Educação têm se apresentado como um 
profícuo espaço de análise sobre a produtividade das pedagogias culturais 
na constituição de sujeitos, na composição de identidades, na disseminação 
de práticas e condutas, enfim, no delineamento de formas de ser e viver na 
contemporaneidade. 

 

Por seu turno, Fantin e Girardello (2019) apresentam a relação entre mídia, 

imagens e corporeidades na pesquisa com e sobre as crianças, embora o estudo 

tenha o foco na infância, ela não se manifesta isoladamente e desagregada do seu 

entorno, onde as práticas culturais são um modo de vida. Isto nos permite afirmar de 

que os Estudos Culturais reverberam em várias áreas de conhecimentos e têm 

certas afinidades de coexistência na educação brasileira e não só.  

Na Dissertação de Mestrado de Sibonis (2015), é nos apresentado como os 

animais irracionais, cultural e antropologicamente falando, são representados pelo 

jornalismo da Folha de S. Paulo e, o mais interessante de tudo é a conclusão que se 

chega com a respectiva pesquisa, demonstrando “como o pensamento humano é 

influenciado pelo pensamento social no processo de percepção, produção e 

hierarquização de significados”, isto “a partir do conceito de representação social, 

para então tratar do jornalismo como uma das principais instituições de produção e 

circulação de representações na perspectiva dos estudos culturais,” (SIBONIS, 

2015, p. 221). Esta abordagem vem, mais uma vez, legitimar o debate e discussões 

acesas de, com e sobre os Estudos Culturais nas mais diversas áreas do 

saber/conhecimento, embora ela seja mais direcionda aos estudos de representação 

social que cultural. 

Antonio dos Santos Araújo apresentando a sua dissertação de Mestrado, 

intitulada “Estereótipos: constituição, legitimação e perpetuação no discurso sobre o 

negro”, chega a seguinte conclusão, “que há inúmeras manifestações racistas que 

se cristalizam no acervo lexical, especialmente, em Expressões Idiomáticas, frases, 

provérbios, ditados ou locuções” (ARAÚJO, 2010, p. 96). Isto denota a 

representação social e de lugar do negro no espaço estudado. Trazemos esta 
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abordagem, não porque a nossa temática tenha como objeto de estudo o racismo, 

mas para demonstrar como determinadas construções socioculturais e 

principalmente de representação enquanto manifestadas num determinado contexto, 

impactam, sobremaneira na vida dos sujeitos envolvidos. E, infelizmente, por vezes, 

passa a ser o modo de estar. 

Quando Bárbara Malcut Filipe em 2016 estuda “Culturas que Emergem na 

Escola”, na sua dissertação de mestrado, tinha como objetivo “entender como os 

estudantes compreendem a cultura do outro e a própria cultura a partir de pesquisas 

na internet e de produções midiáticas”. Isto pressupõe a troca e principalmente a 

alteridade entre os alunos. O que pode ser englobado nos Estudos Culturais dada a 

proposta da interculturalidade que nesta pesquisa também fazemos referência. 

Prosseguindo na leitura e visualização de trabalhos acadêmicos, nos 

deparamos com a tese de doutorado intitulada “Khilá (Des)encontros da voz na 

travessia Brasil – Moçambique” (SOUZA, 2012). Ainda que o foco da tese seja o 

“desdobramento e aprofundamento de uma investigação sobre a voz como devir”, 

esta é uma temática que diz muito de nós como pesquisadores deste trabalho e, 

principalmente, pela abordagem em si só ser uma autêntica representação cultural, 

onde há presença inequívoca de diálogo, reflexão e pensamentos interculturais. 

Onde é possível notar a construção e produção de relações sociais, acadêmicas e 

culturais de dois países (Brasil e Moçambique), dois espaços, dois contextos.  

Importa-nos afirmar que enquanto a pesquisadora da tese acima 

mencionada teve uma trajetória Brasil-Moçambique e vice-versa, nós tomamos um 

percurso inverso, Moçambique-Brasil e vice-versa. O que denota uma determinada 

afinidade destas temáticas, mesmo com focos diferentes.  

Deste modo, obedecendo o foco de estudo relacionado com representações 

culturais das duas cidades/dois povos, Quelimane e Florianópolis, e como não 

conseguiriamos apresentar todos os trabalhos, nem faz parte da nossa finalidade 

nesta pesquisa, apresentamos uma tabela demonstrativa do que vimos e lemos 

sobre teses, dissertações e artigos científicos relacionados com a temática. 

Mas, antes, frisar que o Tecendo, do qual fazemos parte, no PPGE/UFSC, 

tem feitos trabalhos inspirados nos Estudos Culturais. Deste coletivo, observamos 

atentamente trabalhos como a Dissertação de Mestrado de Zanco (2010), “Dona 

Generosa e as crianças disparam...outros modos de ver a Lagoa do Peri”, sendo 
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uma busca de “captura”, visão e construção das coisas de e com outro olhar das 

crianças, trabalhando com a representação que elas fazem do mundo (Lagoa do 

Peri) da Dona Generosa. Uma autêntica aula de Estudos Culturais, no modo e 

possibilidade de ver as coisas de outro lado e com outros olhares. 

O trabalho intitulado “Corridas de Rua: aprendizagens no tempo presente”, 

tem certo marco histórico e pedagógico relacionado com os Estudos Culturais, na 

medida que: 

 

esta pesquisa busca investigar e demonstrar as relações da corrida de rua 
com a produção de sujeitos. Entender a corrida como uma prática cultural 
que influi na construção de modos de viver, levando em consideração sua 
articulação com o mercado de produtos e serviços (…) e a educação,” [e 
uma das suas conclusões foi] “a corrida produz lições de vida, concede 
ferramentas para o autoconhecimento, provoca a exposição de si e favorece 
a sociabilidade, (ROSA, 2013, s/p). 

 

Esta pesquisa discute a visão da construção das relações humanas e não só 

por meio da afetividade, proximidade e, principalmente, do envolvimento coletivo e 

colaborativo na construção, apreensão, compreensão e visão do mundo. Este 

fenômeno concorre para o que propusemos com as oficinas pedagógicas no IFSC-F 

e na ESGPL-Q.  

Guimarães (2014), num dos seus artigos denominado “Meus primeiros 

encontros com textos de Stuart Hall”, afirma abertamente que conheceu os textos do 

teórico nos anos de 1990, na UFRGS, cursando o Mestrado e, esta prática se tornou 

e transformou em “um movimento antropofágico de deglutição de conceitos, modos 

de escrever e pesquisar” (GUIMARÃES, 2014, s/p). Mais adiante evidencia que 

“passamos a ver nossas próprias questões investigativas, nossos contextos, com 

outros olhos.” O que nos leva a acreditar na sua viabilidade nos dias de hoje. Uma 

das razões que, igualmente, nos move a tornar e transformar os Estudos Culturais 

num movimento cada vez mais instigante, questionável, contínuo e debatível em 

Moçambique, no Brasil e em outros contextos socioculturais.  

As abordagens acima mencionadas podem ser uma das maneiras 

encontradas de apresentar certos trabalhos, em forma de curadoria, para a nossa 

pesquisa, como abaixo destacamos. 
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Quadro 1: Inglaterra e outras diásporas. 

N° Data/Ano Título Designaç
ão 

Autor/a(s) 

01 2016 e 
2015 

Cultura e Representação; e 
A Identidade cultural na pós-

modernidade. 

Livros HALL 

02 1978/198
9 

“Orientalismo”  Livro SAID 

03 2019 O perigo de uma história única. Livro ADICHIE 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 2: Brasil. 

N° Data/Ano Título Designaçã
o 

Autor/a(s) 

01 2015 Sobre a emergência e a expansão 
dos Estudos Culturais em educação 
no Brasil. 

Artigo WORTMANN, 
COSTA e 
SILVEIRA 

02 2005/ 
2008 

Cultura, poder e educação: Um 
debate sobre Estudos Culturais em 
Educação. 

Livro SILVEIRA(Org.
) 

03 2013 Alienígenas na sala de aula: Uma 
introdução aos estudos culturais em 
educação. 

Livro SILVA (Org.) 

04 2010 Esteréotipos: constituição, 
legitimação e perpetuação no 
discurso sobre o negro. 

Dissertaçã
o 

ARAÚJO 

05 2015 Liderança e Gênero: estilos, 
estereótipos e percepções 
masculinas e femininas. 

Dissertaçã
o 

OLIVEIRA 

06 2009 Estereótipos étnicos nas 
representações de crianças 
escolarizadas em São Luís do 
Maranhão. 

Dissertaçã
o 

SOUSA 

07 2001 Representações Sociais de Meio 
Ambiente: Estudo das 
tranformações, apropriações e 
modos de vida na Lagoa de 
Conceição – Florianópolis/SC. 

Tese KUHNEN 

08 2016  Culturas que Emergem na Escola:  
pesquisa na internet, produção 
audiovisual e competências 
midiáticas de jovens estudantes.  
 

Dissertaçã
o 

FILIPE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 3:Grupo de Pesquisa Tecendo - PPGE/UFSC - Brasil. 

N° Data/Ano Título Designação Autor/a(s) 

01 2014 Meus primeiros encontros com 
textos de Stuart Hall. 

Artigo GUIMARÃES 

02 2012/201
8 

Das pedagogias culturais aos 
dispositivos artísticos: 
(de)compondo educações 
ambientais. 

Artigo GUIMARÃES 
e ZANCO 

03 2010 Dona Generosa e as crianças 
disparam...  outros modos de ver a 
Lagoa do Peri. 

Dissertação ZANCO 

04 2012 Aprendendo a (vi)ver com a 
Capricho. 

Dissertação KLEIN 

05 2013 Corridas de Rua: aprendizagens 
no tempo presente. 

Dissertação ROSA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 4:Moçambique. 

N° Data/Ano Título Designação Autor/a(s) 

01 1995 Educação, Cultura e Ideologia em 
Moçambique: 1975-1985.  

Artigo/Livro MAZULA 

02 2008 Língua e Governação. Artigo ROSÁRIO 

03 2009 e 
2010 

Saberes docentes e formação de 
docentes na diversidade cultural; 
Diversidade cultural e educação em 
Moçambique. 

Artigo/Livro e 
Artigo 

DIAS 

04 s/d “Paz na Terra, Guerra em Casa”: 
Feminismo e Organizações de 
Mulheres em Moçambique. 

Livro/artigo CASIMIRO 

05 2013 Interculturalidade, Alternativa à 
Governação Biopolítica? 

Livro NGOENHA 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A configuração dos quadros acima denota que esta não é a primeira 

pesquisa a tecer temáticas desta natureza, bem como esclarece a visão, inspiração 

e referências que tomamos ao escrever esta tese. A sequência das datas não 

obedece uma ordem hierarquizada, visto que a sua busca dependeu de vários 

fatores, dentre eles, proximidade com os textos e autor(a)s e que gerou curiosidade 

para ler e conhecer outros. Aliás, o próprio Estudos Culturais que defendemos aqui 

não obedece a uma cronologia fixa e hierarquizada. 

Retomando, e antes de passarmos para o capítulo três, demarcamos aqui 

de maneira mais simples que representação cultural é a produção de 

sentido/existência a partir da linguagem feita pela sociedade. Neste caso pelos 
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povos das cidades de Florianópolis e Quelimane.  Ela não obedece a cânones 

rígidos, mas se materializa nas relações, ao longo dos tempos/espaços e 

dependendo do seu contexto. Por isso a representação cultural se torna flexível, 

dinâmica, contínua e quase permanente na vida das pessoas e da natureza do 

mundo de modo geral. 
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3 CAPÍTULO III 

 

… penso que qualquer pessoa que se envolva seriamente nos 
estudos culturais como prática intelectual deve sentir, na pele, 
sua transitoriedade, sua insubstancialidade, o pouco que 
consegue registrar, o pouco que alcançamos mudar ou 
incentivar à ação. Se você não sente isso como uma tensão no 
trabalho que produz é porque a teoria o deixou em paz (HALL, 
2003a, p. 213). 

 

3.1 METODOLOGIA: ESTUDOS CULTURAIS COMO REFERENCIAL TEÓRICO E 

METODOLÓGICO 

 

Este é o momento de adentrarmos nos procedimentos metodológicos para a 

operacionalização de nossa pesquisa, a fim de observarmos os conceitos estudados 

no campo pesquisado. Através das oficinas pedagógicas, num primeiro momento 

investigamos sobre as representações culturais que circulam de, com e sobre 

Quelimane em Moçambique com os estudantes brasileiros do Instituto Federal de 

Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-F). Num segundo momento realizamos o 

mesmo com estudantes moçambicanos da Escola Secundária Geral Patrice 

Lumumba em Quelimane, pesquisando as representações culturais de, com e sobre 

a Ilha de Santa Catarina (Florianópolis). É importante realçarmos que não se realiza 

uma atividade científica, de natureza acadêmica, sem percorrer caminhos sinuosos, 

longos e largos. Esses movimentos quase sempre produzem dissensos, frequentes 

discussões e por vezes consensos.  

Fizemos o uso da abordagem qualitativa (RODRIGUES, 2007). Esta 

pesquisa envolveu a participação ativa do pesquisador nos processos da 

investigação e todos outros colaboradores/intervenientes como os alunos, as 

professoras e direção das escolas. Tudo isso para tentarmos salvaguardar e discutir 

a problemática, a questão de pesquisa, os objetivos e a teoria de base. 

Assim, a pergunta desta pesquisa foi: Quais representações culturais que 

circulam de, com e sobre Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil a 

partir de oficinas pedagógicas com estudantes de duas escolas públicas?Essa 

problemática prende-se ao uso de estereótipos e a desconstrução das 

representações culturais das duas cidades e seus povos. Os objetivos traçados 
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foram: identificar, através da sinalização nos mapas geográficos, as cidades 

envolvidas no estudo; descrever suas peculiaridades e singularidades, ditas e 

escritas pelos estudantes nos dois contextos, sobretudo a partir das cartas-convite; e 

apresentar, por meio da conversa intercultural, quais representações culturais  de, 

com e sobre Quelimane e Florianópolis e seus povos, a partir do que circulam e 

circundam os estudantes desta pesquisa.  

Demo (2015, p. 9) vai nos dizer que “participação é o processo histórico de 

conquista de autopromoção. É a melhor obra de arte do homem em sua história 

[…]”, com todas nuances e reservas possíveis. Neste sentido Rosa Fisher apud 

Maria Bujes e Iara Bonin (2010, p. 9) nos leva à conscientização dos Estudos 

Culturais, afirmando que “são mais veiculados nas Ciências Humanas e Sociais, 

Literatura e Comunicação, e abordados por uma metodologia qualitativa” (de cultura 

popular/massa) e em outras áreas. Uma das razões que nos levou a adotar esta 

metodologia na pesquisa foi o fato de pertencermos ao programa de Educação, na 

linha de pesquisa Educação e Comunicação (ECO) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Programa este que se enquadra na área das Ciências de 

Educação, humanas/culturais e antropológicas. E, principalmente, pelo fato do 

campo metodológico e teórico dos Estudos Culturais fornecer “uma marca 

igualmente desconfortável, pois, […], sua escolha da prática é pragmática, 

estratégica e autorreflexiva” (SILVA, 2013, p. 9). 

  

3.1.2 Aspectos Éticos 

 

Antes de debatermos sobre as oficinas pedagógicas, os aspectos éticos 

envolvidos na pesquisa são importantíssimos para este trabalho. Nos importa 

destacar que esta pesquisa é de natureza científica e concretamente acadêmica, 

pertencendo a uma instituição de Ensino Superior, a UFSC. Servimo-nos desta e do 

IFSC, no contexto brasileiro, bem como de outras instituições como Universidade 

Licungo (UniLicungo) e Escola Secundária Geral Patrice Lumumba (ESGPL) em 

Moçambique, para a obtenção de uma credencial denominada de termo de 

consentimento livre e esclarecido, ver anexo I e II- (documento para alunos do IFSC 

e ESGPL envolvidos na pesquisa).  
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Este termo, bem como o pedido de aceite para a realização das oficinas 

pedagógicas por parte do IFSC e da ESGPL e escolas/instituiçõese facilitadoras 

envolvidas na pesquisa (ver anexos III,  IV e V, VI e VII, VIII e IX), foram cruciais 

para a realização da pesquisa. Também fizemos o uso de estratégias para tapar a 

cara/face (o rosto) dos pesquisados. Obedecendo assim as normas éticas 

necessárias para uma pesquisa desta natureza. 

Importa-nos afirmar que na operacionalização das oficinas pedagógicas não 

houve e não há motivos que possam lesar quaisquer sistemas culturais, mas 

apresentar, demonstrar e traduzir sua existência, vivências e experiências. Com 

base nas observações, as dinâmicas de sinalização dos mapas, as cartas-convite, 

(narrativas culturais), e a conversa intercultural, analisamos as representações 

culturais de Florianópolis no Brasil e as de Quelimane em Moçambique. Isto nos 

possibilitou mergulhar numa infinitude de aprendizado sociocultural e antropológica 

da existência humana.  

Respeitando esta tônica de convivência acadêmico-científica, não 

apresentamos os nomes dos envolvidos na pesquisa, tampouco os nomes das 

turmas/classes de maneira específica. Fizemos isto para salvaguardar o aspecto 

ético acordado com os envolvidos da pesquisa. Exceto o Clube de Escrita será 

nominalizado, particularmente pela sua dimensão conjuntural e por ter sido através 

deste que adentramos no IFSC. Aliás, o Clube de Escrita no IFSC agrega outros 

valores exógenos, como poderemos ver mais a diante. Assim, observado o IFSC em 

Florianópolis (IFSC-F) vimos que este era o lugar e o espaço mais favorável para a 

operacionalização da nossa pesquisa. Logo, a instituição passou a ser nosso campo 

de pesquisa. Identificamos de maneira codificada as turmas do nível médio, do 

regime diurno, que são as turmas um (Clube de Escrita), dois e três, e correspondem 

por cada turma 15, num total de 45 alunos. Escolhemos e trabalhamos 

necessariamente com 15 cartas-convite dos alunos para cada contexto da pesquisa 

(Florianópolis e Quelimane). Ocorreu o mesmo para com as turmas da cidade de 

Quelimane em Moçambique. As cidades de Quelimane e Florianópolis são 

retratadas na pesquisa por duas escolas públicas como se destacam abaixo 

respeitando significativamente os aspectos éticos. 
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3.1.3 Cidades Escolhidas para a Pesquisa 

 

As cidades de Quelimane e Florianópolis são apresentadas e retratadas na 

pesquisa por duas escolas públicas: a Escola Secundária Geral Patrice Lumumba 

em Quelimane (ESGPL-Q) e o Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis 

(IFSC-F), detalhadas no decorrer deste capítulo. 

Importa-nos salientar que Quelimane é a cidade-capital do estado/província 

da Zambézia, na região central de Moçambique, país este que se localiza ao sul do 

continente africano (mais conhecido de África Austral). Concomitantemente, 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, e este 

país se localiza no continente americano, mais concretamente na América do Sul. 

As cidades escolhidas para esta pesquisa são a de Florianópolis no Brasil e 

Quelimane em Moçambique. Foram escolhidas por várias razões, entre elas por 

estarmos vivendo e estudando na primeira, e por sermos moçambicanos, 

conhecendo, vivendo e trabalhando na cidade de Quelimane, nos últimos dez (10) 

anos. A partir disso começamos a apresentar as cidades envolvidas, em seguida as 

escolas e por fim as turmas pesquisadas.  

A materialização deste estudo envolveu: a descrição das cidades, escolas, 

turmas e das oficinas realizadas; o esboço/elaboração, operacionalização e suas 

várias fases, compreendendo a dinâmica com os mapas geográficos de 

Moçambique e Brasil e suas respectivas cidades, bem como a escrita da carta-

convite e a conversa intercultural entre os intervenientes na e da pesquisa. 

 

3.1.3.1 Cidade de Florianópolis 

 

A cidade pesquisada no Brasil (Florianópolis) é uma ilha, carinhosamente 

conhecida por “Ilha da Magia”. Cidade conquistada por via de dominação e é 

homenageada em nome do seu libertador, Floriano Peixoto (SILVA, 2022). Uma 

cidade doce localizada na região litorânea do Sul do Brasil. Florianópolis é a capital 

do estado de Santa Cantarina, e “tem uma população de 500.973 habitantes”, de 

acordo com as estimativas do ano de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Ela teve ao longo de muito tempo designações variadas, desde 

Ilha de Santa Catarina à “Desterro” até se chegar à designação de cidade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estatística
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estatística


62 

 

Florianópolis. O contexto sociocultural, político e econômico ditou para a 

transformação e mudanças nominais ao longo dos tempos. Com o alcance da 

independência até os dias atuais ela ficou institucionalizada como Florianópolis, 

capital do estado de Santa Catarina (IBGE, 2017). 

A cidade possui muitas atrações turísticas, desde praias exuberantes, o 

clima e a fauna radiante, além de pessoas oriundas de vários contextos do mundo. 

Historicamente a cidade recebeu moradores vindos de outros lugares do Brasil e de 

outros países estrangeiros. Há uma predominância, na história constitutiva da 

cidade, da presença de descendentes das ilhas dos Açores (Portugal), por conta da 

colonização da região, mas também da Alemanha, Itália, de povos indígenas do 

Brasil e descendentes africanos. Há presentes vários estratos socioculturais de 

várias partes do mundo, com maior predominância de brancos. São estes aspectos 

que também tornam a cidade muito atrativa e convidativa para viver. Aliás, esse 

panorama socioeconômico e cultural é resultado do que observamos na cidade de 

Florianópolis durante o tempo de convivência enquanto estudante, e pela pesquisa 

de Simões; Athias e Botelho(2018) intitulada “Panorama Nacional e Internacional de 

Indicadores Sociais” bem como o estudo sobre“Desigualidades Sociais por Cor ou 

Raça no Brasil” (IBGE, 2019b).  

Florianópolis foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) uma das “cidades mais criativas” do país 

em 2014, tendo um dos melhores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Brasil, o que lhe dá maior e melhores atributos no país. Isso faz com que muitos 

queiram lá residir para o resto das suas vidas e ou pelo minimamente conhecer a 

região geográfica da Ilha de Santa Catarina (IBGE, 2017). 

A Ponte Hercílio Luz liga a parte continental à ilha, e é um dos cartões 

postais da cidade. Na ilha é onde fica também a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), que recebe muitos estudantes de diferentes contextos sociais e 

econômicos. É possível dizer que Florianópolis é vista como a cidade dos “sonhos” 

para muitos, principalmente brasileiros de outras regiões do país. Ela providencia a 

segurança da população, quesito muito almejado para o cidadão circular e caminhar 

à vontade e com tranquilidade. Há paisagens lindíssimas, a contar pela geografia do 

espaço, a fauna e praias, com as águas geladas, característica do oceano atlântico, 

além de proporcionar as quatro estações do ano (Outono, Inverno, Primavera e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_das_Nações_Unidas_para_a_Educação,_a_Ciência_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_das_Nações_Unidas_para_a_Educação,_a_Ciência_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Hercílio_Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Catarina
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Verão) bem definidas. Esta visão e sentimento da cidade de Florianópolis foi 

partilhada por José Douglas15 numa das nossas conversas informais e interculturais, 

sentimento este compartilhado também com este pesquisador, atentamente 

observando os sinais da lindeza da cidade e seus atrativos. 

O sentimento que se tem por Florianópolis é de gratidão, alegria e 

esperança, por tudo que vivemos e por aquilo que falam os que lá residem, 

legitimado também pelo IBGE (2017 e 2018). As pessoas que vivem na Ilha sentem 

o ar fresco, tranquilo, aliviante e com o clima próprio da região, desfrutam das 

inúmeras oportunidades que ela apresenta. Entretanto, tudo tem seu valor e preço, 

isto é, a cidade pode ser muito cara econômica e financeiramente falando, 

principalmente para grande parte da população brasileira que não dispõe de 

recursos. Esta camada social de baixa renda, ou pobre, reside em “morros” ou 

pequenas “favelas” na cidade.  

Podemos conhecer uma cidade com base no paladar (comida). Neste caso 

“Florianópolis é um paraíso para quem gosta de sol, mar e peixe fresco.”16 Ela tem 

vários pratos típicos como “pirão de peixe, tainha frita, recheada ou assada, pastel 

de berbigão”17 entre outros sabores, além dos importados como pratos do Oriente 

Médio (Japão, Índia, China) e do Ocidente (Portugal, Itália e Alemanha), mostrando 

que Florianópolis é uma cidade pluricultural. 

O intercâmbio linguístico na cidade de Florianópolis é feito na sua grande 

maioria em língua portuguesa, mas também existem outras línguas que circulam. 

Para além de brasileiros nascidos e criados ali, conhecidos como “Manezinho da 

ilha”, existem pessoas de outros contextos. Os nativos, vulgo “manezinhos”, são 

pessoas nascidas e “crescidas” na cidade e com um sotaque (como marca de 

identidade cultural) único e inconfundível. Entretanto, muitos nativos da terra não 

são tão abertos, técnica e socialmente falando, para os “estranhos”, estrangeiros, da 

e na cidade, sobretudo com negros de origem africana. Isso tende à uma violência 

social e simbólica pelo fato de muitos nativos serem, como podemos dizer, “meio 

frios”, isto é, tratarem com determinada frieza estas pessoas, conquanto não deixam 

de serem cordiais. Aliás, a UFSC, pela diversidade cultural que nela circula e por ser 

 
15 José Douglas Alves dos Santos é Doutor em Educação na UFSC. Integra o Núcleo Infância, 
Comunicação, Cultura e Arte (NICA/UFSC) e o Coletivo Tecendo: Cultura, Arte e Educação e 
atualmente reside na cidade de Florianópolis. Na altura da pesquisa cursava o doutorado. 
16 Disponível em: https://bit.ly/3HzOjc9 Acessado em: 20/03/2020 
17 Disponível em: https://bit.ly/3HzOjc9 Acessado em: 20/03/2020. 

https://bit.ly/3HzOjc9
https://bit.ly/3HzOjc9
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uma universidade do e para o mundo, é um exemplo inspirador de trocas, abraços e 

gestos de experiência e convivência social, cultural e acadêmica. 

 

3.1.3.2 Cidade de Quelimane 

 

A cidade de Quelimane está em Moçambique. País localizado no continente 

africano, mais precisamente na África Austral, contemplando onze (11) 

estados/províncias, dos quais há o estado/província de Zambézia, sendo a sua 

capital Quelimane. A cidade tem uma área de 117 km2, com população estimada de 

400.000 habitantes, predominando o clima tropical18. Desde antes e com todo o 

processo de colonização, datado de 1498, pelos navegadores portugueses, esta 

região sofreu muitas metamorfoses. Isto é, de uma simples região, aldeia, para vila 

(vilarejo) e desta para a categoria de cidade como se avança no seguinte trecho: 

“Em 1763 foi criada como Vila, sendo elevada à categoria de Cidade a 21 de agosto 

de 1942 (sob o Diploma Ministerial n.º1/42). Após a independência nacional em 

1975, foi denominada com a categoria de Cidade de nível C (resolução n.º 7/78 de 

25 de abril).”19 

Quelimane junto com Florianópolis são cidades que fazem parte da 

pesquisa. Localizada no centro do país (INE, 2017), tendo em vista que Moçambique 

possui três regiões geográficas que dividem o país: Sul, Centro e Norte. Uma cidade 

pequena e acolhedora. Tem majoritariamente casas feitas de pau-a-pique (material 

artesanal e local) e poucas casas de natureza convencional (de blocos de cimento). 

Nos últimos anos podemos notar um figurino diferente, crescendo exponencialmente 

a construção de casas convencionais. 

Moçambique, em relação ao turismo, é um país hospitaleiro, sem contar os 

conflitos políticos, econômicos e culturais que acontecem frequentemente, de modo 

espontâneo e cíclico nas regiões do Centro e Norte do país. Isto ocorre devido às 

riquezas existentes nestes espaços, bem como pela centralização de poderes 

(político e econômico), aliado à ganância e acumulação de capitais e bens por parte 

de pessoas privilegiadas, permitindo assim a visibilidade das assimetrias regionais. 

Este pequeno grupo de pessoas possuem a possibilidade de deterem da maior 

 
18 Disponível em: https://www.uccla.pt/membro/quelimane  Acessado em: 19/junho de 2020. 
19 Op.cit, 19/junho de 2020. 

https://www.uccla.pt/membro/quelimane
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notabilidade/visibilidade social e de controle de bens e serviços(riquezas) do país, 

controlando áreas fundamentais para vida da população. 

Há em Quelimane praias e o melhor carnaval de Moçambique, com muita 

diversão cultural. Isto lhe confere o “apelido” carinhoso de “pequeno Brasil”. Como já 

dito anteriormente, podemos afirmar que também se conhece uma cidade com base 

na comida. E há na cidade vários pratos locais, com gastronomia típica e tradicional, 

desde a mukapata, a galinha à zambeziana, nhewes20 e mariscos. É também 

possível acessar comida ocidentalizada, além de arroz com feijão (que é muito 

consumido entre os nativos), bacalhau, aletria entre outras iguarias. 

Notabiliza-se na cidade uma forte miscigenação linguística e cultural. 

Embora algumas vezes os nativos, vulgo “machuabos” da língua local echuabo, 

nascidos em Quelimane, tendem a ser muito “vaidosos e orgulhosos”, por meio da 

instrução/escolarização básica que data do período colonial, notável até hoje. 

Não existem pessoas perfeitas, nem em Florianópolis nem em Quelimane, 

tampouco no mundo. Contudo, chamamos a conscientização de convivência social e 

culturalmente respeitosa entre povos, sejam próximos ou distantes, diferentes ou 

semelhantes.Ainda assim, os nativos de Quelimane são muito interessados pela 

escola, sendo aplicados e trabalhadores. O que os conferem uma diferenciada visão 

do mundo. Importa-nos salvaguardar que enquanto em muitos contextos de 

Moçambique se assiste o abandono da escola pelas pessoas, especificamente de 

meninas/mulheres, por razões várias, Quelimane, com todas as restrições ou 

especificidades possíveis, é uma das poucas cidades com índice considerável de 

mulheres indo à escola, e “dificilmente” abandonam. O que é um ganho significativo 

para a cidade e o estado no seu todo. 

 

3.1.4 Escolas Escolhidas para a Pesquisa 

 

São duas as escolas envolvidas para esta pesquisa, uma em cada contexto. 

Isto é, o Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis(IFSC-F) no Brasil e a 

Escola Secundária Geral Patrice Lumumba na cidade de Quelimane(ESGPL-Q) em 

 
20 Disponível em: http://www.afreaka.com.br/gastronomia-zambeziana/ .Textos e fotos de Flora 
Pereira da Silva. Acessado em: 20/08/2019; Entre outros textos de e sobre a gastronomia 
zambeziana. 
 

http://www.afreaka.com.br/gastronomia-zambeziana/
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Moçambique, onde trabalhamos com três turmas por cada escola, escolhidas de 

acordo com a disponibilidade da mesma. O IFSC e ESGPL têm cada uma delas um 

histórico sociocultural e político diferenciado com base na sua gênese. 

Importa-nos destacar que estas duas escolas são contempladas por vários 

fatores: a começar pela notabilidade das mesmas em cada contexto em que estão 

localizadas, pela proximidade que tivemos em conhecer cada uma delas e por 

termos tido a oportunidade, por meio de convite, para participarmos do clube de 

escrita do IFSC-F, já que éramos estudantes do PPGE/UFSC. Também tivemos a 

experiência de acompanharmos estudantes do quarto ano da Licenciatura em 

Ensino de Português da então Universidade Pedagógica – Delegação de 

Quelimane, hoje Universidade Licungo, para o estágio pedagógico na ESGPL da 

cidade de Quelimane. 

 

3.1.4.1 Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC), mais concretamente o Instituto Federal de Santa Catarina, configurado com 

a sigla IFSC-F, sofreu ao longo dos tempos várias transformações de nomes, 

infraestruturas e ampliação de campus até chegar ao que é hoje. O “IFSC 21 foi 

criado por meio do decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo presidente 

Nilo Peçanha, como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina”. Esta Escola 

teve seu percurso histórico de missão e visão de acordo com o tempo e o contexto 

que vivia e vive, isto é, foi-se aperfeiçoando ao passar dos anos. Já foi chamada 

também “Da Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina à Liceu Industrial de 

Florianópolis22”. “Em 1962, a Escola Industrial de Florianópolis transferiu-se para 

uma nova sede, na Avenida Mauro Ramos, no Centro de Florianópolis, no local onde 

hoje funciona o Campus Florianópolis.” Ver anexo X e XI - (Foto da placa e parte 

frontal/entrada do IFSC em Florianópolis). 

Atualmente a instituição localiza-se na região central (zona urbana) de 

Florianópolis e por isso afirma-se que se trata de uma Escola da cidade, incluindo 

vários estudantes, de diferentes proveniências e estratos sociais. Inicialmente, o 

 
21 Disponível em: https://www.ifsc.edu.br/historico Acessado em: 20/11/2019 
22 ALMEIDA, Alcides Vieira de. Da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis: Publicações do IF-SC, 2010. 

https://www.ifsc.edu.br/historico
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IFSC acolhia alunos de baixa renda para lhes agregar outros saberes e dar-lhes 

oportunidades de acesso a um ensino de qualidade, e assim promovendo a 

transformação social. O IFSC-F recebeu, por muito tempo, alunos para estudar no 

nível fundamental, hoje recebe mais os de nível médio, nosso público-alvo. 

Soubemos também que, atualmente, a escola/o instituto, para além do médio, oferta 

cursos à nível de bacharelado e licenciaturas nas mais diversas áreas de 

conhecimento. E ficamos sabendo a partir da Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional do Brasil (LDB) que o ensino básico é da responsabilidade dos municípios, 

o ensino médio é das escolas estaduais com a comparticipação de determinados 

institutos e o ensino superior é da responsabilidade do governo federal. 

 

3.1.4.2 Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane 

 

A Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane é nomeada 

nesta pesquisa pela sigla (ESGPL-Q)23. Ela foi construída em 1817, para servir aos 

alfandegários e mais tarde passou para Entreposto e Armazéns de venda de 

pessoas escravizadas para o Ocidente e Oriente Médio (Médio Oriente), dada a sua 

localização central na cidade de Quelimane, próximo do mar (a parte traseira é a 

marginal da cidade), vulgarmente conhecido por rio de bons sinais. Após a abolição 

da Escravatura, que em Moçambique só se verificou notável e juridicamente no 

século passado, passou à Escola Comercial 24 , e várias outras designações de 

nomenclatura portuguesa (europeia) até ao atual nome. Tudo isso feito por meio de 

decretos/leis, estas designações foram proporcionadas pelo ambiente político, 

econômico e cultural da época.  

A Escola (ESGPL-Q) está localizada na intersecção de duas avenidas: Av. 

Heróis de Libertação Nacional (Marginal da cidade) e Av. Samora Moisés Machel 

(designação da avenida em homenagem ao primeiro presidente de Moçambique 

independente). Logo, é uma escola da e na cidade (Ver anexo XII e XIII – Foto da 

parte frontal e entrada da ESGPL-Q). A localização geográfica desta escola chama 

atenção, pois está no centro da cidade, atraindo muitos estudantes, sendo muito 

concorrida por alunos de vários estratos sociais e proveniências (desde os da 

 
23 Historial da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba – Quelimane. agosto de 2019. 
24 Instituto Industrial e Comercial 1º de Maio de Quelimane, hoje funciona, mas num outro local. 
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região/zona rural até aos do centro urbano, e de outras partes do estado/província e 

do país todo). 

A Escola25ofertou por muito tempo o nível básico (que compreendia a 1ª a 7ª 

série),  e atualmente disponibiliza dois níveis de aprendizagem no ensino secundário 

geral, o primeiro ciclo que vai da 8ª série/classe (ano) até a 10ª fase, e o segundo 

ciclo, que vai da 11ª série ou classe/ano até ao 12º ano. Este último ciclo de 

aprendizagem corresponde ao nível médio em Moçambique na altura da pesquisa.  

A partir de 2017/2018, iniciou-se uma reforma no ensino básico do país. 

Desde então, o Plano Curricular de Ensino Básico (PCEB) de Moçambique está 

passando por várias mudanças na sua planificação e (re)construção, ganhando 

novas designações e novos níveis de aprendizagem. De certo modo, será sentido na 

(re)configuração curricular do nível médio até ao término desta pesquisa. Isso 

significa que quem finaliza o nível médio está autorizado e legitimado a realizar o 

exame de admissão (conhecido no Brasil como vestibular) para concorrer a uma 

vaga na universidade pública. Em Moçambique, diferentemente do Brasil, só se 

concorre uma e única vez em cada ano para ter acesso ao ensino superior público. 

É com estudantes de nível médio que trabalhamos nesta pesquisa, onde foram 

realizadas as nossas oficinas pedagógicas em Moçambique.  

Notamos que esta escola, ao longo dos tempos, foi recebendo vários nomes 

e reformulada desde os níveis de aprendizagens até ao patrimonial (infraestrutura), 

resistindo no passar dos anos. Seja pela sua antiguidade ou valor histórico, e sendo 

chamada pelo nome de Patrice Lumumba26 na atualidade, nome de um herói pan-

africanista (líder africano que lutou para libertar o seu país e outros do continente, 

inspirando pessoas e ideias). Esta e outras informações relacionadas à Escola 

(ESGPL-Q) podem ser encontradas nos documentos normativos da mesma 

(Historial e Regulamento Interno). 

 

3.1.5 Turmas pesquisadas 

 

Agora passamos a conhecer as turmas pesquisadas, isto é, a localização 

das turmas e características dos alunos: curso, origem, idade e renda social e 

 
25 Regulamento Interno da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de Quelimane. Governo do 
distrito de Quelimane, província da Zambézia, da República de Moçambique. fevereiro, 2019. 
26 Em homenagem a libertadores de África e lutadores pelas independências dos países africanos. 
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econômica para além da sala de aulas em que nos encontramos com os estudantes 

e consecutivamente ministramos as oficinas pedagógicas. Demarcando aqui que 

fizemos a pesquisa em duas escolas públicas, uma no Brasil e outra em 

Moçambique. 

 

3.1.5.1 Turmas do IFSC em Florianópolis 

 

Foram pesquisadas noIFSC-F, através das oficinas pedagógicas, três 

turmas. Agrupamos essas turmas em somente uma no contexto brasileiro, do 

mesmo modo para o contexto moçambicano, para que não houvesse repetições. 

Contudo, demarcamos suas singularidades e peculiaridades. Estas turmas na 

grande maioria são compostas por adolescentes e jovens de 14 a 19 anos de idade, 

cursando Educação Profissional e outros níveis de ensino. Importante destacar que: 

 

No Brasil, considerando apenas o ensino médio, a quantidade média de 
alunos por turma é de 37,2 segundo o Censo Escolar 2002. Nas escolas 
privadas, essa relação é de 32,6 e nas públicas, de 38 estudantes por 
turma.” O Censo Escolar (2004) diz que “o Brasil tem maior número de 
alunos por professor no nível secundário.” Assim, “[…]  Em 2017, a média 
de alunos por turma foi de 30,4 no Ensino Médio; de 23, no Ensino 
Fundamental; e de 16,3 na Educação Infantil. As turmas da rede pública são 
maiores que as da rede privada para todas as etapas de ensino. (INEP, 
2018). 

 

Há no Brasil um número alto de estudantes por turma, ao nível dos 

estados/países e que fazem parte das Américas. As turmas do IFSC-F são, portanto, 

heterogêneas, vindos, na maioria, da periferia, (favelas e morros e regiões mais 

afastadas do centro urbano), com uma condição social e econômica inferior, muitos 

em condições de vulnerabilidade social (IPEA, 2015), com pouco acesso a recursos 

econômicos. Por outro lado, há estudantes vindos do centro urbano, com uma 

condição socioeconômica estável e outros de classe média que se encontram em 

melhores condições socioeconômicas. Constatamos isso a partir da observação no 

local (IFSC) e por meio de critério de ingresso na instituição como ilustra a seguinte 

passagem: 

 

O IFSCadota o sistema de ingresso semestral para os cursos de Educação 
Profissional de Nível Médio e para os cursos de Graduação. Os processos 
de ingresso para as demais modalidades ocorrem ao longo do ano. Os 
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processos de ingresso são realizados de três maneiras: Sorteio; Análise 
documental [e] Prova: Exame de Classificação para os cursos técnicos 
eVestibular e nota do ENEMpara os cursos de graduação presenciais 
(PORTAL IFSC, 2019, s/p). 

 

O IFSC, mesmo na atual conjuntura sociocultural, política e econômica que o 

Brasil está vivendo, diante dos cortes financeiros e ataques ideológicos advindos do 

Ministério da Educação (MEC)/Governo Federal que dirige o país desde 2018, não 

deixou de salvaguardar sua missão e princípios de existência/construção. 

Proporcionar formação em saber-fazer à população de baixa renda de modo 

sustentável (ALMEIDA, 2010). É possível perceber, no cotidiano do IFSC-F, que há 

ligeiras mudanças do padrão de estudantes. Isto significa que a instituição não é, só 

e simplesmente, para estudantes desfavorecidos socialmente, mas para todos os 

cidadãos que reúnem os requisitos básicos exigidos, mediante o edital/critério de 

ingresso. 

Quanto às turmas, nomeadas em 1, 2 e 3 do IFSC-F, vimos que possuem 

características semelhantes, desde idade, número de estudantes por turma e a 

renda socioeconômica dos alunos. Mesmo assim as turmas são heterogêneas, com 

hábitos e costumes distintos, embora com pretensões e visões de mundo muito 

próximas. Esta proximidade de pensamento se aproxima na perspectiva comum de 

ver e viver o mundo atual e global. Há um grau de proximidade nas idades que 

tendem a valorar essas pretensões. Em relação a renda socioeconômica, a partir de 

dados do IBGE (2017) e INEP (2018) que também agrega dados de 2004 a 2017, 

bem como através das conversas interculturais, pudemos corroborar a multiplicidade 

que transita a escola em que pessoas de diferentes estratos sociais e níveis de 

escolarização oriundas de vários espaços/ contextos frequentam o instituto. 

O Clube de Escrita, no Labtexto do IFSC-F, foi uma das turmas 

pesquisadas. É uma turma bastante pluridiversa, sobretudo pelo fato de congregar 

não só a comunidade estudantil como também pessoas interessadas em participar 

no e do clube de escrita. Por este fato, sentidos mais intensamente essa pluralidade 

em suas origens e de visões de mundo.  
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a) Clube de Escrita - Turma um 

 

Conforme dito anteriormente, uma das turmas pesquisadas foi o Clube de 

Escrita (turma1), no IFSC-F, por meio de um convite recebido pela nossa 

participação nos eventos do mesmo.  

 

O Clube de Escrita é um projeto de extensão realizado no IFSC Campus 
Florianópolis que promove encontros semanais dedicados à prática da 
escrita literária desde 2014. O objetivo do projeto é proporcionar, através da 

leitura e escrita de textos literários, o exercício da autoria, a prática da 
escuta, da apreciação e da troca entre os participantes (TANON; LEAL; 
CARDOSO, 2020, p.1). 

 

É importante detalharmos como chegamos ao Clube de Escrita no IFSC-F. 

O autor desta tese faz parte do grupo de pesquisa TECENDO - Cultura, Arte e 

Educação, vinculado ao PPGE/UFSC. Neste local conheceu a docente de Literatura, 

professora Elisa27, que também participa do grupo de pesquisa e é docente no 

instituto. A partir dela tivemos o convite para conhecer, frequentar e participar das 

sessões do Clube de Escrita. Prontamente aceitamos o convite e começamos a 

participar dos encontros. Estamos a falar do ano de 2019, em que o ambiente era 

favorável comparado com o atual período da pandemia (2020 e 2021). Lá podia-se 

abraçar e tocar com proximidade. E foi o que aconteceu. Passamos a participar 

assiduamente e contribuir com o pouco da nossa experiência e conhecimento nos 

assuntos abordados durante os encontros. 

Esta foi uma oportunidade ímpar de trocas de saberes e conhecimentos, 

desde as temáticas previamente acordadas até as que se propunham em debate. 

Dentro do Clube de Escrita, enquanto falávamos sobre as Literaturas Africanas, 

veio-nos um pedido formulado pela responsável do evento para participarmos das 

suas aulas e abordarmos a temática relacionada com a Literatura Moçambicana. A 

docente Elisa facilita suas aulas em vários cursos do IFSC-F e de lá consegue 

convidar seus alunos para o clube. Nem todos tem interesse em participar. Mas 

quem queira e tenha disponibilidade o faz, neste espaço aberto e de âmbito de 

 
27Professora de Literatura do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) desde 2012, doutora em 
Teoria Literária e mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
integrante do Grupo de Pesquisa Educatecnoarte (IFSC), trabalha principalmente com os seguintes 
temas: poesia, literatura, crítica literária, subjetividade e escrita, ensino de literatura. 
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extensão escolar. Sendo assim, passamos a frequentar e nos dedicar com intuito de 

animar nossa prática. 

Num dos encontros com o orientador desta tese, nos foi pedido sobre a 

possibilidade de escolhermos uma ou várias escolas/alunos para fazerem parte da 

pesquisa no contexto de Florianópolis/Brasil. Não hesitamos em contactar a 

responsável por coordenar o clube para o efeito. Fomos aceitos e posteriormente 

passamos a colaborar com a docente e com as turmas indicadas, enquanto 

fazíamos nosso trabalho. Neste momento, a facilitadora das turmas, o pesquisador e 

os intervenientes da pesquisa levaram em conta os procedimentos éticos e 

científicos que demandam esta prática, desde a consulta, o pedido de autorização, 

as reservas e limites na costura das oficinas promovidas. 

Importa salientarmos que os encontros do Clube de Escrita, em 2019, 

aconteciam semanalmente às terças-feiras no Labtexto - (sala D102 do Campus 

Florianópolis) das 12h às 13h30 (TANON; LEAL; CARDOSO,2020, p.4). Deste modo, 

 

 O Clube de escrita cumpre o propósito da extensão ao integrar comunidade 

interna e externa e ao proporcionar um espaço de formação e construção 
de conhecimento não restrito pelo formato curricular, no qual participam 
professores, estudantes, técnicos e comunidade (TANON; LEAL; 
CARDOSO, 2020, p. 5).  

 

Dentro deste espaço, de participação de comunidade externa, que tivemos a 

oportunidade e possibilidade de fazer parte do mesmo, conforme relatado 

anteriormente. 

 

O Clube tem sido um espaço de pesquisa para os professores e estudantes 
que nele se engajam, pois sugere e incita a investigação de metodologias, 
temas, propostas e abordagens que repercutem na prática docente e 

também na vida discente (TANON; LEAL; CARDOSO, 2020, p. 6). 

 

A partir desta perspectiva, e também por agregar pessoas de fora do 

ambiente escolar, com outras nuances e visões do mundo, foi o que nos permitiu 

promover a nossa pesquisa para ampliarmos e alcançar aquilo que pesquisávamos. 

Esta foi uma oportunidade de grande aprendizado, dada a abertura que o Clube de 

Escrita teve e tem em garantir diferentes entidades/personalidades para o evento. 

Oradores, debatedores ou simples participantes. Isto nos deu uma enorme abertura 

de convivência intercultural, vivências e experiências entre Moçambique e as várias 
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regiões do Brasil. Uma autêntica escola de aprendizado, destacada aqui por ter sido 

a porta de entrada no IFSC-F, e possibilitando entrarmos também em outras turmas 

no Instituto Federal. Vale dizer que o Clube de Escrita foi também designado aqui 

por turma um (01). Mais a diante na conversa intercultural, da oficina pedagógica, é 

denotado como tudo aconteceu, descrevendo as particularidades e singularidades 

desta rica experiência. 

 

b) Turma dois 

 

A turma dois, (turma2), do IFSC-F é, assim como dito anteriormente, 

diversificada. É caracterizada pela heterogeneidade, entre adolescentes maiores de 

16 anos, havendo respeito às diferenças na pluralidade. Provenientes de diversas 

condições socioeconômicas e geográficas, o que contribui significativamente para a 

miscigenação cultural da turma. Isto de certo modo potencializa a aprendizagem. 

Sua constituição, em termos numéricos, obedece aos critérios de ingresso específico 

na instituição, enquadrado dentro dos limites gerais, girando em torno de 30.4 média 

de alunos por turma (INEP, 2018). É um número volumoso, se considerarmos a 

atenção do professor com cada aluno durante as aulas. Apesar disso, a dinâmica 

fluiu bem e conseguiu-se atingir os objetivos pedagógicos e da pesquisa. Uma 

particularidade é que nesta turma houve tendência de fala equilibrada entre homens 

e mulheres. É uma turma muito ativa e foi curiosa nos debates de e sobre a cidade 

de Quelimane e o país, Moçambique.  

 

c) Turma três  

 

A turma três (turma3) era composta mais de meninas do que de meninos, é 

o que observamos a partir da nossa experiência. Desde o começo até ao fim da 

oficina houve muita interação da turma. Vale realçar a animação e o envolvimento da 

mesma, sobretudo quando terminávamos o tempo de trocas, e as conversas se 

estendiam nos corredores. Isto nos levou a pensar sobre a curiosidade e vibração da 

turma com esta experiência. A todo tempo tentamos salvaguardar seus anseios e 

aspirações, retribuindo, sempre que possível, a suas expectativas. Foi muito 

convidativa nossa troca, especialmente pela abertura de conversação com as/os 
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estudantes. Trabalhar com esta turma em particular, bem como com as outras, foi 

uma experiência significativa para ampliar nossos olhares, conhecimentos e 

horizontes sobre seus contextos e realidades, bem como da escola e do povo em 

geral.  

 

3.1.5.2 Turmas da ESGPL em Quelimane 

  

São três as turmas pesquisadas neste estudo, para cada escola e cidade 

abrangidas nesta pesquisa. Foram três no IFSC de Florianópolis e outras três na 

escola da cidade de Quelimane. Na fase de análise e interpretação das oficinas 

pedagógicas agrupamos as turmas numa só em relação ao contexto brasileiro, bem 

como no contexto moçambicano.  

O trabalho de campo em Moçambique decorreu no período da pandemia (da 

Covid-19), diferentemente do IFSC-F, que nos obrigou, de imediato, a reconstruir a 

operacionalidade das oficinas pedagógicas, dadas as medidas imposta pelo governo 

local e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Cada uma destas turmas nos 

apresentou um ambiente e contexto social, cultural e estudantil diferente, a ver com 

o enquadramento ontológico, de experiência de vida e vivências em termos de suas 

origens, como faixa etária dos alunos, níveis de escolaridade, renda social e 

econômica, além das suas aspirações. 

As turmas da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane -

ESGPL-Q, à semelhança das turmas do IFSC-F, são heterogêneas. A 

heterogeneidade é um exemplo da conjuntura atual de Moçambique, assim como do 

mundo. Quelimane recebe muitas pessoas de diferentes contextos, principalmente 

de estratos socioeconômicos diferentes, de várias regiões do país e do mundo como 

Portugal, Itália, Espanha, Cuba, Estados Unidos e outros. Isto contribui 

significativamente para a miscigenação linguística e cultural da e na cidade.  

A ESGPL-Q atrai vários olhares e muitos alunos querem lá estudar. Vale 

dizer que as turmas em Quelimane são mais cheias nas salas de aula, ou seja, mais 

numerosas (superlotadas), chegando a ter de 50 a 70 alunos por sala. E vamos 

refletir mais sobre isso no decorrer do trabalho. 

Grande parte dos estudantes é da periferia, de zonas/bairros afastados do 

centro e com condição social e econômica baixa, devida às desigualdades 
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existentes, potenciando a estratificação/classificação social. As formas de ingresso 

na escola dependem das vagas que a respectiva escola dispõe em cada ano. Bem 

como a direção de Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) 

da cidade, algo como uma rede de educação municipal no Brasil. Este serviço tem 

um papel fundamental na gestão e encaminhamento de listas de intenções, 

estipulando o número de vagas para cada escola que não tenha o ensino secundário 

geral e especificamente o nível médio, para determinadas escolas do seu contexto 

jurisdicional. Estas escolas registram equitativamente seus alunos aprovados para 

as classes/anos subsequentes, e junto da escola disponibilizada possam para se 

matricular. Com isso dão continuidade a vida estudantil. 

 Vindos de diferentes escolas e localidades, a renda da grande maioria é 

baixa. Isto tem a ver com o contexto vivido em Moçambique, atravessado desde a 

guerra colonial (contra o colonialismo português), guerras civis, principalmente a dos 

“Dezesseis anos”, deflagrada entre partidos irmãos, da Frente de Libertação 

Nacional (FRELIMO), partido que proclamou a independência nacional e governa o 

país até hoje, em 2022, e da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o 

maior partido de oposição no país, engrandecidas pelas assimetrias regionais 

existentes em Moçambique.  

A escola em referência também acolhe e recebe estudantes de classe média 

e alta, dada a sua localização no centro urbano onde a máquina administrativa do 

Estado opera, e os seus colaboradores, que detém status mais altos, residem. 

Sendo para tal a presença dos seus educandos nesta escola. É possível afirmar que 

a escola é uma instituição atrativa, que alberga à diversidade cultural característica 

de Moçambique. Aliás, o país é multicultural, linguístico e plurietnico, como nos 

afirma Hildizina Dias (2010).  

Normalmente, e de acordo com a Estratégia do Ensino Secundário Geral 

2009 - 2015, demonstra que  

 

no ESG1, o rácio alunos por turma por província variou, em média, em 2007 
entre 56 e 70, enquanto no ESG2 variou entre 51 e 85. Esta situação 
dificulta a gestão pedagógica e tem consequências para a qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem (MEC, 2009, p.19-20). 

 

 Esta subida galopante de turmas numerosas/superlotadas em Moçambique, 

especificamente na escola pesquisada, deve-se pela expansão do ensino público, 
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sobretudo do ensino fundamental, não sendo acompanhado, ao mesmo ritmo, com o 

desenvolvimento das infraestruturas (construção de escolas e salas de aula), bem 

como o investimento em formação de professores para os níveis subsequentes. 

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2019) evidencia que Moçambique é um país muito pobre. Grande parte da 

população vive com menos de um dólar por dia, tendo espectativa de vida estimada 

de 63,0 anos para mulheres e 57,1 para homens. Por esta precariedade o Ministério 

de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) de Moçambique, (equivalante 

ao MEC no Brasil), adotou o uso de uniformes para alunos, e batas para professores 

de escolas. O uso do uniforme corresponde a função igualitária dos alunos, pelo 

menos ao nível de indumentária, o que reduz os olhares não desejados e 

subalternização de determinados estudantes no ambiente escolar. Isso tem o intuito 

de promover uma convivência mútua e coletiva, embora emana de um passado 

colonial recente, correspondendo a práticas coloniais no século passado. Vamos 

agora as especificidades de cada turma. 

 

a) Turma um  

 

Em Moçambique, de um modo geral, organizam-se as turmas levando em 

conta o equilíbrio entre meninos e meninas, proximidade de idade, obedecendo uma 

hierarquia ascendente em termos de faixa etária. A turma um (turma1) da ESGPL-Q 

não foge a regra. Uma turma com grande diversidade cultural, característica 

regional, dado seu mosaico linguístico, social e contextual/cultural. A experiência da 

realização das oficinas pedagógicas (OPs) nesta turma aconteceu como havíamos 

programado, dentro do panorama vigente, período da pandemia, Covid-19. 

Os alunos desta turma possuem aspirações distintas, com foco na conclusão 

do nível secundário, acessando o certificado do 12º ano (12ª classe que equivale ao 

nível médio em Moçambique), permitindo-os a concorrer às vagas em Universidade 

Públicas ou particulares. A conclusão do ensino médio é, também, passaporte para 

o emprego, mesmo que a grande maioria desses empregos seja de “pouca dura” - 

(subempregos, com baixos salários). Ao concluir essa formação os alunos podem 

acessar outras possibilidades profissionais e humanas, desde o curso de formação 

de Professores, que recebe graduados do 10º ano e 12º respectivamente, bem 
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como ingressar em algumas empresas particulares/privadas a fim de realizar 

estágios profissionais e, caso a empresa necessite de recursos humanos em 

determinadas áreas, os que lá passaram têm prioridade.  

 

b) Turma dois  

 

A turma dois (turma2) havia mais meninas que meninos e tendiam a ser 

mais conversativas. Foi uma ótima oportunidade de conversa de e sobre as 

temáticas e assuntos relacionados aos dois países (Brasil e Moçambique). 

Efetivamos a realização das oficinas pedagógicas e foi uma experiência única, 

especialmente pelo envolvimento da turma. As/os estudantes são provenientes 

desde os bairros mais distantes até aos do centro. Com modos de vida e 

experiências também diferentes, mas com algo em comum: estudar e se formar para 

prosperar no futuro. Em Moçambique a escola é uma alavanca do progresso, não só 

de conhecimento, mas como possibilidade de ter acesso a uma renda para sustento, 

ajudar aos seus próximos, evidenciado na conversa intercultural. 

 

c) Turma três  

 

Os alunos da turma três (turma3) compreendiam as idades entre 17 a 20 

anos, diferente das anteriores que eram a partir de 16 anos. Na ESGPL-Q a grande 

maioria das turmas são compostas por jovens, de 16 a 22 anos de idade, cursando 

ensino secundário geral. A constituição das turmas em Moçambique, principalmente 

no ensino fundamental (primário) e secundário, são feitos obedecendo a hierarquia 

ascendente da idade. Isto é, nas primeiras turmas ficam os mais novos e as últimas 

os mais velhos. Como as demais, essa é uma turma diversificada, com desejo de 

finalizar o ensino médio e acessarem oportunidades futuras.  

Foi uma experiência de aprendizado interessante também trabalharmos com 

esta turma, onde as oficinas pedagógicas se tornaram uma realidade. Isso nos 

possibilitou ampliar horizontes em termos de dimensão de conhecimentos, visão de 

vida e nos inteirar dos desafios do cotidiano de grande maioria deles. 
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3.1.6 Percurso da pesquisa 

 

Como afirmamos anteriormente, trata-se de um trabalho acadêmico 

relacionado com os aspectos sociais e culturais de dois povos: Moçambique e Brasil. 

Estes foram manifestados nas cidades de Quelimane, no estado/província da 

Zambézia, e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Como base de pesquisa 

consultamos as obras físicas da Biblioteca Universitária da UFSC - Brasil e virtuais 

no Portal da CAPES, além de outras fontes. Em Moçambique, fomos a bibliotecas da 

Universidade Pedagógica – Sede, Centro de Línguas/Instituto Camões, Biblioteca 

Universitária Brazão Mazula (UEM), Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (INDE), nas bibliotecas da cidade de Quelimane e plataformas virtuais. 

Estas buscas tomaram um ritmo simultâneo na pesquisa, isto é, enquanto 

pesquisávamos o acervo bibliográfico, realizávamos também as oficinas 

pedagógicas (trabalho de campo), e escrevendo a tese.  

Escrever nestas condições, seguiu a premissa de produzir um texto que 

respeitasse os elementos científicos/acadêmicos e mantivesse focado na dimensão 

cultural dos alunos e das cidades envolvidas. Não foi tarefa fácil. Principalmente 

escrever para o outro ler, perceber, compreender e criticar sua escrita. Esta é uma 

tarefa árdua, seja para autor seja para o leitor/crítico. Por isso é necessário escrever 

com clareza, simplicidade e maturidade. Para esta construção, foi necessário e 

fundamental a partilha de experiências e vivências no grupo de pesquisa Tecendo - 

Cultura, Arte e Educação, do qual fazemos parte. Fomos tendo auxílios e agregando 

valores nesta construção, com diferentes pessoas e entidades para essa 

materialização.  

 

3.1.7 Oficinas Pedagógicas 

 

Há muitas designações sobre oficinas. Uma delas é a forma pela qual o 

conhecimento escolar pode ser abordadoe/ou produzido. Nesta pesquisa esta 

nomenclatura e ação recebe o nome de Oficinas Pedagógicas (OPs). Uma Oficina 

Pedagógica (OP) é considerada um lugar em que se elabora, fabrica ou constrói 

algo.  É onde um tema específico é trabalhado de forma rápida e objetiva (PRALON, 
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2004). Esta conceitualização de Pralon (2004), embora primordial, não têm 

consistência pelo seu caráter efêmero e pela tentativa de almejar consertar algo, o 

que entendemos pode ou não ocorrer. Durante o processo não pretendemos 

consertar os significados das coisas, das pessoas/alunos, das turmas ou das 

escolas/cidades, mas apresentar e demonstrar, descrever e examinar, quais as 

representações culturais circulantes pelas falas e textos dos estudantes, através das 

oficinas e o que está em jogo na relação cultural e intercultural. 

Na perspectiva de Vieira e Volquind (2002, p.11 e 55), as oficinas 

pedagógicas são também: 

 

 [...] uma forma de ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito 
coletivamente. [...]. Um espaço-tempo complexo, cujos participantes são 
atores e sujeitos, produzindo modos de interação capazes de superar a 
aplicação acrítica de teorias ou a prática pela prática, destituída de 

fundamentos teóricos. De tal maneira, a organização das oficinas é capaz 
de produzir experiências que permitam a integração teoria-prática e 
fomentem o desenvolvimento da autonomia docente contribuindo para a 
geração do conhecimento a partir da cumplicidade entre professores, alunos 

e recurso instrucional.  

 

Hildizina Dias et al. (2010, p. 64) também trazem uma abordagem sobre este 

conceito, limitando-se ao campo/espaço de atuação das oficinas. Isto é, as oficinas 

pedagógicas (OPs) só são elaboradas e produzidas no ambiente escolar. Nesta 

pesquisa, pretendemos alargar a percepção e compreensão das OPs. A depender 

dos objetivos e cenários, elas podem ser operacionalizadas em diferentes contextos 

socioculturais, mesmo com foco didático e pedagógico. De acordo com Tochon apud 

Dias et al (2010, p. 69), a criação de oficina pedagógica (OP) obriga os professores 

a saírem “do esquema preconcebido de uma organização linear das aprendizagens 

para encarar uma nova didática, dinâmica e complexa, deixando aberta a 

possibilidade de a planificação vir a ser ultrapassada pelos atos criativos”. É dentro 

desta perspectiva colaborativa, dialogal, conjunta e de reciprocidade avançada, 

defendida por Dias et al (2010, p. 69), que identificamos a pesquisa. Para isso 

convocamos Fonseca e Mendes (2012), visto que estas duas estudiosas consideram 

oficina como sendo um ambiente em que ocorre uma construção coletiva de 

saberes, através de trocas de experiências e de debates. Um lugar de grandes 

transformações, ocorridas com os sujeitos envolvidos nas oficinas. O que é 

corroborado também por Corrêa (2000), ao considerarmos oficinas pedagógicas 
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como sendo um modo de coexistências por meio de práticas cotidianas da 

sociedade, seja no meio escolar ou fora dele.  

Danilo Ribeiro (2017) fundamenta, na sua Dissertação de Mestrado, que 

“oficina se chega”. Isto pressupõe narrar/apresentar os acontecimentos. O que e 

como foi para chegar aqui ou lá? Que transformações aconteceram e a partir de que 

instrumentos?  Por isso é possível evidenciar a oficina em si, bem como o “ofício e o 

oficineiro”. Esta troca, ou combinação tripartida, possibilitou as transformações 

experimentadas com os alunos do IFSC-F e ESGPL-Q como oficineiro. 

Por outro, na tese de doutorado, Aline Krelling (2018) defende que oficinas 

são encontros de criação e experiências coletivas. Por isso remata o seguinte: 

“Estas oficinas-encontro, nomeadas de ‘oficinas de criação de histórias inventadas’, 

foram pensadas como espaços de experimentação que se (re)inventaram a cada 

história compartilhada” (KRELLING, 2018, p.9).  Ao nos deparar com esta temática 

também experimentamos o processo de modo coletivo, colaborativo e cooperativo. 

Para além de ser inovador, desde a elaboração até a implementação nas escolas. 

Aprendemos com isso que as oficinas pedagógicas cultivadas surgem de uma 

experiência e criação coletiva, de leitura, da utilização de instrumentos bem como 

sua aplicabilidade no cotidiano dos intervenientes desta pesquisa. 

É importante sabermos que as OPs podem ter vários objetivos, finalidades e 

serem materializados em diferentes momentos e/ou fases, não dependendo para 

isso de momentos fixos e uma hierarquia pré-definida. É dentro deste modo de 

pensar, agir e exercitar as oficinas que optamos por seu uso. Não só potencializar as 

oficinas pedagógicas, mas a dinamizarmos, salvaguardando a continuidade, 

discussão e crítica de e sobre os Estudos Culturais na contemporaneidade. 

 

3.1.8 Criação das Oficinas Pedagógicas no Brasil 

 

O primeiro movimento para construir as oficinas da pesquisa foi pensar nos 

mapas de Moçambique e do Brasil. Construímos pequenos caminhos desafiadores, 

e com isso minando eventuais embaraços para sua realização. E, como já 

demarcamos anteriormente, abraçamos os Estudos Culturais, no olhar de Stuart 

Hall, como referencial teórico e metodológico, na medida em que esta abordagem 

nos permite aprender fazendo. 
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Dito isso, “a metodologia dos Estudos Culturais fornece uma marca 

igualmente desconfortável, pois, […] sua escolha da prática é pragmática, 

estratégica e autorreflexiva” (SILVA, 2013, p. 9). Esta área teórico-metodológica nos 

levou a tecer, referenciar e potencializar a epistemologia do pós-estruturalismo, 

embasada pela desconstrução dos fenômenos sociais, dos objetos, do ser, de estar, 

de fazer e de partilhar conjuntamente as coisas. Através dela se permite 

pensamentos e conhecimentos múltiplos e plurais, também defendidos por Jacques 

Delors et al (2005) quando nos apresenta os quatro pilares da educação: saber ser, 

estar, fazer e viver em conjunto. 

O pós-estruturalismo questiona, instiga e possibilita um amplo debate em 

torno da razão, verdade e objetividade. Acreditando que “a escolha de práticas de 

pesquisa depende das questões que são feitas, e as questões dependem do seu 

contexto” (SILVA, opcit, p. 9). Notamos, majoritariamente, que pesquisar, neste caso 

concreto no Brasil e em Moçambique, é uma prática quase específica das 

universidades e das escolas técnicas ou institutos/centros específicos para 

investigação. Há, obviamente, outras instituições governamentais, empresariais e da 

sociedade civil que desenvolvem pesquisas. Mas é na Universidade Pública destes 

países em que, para este caso concreto, a pesquisa científica acontece com maior 

afinco, sendo um dos seus pilares junto com o ensino e a extensão. 

Acreditamos que isso não deveria estar circunscrito só e simplesmente 

nestes espaços, já que aí dependem uma parte gigantesca da sociedade, e poucas 

pessoas têm acesso garantido com equidade. Saber ler, escrever e pesquisar é um 

privilégio em países com grandes desigualdades sociais como são os casos de 

Moçambique no continente africano e Brasil nas Américas. Para vermos, escutarmos 

e sentirmos a pesquisa, a escrita e os seus respectivos impactos no mundo, é 

preciso reduzir estas desigualdades, que nos causam tantas estranhezas e 

dificultam transformações. Logo, pesquisamos e escrevemos como sendo uma 

potencialidade e responsabilidade sociocultural. É isto que Moreira et al. (2003) 

abordam, ao descreverem a centralidade da escola/universidade, o olhar e o 

direcionamento da pesquisa e escrita, para além do impasse e dilema dos 

intelectuais nas suas abordagens científicas e acadêmicas. 

 Com base no viés pós-estruturalista de crítica e contínuo debate, realizamos 

o esboço da nossa oficina, acompanhados sempre de um caderno de campo, 
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anotando os mínimos detalhes. Contextualizando as escolas públicas envolvidas e a 

processualidade das dinâmicas relacionadas com as oficinas pedagógicas, dentro e 

fora das instituições. Isso também faz parte do processo metodológico. 

Aliás, a tradição dos Estudos Culturais (ECs) emanam que a fundamentação 

teórica equivale ao capítulo teórico-metodológico de um trabalho desta natureza. 

Nesta pesquisa a oficina pedagógica é um dos determinantes de criatividade, 

atinente ao capítulo teórico-metodológico. Isto é, temos a oportunidade e a 

possibilidade de abordarmos os Estudos Culturais sem, no entanto, ser no viés dos 

artefatos culturais prontos. Outrossim, os Estudos Culturais no Brasil, concretamente 

na Educação Brasileira, são estudados, na maioria das vezes, a partir dos artefatos 

culturais (como filmes/cinemas, livros didáticos, entre outros). Nesta tese há criações 

de artefatos através de oficinas pedagógicas, envolvendo um trabalho conjunto e 

coletivo, colaborativo e cooperativo, desde a ideia ao objeto, até se chegar à 

execução. Nós (o pesquisador, os colaboradores e os estudantes envolvidos) 

fizemos isso acontecer juntos. 

Queremos ser nós a apresentar, descrever e discutir aspectos sociais e 

culturais de Moçambique, não simplesmente por termos nascido neste contexto, 

como também por termos crescido e estudado nele. Por termos tido a oportunidade 

e possibilidade também de conhecer, estar a viver por um período no Brasil, o que 

nos agrega mais valores, habilidades e potencialidade de abordarmos os dois 

contextos, com determinada maturidade. Somos nós falando de e sobre nós 

(questões culturais de Quelimane em Moçambique e de Florianópolis no Brasil), pois 

estamos vivendo os acontecimentos locais, prestando certa atenção a questões 

globais. 

Estudar a(s) cultura(s) de um povo é algo que faz emergir pensamentos, 

desejos, curiosidades, traços de certas simbologias, instiga-nos para os desafios 

constantes e contínuos na e da vida dos seres humanos. E o processo de 

desconstrução de determinados saberes/conhecimentos, verdades, valores, 

crenças, realidades e práticas consubstanciam, em grande medida, o guia norteador 

deste estudo. Este processo de desconstrução, vistos de um lado, do Ocidente, 

como afirma Edward Said (1978) que o “Oriente é uma invenção cultural e política do 

Ocidente”, ou do outro, do próprio Oriente, da América do Sul e do africano, como 

pretendemos destacar neste estudo, são fundamentais para a abertura de 
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horizontes, de saberes e de conhecimentos e reconhecimentos de certas práticas 

culturais do cotidiano, o que de certo modo representa a importância e a pertinência 

desta pesquisa. 

Ao usarmos oficinas pedagógicas como estratégias metodológicas, 

baseamo-nos na observação direta e nas narrativas culturais, por meio de uma 

carta-convite aos estudantes pesquisados e outras dinâmicas efeituadas. Isto é, as 

oficinas pedagógicas promoveram diálogos interculturais e as representações 

possibilitaram, dentro da realização das dinâmicas propostas, trazer o que os alunos 

do IFSC-F imaginam e pensam de e sobre a cidade e os modos de vida das pessoas 

de Quelimane. Isso nos permitiu examinar suas representações culturais, ou seja, 

quais significados circulam entre eles e reverberam em suas falas e seus escritos. O 

que foi feito também pelos alunos da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em 

Quelimane (ESGPL-Q). As mesmas atividades desenvolvidas no IFSC em 

Florianópolis também foram desencadeadas na ESGPL em Quelimane. Logo, a 

operacionalização das oficinas pedagógicas se traduziu em práticas pedagógicas 

dialógicas. A partir disso pudemos ver, ouvir e sentir a (des)construção do 

pensamento, a imaginação destes alunos em relação aos do IFSC na cidade de 

Florianópolis, Brasil. 

Podemos afirmar que as oficinas aqui defendidas, partem do pressuposto da 

interação sociocultural, do diálogo permanente e do princípio de reciprocidade em 

sala de aulas e não só, onde o saber ser, estar, ver, ouvir/escutar e, 

fundamentalmente, compartilhar as práticas, são um modo de existir e coexistir para 

além de resistência na diversidade cultural. Abaixo notamos as imagens de alguns 

materiais pensados e usados na criação e posterior implementação das oficinas 

pedagógicas no IFSC em Florianópolis e na ESGPL em Quelimane. 
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Figuras 1 e 2: Mapas de África e de Moçambique sem nomes 

 
Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3HwO5CD e https://bit.ly/3hvUwes 

 

 

 

 

Figuras 3 e 4: Mapas das Américas e do Brasil sem nomes 
 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3IBvc2F e https://bit.ly/3IATGsL 

 

 

 

https://bit.ly/3HwO5CD
https://bit.ly/3hvUwes
https://bit.ly/3IBvc2F
https://bit.ly/3IATGsL
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Fotos 5 e 6: Instrumentos I e II usados. 

 

Fonte:Acervo do autor. 

 

 

Fotos 7 e 8:  Etiqueta de uso múltiplo e Papel pérsico. 

 

Fonte: Registro do autor. 

 

 

3.1.8.1 Elaboração das Oficinas Pedagógicas na Cidade de Florianópolis 

 

Um belo dia, habitualmente agendado na sala 411 (sala do 

orientador/supervisor desta pesquisa), num dos blocos do CED (Ciências de 

Educação da UFSC), íamos debater com o Prof. Dr. Leandro Belinaso, como 

faríamos a oficina. Importa salientar que antes deste encontro, também houve 

outros, mas este em especial foi determinante pelo fato de já termos mergulhado nas 

várias ideias em torno dos Estudos Culturais. Principalmente no mecanismo de 
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como “operar” e fazer uma oficina, permitindo diálogos interculturais e 

representações.  

Acabávamos de regressar de um evento, do 8º Seminário Brasileiro de 

Estudos Culturais e Educação e do 5º Seminário Internacional de Estudos Culturais 

e Educação (8º SBECE/ 5º SIECE), realizados na Universidade Luterana do Brasil 

(Ulbra), promovidos pelo Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Luterana do Brasil e pelo Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizados nos dias 25, 26 

e 27 de junho de 2019, o pesquisador deste estudo na qualidade de ouvinte. 

De seguida,  tivemos a possibilidade de, no mês subsequente, participar do 

evento nomeado de VII CBE - Congresso Brasileiro de Educação “Educação pública 

como direito: desafios e perspectivas no Brasil Contemporâneo”, promovido pelo 

Departamento de Educação e pelo Programa de Pós-graduação em Docência para 

a Educação Básica da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, campus Bauru, no período de 22 a 25 de julho de 

2019, na qualidade de orador de um artigo intitulado A Representação de Identidade 

Sociocultural na Escrita em Stuart Hall e Hildizina Dias. 

Os dois eventos mencionados, bem como os vários encontros do 

ColetivoTecendo, ocorridos habitualmente às quintas-feiras pela manhã, 

proporcionados em diferentes espaços e contextos, nos permitiu refletir e elaborar 

como seriam feitas as oficinas. Surgiu a ideia de estudarmos identidades culturais, 

percebendo que ela é móvel ao longo do tempo e principalmente tem a ver com o 

ser e estar num dado contexto, para além do nosso processo como vivente 

diaspórico. Pensamos muito e conjuntamente, decidimos trabalhar com a noção de 

representação cultural. 

Todo esse processo e trocas tiveram chão operacional quando assistimos 

uma conferência em Porto Alegre, no evento comentado acima, de uma artista e 

docente na Espanha, Glória Jovè, da Universidade de Lleida28. Sua fala nos permitiu 

conhecer o trabalho de Valeriano López (2016) 29 , intitulado mapa mudo. Estes 

destaques foram inspiradores para a elaboração e montagem das Oficinas 

Pedagógicas na pesquisa. 

 
28 Docente na Universidade de Lleida, na Espanha. 
29Mapa Mudo, de Valeriano López (2016) - Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QohZLN1YH4c Acessado em: 20/08/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QohZLN1YH4c
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O trabalho de Valeriano López, propõe que estudantes na Espanha apontem 

no mapa geográfico o Senegal, no continente africano, e os estudantes no Senegal 

façam o mesmo para com o mapa da Espanha. O que se notou é que os alunos no 

Senegal, na sua grande maioria apontaram de modo certo e firme a localização da 

Espanha no continente Europeu, o que não ocorreu com os estudantes na Espanha. 

Importa salientar que o foco do artista (e também o nosso) não foi o de ver quem 

acerta mais ou menos, mas investigar os saberes e conhecimentos dos alunos 

quanto às cidades pesquisadas e os seus povos, visando sobretudo tecer em torno 

das representações culturais que circulam entre os intervenientes do estudo. 

Inspirados pelo trabalho de López, resolvemos fazer em tecido um grande 

mapa do continente Africano e um de Moçambique. Em um primeiro gesto da oficina, 

pedimos aos participantes que apontassem no mapa onde se localizava 

Moçambique. Depois, no de Moçambique onde estaria Quelimane. Para que essa 

primeira ação da oficina surtisse efeito, resolvemos produzir um grande mapa em 

tecido e pintado a cores, para ser atraente e cativante. Ter beleza para a sua 

possível contemplação. Para a materialização da confecção do mapa foi necessário: 

tecido de pano branco, tintas, pincéis, lápis e outros instrumentos/ferramentas 

complementares. Alguns dos materiais foram-nos ofertados e, os outros foram 

comprados no mercado público do centro urbano de Florianópolis.  

 Preparamos o material para a costura e pintura dos mapas. Um dia antes 

desenhamos os mapas de África e Moçambique, com o apoio de um colega 

moçambicano, inspirados no atlas geográfico. Assim, no dia seguinte, juntamente 

com vários colegas, principalmente com o envolvimento e participação do orientador 

e de uma colega do grupo, montamos os materiais a serem usados na oficina. 

Compreende-se aqui que a montagem da oficina engloba todo o processo, inclusive 

de pensar sobre ela. Foi algo tranquilo e ameno, na medida em que foi 

(des)construída em um ambiente alegre, descontraído e de boas conversas. Além da 

escuta de músicas em que aprendíamos fazendo. Isto é, aprendíamos a juntar as 

cores, a pegar devidamente o pincel, a cuidar das tintas e do pano em tecido branco. 

De fato, um dia lindo, de trabalho muito acurado, compartilhado e que levou boas 

horas da “cozedura/cozimento”. As imagens abaixo falam por si e traduzem como foi 

feita a montagem da oficina pedagógica no Brasil passo a passo. 
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Figuras 9 e 10: Desenho de Mapa de África e Moçambique / Pintura dos 

Mapas. 

 

Fonte:Acervo do autor. 

 

Figuras 11 e 12: Pintando os Mapas / Pintando o Mapa de África. 

 

Fonte:Acervo do autor. 
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Figuras 13 e 14:Apresentação do Mapa de África/Apresentação do Mapa de 
Moçambique. 

 

Fonte:  Acervo do autor. 

 

 

3.1.8.2 Implementação das Oficinas Pedagógicas no IFSC-F 

 

A partir da criação e elaboração da oficina pedagógica, chegamos à fase da 

sua implementação no IFSC-F, compreendendo três etapas a destacar: a dinâmica 

com os mapas geográficos, a escrita da carta-convite e a conversa intercultural. 

A dinâmica com os mapas geográficos foi um “jogo” em que cada um pode 

fazer para o outro, com o objetivo de saber/conhecer um pouco de cultura geral, 

sobre um povo ou uma cidade. Neste caso a dinâmica pretendia despertar, 

ouvir/escutar e conhecer as cidades e povos de Quelimane, em Moçambique, e 

Florianópolis no Brasil. 

A escrita da carta-convite foi uma narrativa escrita num papel específico 

(aqui designado de papel pérsico), relatando seu mundo (sua vida/cultura), abrindo 

oportunidade para convidar a(o) outra(o) a visitar a si ou sua cidade como 

consequência do seu saber/conhecimento, olhar e imaginário de e sobre a cidade do 

interlocutor/outro.  

A conversa intercultural foi um momento de trocas de falas e discursos 

escrito ou gestuais entre duas ou mais pessoas dentro de mesmo contexto ou 
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espaço, obedecendo uma convivência que se digne ao respeito na 

contemporaneidade. Esta conversa intercultural nos possibilitou ver/observar, ouvir e 

escutar atentamente os outros, refletindo com profundidade sobre nossas vivências 

e experiências como seres culturalmente sociais. Nela os próprios interlocutores 

falam, observam e produzem em torno de si e sobre si mesmos, como nos 

aconselha Edward Said (1978/2007). O próprio enunciante/enunciador fala, promove 

o olhar da escuta, produz e escreve as coisas como elas são ou reverberam no seu 

cotidiano, partindo do local sem descurar do global. Em outras palavras, é não ser a 

“invenção” do Ocidente sobre o Oriente, não ser a invenção de Brasil sobre 

Moçambique e de Moçambique sobre Brasil. 

 Como dissemos anteriormente, houve três etapas/fases para a realização 

das oficinas pedagógicas. Assim, pedimos aos participantes, com base na primeira 

fase (dinâmica com os mapas geográficos), que apontassem no mapa do continente 

africano onde ficava Moçambique. Depois, no de Moçambique onde estaria 

localizada a cidade de Quelimane. Em seguida, com a temática de um dia da sua 

vida em Quelimane, pedimos que escrevessem uma carta-convite (segunda fase) 

para estudantes de Quelimane falando de e sobre a sua cidade, sobre o povo/vida e 

aproveitassem o meio para os convidarem a conhecê-la também. Finalizada a 

escrita, recolhemos as cartas-convite e, passamos ao passo subsequente, a qual 

permitiu uma abertura de fala e diálogo de e sobre a cidade pesquisada entre os 

pesquisados e pesquisador. Assim foi também com os alunos da Escola Secundária 

Geral Patrice Lumumba em Moçambique, seguindo os mesmos três passos, 

sugerindo a seguinte temática: um dia da sua vida em Florianópolis. 

Antes de tudo, também como um exercício, fizemos uma oficina com 

estudantes de duas turmas de graduação, na disciplina de Metodologia do Ensino de 

Ciências e de Biologia, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Uma oficina 

no regime diurno e outra no noturno, na UFSC, onde nós realizamos o Estágio 

Docência30, como um dos requisitos obrigatórios no doutorado do PPGE. Tudo isso 

fez parte da montagem da oficina. A partir dela se ajustou tempos, momentos, 

materiais na sua implementação. De fato, com esta etapa “treino” foi possível 

 
30 Estágio Docência é uma atividade obrigatória do aluno na pós-graduação acadêmica, pelo menos 
no PPGE/UFSC, para a prática e aperfeiçoamento da formação docente. Equivale a estágio 
profissional noutras áreas e internato e /residência médica nos cursos de Medicina no Brasil. 
Disponível  em:  https://blog.estacio.br/medicina/estagio-em-medicina-3/  Acessado em: 04/11/2020. 

https://blog.estacio.br/medicina/estagio-em-medicina-3/
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aprimorarmos o modo de execução e potencializarmos a consistência da atividade. 

Nestas turmas obtivemos retornos animadores para a efetivação nas escolas. 

Estávamos em dois estudantes estagiários, acompanhando o docente durante às 

aulas, na disciplina de Estágio Docência, orientador desta pesquisa. Tratava-se da 

então mestranda Ariana31 e o autor desta pesquisa, ambos colegas e pesquisadores 

do grupo de pesquisa “Tecendo”.  

Cada um de nós, estagiários, promovemos uma determinada 

atividade/oficina diferente com os alunos que viabilizou a (des)construção de 

saberes, aprendizagens/conhecimentos. Para a nossa pesquisa, especificamente, 

os preparativos para a realização das oficinas pedagógicas no contexto brasileiro 

(Florianópolis) começaram antes na UFSC. 

Esta atividade experimental nos permitiu o aperfeiçoamento para a 

implementação da pesquisa no IFSC-F, dando-nos mais segurança. Passamos a 

apresentar o relato dos estudantes pela efetivação da nossa oficina pedagógica. 

Destacamos algumas falas dos alunos da Biologia sobre as oficinas.  

Aluno um: Senti que ambas desconstruíram conceitos e nos tiraram da 

zona de conforto, nos proporcionando uma aprendizagem muito importante para 

carregarmos conosco. 

Aluna dois: Confesso que me senti envergonhada de não conhecer nada do 

continente africano, e de estimular minha criatividade pensando como seria o local 

onde Machaia nasceu. 

Aluno três:[…]. A que mais me marcou foi a que o professor Machaia trouxe 

para a sala de aula o mapa da África e pediu que nós indicássemos onde se situava 

Moçambique. Foi uma prática muito interessante que revelou o quão pouco sabemos 

sobre o continente africano, sua cultura, sociedade e valores. 

Aluno quatro: Na oficina do Machaia eu me senti um pouco perdida, pois é 

estranho no curso de Biologia que peçam para nos expressar. Mas acho que ela foi 

muito importante para darmos o pontapé inicial da disciplina, nos estimulando a fazer 

algo com o qual não estávamos muito confortáveis. Esse desconforto que iríamos 

 
31 Ariana Sousa de Moraes Sarmento é Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE), na linha de Educação e Comunicação, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Licenciada e Bacharela em Ciências Biológicas na UFSC. Na fase da pesquisa era estudante de 
Mestrado e é a colaboradora/colega que nos permitiu mostrar o seu rosto neste estudo - (Ver anexo 
III). 
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sentir o semestre inteiro, mas cada vez de uma forma diferente, e que achei tão 

importante para conseguirmos pensar nos aspectos diferenciados de cada prática. 

Aluna cinco:A [a oficina] do Machaia me fez pensar como acabamos 

negligenciando os povos devido a interferência da cultura, questionar por que 

sabemos tantas coisas da Europa, sua cultura, porém não sabemos onde fica 

Moçambique. 

Aluna seis: A oficina do professor Machaia foi interessante para nos mostrar 

como é possível utilizar a quebra de preconceitos e estereótipos como carro-chefe 

de uma atividade ou até mesmo uma aula tradicional. 

Estes depoimentos para além de tocantes, emocionantes, instigantes, 

prazerosos e questionáveis, nos fizeram refletir sobre o que pode acontecer ou se 

passar na sala de aula. Às vezes sem percebermos, outras nem vemos ou não nos 

damos conta de ouvir, de dedicar uma escuta cuidadosa e atenciosamente às 

alunas e aos alunos. O que, no nosso entender, poderia incitar debates, 

questionamentos e diálogos interculturais, num clima de paz. Tudo isso para dizer 

que foi excelente ter realizado esta oficina, a título experimental, com as duas turmas 

de Biologia da UFSC. Podemos afirmar que esta atividade, que antecedeu a 

realizada no IFSC-F, galvanizou-nos e potencializou a materialização do nosso 

pensar, ver e ouvir, de modo que aprimoramos a criação, elaboração e 

implementação das oficinas pedagógicas para além do gerenciamento do diálogo 

intercultural em sala de aulas no IFSC em Florianópolis, como as imagens abaixo 

revelam, tanto da confecção dos mapas quanto da dinâmica de apontamento nos 

mesmos. 
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Figuras 15 e 16: Conversando sobre a atividade no curso de Biologia / 
Estudantes da Biologia apontando no Mapa de Moçambique a localização da cidade 

de Quelimane. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figuras17 e 18: O pesquisador na entrada principal da UFSC /O 
pesquisador no bloco do CED. 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figuras 19 e 20: Mapa de África Sem nomes / Mapa de África com nomes. 
 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3HwO5CD. 

 

 

Figuras 21 e 22: Mapa de Moçambique sem nomes / Mapa de Moçambique 
com nomes. 

 

Fonte: Disponível em:https://bit.ly/3hvUwes 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HwO5CD
https://bit.ly/3hvUwes


95 

 

Figuras 23 e 24 – Mapa da Zambézia sem nomes/Mapa da Zambézia com 
nomes. 

 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3hrNyar 

 

Em seguida, passamos para a segunda etapa, a ver com a escrita de uma 

carta-convite que corroborasse com a seguinte questão: um dia da sua vida em 

Quelimane. A mesma questão foi feita para os alunos em Moçambique, um dia da 

sua vida em Florianópolis. Depois da dinâmica com os mapas geográficos pedimos 

que cada um dos participantes do IFSC-F escrevessem uma carta-convite que 

consistiu em narrar de modo imaginário, ou seu saber pré-concebido, de e sobre um 

dia da sua vida em Quelimane. Isto depois de termos entregue um papel apropriado 

para a atividade, designado por papel pérsico-marfim (Ver Foto 7 e 8). O papel 

pérsico-marfim foi escolhido proposital, por sua textura, exuberante, tangível e 

agradável aos nossos olhos, proporcionando um prazer e encantamento nas mãos 

dos estudantes. Escolhemos um papel que pudesse lembrar uma carta, e que fosse 

especial para que esse momento fosse levado com seriedade pelos estudantes, já 

que elas atravessariam e atravessaram o oceano. Os alunos tiveram um tempo em 

silêncio para escrever a carta-convite. Depois da escrita, as recolhemos. 

A terceira etapa (atividade três) se relaciona com a conversa intercultural, 

isto é, dialogar com os alunos, um diálogo intercultural entre os estudantes e o 

pesquisador, onde procurávamos saber o estado de espírito quando da realização 

das atividades, explorando, assim, as realidades e os imaginários e mais situações 

ocorridas durante a atividade. Na sequência, pedimos que cada um falasse um 

https://bit.ly/3hrNyar
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pouco da experiência sentida com a atividade dos mapas. Uma conversa dialogal 

sobre a oficina como um todo. Esta foi uma das formas também dos alunos do IFSC-

F consultarem-nos sobre África, Moçambique, e, especificamente, em torno da 

cidade de Quelimane e seu povo, o que permitiu uma agradável, longa e larga 

conversa dentro do tempo estipulado para o efeito como as imagens abaixo revelam. 

 
Figuras 25 e 26: IFSC em Florianópolis e Entrada do IFSC-F 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figuras 27 e 28: No IFSC apresentando o mapa de África/ Alunos do IFSC-F 
sinalizando o mapa de Moçambique 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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3.1.9 Criação das Oficinas Pedagógicas em Moçambique 

 

A criação, elaboração e implementação das Oficinas Pedagógicas em 

Moçambique obedeceu ao critério anteriormente levado a cabo no Brasil, mas com 

algumas mudanças e especificidades decorrentes da pandemia de Covid-19 

(doença que assolou o mundo nos finais de 2019 e teve sua expansão e propagação 

galopante em 2020 e 2021). Uma enfermidade silenciosa e mortífera, desde a 

China, às Américas até África. Aliás, a pandemia não deixou de afetar nenhum 

continente densamente habitado pelos humanos. Contudo, seus efeitos estão 

ligados muito aos elementos preventivos, sanitários, climáticos e condições 

socioculturais, além de políticas que concorreram para maior e ou menor 

contaminação numa região, país ou cidade. 

Nas Américas, especialmente nos EUA e Brasil, entre 2020 e 2021, a Covid-

19 infectou e afetou em grandes proporções e vários fatores contribuíram para a alta 

taxa de contágio. O principal foi o regime político vigente. A África, especificamente 

Moçambique, mesmo com poucas condições econômicas, sofreu menos impactos 

se comparado aos demais continentes. As estatísticas previstas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) eram preocupantes e davam a saber que nos países 

africanos a pandemia seria uma catástrofe. Moçambique foi e tem sido assolada até 

o momento, há mortes, hospitalizados e recuperados, mas não em números 

astronômicos e penosos como é o caso do Brasil. 

 

3.1.9.1 Fases da pandemia de Covid-19 e seus desafios para a pesquisa 

 

É importante destacarmos que o “coronavírus são uma família de vírus que 

causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais” (INS, 2020, p. 2).  

Assim, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde - Moçambique (2020, p. 2), “o 

novo coronavírus, designado ‘SARS-CoV-2’ é uma estirpe nova da família dos 

coronavírus que foi identificada pela primeira vez em humanos na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, República Popular da China no fim de 2019”. 

O coronavírus (e a doença da Covid-19) teve seu primeiro registro no 

continente asiático. De imediato foi se expandindo e se espalhando pelo mundo, 

numa velocidade jamais vista. Como não se conhecia ao certo seus efeitos, não era 
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estimado a devida consequência da doença. Espalhou-se pelo mundo transportada 

na sua maioria pelas pessoas nas travessias migratórias, através de seus afazeres 

pessoais, ora em missão de serviço/trabalho/estudo, outros em atividades de lazer, 

ou regressando para as suas terras/zonas de origem ou residência. 

Depois da qualificação da tese, em fevereiro de 2020, fomos à Moçambique 

para dar andamento a pesquisa. Importa-nos salientar que nesta época nem o Brasil 

e nem Moçambique tinham registros da doença, mesmo porque a pandemia foi 

caracterizada pela OMS somente em 11 de março de 2020. Antes disso 

circulávamos à vontade, desfrutando das inúmeras oportunidades que cada contexto 

oferecia. A partir do anúncio da pandemia o mundo mudou, e tomamos ciência da 

enfermidade já em Moçambique, quando esporadicamente começaram a surgir os 

primeiros casos. Na época, o Presidente32da República de Moçambique fez um 

comunicado à nação, evidenciando o seguinte: “No nosso país, o primeiro caso foi 

registado no passado domingo, 22 de Março de 2020, tendo evoluído, até hoje, para 

8 infectados, sendo 6 casos importados e 2 de contaminação local.”. A partir disso 

começou-se a ter cautela e observância em relação a pandemia. Por isso, a 

pesquisa foi impactada diretamente no momento em que pensávamos dar início a 

etapa de campo na escola e cidade escolhida para o estudo. 

Ainda digeríamos o cansaço da viagem, a disparidade dos fusos horários, as 

visitas familiares e a replanificação da pesquisa de campo para além de atendermos 

as burocracias exigidas. Entre abril e agosto de 2020 foi decretado estado de 

emergência33  em Moçambique devido a pandemia de Covid-19. A comunicação 

presidencial do decreto previa o prazo de um mês de vigência. Porém, conforme a 

contaminação mundial aumentava houve sucessivas prorrogações, até o dia 6 de 

setembro de 2020. Dali em diante, declarou-se calamidade pública em todo o 

território moçambicano.  

Estando apenas em casa, observando as medidas preventivas, uso das 

máscaras ou viseiras, lavar constante e frequentemente as mãos com água e sabão, 

usar álcool gel, ou ainda o uso da cinza de lenha (método tradicional) para as 

pessoas carenciadas,além do distanciamento social e outras medidas 

 
32Comunicação do Presidente da República de Moçambique à Nação sobre a situação da Pandemia 
do Coronavírus. Maputo aos 30 de março de 2020. 
33Comunicação do Presidente da República de Moçambique, à Nação sobre a situação da Pandemia 
do Coronavírus. Maputo, 29 de abril de 2020. 
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específicas.Lavar as mãos com cinza de lenha é um método tradicional, muito usado 

nas zonas rurais e principalmente por pessoas carenciadas. Neste caso, a cinza tem 

valor de sabão. Este método consiste em juntar água e cinza e depois esfregar as 

mãos. A cinza também pode ser usada para lavar pratos e outros bens e serviços. 

Todas estas orientações foram emanadas por especialistas do pelouro/setor 

(departamento) da saúde, reforçados pela OMS. A doença foi se agravando em 

várias partes do mundo, um lado por incumprimentos das medidas preventivas por 

governos e população, e por outro pela deficitária política pública em saúde e 

sanitária adotada ou não por governos ou estados há tempos. Ainda assim podemos 

afirmar que o governo moçambicano monitorou e geriu bem a pandemia. 

Temos a dizer que a pandemia transformou o tempo de realização desta 

pesquisa de modo particular. Tínhamos marcado iniciá-la em Moçambique em abril 

de 2020, não sendo possível, visto que a retomada de algumas atividades básicas 

no país somente ocorreu em setembro de 2020. É importante afirmar que durante os 

meses do decreto presidencial, sobre as medidas restritivas pela pandemia, muitos 

setores ficaram fechados, e a escola foi uma dessas instituições afetadas. Com a 

vigência do estado de calamidade pública aos poucos houve a retomada gradual e 

faseada de alguns serviços básicos, atendendo a conflitualidade contemporânea da 

disputa entre salvar a economia ou a vida humana. Discussão esta comum no velho-

novocapitalismo/neoliberalismo. Porém, de modo cauteloso houve abertura de 

alguns comércios básicos, bancos e a retomada dos estudos nas universidades, 

institutos de formação de professores e outros centros de formação profissional 

especificados na comunicação presidencial. 

A escola em que iríamos realizar a pesquisa ainda não estava liberada, já 

que se trata de ensino secundário geral, concretamente o nível médio. Enquanto 

decorria o debate sobre a liberação de outros serviços, houve um conselho 

presidencial em que autorizava as instituições a funcionarem, desde que 

cumprissem as normas preventivas de Covid-19 no país. Consequentemente, de 

maneira faseada, a partir de um estudo sanitário de cada instituição foram abertos 

progressivamente e com cautela alguns serviços. Neste caso, o ensino secundário 

geral estava incluso. Com isso expetamos a realização da segunda parte da 

pesquisa em Moçambique, já que a primeira ocorrera no Brasil de modo ameno. 
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Entre setembro e outubro tudo estava pronto para a realização das oficinas 

pedagógicas na Escola Secundária Geral Patrice Lumumba (ESGPL), na cidade de 

Quelimane. A Escola foi o lugar escolhido para a pesquisa de campo pelas inúmeras 

facilidades, desde lugar de residência profissional do pesquisador, até o 

conhecimento da escola pelo estágio pedagógico realizado outrora. Finalmente, 

afirmamos que a pandemia afetou muito o nosso psicológico, tanto para leitura e 

escrita da tese quanto em relação ao tempo e espaço da pesquisa, todavia de 

nenhum modo tornou-o impossível.  

 

3.1.9.2 Elaboração das Oficinas Pedagógicas na Cidade de Quelimane 

 

A pandemia de Covid-19 afetou não só a estrutura da pesquisa, mas 

também a organização da mesma já que não tínhamos acesso aos serviços básicos, 

sendo difícil adquirir alguns instrumentos, por exemplo, os panos brancos, tinta, 

pincéis, lápis e outros materiais para o efeito, tal qual fizemos no Brasil. Diante das 

dificuldades procuramos alguns serviços ao nível da urbe (centro) da cidade de 

Quelimane, que fazia serviços de banner, estampagem de camisetas, usando panos 

simples e designer gráfico e logotipos para providenciar um mapa do continente 

americano, do Brasil e de Santa Catarina, onde a cidade de Florianópolis é a capital. 

Sabíamos o que queríamos construir, portanto não nos arriscávamos em 

aglomerações, uma das recomendações preventivas para evitar o estágio de 

contaminação da pandemia no país. 

A atividade de pesquisa de campo em Moçambique foi antecedida dos 

documentos normativos que atendem e possibilitam a efetivação do estudo na 

escola, no  caso as cartas de autorização do governo local, desde a universidade até 

a escola concreta (ver anexo VI, VIII e IX – carta de autorização das instituições 

envolvidas na pesquisa), do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

intervenientes do processo (alunos e professoras) envolvidos na pesquisa (ver 

anexo II e VII). As imagens abaixo/a seguir revelam a pós-construção dos mapas 

pelos serviços solicitados e a nossa chegada a Escola Secundária Patrice Lumumba 

em Quelimane para a sua implementação. 
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Figuras 29 e 30: Apresentação do Mapa das Américas / Apresentação do 
Mapa do Brasil. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 
Figuras 31 e 32: Entrada de ZPP - Quelimane/ Entrada da ESGPL-Q. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A criação e elaboração do material didático para as oficinas pedagógicas foi 

conseguida a partir de buscas feitas muito antes da nossa ida ao Zé Pintor 

Publicidade (ZPP), local onde foram feitos os mapas. Usando os navegadores 

disponíveis (google chrome e firefox), conseguimos acessar as imagens/figuras com 
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seus devidos links, referentes ao continente americano (América do Sul, Central e 

Norte), do Brasil e do Estado de Santa Catarina, onde Florianópolis é a sua capital. 

 

 
 
 

Figuras 33 e 34: Mapa do Continente Americano sem nomes/ Mapa do Continente 
Americano com nomes. 

 
Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3IBvc2F 

 

 

Figuras 35 e 36: Mapa do Brasil sem nomes/Mapa do Brasil com nomes. 
 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3IATGsL 
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Figuras 37 e 38: Mapa do Estado de Santa Catarina – Brasil sem nomes/ Mapa do 
Estado de Santa Catarina – Brasil com nomes. 

 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/3MdUtCk 

 

3.1.9.3 Implementação das Oficinas Pedagógicas na ESGPL-Q 

 

Depois da criação e elaboração das oficinas pedagógicas (OPs) na cidade 

de Quelimane, chegara o momento da sua implementação, obedecendo, 

obviamente, as três etapas/fases anteriormente executados no IFSC-F: a dinâmica 

com os mapas geográficos, a escrita da carta-convite e finalmente a conversa 

intercultural.  

A dinâmica com os mapas geográficos, conforme já explicado, tinha a ver 

com o despertar, ouvir/escutar e conhecer a cidade de Florianópolis no Brasil, bem 

como seu povo e sua cultura. 

A escrita da carta-convite foi quando cada aluno envolvido na e da pesquisa 

pudesse relatar o seu mundo (vida/cultura), seu povo e sua cidade. Também 

contemplava a oportunidade de poder convidar a outra pessoa a quem se destinava 

no Brasil, para visitar a si e sua cidade, como consequência do seu 

saber/conhecimento, olhar e imaginário de e sobre a cidade do remetente.  

A conversa intercultural foi para nós uma das fases mais fenomenais, 

sobretudo pela reciprocidade de falas entre os envolvidos, pelo grau de proximidade 

que tivemos com o território, dentro de mesmo contexto. Isso contribuiu 

significativamente para os nossos objetivos da pesquisa, que se relacionaram com a 

desconstrução dos saberes pré-concebidos e imaginários dos estudantes, de e 

sobre a cidade de Florianópolis e o seu povo. 
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Tudo que dissemos acima foi implementado obedecendo todas as normas 

que um trabalho desta natureza exige, e principalmente seguindo as medidas 

preventivas da Covid-19, impostas no momento e com a colaboração das docentes, 

“professoras”(Dirce e Filomena)34 e turmas da escola envolvidas. Conseguimos 

desfrutar destes passos da pesquisa num ambiente de convivência pacífica, amena 

e possível entre os envolvidos. As alunas(os) se mostraram animadas, postulados 

de curiosidades e imaginações de e sobre o Brasil, para além da ansiedade e desejo 

de muitos em querer conhecer o Brasil, especificamente a cidade de Florianópolis e 

o seu povo. 

A efetivação das dinâmicas arroladas/mencionadas nas oficinas 

pedagógicas resultou nos detalhes que fazem parte do capítulo seguinte, análise e 

interpretação das oficinas pedagógicas. Mais a diante  apresentamos as falas e 

escritas dos alunos da ESGPL, na cidade de Quelimane em Moçambique, 

demonstrando as representações culturais de e sobre a cidade de Florianópolis. As 

imagens abaixo ilustram e evidenciam a escola e o que se potencializou no 

momento de implementação das oficinas pedagógicas na Escola Secundária Geral 

Patrice Lumumba da cidade de Quelimane em Moçambique. 

 

Figuras 39 e 40: Entrada da ESGPL-Q / Vista Frontal da ESGPL-Q. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
34 Dirce Inês Tomo e Filomena Freitas Filomeno são as docentes que nos auxiliaram grandemente no 
processo de pesquisa na ESGPL em Quelimane. Facilitadoras da disciplina de Português que 
durante a operacionalização das oficinas pedagógicas em 2020 “ensinavam” o nível médio. Todas 
elas são Licenciadas em Ensino de Português pela então UP-Delegação de Quelimane. 
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Figuras 41 e 42: Estudantes da ESGPL-Q - Sinalização do Brasil no mapa 
americano /Sinalização de Florianópolis no mapa do Brasil. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Antes de encerrarmos vale lembrar as limitações e desafios durante a 

pesquisa. Questões relacionadas com a escrita do português brasileiro, seguindo 

rigorosamente o modelo ABNT, procedimentos para trabalhos acadêmicos 

atualizado pela UFSC (2021), o que fez com que pedíssemos/encaminhássemos o 

texto final para uma entidade/personalidade apropriada para a correção linguística 

da tese. Além disso a diferenciação entre as subjetividades e objetividades que 

estão impregnados nas representações culturais, e ainda a pandemia que trouxe um 

outro tempo e espaço. Feita esta ressalva, temos a dizer que a apresentação 

constante deste capítulo foi feita com o intuito de demonstrar a metodologia e os 

instrumentos de recolha usados na pesquisa. Assim, passamos para o capítulo 

seguinte, em que apresentamos as cartas-convite e sua transcrição. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente 
sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os 
caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Fala de Tuahir, 
InTerra Sonâmbula de Mia Couto (2015). 

 

Cartas à Guiné-Bissau é um livro comovente, ao deixar 
transbordar o verdadeiro sentido de ajuda, aquela em cuja 
prática os que nela se envolvem se ajudam mutuamente, 
crescendo juntos no esforço comum de conhecer a realidade 
que buscam transformar (FREIRE, 1978, s/p). 

 

4.1. CARTAS-CONVITE DOS ESTUDANTES EM FLORIANÓPOLIS NO BRASIL E 

QUELIMANE EM MOÇAMBIQUE 

 

As pessoas, os mundos e as vozes importam, independentemente do seu 

período, status e ou contexto de existência, experiência e convivência. Por isso 

essas vozes podem exprimir por si só o interior e exterior dos seus saberes e 

conhecimentos. Não significa, na totalidade ou por extensão, que são mais ou 

menos verdades que outras, mas sem dúvida que são reais. As cartas-convite aqui 

apresentadas são reais, existem e foram escritas por estudantes de duas escolas 

públicas, IFSC em Florianópolis no Brasil e ESGPL em Quelimane, Moçambique.  

A segunda etapa das oficinas pedagógicas foi marcada pela escrita das 

cartas-convite. Elas são reconhecidas aqui como aquilo que circula e circunda o 

corpo, exteriorizada pela voz/fala e escrita coletiva, fruto daquilo que é avançado 

pelos vários órgãos de comunicação social/mídia e artefatos culturais. Estes que são 

incorporados na voz coletiva e plural desses alunos, pelo pensamento, imaginação e 

realidades do cotidiano ao que estão expostos. A análise e interpretação das cartas-

convite dos dois contextos é feita a partir das noções de lugar, povo, língua e 

comida.  

Em outras palavras, essas cartas-convite representam sim o horizonte de 

saberes e conhecimentos, gerais e particulares, dos estudantesde/sobre o lugar 

(cidade ou país), pessoas, culturas entre outros aspectos ou noções arroladas ao 

longo da e na escrita das mesmas.  
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Assim, as Oficinas Pedagógicas (OPs), referenciadas anteriormente, 

obedeceramuma série de atividades, desde a dinâmica com os mapas (sinalização 

dos mapas de África e Moçambique e das Américas e Brasil), a escrita das cartas-

convite, e o diálogo ou conversa intercultural e suas representações. 

Esta é a fase de abordarmos a segunda etapa da pesquisacom os 

estudantes deste estudo a partir da apresentação das cartas-convite tecidas pelos 

mesmos e a respectiva transcrição e edição das mesmas, feita pelo pesquisador, 

dada a legibilidade e visibilidade ou não de determinadas cartas, frases e ou 

palavras que constam desta atividade. 

É com base na segunda atividade das oficinas pedagógicas que trouxemos 

as cartas-convite, uma espécie de carta formal, escrita num papel especial, para 

observarmos, ouvirmos e escutarmos o outro, particularmente os estudantes, de e 

sobre as duas cidades (Florianópolis e Quelimane), os dois países (Brasil e 

Moçambique) e a representação cultural emergente nestas escritas. Assim, a partir 

de cada carta-convite, das 90, 45 no contexto brasileiro e 45 no moçambicano, 

selecionamos 15 para cada contexto (15 da cidade de Florianópolis e 15 da cidade 

de Quelimane). Isto nos permitiu maior organização, percepção e compreensão das 

mesmas. Foram elegidas aquelas que tocaram mais densamente nas noções 

elegidas para lê-las, definidas após a leitura de todas as cartas-convite. 

Nelas, encontramos erros gramaticais de várias naturezas, desvios e 

borrões, sinais da própria originalidade textual e, como é óbvio, dos estudantes 

adolescentes e jovens que compõem as turmas. Embora tenhamos feito algumas 

edições para legibilidade e compreensão, deixamos todas as marcas possíveis para 

respeitar sua originalidade e estrutura, assegurando assim a confiabilidade ética e 

deontológica que um trabalho científico exige. Todos os nomes constantes das 

cartas-convite são fictícios, isto é, são uma representação nominal possível como 

acordamos no documento de consentimento livre e esclarecido, possibilitando a 

realização das oficinas pedagógicas (pesquisa). 

Pedimos que observem, leiam, escutem cuidadosa e atenciosamente as 

cartas-convite que galgaram oceanos (do Brasil à Moçambique, de Moçambique ao 

Brasil), do atlântico ao índico e vice-versa, já que convivemos e respeitamos as 

fronteiras múltiplas e identidades plurais como apresentados abaixo/a seguir. 
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4.1.1 Cartas-convite de estudantes do IFSC em Florianópolis no Brasil 

 

Estas são as cartas-convite de estudantes do Instituto Federal de Santa 

Catarina em Florianópolis (IFSC-F) no Brasil que escreveram/remeteram para os 

estudantes da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de Quelimane (ESGPL-Q) 

em Moçambique. 

 

Turma 1 

 
Turma1, Aluno(a)1 

 

Saudações, Josias. 

O preparativo para a viagem está feito e venho por meio desta lhe repassar 

algumas vontades que eu gostaria de socializar na minha visita à sua cidade. Pela 

manhã gostaria que acordássemos cedo para tomar um café da manhã com 

alimentos típicos da sua região, afinal a melhor forma de se conhecer um local é 

com o estômago. Ainda cedo sairemos de bicicleta para darmos uma ʺbandaʺ pela 

sua cidade e principalmente em lugares naturais para que eu possa ver a beleza 

natural que compõe o local. 

Depois dessas voltas de bicicleta seria interessante parar em algum 

estabelecimento que tenha culinária, atividades recreativas e contato com pessoas 

para descobrir as diferenças culturais que há em comparação com as terras 
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tupiniquins. Para finalizar, nada melhor do que passar a noite em algum festival ou 

evento regional.   

 

 

Tuma1 

 
Aluno(a)2 

 

Acabo de chegar em Quelimane. O frio na barriga durante a viagem era 

grande. Desembarquei na cidade e fiquei ansiosa com a nova cultura que terei 

contato. O povo, seus costumes e seu modo de vida me chamaram a atenção.  

Apesar de sempre ver no jornal tragédias relacionadas à Moçambique, o que 

vejo é diferente. Sinto uma beleza nas pessoas, que me transmitem felicidade ao 

cruzar meu caminho. Talvez sejam as cores marcantes na roupa ou no sorriso em 

seus rostos.  

Almocei em um restaurante perto de hotel. Inicialmente, eu estranhei o 

tempero forte, mas no fim agradou meu paladar. 

Então decidi conhecer as ruas da cidade. Observar cada detalhe: 

arquiteturas, vegetação, rotina.  

É um mundo novo e desconhecido, mas quero decifrá-lo. 
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Espero escrever novamente em breve relatando novas aventuras e 

descobertas. 

Grande abraço. 

 

Turma1 

 
Aluno(a)5 

 

Alberto, 

Cheguei aqui em Quelimane hoje de manhã bem cedo, já que só tenho um 

dia aqui. O voo chegou às 7h18min e apesar de ter dormido durante todo voo, estou 

bem cansada e só queria já ir para o hotel dormir. Claro que não fiz isso, fui rolezar. 

Fui pedir um táxi e apesar das pessoas falarem português é um pouco difícil de 

entender, mas tá dando tudo certo. O moço me deixou em uma igreja famosa e bem 

bonita, mas aquela coisa né, detesto igrejas.  

De lá parei para fazer um lanche e aqui eles têm um pão típico delicioso. 

Depois fui para uma praia próxima que infelizmente estava bem poluída, com muito 

lixo. Almocei num restaurante ali perto que a comida não mefez muito bem. Fui de 

táxi até o hotel e larguei a mochila lá. Agora com menos peso nas costas fui visitar 

aquela reserva biológica bonita que te falai e depois fui no sítio arqueológico. Estou 
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apaixonado! As pessoas aqui são lindas e simpáticas, você tem que vir conhecer. 

Beijos e até logo.  

 

 

Turma1 

 
Aluno(a)9 

 

Querida Lady Gaga, escrevo esta carta de Quelimane, capital de Zambézia 

em Moçambique. Estou aqui há uma semana e queria te dizer que eu adorei a 

cidade. As praias são lindas e com água bem quentinha. Às vezes quando está bem 

ensolarado você consegue ver as montanhas mais ao leste, o pôr do sol é 

fantástico. Não recomendo você chegar perto dos piers e dos portos porque o cheiro 

de peixe é muito forte e sei que você não gosta muito. Aqui é quente durante todo 

dia, mas a noite esfria muito rápido, traga uma blusa quente!! A música que toca nos 

bares é tão agradável, você irá gostar! Quem sabe tu te inspira paraum novo álbum!  

As batidas do tambor com o chocalho chegam a arrepiar… 

Caso você esteja em turnê pela África te recomendo dar uma passadinha 

em Moçambique, que país lindo! Só não esquece de mandar uma lembrança para 

mim!! Beijos!!!  

PS: eu gostei da loirinha que tem em frente ao bar da praia! 



112 

 

 

Turma1 

 
Aluno(a)13 

 

Querida,  

Aqui está tudo uma loucura. Não estudei Emakua o suficiente e me sinto tal 

qual uma pata. 

Gosto de me sentir uma pata. Não quero que fale em português, perderia um 

pouco a magia. 

Aqui é todo mundo muito sorridente e simpático, salama? Salama! Essa 

coisa toda. Fui numa feira e tinha umas frutas que nunca ouvi falar.  

Não vou querer te dizer o nome de nenhuma, descuido meu que não prestei 

atenção porque estava comendo um negócio delicioso. 

Tava tocando uma música meio esquisita que também não vou saber te 

dizer o nome.  Eu gostei. Prometo melhorar com a coisa dos nomes na próxima. 
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Turma2 

 

 
Aluno(a)1 
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Expectativas, medos, sugestões: 

Caro amigo de Quelimane, John Malaca eu adorei passear um dia nessa 

cidade cheia de curiosidade, espero um dia voltar com minha família e apresentá-la 

a todos o que conheci e talvez um pouco mais. Fiquei com um pouco de medo de 

sair na sua rua com meus trajes típicos brasileiros, com short curto e regata, pois 

nenhuma outra mulher lá usava isto e fiquei com o medo de ser repreendida por 

seguranças ou homens comuns. Fiquei com medo também de sair na rua e me 

deparar com uma guerra por causa dos diamantes de sangue. Mas graças a sua 

incrível companhia e gentileza, John, me senti mais segura e nada disso aconteceu. 

Minha expectativa era conhecer a praia de Quelimane e o dia-a-dia dos moradores. 

Na praia, as pessoas estavam bem mais vestidas do que nas praias brasileiras. Foi 

engraçado e surpreendente de ver, pois o calor era muito maior e eu não sei como 

elas aguentam mergulhar vestidas nesse calor. 

Sugiro à população de Quelimane e de outros países, a terem um olhar mais 

respeitoso para com as mulheres, tanto turistas, quanto habitantes. 

Nesse meu dia de passeio em Quelimane, eu acordei na sua casa, tomei 

café com pão e sai pelos bairros de moto e o que mais lembro é do trânsito tranquilo, 

que é muito diferente do de Florianópolis, e também lembro do calor sufocante. 

Ainda bem que tinha bastante vento vindo da praia, do mar. 

Espero que um dia você, John Malaca, venha conhecer a minha cidade, 

Florianópolis. 

Estou com saudades. 

Abraço, Karolayne! 
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Turma2 

 
Aluno(a)3 

 

Ao retornar para Florianópolis após a incrível viagem para Quelimane, senti 

a necessidade de agradecer a você por apresentar-me a sua belíssima cidade. 

Certamente me surpreendi com a experiências da visita, pois não tinha muitas 

expectativas esperadas sobre o local. Mas após as longas horas de viagem me 

deparei com um lugar belíssimo. Logo no avião já me encontrei com a beleza do mar 

que banhava os cantos rochosos de Moçambique, tais cantos rochosos se 

contrastavam com uma grande floresta tropical. Logo vi que me apaixonaria pelo 

lugar. 

Nossa visita aos belíssimos museus que retratavam a riquíssima história 

moçambicana e a imersão as ruas, praias e parques com uma rica biodiversidade 

me fizeram sentir agora vontade de voltar à minha terra. Carreguei comigo uma 

parte de Quelimane e sua cultura e espero que um dia você venha conhecer a 

minha cidade e venha carregar uma parte dela contigo para Moçambique. Acredito 

que você irá amar toda a riqueza natural e cultural açoriana de Florianópolis. 

Com toda gratidão do mundo, Pedro 
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Turma2 

 
Aluno6 

 

Minhas expectativas sobre um dia nesse lugar seriam de um dia quente de 

verão, com animais diferente e exóticos, com paisagens diferentes do que temos no 

Brasil. 

Um dos meus medos foi de perder o ônibus para o aeroporto e não poder 

retornar para casa aquele dia.   

Uma sugestão para essa cidade seria preservar mais os animais desse 

lugar. 

Carote convido a visitar a minha cidade, que muitos turistas adoram. Tenho 

certeza que você vai gostar das praias, do clima e das pessoas acolhedoras. 

Um beijo e abraço. 

Sentirei saudades. 
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Turma2 

 
Aluno(a)11 

 

Minha experiência na cidade de Quelimane foi muito interessante, pois me 

mostrou uma nova perspectiva sobre África, já que a maior parte da população dos 

países de outros continentes imagina que as pessoas vivem em condições de 

miséria, porém, aqui, fiquei impressionado pelo estilo de vida semelhante aos que 

existem na minha cidade, Florianópolis. Espero que um dia você também possa 

conhecê-la e notar tais semelhanças. 

Cordialmente, Kaiani 

Vieira Pires 
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Turma2 

 
Aluno(a)15 

 

Palhoça, 07 de novembro de 2019 

A experiência que tive em Quelimane foi interessante. Pude ir até a praia e 

foi parecida com a daqui, porém a cidade em si não é tão preservada e não 

apresenta tantos pontos turísticos, o que admiro foi ver as crianças na rua brincando, 

o que é diferente daqui. Meu medo foi a segurança da cidade, o perigo de assalto, 

mas acabou sendo tranquilo. Notei que eles tratam o presidente com muita 

reverência e respeito, o que é diferente daqui. Eu sugiro uma visitação na cidade e 

lhe convido para vir até aqui, em Palhoça, ver o morro do Cambirela e conhecer as 

praias daqui. 

Até mais, Alice. 
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Turma3 

 

 
Aluno(a)2 

 

Olá amigo (a) de Quelimane 04/11/2019 

Fiz uma grande viagem para Quelimane há alguns meses, estava ansioso 

para conhecer a África, e o estado que conheci foi o de Moçambique, onde se situa 

Quelimane. 

Tinha um grande receio de encontrar um povo devastado por conta de 

colonização opressora que a África sofreu, e absurdos que foram feitos para com o 
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povo africano. Porém, chegando em Quelimane tive uma grande surpresa, um povo 

extremamente festivo e gentil que não se abalou com o caos que tomou a África 

alguns séculos atrás. Apesar de passar por dificuldades, o jeito que o povo africano 

leva a vida é incrível, pelo menos foi o que presenciei em Quelimane. A culinária da 

cidade é incrível, e o futebol da rua é de alto nível, como acontece no Brasil também 

em Quelimane tem ótimos jogadores de futebol, espero que consigam visibilidade 

neste esporte. 

Assim como eu visitei Quelimane, venho lhe fazer um convite, para que você 

venha conhecer a minha terra no Brasil, te espero em Florianópolis para que 

possamos jogar um futebol aqui também. Venha para o Brasil, para que possa 

conhecer diversas praias e paisagens incríveis, venha surfar conosco em 

Florinópolis em praias maravilhosas com ondas gigantes. 

Com carinho, 

Ronaldinho Gaúcho Camisa Dez do Flamengo 

 

Turma3 

 
Aluno(a)4 

 

Embarquei para Quelimane há poucas horas para um intercâmbio estudantil, 

estou muito ansioso para conhecer o dia a dia dos estudantes de Quelimane. 

Chegando na universidade, todos falavam português e isso me impressionou 

muito. Professores moçambicanos contavam sobre a história, cultura, hábitos, 
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idiomas presentes na África. O clima e a temperatura eram característicos de um 

país tropical. Muitas paisagens no litoral de Quelimane, praias com águas quentes e 

com animais exóticos. No interior das aulas foram servidas frutas tropicais, como 

banana, manga, abacaxi e muitos outros alimentos típicos encontrados na culinária 

local.  

Após sair das aulas os estudantes iam para bibliotecas estudar, ou 

trabalhavam em pequenos comércios locais.  

Queliname é um estado turístico em desenvolvimento que possui uma 

natureza exuberante. Foi enriquedor ter a experiência de viver um dia como um 

estudante moçambicano. 

 Querida amiga, deixo esta carta relatando como foi meu dia e te convido a 

visitar Florianopolis e viver um dia como um estudante brasileiro. 

 

Turma3 

 
Aluno(a)5 

 

Florianópolis, 5 de novembro de 2019 

Meu grande Bob, esses dias fui viajar para Moçambique, mas 

especificamente para Quelimane. 
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Tinha grande expectativa de sofrer um choque de cultura, porém, logo ao 

chegar me deparei com uma paisagem litorânia que lembra muito Florianópolis. Ao 

descer no aeroporto fui bem recebido durante o dia.Ao me relacionar com os 

moradores percebi grande afetividade e um povo que lembra muito do carisma 

brasileiro. 

Confesso que meu único medo era de ter problemas com a culinária local, 

mas foi tranquila e até recomendo as especiarias locais para meus amigos que 

planejam ir. 

Apesar de tudo, gostaria de convidá-lo para visitar a ilha de Florianópolis, 

onde moro. 

Aqui tem paisagens bonitas tão belas quanto as suas e comidas também. 

Um clima quente propicia um banho de praia e um aҫaí (por mais que não seja 

propriamente daqui nós adoramos ele). Você será muito bem recebido, apesar do 

povo ser um pouco mais ʺfrioʺ do que o de vocês. 

Vem comigo que vai dar bem. 

Atenciosamente, Darci. 

 

Turma3 

 
Aluno(a)12 
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Quatro de novembro 2019. 

Querido amigo de longa data. 

Parto hoje de Quelimane, após uma incrível viagem, onde sua companhia se 

fez de suma importância para que eu conhecesse melhor cada aspecto da cultura, 

por ser brasileiro, estava com uma expectativa alta em relação ao que eu iria 

encontrar de diferente em relação a minha terra natal, e fiquei maravilhado com a 

culinária, as tradições e os hábitos moçambicanos. Assumo que de fato senti um 

certo receio de haver um choque cultural entre eue o povo de Quelimane, porém 

felizmente fui extremamente bem recebido sentindo-me quase como em casa.  

Após esse relato, venho com uma sugestão a você: porque não me visitas 

aqui em Florianópolis, no Brasil? Da mesma forma que essa viagem para Quelimane 

foi extremamente prazerosa para mim, lhe asseguro que você irá amar as lindas 

paisagens, a culinária de frutos do mar e obviamente as praias. 

Finalmente agradeço pela companhia e aguardo sua resposta em relação ao 

meu convite. Espero que continuemos a nos comunicar, por carta ou por mensagens 

eletrônicas. 

Com carinho  

 

T.  
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Turma3 

 
Aluno(a)13 

 

Olá, amiga Bianca. 

Pode ter durado um instante 

A minha ida a Quelimane 

 esperava ser ruim 

 com medo de acontecer algo  

mas no fim me enganei  

tudo que me falaram foi mentira  

assim que vi a alegria 

 de uma certa menina 

 mesmo não tendo muito  

ela sempre sorria  

conversando com ela  

eu sempre ficava  

com novas ideias  
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e pontos de vistas 

 por fim eu te chamo  

para ver como é  

um outro país 

 a cidade de onde eu vim 

 é no sul do Brasil 

 e se chama Floripa 

 é linda demais  

mas tenho certeza  

que vais gostar  

porque combinar  

essa paisagem ao teu olhar 

 melhor combinação não há  

abraços de um amigo  

que se chamasse Omar.   

 

4.1.2 Cartas-convite dos estudantes da ESGPL de Quelimane em Moçambique  

 

Aqui apresentamos as cartas-convite de estudantes da Escola Secundária 

Geral Patrice Lumumba de Quelimane (ESGPL-Q) em Moçambique que 

escreveram/remeteram para os estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina 

em Florianópolis (IFSC-F) no Brasil. 
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Turma1 

 
Aluna(o) 1 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Se um dia pudesse eu conhecer a cidade de Florianópolis gostaria de 

conhecer as praias ou lagoas, lugares históricos, conhecer a vossa cultura, conhecer 

também os cantores da cidade. 

Quando for a Floripa espero fazer amizades com o povo; mas temo que as 

pessoas aí sejam impacientes, temo que em Florianópolis eu encontre pessoas 

racistas e não hospedeiras. 

Sugiro a ti, amiga, que venhas conhecer também a cidade de Quelimane, 

em Moçambique, vem gozaras tuas férias desfrutando da bela praia de Zalala, 

conhecer as fontes históricas como a antiga catedral, a Escola Patrice Lumumba; 

outros lugares encatadores da cidade. 

 

De Tereza para Joana 

Quelimane, Moçambique. 

 

 

 



127 

 

Turma1 

 
Aluna(o) 2 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Olá, tudo bem? Aqui quem escreve é a Rosy! Como vão as coisas?Aqui tá 

tudo bem! Nas minhas férias quero viajar para o Brasil e conhecer a cidade de 

Florianópolis. Ouvi dizer que é muito linda e maravilhosa, quero ir à praia, conhecer 

novas pessoas, fazer novos amigos, apreciar a cultura, provar novos pratos, 

conhecer a moda e a cultura florianopolitana. 

Mas primeiro quero que tu venhas conhecer a minha cidade de Quelimane, 

pra provares os pratos típicos como: o frango à zambeziana, a matapa, o molho de 

amendoim. 

Assistir o carnaval. Subir no táxi de bicicleta. 

Espero que venhas logo, vais adorar Quelimane, 

Carta direcionada a: Nelcia   

Assinado: Rosy 
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Turma1 

 

 
Aluna(o) 7 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Olá Luan Santana, você é um tipo de cantor que me emociona no teu estilo 

de música, não só na sua atitude e no seu jeito de vida, você é um daqueles 

cantores que dou tudo na vida para conhecer de perto, você é minha inspiração 

brasileira, sonho em conhecer o Brasil, para poder te conhecer de perto como você é 
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um dos meus  melhores cantores Brasileiro que adoro, você é um máximo, como os 

brasileiros dizem você é 10. 

Sonho em conhecer e viver sua vida, mas tenho medo que um dia se por 

acaso eu tiver a oportunidade de conhecer o Brasil, quero viver a vida toda, quero 

fazer tudo que um brasileiro faz. 

Luan, vem conhecer Moçambque – Quelimane, Moçambique é um pais 

lindo, não digo só Moçambique, vou dizer em especial, Zambézia – Quelimane, é 

uma cidade linda, vem conhecer a nossa praia, vem conhecer a nossa cidade, vem 

fazer parte de uma das culturas moçambicanas, convido-te em especial que venhas 

conhecer a minha cidade em especial no mês da minha cidade que é no mês de 

agosto, no dia 21. É um dos dias muito especiaisna minha cidade, se fores a vir 

espero que te sintas bem como se fosse o teu país, a tua cidade. Vem conhecer a 

nossa cultura moçambicana em especial, machuabo. 

Beijeinhos e abraços Luan Santana. 

Quelimane, 04.11.020 

Mayara 

 

Turma1 
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Aluna(o) 10 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Me chamo Eleanor e esta carta se baseia na probabilidade de um dia 

conhecer o Brasil, se por acaso isso um dia acontecesse a primeira coisa que eu 

faria seria conhecer a minha cantora favorita que é Marília Mendonça, adoro muito 

as suas músicas e me identifico muito com ela e também procuraria saber um pouco 

mais sobre a cidade, ver o carnaval sobretudo que é muito falado. 

Mas tenho certos receios, como por exemplo o Brasil é um país de gente 

com raça diferente, por eu ser negra sinto medo de sofrer algum tipo de racismo. 

Porque isso vem acontecido ultimamente e infelizmente ainda existem esse tipo de 

pessoas que escolhem a raça, o tipo de cabelo e mais. 

Brasil também é um país com muita criminalidade e isso causa um certo 

medo de um dia chegar ao Brasil e ser violada, assaltada ou assassinada mesmo. 

Mas voltando, mas sem se esquecer das partes boas, dizer que as novelas 

produzidas por vocês são inerentes, as músicas brasileiras também não ficam atrás, 

adoro, e gostaria de convidar a Marília a conhecer Moçambique, principalmente a 

cidade de Quelimane é uma cidade pequena, mas linda, tem imensos coqueiros 

para quem gosta de água do coco, acho que a Marília vai gostar de conhecer, sem 

mais nada a dizer deixar um grande beijo e amo você Marília Mendonça. 
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Turma1 

 
Aluna(o)12 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

 

Chamo-me Casimiro vivo em Quelimane e gostaria de conhecer o Brasil 

mais concretamente em Florianópolis, dizer que quero visitar as praias, conhecer 

mais as estâncias turísticas e saber o que o povo dela gosta, provar a gastronomia e 

os pratos típicos e conhecer a história da vida deles. 

Convite 

Quero convidar a todos osde Florianópolis a visitar o meu distrito que se 

chama Quelimane e vir provar os pratos típicos da província que são: frango à 

zambeziana, mucapata e mais outras coisas boas que se encontram. 
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Turma2 

 
Aluna(o)1 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

 

Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer e uma oportunidade  única 

escrever pra você, sou uma estudante da escola Patrice Lumumba, cidade de 

Quelimane, mais conhecida como cidade das bicicletas e dos coqueiros, uma cidade 

de pessoas hospitaleiras e boas… lugar que dá para viver, mas gostaria de 

conhecer  a vossa cidade, deve ser bem linda e com muitas flores como diz o nome 

“Florianópolis” com intenção de explorar as paisagens, a gastronomia e a vossa 

cultura. Com um pouco de medo de como as pessoas vão me receber como vão me 

tratar. 

Querida amiga Lizandra, convido-te a conhecer Quelimane de certeza que 

vais gostar da nossa cultura, comer nossa comida local e muito mais. Carta da sua 

amiga, Simone. 
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Turma2 

 

 
Aluna(o)6 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Emprimeiro lugar dizer que me sinto muito satisfeito de ter chegado em 

Florianópolis porque é muito lindo, conheci e vi muitas coisas, belas praias e muitas 

gastronomias, cidades belas, praias e outras. 

Dizer também que em Florianóplis é muito diferente de outros sítios e lá 

conheci alguém cuja essa alguém que conheci é uma amiga minha, mostrou-me 

coisas belas e muito atraentes. 

E esta vai pra minha querida amiga de Florianópolis. 

 Convido-te para conhecer Zambézia. Cidade de Quelimane cá em 

Quelimane tem coisas boas maravilhosas e agradáveis. 
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Violeta, eu gostaria muito se tu viesses conhecer Quelimane. Quelimane 

temmuita coisa bela, muita dança tradicional como namucua. A dança namucua é a 

nossa dança tradicional que dançamos com corda e batuque. 

Venha provar xima com mucuane de couve, é muito boa mal-passada. 

Da sua sempre querida Marieda 

 

Turma2 

 
Aluna(o)8 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Olá Kirstin se estivesse no Brasil gostaria muito de conhecer a ilha das 

cobras tenho a certeza que é o meu sonho e também poder conhecer outros sítios 

maravilhosos. Disseram que o Brasil é o lugar bonito não gosto muito das novelas 

aprecio mais a gastronomia, que é muito boa e também o turismo, conhecer as ilhas 

o lugar mais falado, aprecio também as músicas e gosto da cantora Iza. 

Kirstin convido você para conhecer Moçambique muito mais acidade de 

Quelimane que se localiza na província da Zambézia. Não resido aqui há muito 

tempo, mas gosto. 

É bem bonito e tem praias bonitas, a gastronomia é bem boa tem a 

mucapata e tem a galinha à zambeziana. Gosto mais de mucapata, as pessoas são 

bem acolhedoras e vais aprender um pouco de machuabo é uma língua fácil de 
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aprender e também tem ilhas e lugares culturais, então gostaria tanto que você 

conhecesse, tenho a certeza que você vai gostar bastante. 

 

Turma2 

 

 
Aluna(o)14 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

 

Aqui Mia Couto de Moçambique, 

Tenhoexpectativa de vir ao Brasil  e apesar de não conhecer,gostaria de 

fazer pelas novelas, filmes, programas. Dá pra ver que o Brasil é lindo e atraente. 

Chegar aí e ser recebido e ter um guia pra me ajudar a conhecer a cidade de 

Florianópolis. 
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Com certeza tenho algum medo de não ser o que eu imagino, tenho algum 

medo de me perder visto que é uma cidade que tem muita gente. 

Mas tenho a certeza que vai ser bom conhecer, ver, tocar em coisas novas. 

Sugerir que tu também venhas conhecer Moçambique na Zambézia, 

principalmente Quelimane.É uma cidade linda, vais andar de táxi de bicicleta, vais 

comer muito matago, apesar de não conhecer irei te mostrar vais comer todhe com 

xima de mandioca, arroz torrado e vais conhecer a linda praia de Zalala. 

Te convido para conhecer Moçambique /Zambézia /Quelimane vais adorar. 

Para: Anita. 

 

Turma2 

 
Aluna(o)15 

 

Lusneyde 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Espero que esse dia seja inesquecível porque é meu desejo de conhecer 

Florianópolis e ver como é que as pessoas de lá são. 

O meu maior medo é de não ser bem-vinda ao Brasil, as pessoas vão me 

olhar mal, vão resmungar e falar mal. 

Espero que o Brasil melhore nos sequestros, roubos.  Espero comer muita 

maçã, uva, feijoada, morango e muito mais. 

É um dos meus maiores sonhos conhecer o Brasil. 
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Espero um dia conhecer o cantor Luan Santana. 

LuanSantana, vem conhecer o nosso belo Moçambique, aqui as pessoas 

são maravilhosas, aqui tem quase tudo de bom vais gostar de estar aqui. Vem 

principalmente conhecer Quelimane. 

 

Turma3 

 

 
Aluna(o)1 
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Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil  

No dia em que eu acordei noBrasil durante a minha viagem, tive medo de 

morrer durante a viagem. 

Chegada ao Brasil, fui conhecer os parques, as lojas de roupa, provei a 

comida do Brasil que é muito boa. 

1.Eu convido-te a vires passar alguns meses em Moçambique que vais 

gostar dos melhores pratos como a: mucapata, mucuane de mandioca etc. Irás 

conhecer as melhores discotecas, melhores piscinas, melhores hotéis, etc. 

Brasil tem cidades muito grandes, fui apraias lindas, no cinema conheci as 

maiores favelas, conheci os museus de arte. E o Brasil tem de tudo. E tu o queestás 

à espera de vir conhecer Quelimane? 

Quelimane tem diversas culturas, como o chuabo, masena. Quelimane tem 

melhores diversões como a saca, a neca, saltar elástico. Se tu vieres para 

Quelimane, eu prometo te levar para todo o sítio bom. 

Venha conhecer Quelimane. 

 Vais dançar, cantar, comer etc. 

Quelimane é a cidade que anima. 

 

E eu convido a te: Nêgo do Borel 
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Turma3 

 

 
Aluna(o)3 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Eu em Florianópolis no Brasil, a minha viagem para lá foi muito boa, mas 

com alguns medos de tudo de conhecer a cidade, novas pessoas e o ambiente da 

cidade entre outros, um pouco entusiasmada com muita curiosidade de chegar lá, 

conhecer os apresentadores, cantores e mais outros como amigos, como me 
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apresentar perante as pessoas, mas contudo dá pra perceber que tudo vai correr 

bem. 

Eu EMA convido-te a te Marta para fazeres uma viagem para conheceres a 

cidade de Quelimane, a praia de Zalala, os rios dos bons sinais, conhecer os pratos 

típicos como a mucapata, a xima de mandioca com thudwé, a verdura de mandioca, 

couve, verdura de batata doce. 

EMA 

Turma3 

 

 
Aluna(o) 4 
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Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Tendo em conta que nunca fui ao Brasil e não tive a oportunidade de 

conhecer a cidade de Florianópolis, olhando para as minhas expectativas se caso 

um dia chegasse a conhecer e visitar a cidade tenho em mente que se isso for a 

acontecer uma das primeiras coisas que eu farei será de conhecer melhor a cidade 

para melhor me interagir com os demais cidadãos que lá habitam, teria que 

conhecer, teria que conhecer os lugares históricos do país e onde as pessoas ficam 

mais concentradas, gostaria de conhecer alguns actores de novelas, as cantoras e 

os modelos que eu principalmente admiro, provaria de tudo quanto é comida de lá. 

O meu maior medo é de que os cidadãos de Florianópolis – Brasil não me aceitem 

em sua cidade, não directamente mas sim indirectamente tendo em conta que eu 

estarei lá para os conhecer e não ser discriminada pelos demais cidadãos, não digo 

que eles são discriminantes apenas este é meu ponto de vista e o meu maior medo. 

Tendo em conta que não conheço a cidade de Florianópolis não posso dar nenhum 

tipo de sugestão perante esta situação. E olhando directamente para a  minha língua 

e a minha cultura gostaria de aprender a língua deles e participar na cultura deles, e 

pediria a uma pessoa que conheça a cidade para poder me mostrar as cidades mais 

habitadas e os centros turísticos e procuraria saber se a cidade de Florianópolis tem 

distritos, e quais são as línguas mais faladas. 

E gostaria de poder convidar para o nosso país a actora Larissa Manoela em 

companhia com Sofia Valverde para conhecerem melhor a nossa cidade e 

apreciassem as nossas culturas e visitarem o povo de Moçambique e conhecer as 

nossas ideologias. 

Assinado: Edillenny  
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Turma3 

 

 
Aluna(o) 5 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Bem, eu acho que todos iriam se familiarizar comigo, porque eu sou muito 

divertida, amo conversar com todo mundo e sou muito curiosa, adoraria conhecer a 

Iza – cantora. 

Eu amo o seu jeito de dançar, cantar, o seu jeito de interagir com o público. 
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Eu adoraia participar um dos shows, dela. Eu a acho uma mulher muito forte. 

Se fosse ao Brasil – Florianópolis eu iria à praia, faria dos meus dias como 

se fossem os últimos. Não só irei falar das maravilhas, também gostaria de falar dos 

meus medos, sinto medo de poder me aproximar das pessoas e sofrer bullying, visto 

que isso acontece muito por lá. Mas eu gosto sempre de pensar no positivo, então 

eu me alimento de pensamentos bons e construtivos. 

Bem, querida Iza, minha amada cantora, eu gostaria tanto que tu viesses a 

Moçambique – Quelimane, para conhecer a nossa linda paróquia (igreja) – antiga 

catedral, para poderes conheceres os melhores restaurantes como: o tchapu-tchapu, 

onde fazem o melhor frango, vulgo: galinha cafreal à zambeziana com a nosso 

mucapata. 

Eu não vou poder detalhar muito para tu ficares aí na curiosidade. Espero 

que tu saibas que eu te admiro muito. 

Beijos! 

Cocá.  

 

Turma3 

 
Aluna(o)11 



144 

 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil 

Seria algo muito fantástico conhecer Brasil principalmente a cidade de 

Florianópolis, aproveitaria as favelas do Brasil, o Rio de Janeiro e as praias. 

Gostaria muito de conhecer o jogador do Flamengo, o Gabriel Barbosa, mais 

conhecido por Gabigol. 

Tenho medo da viagem, nunca tive feito uma viagem longa, medo de ser 

ignorado com os novos conhecidos brasileiros. Oh Gabigol gostaria que viesse cá 

em Moçambique principalmente na cidade de Quelimane, vir aprovar o saboroso 

prato de todwue. 

Cristiano Ronaldo 

Para o Gabigol 

 

Aqui estão as cartas-convite dos estudantes das duas escolas públicas que 

fazem parte da pesquisa, sendo uma de Florianópolis no Brasil e outra de 

Quelimane em Moçambique, narrando as representações culturais das suas cidades 

e dos seus povos. Antes mesmo de encerrar esse capítulo, e falando das cartas 

enquanto convidativas, afetivas e simbólicas, apresentamos abaixo o que Rubem 

Alves (1999) pensa sobre “jardins e borboletas”:  

 

Todo jardim começa com uma história de amor, antes que qualquer árvore 
seja plantada ou um lago construído é preciso que eles tenham nascido 
dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por 
fora e nem passeia por eles…  

 

Figura 43: “Jardins e borboletas”. 

 
Fonte: Revista Ecos da Paz -maio 23, 2019. 
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Queremos que com estas cartas-convite cada um dos leitores/jardineiros 

plante o seu jardim e partilhe com outras pessoas com respeito, honestidade e, de 

maneira amena, possam juntos refletir, debater e compreender aspectos 

socioculturais de determinados espaços e contextos, aprender, criar e ampliar outros 

jardins e/ou outras histórias/narrativas. 

Para o próximo capítulo, faremos análise e interpretação das oficinas 

pedagógicas com base no processo de desconstrução, visto que ela (a 

desconstrução) “não é uma doutrina, uma filosofia ou um método. Ela é somente, de 

acordo com Derrida, uma “estratégia” de decomposição para a metafísica ocidental” 

(MENESES, 2013, s/p). Assim, a apresentação, discussão e críticas das dinâmicas 

desta pesquisa serão feitas destacando e demarcando apartir de determinadas 

noções como lugar (cidade ou país), comida (saber da gastronomia da e na cidade), 

língua (conhecimento linguístico) e relação das pessoas (povo) baseadas nas 

noções socioculturais, econômicas e financeiras (riquezas e dinheiro); acadêmico-

científica/escolar e tecnológicas (que englobam ensino, pesquisa e extensão e 

aspectos contemporâneos); pensamento e imaginação do aluno(a) ao escrever a 

carta-convite e as realidades, lições e perspectivas/desafios dos intervenientes na e 

da pesquisa. Fizemos esta escolha por serem noções mais abertas, que permitem 

uma entrada e ou saída de mais argumentos, possibilitando o corte, ampliação ou 

crítica de uma determinada informação cultural. Pensamos com esta prática 

expandir o debate e o acesso contínuo e permanente de e sobre diálogos 

interculturais e suas representações. 
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5 CAPÍTULO V 

 

A história única cria estereótipos, e o problema com os 
estereótipos não é que sejam mentira, mas que são 
incompletos. […]. As histórias importam. Muitas histórias 
importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, 
mas também podem ser usadas para emponderar e humanizar. 
Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também 
podem reparar essa dignidade despedaçada. (ADICHIE, 2019, 
s/p). 

 

5.1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS OFICINAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Apresentar, analisar e interpretar as oficinas pedagógicas desencadeadas 

nesta pesquisa é assumir, para além e simplesmente das generalidades,as 

particularidades e singularidades da e na pesquisa. Esta foi uma fase bastante 

acurada, porque envolveu, dentre vários pressupostos, aprofundar com detalhes o 

colhido e seus processos. Aqui agrupamos as turmas para cada contexto. Isto é, 

uma turma do Brasil e outra de Moçambique de modo que não houvesse repetições 

e respeitássemos igualmente a escolha/seleção das 15 cartas-convite da cidade de 

Florianópolis (2019) e as outras 15 de Quelimane (2020) que constam do capítulo 

anterior. Contudo, demarcamos pontuando algumas turmas pelas suas 

singularidades e peculiaridades. 

Nos dispusemos a mostrar e demonstrar como e o que ocorreu a partir dos 

materiais de pesquisa de campo, realizadas no IFSC em Florianópolis e na ESGPL 

em Quelimane. Vamos apresentar esses materiais, analisá-los e interpretá-los 

mediante os instrumentos de análise oferecidos pelos Estudos Culturais, bem como 

a sua estrutura macro e micro, alinhadas com as etapas/fases que reverberaramnas 

oficinas pedagógicas. Como não pretendemos que esta pesquisa seja injusta, 

fizemos o estudo nos dois contextos/nas duas cidades apresentadas anteriormente. 

Isso concorre para salvaguardar e, continuamente, debatermos a questão 

relacionada com “o que é uma escola justa?” de François Dubet. Nas palavras do 

estudioso, ficamos sabendo que “uma escola justa [é aquela] que distingue o mérito 

de cada um independentimente do seu nascimento e de sua origem social” (DUBET, 

2008, s/p). 
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Deste modo, podemos dizer que a pesquisa no Brasil e em Moçambique se 

tornou uma realidade concreta, trazendo algumas evidências e novidades que são 

aprofundadas no trabalho. Desde o início do nosso percurso, de leitura e 

aprendizagem dos Estudos Culturais no doutorado até assistir o episódio relativo à 

pesquisa de Valeriano López (2016) com a temática “onde se localiza Senegal e/ 

Espanha?”, todos estes momentos impactaram na pesquisa. Além disso, o 

engajamento na e de “corte” de estereótipos, primeiramente nas aulas de Estágio 

Docência no curso de Biologia e, em seguida, nas oficinas pedagógicas nas duas 

escolas públicas foram fundamentais para estruturar a tese. Todas essas etapas, 

sobretudo as oficinas, obedeceram a uma série de atividades: a dinâmica com os 

mapas geográficos (sinalização dos mapas de África e Moçambique e das Américas 

e Brasil); a escrita das cartas-convite; e finalmente a conversa intercultural. Isso nos 

permitiu destacar e demarcar, através da apresentação, análise e interpretação das 

oficinas pedagógicas, as noções de lugar (cidade), povo (relações das pessoas), 

língua (conhecimento linguístico) e comida (conhecimento da gastronomia da 

cidade) dos estudantes nos dois países. Todo este leque está imbuído de vários 

aspectos: de natureza econômica e financeira (riquezas e dinheiro); acadêmico-

científico/escolar e tecnológicas (englobando ensino, pesquisa e extensão e 

situações  contemporâneas);  pensamento e imaginação do(a) aluno(a) ao escrever 

a carta-convite; e, por fim, as realidades, lições e perspectivas/desafios que 

interferiram na e da pesquisa. Pautamos por essas noções acreditando serem mais 

abertas, permitindo a entrada e/ou saída de um ou mais argumentos, bem como de 

possibilitarem o corte, ampliação ou crítica de determinadas informações. Deixamos 

de lado questões relacionadas com categorias justamente por serem mais restritas, 

fixas e não permitirem um debate aceso e contínuo, mesmo reconhecendo sua 

utilização e contribuição em vários campos de saber/conhecimento. 

Por uma questão de organização, percepção e compreensão, passamos a 

apresentar, analisar e interpretar quinze (15) cartas-convites de cada cidade/país. 

Isto é, quinze (15) da cidade de Florianópolis e quinze (15) da cidade de Quelimane, 

sendo elas originais e mantendo sua transcrição fiel, preservando seu conteúdo (há 

algumas exceções em que realizamos edições ortográficas nas cartas-convite, mas 

respeitamos sua expressão e conteúdo), como destacamos no capítulo anterior. 

Fizemos isso conscientes de que existem algumas perspectivas linguísticas que 
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defendem a manutenção intacta do modo de dizer coloquial na escrita e transcrição 

de materiais de pesquisa. 

Importa-nos destacar especificamente que selecionamos/escolhemos as 

cartas-convites com base nas dinâmicas propostas nas oficinas pedagógicas, a 

partir das noções de lugar, povo, língua e comida. Aliás, foi no exercício das oficinas 

pedagógicas e, principalmente da concretização em sala de aula, com a prática das 

três atividades/etapas, que conseguimos pensar e traduzir as noções mencionadas. 

Começaremos relatando as Oficinas Pedagógicas realizadas no IFSC, 

cidade de Florianópolis no Brasil e depois passamos para as Oficinas Pedagógicas 

feitas na ESGPL, na cidade de Quelimane em Moçambique. Em seguida 

apresentaremos as ocorrências, operacionalizações e discussões de modo 

encadeado, isto é, obedecendo a sequência da realização da pesquisa de campo. 

Sendo em primeiro lugar a apresentação, análise e interpretação das oficinas 

pedagógicas feitas em Florianópolis no Brasil e depois as feitas na cidade de 

Quelimane em Moçambique. 

 

5.1.2 Oficinas Pedagógicas no IFSC na cidade de Florianópolis – Brasil 

 

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em Florianópolis (IFSC-F) é 

uma referência de ensino, aprendizado e profissionalismo para a cidade e o país. 

Nele trabalhamos com três (03) turmas, em 2019, sendo quarenta e cinco (45) 

alunos no total. Fizeram parte da pesquisa quinze estudantes de cada turma, com 

base nas três etapas/fases da realização das oficinas pedagógicas, que 

compreenderam a dinâmica com os mapas geográficos, a escrita da carta-convite e 

a conversa intercultural. Por uma questão de representatividade, participação, 

diálogo aberto e tentativa de aprofundar a matéria em alusão na pesquisa, 

selecionamos/escolhemos 15 cartas-convite (cinco de cada uma das três turmas 

mencionadas, por isso a sequência numérica das cartas apresentadas neste 

capítulo está diferente). 

É com base nessa análise e interpretação das oficinas pedagógicas, nas 

duas escolas públicas, que foi possível destacar e demarcar as noções de lugar 

(cidade ou país), povo (relação das pessoas), língua (conhecimento linguístico) e 

comida (conhecimento da gastronomia da cidade).  
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5.1.3 Apresentação das turmas1, 2 e 3 do IFSC-F 

 

No dia da realização da oficina pedagógica, com as turmas 1, 2 e 3 que aqui 

juntamos e são consideradas como a turma do contexto brasileiro, concretamente do 

Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-F), chegamos à sala 

combinada e nos apresentamos aos estudantes. Seguimos as normas de 

convivência formal e escolar regidas, e brevemente começamos a executar a oficina 

conjuntamente, de modo cooperativo e colaborativo. Esta estratégia metodológica foi 

fundamental para não, simplesmente, falar de e sobre uma única história/realidade, 

mas falar de histórias plurais e coletivas dos alunos. Compactuando assim com a 

intelectual nigeriana Chimamanda Adichie em “O perigo de uma história única” 

(2019), e o pensador palestino Edward Said em “Orientalismo” (1978), 

potencializando o “Lugar de fala” (RIBEIIRO, 2019a), de meninas e meninos, e todos 

aqueles que contribuiram na pesquisa dentro de um determinado contexto. Estas 

estratégias nos permitiram adentrarmos com simplicidade e delicadeza no cerne das 

oficinas, fazendo com que a conversa, o diálogo intercultural fluísse amenamente. 

Primeiramente, atribuímos um papel com o mapa do continente africano. 

Após, solicitamos que os alunos apontassem a localização de Moçambique. Na 

sequência foi pedido que cada uma/um sinalizasse no mapa, feito de tecido de pano 

e pintado a várias cores, com o adesivo redondo brilhante (ou etiqueta de multiúso) 

a localização. O mesmo sucedeu com o mapa de Moçambique, para que os alunos 

sinalizassem a cidade de Quelimane. 

Assim, as imagens autorais abaixo, obedecendo as três etapas na 

realização das oficinas pedagógicas, revelam a experiência vivida com a pesquisa 

feita nas turmas do IFSC em Florianópolis. Portanto, começaremos a apresentar a 

primeira atividade das oficinas pedagógicas, a de sinalização de Moçambique a 

partir do mapa de África, e de Quelimane com base no mapa moçambicano. 

 

5.1.3.1 Sinalização dos mapas nas turmas do IFSC-F 

 

Nesta seção não pretendemos de nenhum modo destacar quem mais ou 

menos acertou a proposta. Ou seja, não nos importa aqui a quantidade, mas a 
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qualidade e a experiência de cada um(a) e da turma em relação a prática proposta e 

o seu saber/conhecimento de e sobre uma dada realidade. Neste caso a 

moçambicana e africana. 

 

a) Sinalização dos mapas na turma1 
 

Figuras 44 e 45:  Sinalização de Moçambique no Mapa de África / Ilustração da 
Sinalização de Moçambique no Mapa de África. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 

 
 

b) Sinalização dos mapas na turma2 
 

Figuras 46 e 47: Sinalização de Moçambique no Mapa de África / Ilustração da 
Sinalização de Moçambique no Mapa de África. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 
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c) Sinalização dos mapas na turma3 
 

Figuras 48 e 49: Sinalização de Quelimane no Mapa de Moçambique / Ilustração da 
Sinalização de Quelimane no Mapa de Moçambique. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 

 

 
 

Observamos com as imagens (figuras da turma 1, 2 e 3) que foi possível 

ministrarmos as oficinas nas turmas acima destacadas, acontecendo num ambiente 

de paz apropriado para o aprendizado. Efetuamos a primeira etapa: a sinalização do 

mapa de Moçambique no continente africano e a cidade de Quelimane 

respectivamente. Foi uma fase cautelosa, de suspense, apreensão e olhares 

atentos, por um lado pela estranheza da atividade e por outro pelo diferencial ou 

novidade ao nível de conteúdo e de contextos geográficos. Isso fez com que nos 

questionássemos sobre a prática e o clima de interação na sinalização dos mapas. 

Por outro lado, percebemos que houve envolvimento de todos, o que é o mais 

importante. Cada uma/um ao seu modo, como é de se esperar, resgatando o 

princípio das identidades e diferenças mencionadas por Silva (2014). 

Ademais, as duas últimas imagens da turma1 denotam que dos quinze (15) 

participantes, somente um acertou a localização de Moçambique no mapa do 
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continente africano (ver figuras 44 e 45) e dois (2) acertaram a localização da cidade 

de Quelimane, na província/estado da Zambézia, com base no mapa de 

Moçambique. Isto significa que a grande maioria não encontrou a localização exata 

e correta da cidade/país. 

As imagens (figuras 46 e 47) demonstram que a grande parte dos alunos da 

turma2 também não conseguiram identificar Moçambique no mapa de África, quanto 

menos a cidade de Quelimane no de Moçambique. 

Contudo, podemos dizer que o conhecimento de cultura geral e 

concretamente sobre o continente africano é “orientado” para outros paradigmas 

entre estes grupos. Por um lado, pelos saberes sociogeográficos do espaço e, de 

outro lado, pelo fato da cultura moçambicana e africana no geral serem pouco 

trabalhadas nas escolas brasileiras. Sobretudo, partindo do princípio de que as 

matrizes curriculares de Educação no Brasil são pouco contemplativas nos aspectos 

de natureza sociocultural, geopolítico e econômico-financeiro de ou sobre África, 

embora mais recentemente, na sua legislação,especificamente na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/1996), exista a Lei n° 11.645, de 10 de março de 

2008 que inclui no “currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

«História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena»”. 

Notamos que dos quinze alunos da turma3, não houve nenhum acerto na 

localização de Moçambique no mapa de África. Quando pedimos para sinalizarem a 

cidade de Quelimane no mapa de Moçambique, tivemos uma realidade diferente. 

Nesta atividade pelo menos três estudantes apontaram corretamente Quelimane no 

mapa, conforme ilustrado nas figuras 48 e 49. Este foi um fato que nos chamou 

atenção, levando-nos a registrá-lo no caderno de campo para conversarmos e 

debatermos no momento da conversa intercultural. 

Apesar de tudo, percebemos que a grande maioria não conseguiu indicar a 

localização correta da cidade de Quelimane no estado da Zambézia em 

Moçambique. Isso nos faz refletir que pouco ou quase nada se aprende de e sobre o 

Continente Africano, e especificamentede/sobre Moçambique, no contexto escolar 

básico brasileiro (do nível fundamental ao médio). Ainda que os dois países e 

continentes tenham um passado histórico e cultural muito próximos, sobretudo no 

que se refere ao processo de colonização, e todas as suas interfaces possíveis. O 
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que se pode sintetizar em Bárbara Filipe (2016, p.25) ao mencionar Raymond 

Williams nos seguintes termos: 

 

Toda sociedade humana tem sua própria forma, seus próprios propósitos, 
seus próprios significados. Toda sociedade humana expressa tudo isso nas 
instituições, nas artes e no conhecimento. A formação de uma sociedade é 
a descoberta de significados e direções comuns, e seu desenvolvimento se 
dá no debate ativo e no seu aperfeiçoamento, sob a pressão da experiência, 
do contato e das invenções, inscrevendo-se na própria terra35 (WILLIAMS, 
1989, p.4). 

 

Logo, podemos afirmar que a representação cultural mais comum para os 

estudantes do IFSC-F, em relação a sinalização da cidade de Quelimane e de 

Moçambique, é de desconhecimento imagético e imaginário do território e espaço. 

 

5.1.3.2 Cartas-convite dos estudantes do IFSC de Florianópolis no Brasil 

 

A partir deste momento apresentaremos a transcrição fiel dos textos dos 

alunos, como foram escritos/demarcados nas cartas-convite, porém com algumas 

edições de grafia em determinadas cartas, sem descaracterizar seu conteúdo e 

raciocínio, demonstrados aqui em forma de trechos textuais. Buscamos ser o mais 

fiel possível nessa transcrição para não transgredir ou ofuscar a intenção de cada 

uma das cartas e, portanto, apresentar a originalidade dos textos. Ao todo são 

quinze cartas, sendo cinco de cada turma, dentre as três em que realizamos as 

oficinas pedagógicas. Elas foram criteriosamente escolhidas depois de uma leitura 

atenta e cuidadosa de e sobre as dinâmicas que ditaram a sequência de 

operacionalização das oficinas pedagógicas, e muito concretamente pelas noções 

de lugar, povo, língua e comida contidas nas cartas-convite. 

As narrativas (cartas-convite) transcritas obedeceram a sequência das suas 

realizações e tinham como temática sugerida:um dia da sua vida em Quelimane. 

Deste modo, destacamos a seguir as cartas-convite de estudantes do Instituto 

Federal de Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-F) no Brasil escritas para os 

estudantes da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de Quelimane (ESGPL-Q) 

 
35 No original: Every human society ha its own shape, its own purposes, its own meanings. Every 
human society express these, in institutions, and in artes and learning. The making of a society is the 
finding of common meanings and directions, and its growth is an active debate and amendment under 
the pressures of experience, contact, and discovery, writing themselves into the land. 
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em Moçambique. Esta é a segunda etapa das oficinas pedagógicas, marcada pela 

escrita das cartas-convite. As turmas do IFSC-F foram reconhecidas como a voz 

coletiva e plural, expressas em suas formas de pensamento, imaginação e 

realidades do cotidiano a que estão expostos. A análise e interpretação das cartas-

convite foram feitas a partir das noções de lugar, povo, língua e comida, na 

operacionalização das oficinas pedagógicas, como abaixo demonstramos. 

 

Figuras 50 e 51: Explanação sobre a escrita da carta-convite / Deposição das 
cartas-convite feitas. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 

 

 

 A narração e o convite construídos nas cartas-convite dos estudantes 

traduzem suas expectativas, medos e sugestões de e sobre a cidade de Quelimane, 

(lugar), em Moçambique. Ou seja, suas construções pré-concebidas, imaginárias e 

de conhecimento geral ou formal de e sobre este contexto sociocultural e geográfico 

do planeta terra. Como símbolo de representatividade e participação, 

demonstraremos dois exemplos das cartas-convite na sua íntegra produzidas por 

estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis. 
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Figura 52: Carta-convite da Turma1 e Aluno1. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 

 

 

Figura 53: Carta-convite da Turma1 e Aluno9. 

 
Fonte:  Acervo do autor. 

 

 

Noção Lugar (Cidade) 
 

A noção de lugar, neste caso concreto da cidade, é bastante potente, pois 

perpassa em todas as cartas, dizendo de onde escrevem e para onde escrevem. 
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Neste momento tivemos detalhes de lugar (cidade), conforme apresentamos 

anteriormente no capítulo 4 – cartas-convite, quando estudantes do Instituto Federal 

de Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-F), no Brasil, escreveram/remeteram para 

os estudantes da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de Quelimane 

(ESGPL-Q) em Moçambique. Ao passarmos pela etapa das oficinas pedagógicas, 

marcada pela escrita das cartas-convite, sua análise e interpretação foi feita com 

afinco e rigor epistemológico. Deste modo, o Aluno1 da turma1: fala de seu 

imaginário sobre o lugar, em formas agradabilíssimas. Ora vejamos:O preparativo 

para a viagem está feito e venho por meio desta lhe repassar algumas 

vontades que eu gostaria de socializar na minha visita à sua cidade.A 

cidade é ainda mais evidenciada pelos estudantes abaixo: 

 

Aluno2 da turma1: Acabo de chegar em Quelimane. […]. 

Desembarquei na cidade e fico ansiosa com a nova cultura 

que terei contato. […]. Apesar de sempre ver no jornal 

tragédias relacionadas à Moçambique, o que vejo é 

diferente. Sinto uma beleza das pessoas que me 

transmitem felicidade ao cruzar meu caminho. […].  

Então decido conhecer as ruas da cidade.Observo cada 

detalhe: arquiteturas, vegetação, rotina. 

 

Aluno5 da turma1: Cheguei aqui em Quelimane hoje de 

manhã bem cedo […]. Estou bem cansada e só queria já ir 

para o hotel dormir. […]. O moço me deixou em uma 

igreja famosa e bem bonita, mas aquela coisa né, detesto 

igrejas. […]. Depois fui para uma praia próxima que 

infelizmente estava bem poluída, com muito lixo. Almocei 

num restaurante ali perto…  […]. …fui visitar aquela 

reserva biológica bonita que te falei e depois fui no 

sítio arqueológico. 

 

Essas demarcações são indicativos de contraste/choque de paisagem/lugar 

geográfico, cultural e também sobre o que é disseminado pelos diferentes veículos 

de comunicação e demais artefatos culturais que circulam no Brasil e no mundo em 

relação ao continente africano, e mais especificamentesobre a cidade de Quelimane, 

em Moçambique. O que os estudantes imaginam e idealizam é um contraste deste 

saber mediatizado e as suas noções de e sobre o lugar (Quelimane). 
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Outros estudantes, no tocante à localização geográfica, evidenciaram a 

cidade de Quelimane pela praia de Zalala, também como lugar turístico por visitar. 

Conforme pudemos observar, muitos alunos falaram da praia de Zalala como um 

lugar específico para se conhecer. Trata-se, na verdade, de um cartão postal de 

Quelimane. Não apenas pelas águas quentes que a praia ostenta, mas sobretudo 

pela comodidade em oferecer infraestrutura urbana e turística (hotéis, discotecas e 

lugares de lazer), bem como por sua diversidade gastronômica, com pratos típicos 

de zonas costeiras (crustáceos e mariscos), podendo o visitante degustar.  

Vale destacar a ousadia de uma das estudantes ao escrever sua carta-

convite direcionada para uma das proeminentes cantoras norte-americana, 

conhecida e reconhecida mundialmente. Ela descreve o lugar em detalhes: a praia, 

a temperatura típica do clima tropical, destacando o convite a estacantora, pela 

maravilhosa paisagem, para que possa se deliciar e gravar um dos seus sons nesta 

terra pátria chamada Moçambique, ora vejamos: 

 

 Aluno9 da turma1: Querida Lady Gaga, escrevo esta carta 

de Quelimane, capital de Zambézia em Moçambique. 

[…]…eu adorei a cidade. As praias são lindas e com 

água bem quentinha. Às vezes quando está bem ensolarado 

você consegue ver as montanhas mais ao leste, o pôr do 

sol é fantástico. […]. Aqui é quente durante todo dia, 

mas a noite esfria muito rápido, traga uma blusa 

quente!! […]. Caso você esteja em turnê pela África te 

recomendo dar uma passadinha em Moçambique, que país 

lindo! 

 

 
O Aluno13 da turma1 não destaca o lugar, mas deixa registrado a feira 

(lugar) como um dos símbolos do seu apreço enquanto visitava a cidade, como em 

seguida apresentamos: Fui numa feira e tinha umas frutas…. 

É possível verificar o reconhecimento da existência do lugar e sua vida 

circulante, sendo esta uma das representações culturais do lugar, algo muito 

importante nesta pesquisa. 

O Aluno1 da turma2 deixa um olhar e uma questão relacionada à paisagem 

sobre o continente africano. Um possível desencontro com a cidade e seus 

habitantes, reflexo de um filme que tenha visto, colocando o continente africano 
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como sendo uma terra rica em recursos naturais, porém devastada por guerras e 

ganância de alguns em relaçãoa à essas riquezas. 

 

Caro amigo de Quelimane, John Malaca, eu adorei passear 

um dia nessa cidade cheia de curiosidade, […]. Fiquei 

com um pouco de medo de sair na sua rua com meus trajes 

típicos brasileiros[…]. Fiquei com medo também de sair 

na rua e me deparar com uma guerra por causa dos 

diamantes de sangue[…]. Minha expectativa era conhecer 

a praia de Quelimane […]. O calor era muito maior […]. 

...e também lembro do calor sufocante. Ainda bem que 

tinha bastante vento vindo da praia, do mar[…]. 
 

Neste trecho acima, conseguimos notar a menção da tropicalidade do lugar, 

pois ele destaca o calor associado à potência do filme “Diamante de Sangue” 

(2006)36, no qual revela seu medo, assombrado pela guerra e por aquilo que poderia 

lhe acontecer, especialmente pela maneira de se vestir.  Em contrapartida, o Aluno3 

da turma2 destaca a agradabilidade deste mesmo lugar pela paisagem do mar e da 

floresta, dos museus e de modo mais extenso a tropicalidade: 

 

Ao retornar para Florianópolis após a incrível viagem 

para Quelimane, senti a necessidade de agradecer a você 

por apresentar-me a sua belíssima cidade. Logo no avião 

já me encontrei com a beleza do mar que banhava os 

cantos rochosos de Moçambique, tais cantos rochosos se 

contrastavam com uma grande floresta tropical. Logo, vi 

que me apaixonaria pelo lugar. […] Nossa visita aos 

belíssimos museus que retratavam a riquíssima história 

moçambicana e a imersão as ruas, praias e parques com 

uma rica biodiversidade […]. 
 

 

Destacamos um trecho em que pauta a narrativa sobre o lugar com base na 

visão faunística e exótica de África dos séculos passados, aconselhando ou 

advertindo para que residentes de Quelimane preservem e cuidem dos animais. 

Possivelmente isto é o resultado daquilo que circula e toma corpo na sociedade, 

 
36 “Diamante de Sangue” (2006) - é um filme dos EUA, que revela a guerra civil  na Serra Leoa em 
África. Disponível em: https://bit.ly/3JGlbld Acessado em: 05/12/2019. 
 

https://bit.ly/3JGlbld
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sobre o que falamos e escrevemos sobre determinados lugares. Ainda assim, o 

estudante demonstra uma imagem sobre como é, como poderia ser a cidade de 

Quelimane, o país Moçambique e o continente africano. De certo modo sua 

demonstração não está equivocada, tendo em vista aquilo que é veiculado pela 

mídia, canais de comunicação e em demais artefatos culturais. Ou seja, uma África 

selvagem, de inúmeras florestas, faunas e animais silvestres, como abaixo se 

descreve: 

 

Aluno6 da turma2: Minhas expectativas sobre um dia nesse 

lugar seriam de um dia quente de verão, com animais 

diferente e exóticos, com paisagens diferentes do que 

temos no Brasil. Uma sugestão para essa cidade seria 

preservar mais os animais desse lugar.  
 

Em contrapartida, o pensamento e olhar de outro aluno salienta o seguinte: 

 

Aluno11 da turma2: Minha experiência na cidade de 

Quelimane foi muito interessante, pois me mostra uma 

nova perspectiva sobre África, já que a maior parte da 

população dos países de outros continentes imagina que 

as pessoas vivem em condições de miséria […]. 
 

Este é um olhar crítico e reflexivo do e para o mundo. Alargando e 

problematizando que boa parte dos lugares no mundo, especificamente em 

Moçambique, existam pobreza e situações embaraçosas. Estes detalhes são fruto 

de construções das representações culturais que circulam e circundam os 

estudantes, e a sociedade de modo geral, ao redor do mundo, estereotipando o 

continente africano com imagens de safári, de clima quentee muita pobreza. Deste 

modo, reproduzem uma ideia banalizada de África como continente, e de 

Moçambique como país. Por outro lado, marcam a alegria e a ânsia de viver do lugar 

e do povo de Quelimane e Moçambique. 

 

Aluno15 da turma2: A experiência que tive em Quelimane 

foi interessante, pude ir até a praia e foi parecida com 

a daqui, porém a cidade em si não é tão preservada e não 
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apresenta tantos pontos turísticos, o que admiro foi ver  

as crianças na rua brincando,o que é diferente daqui. 
 

A caracterização do lugar neste trecho demonstra a existência de alegria e 

tristeza, pobreza e riqueza, coisas boas e más, concomitantes. Aliás, é notável a 

presença da tropicalidade, da pobreza e da liberdade das crianças ao brincarem nas 

ruas. Esta é uma imagem muito comum presente em vários cantos do mundo, e com 

mais incidência em países tidos como em vias de desenvolvimento, como é o caso 

de Moçambique.Isto pode significar que mesmo com inúmeras intempéries 

assolando o país, ou que são retratadas, não são suficientes para inibir o povo de se 

deliciar das pequenas particularidades do lugar. Isso é percebível principalmente 

quando a estudante narra estar encantada pelo fatodas ruas ainda serem lugares de 

destaque, onde as crianças brincam diferentemente da sua cidade de origem, em 

que isso já não ocorre. Neste outro contexto/cidade, as estradas/ruas são espaços 

reservados para o trânsito de veículos motores. Embora exista algumas avenidas 

com as ciclovias, onde as crianças podem pedalar brincando. 

As alunas abaixo demonstram-se entusiasmadas pelo futebol e pelos 

estudos (intercâmbio escolar), destacando atrações do lugar com os verdadeiros 

nomes, desde país, estado/província e até suas ruelas. O que possibilita este 

destaque é o encanto pelo futebol e pela escolarização, como é possível verificar 

nas narrativas: 

 

Aluno2 da turma3: Fiz uma grande viagem para Quelimane 

há alguns meses, estava ansioso para conhecer a África, 

e o estado que conheci foi o de Moçambique, onde se 

situa Quelimane. […]. O futebol de rua é alto nível, 

como acontece no Brasil. Também em Quelimane têm ótimos 

jogadores   de futebol, espero que consigam visibilidade 

neste esporte. 

 

Aluno4 da turma3: Embarquei para Quelimane há poucas 

horas para um intercâmbio estudantil, estou muito 

ansioso para conhecer o dia a dia dos estudantes de 

Quelimane. Chegando na Universidade, todos falavam 

português[…]. O clima e a temperatura eram 

característicos de um país tropical. Muitas paisagens no 

litoral de Quelimane, praias com águas quentes e com 
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animais exóticos. […]. Queliname é um estado turístico 

em desenvolvimento que possui uma natureza exuberante. 

[…]. 
 

Tirando os desvios de nominalização do país, estado(província) e cidade , 

que deveria ser Moçambique(país), Zambézia(estado) e Quelimane (cidade), há um 

reconhecimento fenomenal nesta passagem daquilo que Stuart Hall (2016) ousou 

chamar de representação, aquilo que está exposto e circula no mundo coletivo, que 

é muito diferente da representação social do indivíduo, que se refere apenas a si, a 

pessoa (MOSCOVICI, 2007).  

O aluno abaixo destaca na sua narrativa a paisagem litorânea como 

caraterizadora da cidade, ora vejamos: 

 

Aluno5 da turma3: […]. esses dias fui viajar para 

Moçambique, mas especificamente para Quelimane. Tinha 

grande expectativa de sofrer um choque de cultura, 

porém, logo ao chegar me deparei com uma paisagem 

litorânea que lembra muito Florianópolis. Ao descer no 

aeroporto fui bem recebido, […]. 
 

Outro estudante  ressalta a equiparação da hospitalidade dos residentes na 

cidade de Quelimane como configurado pelo espaço (lugar). Isto é, o outro 

lugar/cidade é muito semelhante ao seu de proveniência. Nesta reflexão, o 

estudante nos remete a um lugar agradável, já que o seu estado de espírito ficou 

encantado pela paisagem/ambiente.Aluno12 da turma3: Parto hoje de Quelimane, 

… […]. Povo de Quelimane, porém felizmente fui extremamente bem recebido 

sentindo-me quase como em casa. […]. 

Diferentemente da escrita dos outros alunos da sua turma, o Aluno13 da 

turma3 pauta por uma estrutura poética, escrevendo em versos e estrofes, e 

ressaltando a beleza vista e o local conhecido durante a sua viagem/estada em 

Quelimane. 

 

 Aluno13 da turma3: 

 Olá, amiga Bianca, 

 Pode ter durado um instante 

 A minha ida a Quelimane[…]. 
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 […] vi a alegria[…]. 
 

Com isso, finalizamos a demonstração da noção lugar, de uma maneira 

potente. Vimos que as representações culturais mais marcantes foram a 

tropicalidade, natureza exuberante e a pobreza, levando em consideração a beleza 

estrutural da última carta-convite. A partir de agora passamos para a segunda noção 

selecionada nesta etapa, que tem a ver com o povo residente na cidade de 

Quelimane. 

 

Noção povo (Relação entre as pessoas) 
 

A noção de povo é fundamental quando falamos de uma cidade, visto que 

para além da paisagem do local/lugar, ela é habitada por várias pessoas, com laços 

familiares, ou não, ou uma determinada comunidade linguística e cultural. Daí o 

convite dos estudantes de Florianópolis aos de Quelimane para visitarem a sua 

cidade. Podemos dizer que os alunos emissores das cartas-convite em Florianópolis 

não se sentiram tão distantes do Brasil ao partilharem, de modo contagiante, suas 

imaginações, sentimentos e desejos sobre sua casa, pois a hospitalidade do “povo 

irmão” (de Quelimane), foi semelhante ao da sua terra-mãe. 

Importa-nos destacar que o continente africano, no geral, é um dos poucos 

territórios que ainda conservam marcas próprias e nativas, preservando sua cultura 

originária, tradições milenares, o pluralismo linguístico, hábitos e costumes 

diversificados, mesmo com os desafios crescentes de desenvolvimento social e da 

globalização. Talvez por isso, pela forma singular de ser e estar no mundo, que a 

curiosidade dos povos de fora de África, especificamente de Florianópolis, sinta 

desejo de conhecer mais a cidade de Quelimane, Moçambique e o continente 

africano. É a partir destes discursos narrativos que podemos destacar o desejo e a 

imaginação de encontro e aproximação entre os povos,sobretudo pelo convite feito 

aos seus colegas estudantes de Quelimane, reconhecendo sua alegria/felicidade, 

simpatia e beleza: 

 

Aluno1 da turma1: […]Para que eu possa ver a beleza 

natural que compõe o local. […]Depois dessas voltas de 

bicicleta seria interessante[…]descobrir as diferenças 
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culturais que há em porção de terras tupiniquins. Para 

finalizar, nada melhor do que passar a noite em algum 

festival ou evento regional. 

 

Aluno2 da turma1: Desembarquei na cidade e fico ansiosa 

com a nova cultura que terei contato. O povo, seus 

costumes e seu modo de vida me chamam atenção, apesar de 

sempre ver no jornal tragédias relacionadas à 

Moçambique, o que vejo é diferente. Sinto uma beleza das 

pessoas que me transmitem felicidade ao cruzar meu 

caminho. Talvez sejam as cores marcantes na roupa ou no 

sorriso em seus rostos. […]. É um mundo novo e 

desconhecido, mas quero decifrá-lo. Espero escrever 

novamente em breve relatando novas aventuras e 

descobertas. 

 

Aluno5 da turma1: […]. fui rolezar. […]O moço me 

deixou em uma igreja famosa e bem bonita, mas aquela 

coisa né, detesto igrejas. […]Estou apaixonado! As 

pessoas aqui são lindas e simpáticas, você tem que vir 

conhecer[…]. 
 

Se antes a relação dos povos africanos, em especial de Quelimane, era 

traduzida por sua felicidade, simpatia e beleza, a dimensão cultural é potencializada 

por uma das alunas ao apelar a uma cantora internacionalmente conhecida e 

reconhecida, para visitar Moçambique. O convite aconselha a artista a deliciar-se da 

riqueza sociocultural como forma de inspiração musical,com seus instrumentos 

locais, pela miscigenação linguística, cultural e musical, em conjunto com a 

paisagem da cidade. Outra estudante, mesmo sem gravar os nomes do local e a 

música que escutara, convida a sua destinatária a conhecer a sua cidade e o seu 

povo. Por estas e outras razões temos as seguintes passagens que transbordam 

hospitalidade e os destaques anteriores: 

 

Aluno9 da turma1: Querida Lady Gaga, escrevo esta carta 

de Quelimane[…]. As músicas que tocam nos bares são tão 

agradáveis, você irá gostar! Quem sabe te inspira por um 

novo álbum! As batidas do tambor com o chocalho chegam a 

arrepiar...[…]. Caso você esteja em turnê pela África 

te recomendo dar uma passadinha em Moçambique, que país 
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lindo! […].PS: eu gostei da loirinha que tem em frente 

ao bar da praia!  

 

Aluno13 da turma1: […]. Tava tocando uma música meio 

esquisita que também não vou saber te dizer o nome.Eu 

gostei.Prometo melhorar com a coisa dos nomes na 

próxima… 
 

Dando seguimento, destacamos um fragmento em que há uma cortesia 

singular, com uma formalidade linguística apropriada para convidar os seus 

homólogos a conhecerem sua cidade. Deste modo também podem retribuir o que 

viveram, viram e escutaram em Quelimane. Uma manifestação carinhosa e criativa, 

de imaginações e pensamentos construtivos, de e para com o outro. 

 

 Aluno1 da turma2: Caro amigo de Quelimane, John Malaca, 

eu adorei passear um dia nessa cidade cheia de 

curiosidade, espero um dia voltar com minha família e 

apresentar tudo o que conheci e talvez um pouco mais. 

Fiquei com um pouco de medo de sair na sua rua com meus 

trajes típicos brasileiros, com short curto e regata, 

[…]. As pessoas estavam bem mais vestidas do que nas 

praias brasileiras,[…] e o que mais lembro é do 

trânsito tranquilo, que é muito diferente do de 

Florianópolis, e também lembro do calor sufocante. […]. 

 

Aluno3 da turma2: Ao retornar para Florianópolis após a 

incrível viagem para Quelimane, senti a necessidade de 

agradecer a você por apresentar-me a sua belíssima 

cidade. […]. Logo no avião já me encontrei com a beleza 

do mar que banhava os cantos rochosos de Moçambique, 

[…]. Nossa visita aos belíssimos museus que retratavam 

a riquíssima história moçambicana[…]. Carreguei comigo 

uma parte de Quelimane e sua cultura […]. 

 

Notamos que para além de se deliciarem com os encantos da paisagem e 

da cultura, se encantaram igualmente com a forma de ser e estar das pessoas. 

Pelos preconceitos existentes, esta foi uma oportunidade de ver e ouvir o outro lado. 

Experimentarem o lugar do outro e pensarem juntamente do e com o outro, 

sobretudo neste novo panorama mundial que se pretende viver em conjunto, com 
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respeito e potencializando as diversidades linguísticas, paisagísticas e culturais. 

Jacques Delors et. al. (2005) em “Educação – um tesouro a descobrir”, nos fala 

sobre os quatro pilares da Educação e um deles é o saber viver em conjunto. Sobre 

esses discursos destacamos: 

 

Aluno6 da turma2: Minha expectativa sobre um dia nesse 

lugar[…]com animais diferente e exóticos, com paisagens 

diferentes do que temos no Brasil. […]Uma sugestão para 

essa cidade seria preservar mais os animais desse lugar. 

[…] Caro,teconvido a visitar a minha cidade, que muitos 

turistas adoram […]. 

 

Aluno11 da turma2: Minha experiência na cidade de 

Quelimane foi muito interessante, pois me mostrou uma 

nova perspectiva sobre África,já que a maior parte da 

população dos países de outros continentes imagina que 

as pessoas vivem em condições de miséria […]. 

 

Um estudante menciona, especificamente, o seu bairro na cidade de 

Florianópolis.Para além dos requintes acima enumerados, ele destaca: 

 

Aluno15 da turma2:A experiência que tive em Quelimane 

foi interessante. […]O que admiro foi ver as crianças 

na rua brincando, o que é diferente daqui […]. Eu 

sugiro uma visitação na cidade e lhe convido para vir 

até aqui, em Palhoça, […],  
 

 É eloquente e entusiasmante ver a troca de olhar, de tato e de fala nesta 

interação cultural. Aliás, Stuart Hall (2015; 1997), partindo dos Estudos Culturais, 

salienta que a cultura é toda prática de significação, ou seja, de produção e 

circulação de significados sobre o mundo, sobre as pessoas, os lugares, etc. 

Em seguida, três estudantes da turma3 do IFSC-F destacam o que viram, 

viveram e sentiram por meio das suas narrativas. Em forma de imaginação, 

pensamento, idealização e suas construções de olhar ou escutar o outro, há também 

presente a representação de festividade e afeto, por isso destacam o seguinte: 
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Aluno2 da turma3: […]. Fiz uma grande viagem para 

Quelimane há alguns meses […]. Tinha um grande receio 

de encontrar um povo devastado por conta da colonização 

opressora que a África sofreue dos absurdos que foram 

feitos para com o povo africano. Porém, chegando em 

Quelimane tive uma grande surpresa,um povo extremamente 

festivo e gentil que não se abalou com o caos que tomou 

a África alguns séculos atrás. Apesar de passar por 

dificuldades, o jeito que o povo africano leva a vida é 

incrível, pelo menos foi o que presenciei em Quelimane. 

[…]. 

 

Aluno4 da turma3: Embarquei para Quelimane há poucas 

horas para um intercâmbio estudantil, […]. Após sair 

das aulas os estudantesiam para bibliotecas estudar, ou 

trabalhavam em pequenos comércios locais. Quelimane é um 

estado turístico em desenvolvimento que possui uma 

natureza exuberante. […]. 

 

Aluno5 da turma3: […]. Esses dias fui viajar para 

Moçambique, mas especificamente para Quelimane. Tinha 

grande expectativa de sofrer um choque de cultura, 

porém, logo ao chegar me deparei com uma paisagem 

litorânea que lembra muito Florianópolis. Ao descer no 

aeroporto fui bem recebido, durante o dia ao me 

relacionar com os moradores percebi grande afetividade e 

um povo que me lembra muito do carisma brasileiro. 

 

Cada detalhe trazido nos excertos é fruto daquilo que pensam e imaginam 

sobre o lugar, principalmente das relações entre as pessoas de diferentes cidades, 

estados e países. Isto denota a existência de fronteiras múltiplas e 

pessoas/identidades plurais. Aliás, representação cultural aqui é dada pela 

alteridade, simplicidade, festividade e afeto. Logo, os estudantes do IFSC 

representam um outro contexto cultural, o de uma cidade pequena, com paisagens 

diversas (desde exóticas e simples), povo pobre, roupas coloridas, porém alegre. 

Povo que mesmo com o pouco partilham o que têm entre si, sendo ou não da 

mesma composição familiar. Há aqui destaque para a solidariedade e a existência 

de uma comunidade divertida e brincante. 

Os alunos 12 e 13, da mesma turma, nos trazem aquilo que é demarcado 

como pedagogias culturais, por Camozzato, Carvalho e Andrade (2016, s/p), 
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“mostrar o quanto múltiplos espaços, instituições e práticas são eminentemente 

pedagógicos, uma vez que estão implicados na produção de modos de ser e viver”. 

Essas pedagogias são fundamentais no nosso cotidiano, por conhecermos a 

pluralidade das coisas e de saberes, denotando o conhecimento como um campo 

primordial para os seres humanos, transbordando nas pessoas. Por isso estes 

estudantes nos remetem a questão das identidades culturais, lembrando que somos 

sujeitos múltiplos e mutantes e não necessariamente com uma identidade fixa. 

Sobre isso Stuart Hall (2015) diz que a “identidade se torna uma celebração móvel”. 

Isto quer dizer que na contemporaneidade nos identificamos como sendo seres 

humanos com identidades flexíveis. Ora vejamos o que estes nos apresentam: 

 

Aluno12 da turma3: […]. Parto hoje de Quelimane, após 

uma incrível viagem, onde sua companhia se fez de suma 

importância para que eu conhecesse melhor cada aspecto 

da cultura, por ser brasileiro, […].Assumo que de fato 

senti um certo receio de haver um choque cultural entre 

mim e o povo de Quelimane, porém felizmente fui 

extremamente bem recebido sentindo-me quase como em 

casa. […]. Finalmente agradeço pela companhia e aguardo 

sua resposta em relação ao meu convite. […]. 
 

 

Aluno13 da turma3: 

Pode ter durado um instante 

a minha ida a Quelimane […].  

tudo que me falaram foi mentira  

assim que vi a alegria  

de uma certa menina  

mesmo não tendo muito 

ela sempre sorria  

conversando com ela 

eu sempre ficava  

com novas ideias  

e pontos de vistas […]. 
 

Ficou evidente que a configuração da representação cultural é descrita pelo 

aluno 12 como sendo de empatia, hospitalidade e generosidade para além de trocas 

amenas. E o aluno13 através de uma estrutura poética fala de encanto e de 

proximidade com a outro(a). Em outras palavras, notamos que o ser e estar é 
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conectado culturalmente. Por isso que “a representação conecta o sentido e a 

linguagem à cultura” (HALL, 2016, p. 31). 

 

c) Noção Língua (Conhecimento Linguístico) 

 

Apesar de alguns  alunos das turmas do IFSC-F (especificamente o 

Alunos1 e 2 da turma1;  Alunos 1, 3, 6, 11 e 15  da turma2;  e finalmente 

osAlunos 2, 5 e 13 da turma3) não evidenciarem a noção língua, isto é, o 

conhecimento linguístico de e sobre Quelimane, há estudantes que contam uma 

experiência pessoal de viagem vivida na cidade. Aliás, se nos recordarmos que, 

 

o problema da língua não pode deixar de ser uma das preocupações 
centrais de uma sociedade que, libertando-se do colonialismo e recusando 
o neo-colonialismo, se dá ao esforço de sua re-criação. E neste esforço de 
re-criação da sociedade a reconquista pelo Povo de sua Palavra é um dado 
fundamental(FREIRE, 1978, p.161). 

 

Logo, os estudantes dessa turma têm como ponto comum a expectativa em 

relação entre a cultura e a língua, justamente por ser uma cidade africana também 

colonizada, e por desconhecimento linguístico e cultural esperavam enfrentar muitas 

dificuldades nesse aspecto. Outros relatam curiosidade, acompanhada de ressalvas, 

incertezas, receios, e porque não medo do que possam encontrar neste outro local. 

O que é comum em muitos visitantes ou viajantes da primeira viagem. Voltando a 

noção de língua, observemos o que alguns estudantes disseram: 

 

 

Aluno5 da turma1: […]. Fui rolezar. Fui pedir um táxi e 

apesar das pessoas falarem português é um pouco difícil 

de entender, mas tá dando tudo certo. […]. 

 

Aluno13 da turma1: […]. aqui está tudo uma loucura. Não 

estudei Emakua o suficiente e me sinto tal qual uma 

pata. Gosto de me sentir uma pata. Não quero que fale em 

português, perderia um pouco a magia. Aqui é todo mundo 

muito sorridente e simpático salama? Salama! Essa coisa 

toda. […]. 
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Aluno4 da turma3: Embarquei para Quelimane. […]Chegando 

na universidade todos falavam português e isso me 

impressionou muito. Professores moçambicanos contavam 

sobre a história, cultura, hábitos, idiomas presentes na 

África […]. 
 

Esses trechos, embora receosos com o que poderiam encontrar no tocante à 

língua e à cultura, demarcam a dificuldade de compreensão linguística e o desejo de 

escuta do outro. Ainda assim, é evidente suas semelhanças e confluências. 

Partilhamos uma cultura similar, uma vez que os povos moçambicano e brasileiro 

sofreram, de modo muito similar, processos de colonização e dominação 

portuguesa, partilhando ecos destes processos a nível linguístico e sociocultural. 

A dimensão implícita de existência de outra(s) língua(s) ficou evidente com o 

aluno13 da turma1 quando relata que não estudou o emakua (uma das línguas 

moçambicanas) suficientemente. Nesta perspectiva de troca, e contínua 

reciprocidade, o Aluno12 da turma3 destaca o desejo de continuar a se comunicar 

com quem acabara de conhecer, como se apresenta em seguida: […]. Espero que 

continuemos a nos comunicar, por carta ou por mensagens electrônicas. […]. 

Apesar de alguns estudantes terem destacado o aspecto linguístico de 

Quelimane, revelando a consciência de existência de outros povos e línguas ao 

redor do mundo, a grande maioria demonstrou o contrário. Ou seja, os alunos tinham 

pouca informação sobre a língua falada na cidade de Quelimane (portuguesa ou 

uma das línguas bantu/nacional), por isso, se surpreenderam ao perceber que 

falavam português. Aliás, o Português é a língua oficial em Moçambique e no Brasil. 

Língua esta que é usada nas instituições do estado e em vários atos oficiais. A 

escolha do português como língua oficial em Moçambique consta da Constituição da 

República, do mesmo modo também consta a valorização das línguas bantu 

(nacionais) que são acima de vinte, como se refere a Constituição da República de 

Moçambique de 1990, e Firmino (2002)37. 

Entenda-se neste estudo que línguas bantu são línguas de matrizes 

africanas, faladas, percebidas e/ou escritas por determinadas comunidades 

 
37As línguas mais faladas [em Moçambique] são Emakhuwa, Xichangana, Elomwe, Cisena e 
Echuwabo” (FIRMINO, 2002, p.77- 80). Logo, significa que apesar do português ser a língua oficial do 
país, não é a mais falada pela população. 
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lingísticas. Como é o caso de Moçambique, e neste país elas são chamadas de 

línguas nacionais/autóctones ou maternas. 

Outro dado não menos importante se refere ao fato de nenhum estudante do 

IFSC-Florianópolis fazer referência a línguas indígenas existentes no Brasil, 

principalmente quando convidavam os seus homólogos de Moçambique para 

conhecerem a cidade e o seu povo. Para este cenário, temos a dizer que 

Moçambique tem mais de 20 línguas bantu de acordo com Gregório Firmino (2002), 

Armindo Ngunga e Osvaldo Faquir (2012), Ronaldo Paula e Fábio Duarte (2016) e 

Armindo Ngunga (2021). Felizmente para o caso moçambicano, as línguas bantu 

são estudadas em vários sistemas e níveis de escolarização na modalidade bilingue 

(em algumas séries/anos do ensino fundamental e principalmente no ensino 

superior). Neste momento, se verificam vários estudos complementares e afins para 

a robustez da política linguística e para a padronização da ortografia das línguas 

moçambicanas. Por isso que já decorreram três seminários sobre a padronização 

das mesmas, o 1º em 1988, o segundo em 1999 e o 3º em 2012 conforme 

(NGUNGA e FAQUIR, 2012). 

Quanto ao contexto brasileiro, temos a dizer que também existem muitas 

línguas indíginas e afro-brasileiras. As línguas dos povos originários neste contexto 

registram-se em diferentes estudos como a de Aryon Rodrigues (2005, p. 35), o qual 

salienta que presentemente, são faladas no Brasil 181 línguas indígenas. Esse 

número admite pequena margem de erro para mais ou para menos, devido 

principalmente à imprecisão, em alguns casos, da distinção entre línguas e dialetos. 

Embora o termo dialeto seja muito problematizado no cotidiano. 

Em outras pesquisas, vimos que existem 160 línguas, isso para Associação 

Internacional de Linguística (SIL Brasil) e 154 de acordo com o Jornal da 

Universidade de São Paulo (SANTANA, 2020). Tudo isso para dizer que não há um 

consenso numeral fixo das línguas nativas, mesmo assim sabemos da sua 

existência nos vários cantos do território brasileiro. A considerar que antes da 

colonização havia “cerca de 1,2 mil o número de diferentes línguas faladas em nosso 

atual território pelos povos indígenas” (RODRIGUES, 2005, p. 35). 

Outrossim, as línguas afro-brasileiras neste contexto estão mais impactadas 

com as religiões dessas mesmas descendências e elas vão recebendo 



171 

 

determinadas flexões ou derivações linguísticas dependendo da região onde 

circulam. Por exemplo,  Margarida Petter (2005) afirma que: 

 

 As religiões africanas perpetuaram culturas africanas diversas, 
manifestando-se nas diferentes regiões do Brasil em diferentes ritos e 
nomes locais: candomblé na Bahia, xangô em Pernambuco e Alagoas, 
tambor de mina no Maranhão e Pará, batuque no Rio Grande do Sul, 
macumba no Rio de Janeiro PRANDI (1995-1996) apud PETTER (2005, p. 
194). 

 

Esta flexibilidade e movimentação linguística do povo afro-brasileiro 

contribuiu também para as variações linguísticas e a influência do português 

brasileiro, como também destaca (MACHADO, 2011, p.214):  

 

Atualmente o Brasil possui a maior população afrodescendente concentrada 
fora do continente africano e não se pode ignorar que o português foi 
imposto de qualquer maneira como uma segunda língua a uma população 
majoritária de falantes africanos por três séculos consecutivos[…]. 

 

Assim, ao falarmos de e sobre as línguas indígenas e afro-brasileiras 

durante a operacionalização das oficinas pedagógicas, notamos o silenciamento 

destas por parte dos estudantes do IFSC-F, o que concorre para a “morte das 

línguas”. Embora hoje, mais do que no passado, existam no Brasil alguns 

percursores das línguas nativas.Para o caso de Moçambique é até agora 

inimaginável viver, conviver e experenciar a vida sem, no entanto, ouvir/escutar e 

principalmente falar as línguas nacionais. Aliás, não é por acaso que: 

 

A língua é um fenómeno social por excelência, um meio de acção social 
compreendendo uma das mais importantes formas, através da qual os 
indivíduos e grupos constroem identidades pessoais, negoceiam relações 
sociais, articulam categorias sociais e contestam ou adquirem relações de 

poder (STROUND e GONÇALVES, 1997, p.18-19). 
 

Embora no passado colonial as pessoas moçambicanas fossem proíbidas de 

se expressar em suas línguas pelo colonizador e, infelizmente, alguns - muito 

poucos, na sociedade moçambicana continuam até hoje a cultivar este legado tendo 

por vezes vergonha de falar no meio de muita gente ou proibindo os seus 

educandos ou as novas gerações de o fazer. Tirando isso, muitas línguas 

moçambicanas continuam “vivas”, por um lado pelo fato da grande maioria de países 

como Moçambique serem majoritariamente orais. Este pensamento também é 
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partilhado por Lourenço do Rosário (1989:47) ao afirmar que as narrativas de 

tradição oral “são o reservatório dos valores culturais de uma comunidade com 

raízes e personalidades regionais, muitas vezes perdidas na amálgama da 

modernidade”. Isto é, adquire-se e transmite-se saberes e aprende-se 

conhecimentos de várias ordens nas comunidades mooçambicanas com base na 

oralidade. 

Logo, as línguas maternas são uma das marcas da identidade nacional. Por 

outro lado, elas são estimuladas no processo de ensino e aprendizagem em 

determinados níveis escolares. Fazendo com que os especialistas da área e outros 

interessados aprimorem cada vez mais esta ciência línguística. Visto que a língua 

(qualquer que seja) só vive quando ela é transmitida/adquirida ou ensinada pela 

comunidade de falantes e marcada de maneira indelével pela escrita nos mais 

diferentes campos de saber. 

Deste modo, voltando para o contexto dos estudantes de Florianópolis, 

percebemos o silenciamento, apagamento e invisibilidade das línguas indígenas dos 

povos originários do Brasil. Na época da invasão portuguesa eram mais de mil 

povos, hoje estima-se que são pouco mais de trezentos, falando muitas línguas 

diferentes. Isso nos chama a atenção, pois as culturas Afro-Brasileiras e Indígenas 

fazem parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). Apesar 

disso, ainda prevalece o desafio de fazer cumprir a LDB e o ensino das relações 

étnico-raciais nas escolas brasileiras. 

 

d) Noção Comida (Conhecimento de Gastronomia) 

 

Ao depararmos com as cartas-convite, para além das noções de lugar ou 

cidade, das pessoas, do contexto e a língua, vimos também menção à alimentação, 

ou seja, à noção gastronômica existente em cada localidade. Isto nos revela o que 

as pessoas comem, suas particularidades e semelhanças gastronômicas, nos dois 

contextos culturais. Os trechos abaixo evidenciam esse conhecimento gastronômico 

da e na cidade. Os alunos 1 e 2, da mesma turma, ao falar de comida descrevem 

nos seguintes moldes:  
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Aluno1 da turma1: Pela manhã gostaria que acordássemos 

cedo para tomar um café da manhã com alimentos típicos 

da sua região, afinal a melhor forma de se conhecer um 

local é com o estômago. […]. Depois dessas voltas de 

bicicleta seria interessante parar em algum 

estabelecimento que tenha culinária, […]. Aluno2 da 

turma1: […]. Almocei em um restaurante perto de hotel. 

Inicialmente, eu estranho o tempero forte, mas no fim 

agrada meu paladar[…]. 
 

Estes fragmentos denotam a noção gastronômica, realçando os sabores 

culinários, se a comida é boa ou não,  dependendo do paladar de quem a degusta. 

Esse é um dado notável, se considerarmos que cada território tem seus pratos 

típicos, e que podem convergir com aqueles nos quais estão trocando as cartas. 

O estudante um, brasileiro, fala do “café da manhã”, marcando sua 

relevância e salientando que a refeição tinha um diferencial e um tempero incomum, 

o que pode ilustrar a diversidade gastronômica na e da cidade de Quelimane. Uma 

curiosidade é que em Moçambique “café da manhã” é chamado de “mata-

bicho/pequeno almoço”. Aliás, um dos estudantes diz que se pode conhecer uma 

cidade com base no “estômago”, degustando as comidas de um local. Isso nos faz 

pensar que a comida pode ser uma espécia de passaporte, que nos leva a conhecer 

o local e sua gente. 

O estudante dois também menciona a alimentação, escrevendo que provou 

a comida local, e frisando um pequeno estranhamento em relação ao tempero e aos 

hábitos alimentares. Inclusive, ele continua argumentando o quantoesse 

estranhamento lhe afetou fisiologicamente, a ponto de lhe fazer mal: Aluno5 da 

turma1:[…]De lá parei para fazer um lanche e aqui eles têm um pão típico 

delicioso. […]Almocei num restaurante ali perto e a comida não fez muito 

bem. 

Destacamos mais alguns trechos que falam sobre a noção de 

alimentação/comida. Alguns deles advertem para não se aproximarem de lugares 

específicos por conta do mau cheiro, em relação aos animais aquáticos. Um deles 

até mesmo salienta a existência e abundância de peixes na localidade. O que é 

comum na cidade de Florianópolis, no Brasil, tendo em vista que é uma cidade-ilha e 

em Quelimane que também é banhada pelo mar. Outro aluno fala sobre uma fruta, 
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deliciosa, que degustou em uma feira local. Também conseguimos, com estas 

narrativas, deslumbrar um diferencial da gastronomia caseira e típica do local. 

Vejamos:  

 

Aluno9 da turma1:[…]. Não recomendo você chegar perto 

dos piers[pontão] e dos portos porque o cheiro de peixe 

é muito forte e sei que você não gosta muito[…]. 

Aluno13 da turma1:Fui numa feira e tinha umas frutas que 

nunca ouvi falar. […]. Não prestei atenção porque 

estava comendo um negócio delicioso[…]. 
 

Os alunos da turma2 (Aluno3, Aluno6, Aluno11 e Aluno15), não fazem 

menção à comida nos seus textos, exceto um, quando afirma ter tomado o café e 

comido um pão para garantir o seu passeio/dia: Aluno1 da turma2: […]. Nesse 

meu dia de passeio em Quelimane, eu acordei na sua casa, tomei café com pão 

e sai pelos bairros de moto […]. 

Os alunos da turma3(especificamente os Aluno2 e Aluno13)não 

mencionam sobre a gastronomia local. Porém, o Aluno4 da mesma turma fala de 

comida quando esclarece que: […]. no interior das aulas foram servidas 

frutas tropicais, como banana, manga, abacaxi e muitos outros alimentos 

típicos encontrados na culinária local. […]. 

Os demais também destacaram a importância da gastronomia local, isto é, a 

representação cultural da tropicalidade, anteriormente mencionada: 

 

 

Aluno5 da turma3: […]. Confesso que meu único medo era 

de ter problemas com a culinária local, mas foi 

tranquila e até recomendo as especiarias locais para 

meus amigos que planejam ir […]. …gostaria de convidá-

lo para visitar a ilha de Florianópolis, onde moro. Aqui 

tem paisagens bonitas tão belas quanto as suas e comidas 

também. […]. 

 

Aluno12 da turma3: […]. Fiquei maravilhado com a 

culinária, as tradições e os hábitos moçambicanos. […]. 

Venho com uma sugestão a você: por que não me visitas 
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aqui em Florianópolis no Brasil? […] Lhe asseguro que 

você irá amar as lindas paisagens, a culinária de frutos 

do mar e obviamente as praias […]. 
 

Estes destaques nos asseguram o quão é bom deliciar-se das comidas 

locais. Ora para tranquilizar o estômago, ora para pensar e ou ativar lembranças de 

e sobre os alimentos de cada local/cidade. Além de ampliar o repertório e destacar a 

diversidade de sabores e gostos de cada pessoa ou contextos culturais. Ambos 

estudantes terminam o texto fazendo um convite para visitar a sua cidade e deliciar-

se da comida local, tão gostosa quanto a que degustaram em Moçambique, na 

cidade de Quelimane. 

Os relatos das experiências vividas pelos estudantes brasileiros mostram 

que Quelimane tem suas particularidades em relação à sua gente, comidas e gostos 

típicos e tradicionais, mas também tem pratos comuns, de todo o mundo. Isso ocorre 

pela globalização, e pela tal construção de uma aldeia global. Então, temos uma 

cidade que conserva suas tradições gastronômicas, “a culinária da cidade é incrível” 

(Aluno2, turma3), mas também se abre para o mundo. Isto é, vive o local sem 

menosprezar o global. Algo que ficou muito evidente na noção de comida nas cartas. 

Vale demarcar a impressão de como a África tem sido midiatizada no 

exterior, como um continente pobre, devastado pela colonização, por doenças 

crônicas e pelas calamidades sociais e naturais. Sobre isso, temos a dizer que as 

adversidades fazem parte do cotidiano deste povo, mas não significa que não haja 

motivos para celebração, momentos de glória e conquistas, tal como acontece em 

outros continentes, países e cidades. A questão é que a África é muito vitimizada, e 

isso acaba ofuscando sua beleza e seu potencial. 

Outro fator relevante é que muitas pessoas provenientes de países não 

africanos constroem uma imagem atrasada e retrógrada no que diz respeito ao 

desenvolvimento de países ou cidades africanas. E Quelimane não é exceção. 

Pensam uma África generalista, em que seus países, incluindo Moçambique, são 

totalmente selvagens, devastados, parados no tempo. Mas ao saberem um pouco 

sobre esse continente, com 54 países, se surpreendem positivamente com o que 

conhecem. Embora seja verdade que grande parte dos países africanos sejam/são 

pobres, notamos que foi possível ter um sentimento diferencial, reparando para as 

maravilhas existentes neste território. Reconhecendo, de certo modo, o potencial 
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humano, natural e cultural deste continente. Isso é possível também pela sua 

capacidade agrícola em larga escala, bem como o desenvolvimento de tecnologias 

de ponta, que ocorrem em muitos países africanos. 

Percebemos, com base nas cartas-convite, que essas trocas promoveram 

mudanças de pontos de vista sobre os territórios. A realidade ditou, e ainda dita, um 

cenário não completamente diferente, uma vez que a África, e especificamente 

Moçambique,conserva uma diversidade no que se refere a fauna, a cultura e as 

tradições. Por outro lado, denota-se seu crescente desenvolvimento social, político, 

econômico, tecnológico e em várias outras áreas, mesmo com os constantes 

conflitos que ocorrem no Centro e no Norte de Moçambique. Da mesma forma que é 

possível encontrar uma “palhota” (construção habitacional deplorável e humilde), 

sem qualquer luxo, ou casas e escolas de construção local e precária, sem as 

condições condignas, é também possível encontrar edifícios modernos e outras 

infraestruturas inovadoras, fascinando aos visitantes/estrangeiros acostumados com 

a vida ocidental moderna. 

Vimos também que tanto os moçambicanos quanto os brasileiros 

apresentam uma forte descendência de pessoas negras escravizadas. Se 

constituem enquanto nações marcadas pela miscigenação e pela mistura étnica, 

entre pessoas negras e brancas, povos africanos e europeus (por muito tempo 

chamados, de modo pejorativo e racista, mestiços ou mulatos), assim como a 

mistura com outros povos, inclusive nativos. Enquanto em Moçambique houve, 

primeiramente, a mistura do povo nativo com árabes, e em seguida o contato com os 

portugueses e outras origens, no Brasil a mistura foi ainda mais ampla e intensa. De 

início tiveram as trocas entre indígenas e povos europeus, entre eles franceses, 

italianos, alemãs e principalmente de portugueses. Logo em seguida, a 

miscigenação se intensifica com o tráfico do povo negro africano, o que faz com que 

a cultura destes povos (da cidade de Florianópolis e de Quelimane, brasileira e 

moçambicana) seja um verdadeiro mosaico paisagístico, linguístico, gastronômico e 

sociocultural. Potencializando desta maneira as representações culturais destas 

cidades e dos seus habitantes. 
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5.1.3.3 Conversa Intercultural com as turmas   do IFSC e da ESGPL 

 

Nesta fase, de conversa intercultural, começamos primeiro com os alunos 

das turmas do Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis. Em seguida 

passamos para os alunos das turmas da Escola Secundária Patrice Lumumba, em 

Quelimane. Analisamos e interpretamos a conversa intercultural a partir do que 

vivemos conjuntamente com os estudantes do nível médio no IFSC-F e na ESGPL-

Q. Esta foi uma das três etapas traçadas quando ministramos as oficinas 

pedagógicas, e que fazem parte da pesquisa de campo deste trabalho acadêmico. 

Aqui nos recordamos de Ngoenha (2013), em sua obra “Interculturalidade, 

Alternativa à Governação Biopolítica?” Conseguimos uma abertura para conversar, 

nos relacionar e criar diálogos interculturais (entendido como conversa intercultural) 

nos mais diversos níveis e formatos, que nos possibilitaram argumentação, 

indagações e questionamentos para além de comentários múltiplos de e sobre 

Quelimane, em Moçambique, e de e sobre Florianópolis, no Brasil, respeitando 

sempre as diferenças. 

Se nos lembrarmos que representações culturais fazem a conexão do 

sentido e da linguagem à cultura, envolvendo as emoções, as identidades e o 

sentido de pertencimento (HALL, 2016), estaríamos imbuídos dos aspectos 

socioculturais destes povos para a apresentação e legitimação dos seus cotidianos. 

São estas circunstâncias que nos levaram ao tema Representações Culturais de, 

com e sobre Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil, a partir de 

Oficinas Pedagógicas com Estudantes de duas Escolas Públicas. É com base nesta 

prática, e contagiados pelas duas primeiras dinâmicas (sinalização dos mapas e 

escrita de cartas-convite), adicionamos a dinâmica de conversa intercultural, 

agrupando as três atividades traçadas na nossa pesquisa de campo.  

Deste modo, ao possibilitarmos um maior espaço de fala e escuta, 

acionando a alteridade, aqui denominada de dinâmica da conversa intercultural, foi 

possível descrever o que vimos e sentimos. Ao mesmo tempo nos perguntávamos, 

na e durante a pesquisa, sobre/de/com os lugares e os seus povos, e seu 

conhecimento linguístico, gastronômico, das pessoas e das cidades que constam 
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neste estudo. Isto é, nos pautamos por questões (re)formuladas conforme íamos 

trocando, com o que vimos, o que sentimos e o que os alunos diziam e nos 

perguntavam. É isso que vamos apresentar em seguida.   

 

5.1.3.3.1 Conversa Intercultural com os estudantes do IFSC em Florianópolis 

 

A conversa intercultural com os alunos do Instituto Federal de Santa 

Catarina em Florianópolis obedeceu ao planejamento feito e acordado com a 

responsável das turmas pesquisadas. No dia combinadonos dirigimos às turmas, 

começando pela turma1 (um) (Clube de Escrita), depois fomos à turma2 (dois) e 

finalmente realizamos as nossas oficinas pedagógicas na turma3 (três). 

 

 
 
 

Figura 54: Conversa intercultural. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

As estratégicas metodológicas para a operacionalização das oficinas 

pedagógicas estão apoiadas de e sobre as representações culturais das duas 

cidades e desses povos estudados, brasileiros e moçambicanos. Esta estratégia nos 

possibilitou uma considerável abertura da nossa conversa intercultural, fazendo-nos 

entender, compreender e desconstruirmos coletivamente algumas zonas de 

penumbras. Isso nos permitiu uma ampliação crítica, ou uma autocrítica, sobre 

nossos saberes e conhecimentos em relação às cidades e seus residentes. 
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Isso só foi possível também porque fomos registrando no nosso caderno 

diário (bloco de notas) as mais distintas situações, bem como as perguntas, 

argumentos/explanação sobre as temáticas realizadas ao longo das dinâmicas 

(sinalização dos mapas geográficos, escrita de cartas-convites, e as questões feitas 

na hora do debate, durante a conversa intercultural). A partir desta estratégia e 

registros, partimos para a conversa intercultural com três pressupostos teóricos: O 

que vimos? O que sentimos? E finalmente, o que os alunos disseram e nos 

perguntaram? São estas três questões que nos possibilitaram a operacionalização 

da conversa intercultural e seus desdobramentos, como veremos a seguir.  

 

a) O que vimos? 

O que vimos na turma1 é que, como era esperado, nossa atividade 

inicialmente causou uma estranheza. Por que? Justamente porque uma coisa nova 

ou desconhecida cria estranheza, interrogações e ou leituras de vários níveis e 

dimensões. Nem por isso as pessoas participantes da e na atividade deixaram 

transparecer medo, ansiedade nesta dinâmica, pelo contrário.Percebemos muita 

curiosidade e atenção a tudo que falávamos e íamos apresentando e questionando.  

As/Os estudantes estavam atentas(os), calmas(os) e com olhares focados 

no que falávamos e fazíamos, sobretudo em nossas expressões corporais e gestuais 

durante a oficina. Corroborando assim naquilo que as pedagogias culturais 

“cultivam”, a transformação de práticas culturais na aprendizagem amena, mútua e 

contínua dos sujeitos, respeitando as várias situações do contexto. 

Vimos, igualmente, a tendência da sinalização de Moçambique, no mapa de 

África, na região próxima do oceano Atlântico (ver as figuras 44 e 45, 46 e 47 das 

turmas um e dois do IFSC na sinalização de Moçambique no mapa de África). Isto 

se dá pelo modo como são estruturadas as construções sociais, ou graus de 

proximidade e ainda, talvez, pelo que é mais apresentado no cotidiano escolar. 

Poucos foram os que pensaram e sinalizaram Moçambique na margem do oceano 

Índico. E há tendência de homogeneização e generalização de África, isto é, pensar 

que África é um “país”. Vimos que “O perigo de uma história única” (ADICHIE, 2019) 

se fazia presente. Por isso, era importante resgatar o seu conteúdo, sem perder de 

vista o respeito as diferenças, como afirma Silva (2014, p.9), “a identidade é, assim, 

marcada pela diferença”. 
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Algo que nos animou foi que os estudantes, da e na oficina, manifestavam o 

desejo de que falássemos mais e mais sobre a temática, sobretudo fora da sala de 

aula. Eles queriam escutar e trocar impressões por mais tempo, e verbalizavam isso 

ao término das atividades. E na medida que se tratava de uma oportunidade ímpar 

para todos os envolvidos, foi nos estimulando tanto quanto a eles. Isso nos faz crer 

que o processo como um todo potencializou não somente uma aprendizagem para 

os estudantes, mas para todos nós, ou seja, “quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2011, p. 25). 

Assim como na turma1, a maioria dos alunos da turma2 também não 

conseguiram identificar Moçambique no mapa de África, quanto menos a cidade de 

Quelimane no de Moçambique. Isto equivale dizer que o conhecimento de cultura 

geral, e concretamente no direcionamento do continente africano, é escasso entre 

os estudantes. Houve, obviamente, o suspense na localização de Moçambique no 

mapa de África.Também havia um olhar de silêncio quando iniciamos nossa 

atividade. 

“Como vamos fazer?”, nos perguntaram. E nós, igualmente preocupados em 

saber como iriam reagir perante a atividade. Como havíamos planejado as 

atividades e sua operacionalização, focamos no traçado. Deste modo a oficina 

pedagógica fluiu como todas as outras etapas, tendo em mente que o processo de 

ensino e aprendizagem, algumas vezes, é caracterizado por surpresas. E isso nos 

anima. Nesta turma, não nos foi muito diferente da turma anterior no quesito 

literatura moçambicana. Destacando alguns trechos de textos e poesias de autores 

moçambicanos como Álvaro de Campos, Rui de Noronha e José Craveirinha. Fomos 

intercalando estes textos nas três fases/etapas da oficina, realizando a leitura de 

uma estrofe na atividade de sinalização dos mapas, antes da escrita da carta-convite 

e finalmente antes da conversa intercultural. Assim realizamos a oficina pedagógica, 

promovendo um ambiente descontraído e aprazível durante todas as atividades 

programadas.  

Ao praticarmos a dinâmica com os mapas geográficos, o silêncio e a 

apreensão imperaram. Ao observar aquele cenário de sinalização, nos recordamos 

que Edward Said, escritor palestino, emigrado nos Estados Unidos, em 1978, na 

obra “Orientalismo”, já discutia as questões de configuração de espaço e contextos. 

Era como se o mundo só fosse Europa e EUA, e todo o resto sendo municípios 
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(distritos) destes. Esta teoria, imersa em polêmicas e debates, denuncia a invenção 

do “Oriente” pelo Ocidente, em que “o mundo se divide em duas partes, a do 

colonizador e a do colonizado e o próprio conceito de ˊOrienteˋ não seria mais que 

uma construção mental dos ocidentais.” (SAID, 1978, s/p). Essa postura 

argumentativa veio, mais tarde, a ser defendida e severamente criticada também por 

Stuart Hall (2018, p.122) quando nos alerta sobre “O Ocidente e o resto [the West 

and the Rest]”. O perigo de se pensar que o Brasil e Moçambique, por exemplo, não 

têm as suas especificidades culturais. Esta postura de pesquisa de Said 

(1978/2007), Hall (2018), Adichie (2019) e de outras referências possibilitaram o 

engajamento de outros olhares ao se fazer ciência e, precisamente, pensar e 

escrever de e sobre o outro (o outro povo, o outro lugar, a outra cultura) o qual não 

conhecemos. Esta é uma das posturas acolhidas e abraçadas por nós, sem o 

objetivo de reparar o dano causado pela configuração de uma única história, mas de 

apresentar e demonstrar outras formas e possibilidades de ver, ouvir/escutar e viver 

desde o Norte ao Sul e Leste (“Este”) a Oeste de qualquer contexto cultural. Isto 

quer dizer que o Sul global existe e reexiste nas mais diversas dinâmicas da vida 

atual. 

As afirmações em torno do desconhecimento de África, por parte dos 

estudantes, vão ao encontro de posturas repetidas na escola e/ou nas sociedades 

não africanas. Isso nos revela sobre o apagamento da cultura/vida de e em África, 

nos levando a acreditar que África é vista como somente um “país”. Uma construção 

imaginativa, visual e social da homogeneização de África por parte dos nossos 

estudantes no IFSC-F, que com a prática da oficina pedagógica foi possível 

problematizar e desconstruir. 

A dinâmica de sinalização dos mapas foi feita em todas as turmas. Isto quer 

dizer que foi a etapa primordial em cada fase traçada na operacionalização das 

oficinas pedagógicas. Assim, como nas turmas anteriores, havia na turma3 entre os 

alunos um olhar de silêncio e curiosidade, aqui ainda maior. Isso nos fez pensar 

sobre a pedagogia do silêncio, mas foi logo abandonada, tendo em vista que já 

acumulávamos repertório suficiente, diga-se de passagem, para lidar com essa 

situação. Ainda assim nos questionamos se estávamos realizando as oficinas na 

hora e contexto apropriados. Tomamos cuidado em preparar o ambiente para que os 

estudantes não desistissem da atividade. Destacamos trechos de textos e poesias 
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de autores moçambicanos, como também fizemos nas turmas anteriores. E assim 

realizamos a oficina pedagógica, construindo um ambiente descontraído, ao mesmo 

tempo que estávamos apreensivos sobreas próximas atividades programadas.  

Conseguimos experimentar uma autêntica criação e produção conjunta e 

colaborativa, seguindo um ritmo próprio sobre o que íamos falando e fazendo 

coletivamente. Notamos aqui que a maioria das/dos estudantes, ao sinalizarem 

Moçambique no mapa, fixaram-no próxima ao Oceano Atlântico, e não na parte 

Oriental e/ou Sul de África, que era o certo. Isto denotou que houve uma tendência 

em aproximar Moçambique à rota marítima oceânica para o Brasil. Ao observarmos 

este cenário, recordamos e resgatamos, novamente, os pensamentos de estudiosos 

já trabalhados anteriormente, como Edward Said (1978), Chimamanda  Adichie 

(2019) e Stuart Hall (2018), para galvanizar os passos subsequentes e também 

promover a fluidez da nossa conversa.  

Também nesta turma, vimos o desconhecimento sobre Moçambique e a 

África, quando eles não acertaram a localização geográfica do país, tampouco 

sabiam alguma informação de e sobre a cidade de Quelimane. Somente três (03), 

dos quinze alunos, acertaram onde se localizava a cidade de Quelimane. O que nos 

leva a crer sobre a construção social e escolar acerca deste assunto. Ou seja, pouco 

ou nada se fala e discute de e/ou sobre os países africanos, muito menos sobre 

Moçambique e Quelimane, no currículo escolar durante a formação básica dos 

estudantes. Este fato nos chama atenção, considerando que nossos conhecimentos 

são também frutos deste percurso escolar. Embora mais recentemente conste no 

currículo brasileiro a Educação das Relações Étnico-raciais (através das Leis 

10.639/03 e 11.645/08), enquanto uma política pública relacionada com os povos 

afro-brasileiros e indígenas, há pouca materialidade sobre este assunto no cotidiano 

das escolas brasileiras. 

 

b) O que sentimos? 

Sentimo-nos muito bem, primeiro pelo recebimento que tivemos na turma1, 

segundo pelo envolvimento dos presentes na sala, na atividade sugerida. Quando 

da realização da mesma atividade, vimos e sentimos um olhar tenso, apreensivo e 

cuidadoso, como se falhar, por exemplo, à sinalização do país no mapa, fosse um 

`pecado mortal`. 
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Sentimos que, por mais que a postura corporal/física não mostrasse 

ansiedade, ela era conduzida de várias formas, em uns mais fortemente e em outras 

pessoas nem tanto. Um assunto que pode ser melhor aprofundado por profissionais 

da psicologia e seus próximos. O que queremos dizer é que de um modo ou de outro 

todos estivemos ansiosos, em maior ou menor grau. Eles (os estudantes) pelo 

desconhecido, medo de errar. E nós pensando no que eles iriam pensar sobre a 

proposta, as atividades, nas perguntas que teríamos de enfrentar. Nem todas foram 

respondidas, ou estiveram ao nosso alcance de resposta. Mas isso tampouco 

importa, pois nos colocamos abertos a acolher as limitações, nossas e deles, e com 

isso tecermos nossas trocas e aprendizagens. 

Em abono da verdade, nesta turma sentimos que os participantes estavam 

mais ou menos informados sobre a oficina que iríamos ministrar, o que denota uma 

vasta e boa socialização da informação do que iria acontecer pelas responsáveis do 

Clube de Escrita no IFSC-F, e especificamente pelas turmas. Ademais, sentimo-nos 

mergulhando na produção, construção e na promoção da (des)construção de 

conhecimentos e saberes, existentes entre os participantes, o que ajudou 

fundamentalmente para o passo da escrita de carta-convite e da conversa 

intercultural. 

Na turma2, a insegurança na sinalização dos mapas foi a marca presente na 

atividade. Os estudantes se mostraram pensativos na escrita da carta-convite e 

curiosos para consultar e ou debater na fase da conversa intercultural. Essas são 

sensações próprias de um ambiente de aprendizado, e em contextos de construção 

de saberes em escolas democráticas e com democratas. 

Destacamos que Quelimane se situa na região central de Moçambique, que 

sofrera com a colonização como ocorreu em todo o país e que seu povo era muito 

divertido e engajado nos ensinamentos, principalmente escolares/acadêmicos.  

Sentimo-nos igualmente recebidos com hospitalidade, pelo carinho e 

estranheza, emoções comuns nestes processos. Sentimos que “o saber ser, 

conhecer, estar e viver em conjunto” proposto por Delors et al (2005), esteve 

presente nas oficinas, o que possibilitou sua operacionalidade. Foi bom cooperar e 

juntos colaborarmos nas atividades da pesquisa. 

Sentimos e percebemos que muitos dos alunos da turma3 estavam 

inseguros, apreensivos, demonstrando estranheza pela atividade, uma vez que se 
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tratava de uma prática educativa diferente. Entretanto, sentimos a curiosidade que 

pairava em seus semblantes, principalmente quando souberem da afinidade 

linguística e cultural entre os países, embora houvesse e prevalecesse alguns 

distanciamentos. Nesta turma, tivemos profundamente uma oportunidade ímpar para 

frisarmos os ganhos sobre o intercâmbio linguístico e cultural promovidas por esta 

pesquisa. 

Foi uma oportunidade ímpar de frisarmos que “[...] as línguas maternas 

tiveram no processo de hominização do Homem, a par de outros fatores, 

nomeadamente de ordem biológica, antropológica, física e social” (ROSÁRIO, 2008, 

p. 1), um grande papel, o que possibilitou ao ser humano uma “postura de animal 

gregário, ao constituir-se em sociedade, a natureza e o processo dessa condição de 

ser gregário assenta sobretudo na comunicação” (ROSÁRIO, 2008, p. 1). 

Sobre este assunto, podemos afirmar que a predominância do Português em 

Quelimane se explica pelos valores culturais e histórico da região, que nos séculos 

passados agregava várias companhias produtoras agrícolas e industriais e outras 

atividades do país que eram controladas, na sua maioria, pelos portugueses. Em 

Florianópolis também há este legado colonial, de misturas étnicas, linguísticas e 

culturais. O português é o nosso denominador comum. A língua portuguesa 

prevelece como oficial das duas cidades e dos dois países aqui trabalhados, embora 

cada um destes com um sotaque característico, uma marca de identidade cultural. 

Lourenço do Rosário (2008) aborda a questão da língua na perspectiva da 

governação, sendo um quesito fundamental que caracteriza mulheres e homens 

enquanto seres sociais. Sabemos igualmente que a língua, e/ou a linguagem, 

permite estabelecer a comunicação entre as pessoas, por isso não devemos perder 

de vista o poder que a língua tem para a dominação de povos/ sociedades. 

Finalmente, temos a afirmar que sentimos, igualmente, que a leitura de “Pele 

Negra, Máscaras Brancas” de Frantz Fanon foi de suma importância, porque esta 

obra fala-nos da negação do racismo no contexto francês e do debate e pensamento 

da diáspora africana, por exemplo. No contexto da pesquisa sentimos que houve o 

silenciamento da ocorrência deste fenômeno brutal ou do não debate sobre este 

assunto por grande parte dos estudantes. O que nos permitiu e possibilitou a leitura 

aprofundada, novamente, de Fanon em “Os Condenados da Terra” por nos permitir 

saber sobre a alienação cultural e as questões de subalternidade, por um lado, e  
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“Os excluídos do interior” de Pierre Bourdieu que demosntra a possível chance ou o 

destino  de grande parte dos alunos do “interior” (que vem de lugares distantes da 

escola e principalmente de classes desfavorecidas) e a função da escola em relação 

aos marginalizados, por outro lado. Temos a dizer que estas três obras, para além 

de outras que constam desta pesquisa, contribuiram significativamente para 

compreendermos as temáticas relacionadas com o racismo e a descriminação e 

como lidar com elas num determinado contexto, principalmente de sala de aulas, 

onde por exemplo decorreram as nossas oficinas pedagógicas e esse 

saber/conhecimento possibilitou a desconstrução das representações culturais 

circulantes.  

 

 

c) O que os alunos disseram e nos perguntaram? 

A sinalização dos mapas, as cartas-convite e as nossas trocas foram 

fundamentais para o processo e possibilitaram a nossa conversa intercultural. 

Inicialmente notamos que, na fase da sinalização dos mapas, muitos dos estudantes 

não conheciam Moçambique, nem tinham ouvido falar do país. Neste sentido, a 

nossa prática em sala de aula foi uma oportunidade de troca de saberes, vivências e 

experiências interculturais de e sobre Florianópolis e Quelimane. 

Alguns alunos nos confidenciaram o quanto o mundo era grande e o que 

estudavam a partir dos currículos escolares eram simplesmente uma pequena gota 

no oceano. Isso ocorre porque os planos curriculares no Brasil são, de modo geral, 

lineares e desconectados com a realidade moçambicana. Esta, portanto, foi uma 

oportunidade de refletirmos para além das grades curriculares, levando-nos a 

também problematizá-las. A oficina foi para os estudantes uma experiência possível 

de convivência sociocultural, nos relatando o quanto gostariam de ter mais 

oportunidades como estas durante sua formação.  

Desde o princípio foi acordado que teríamos uma conversa, um diálogo 

aberto e livre. Por isso, os estudantes se sentiram confortáveis para nos perguntar, 

por exemplo, se em Moçambique havia selvas, animais, matas e miséria. A partir 

disso conseguimos fazer ruir alguns estereótipos tanto sobre o continente africano 

quanto em relação a Moçambique. Primeiro dissemos que Moçambique é um país 

tropical, situado na parte Sul de África (África Austral), mais conhecida por estar na 
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região subsahaariana (ao sul de Sahaara/deserto de Saara). Também por isso 

possui hábitos de vida semelhantes a outros países tropicais, como o Brasil por 

exemplo, e que a pobreza faz parte como em outros países colonizados. Aliás, se 

nos recordarmos que os dois países (Moçambique e Brasil) foram colonizados por 

Portugal, e com isso “o relacionamento entre colonizador e colonizado não é tão 

evidente e homogéneo, mas, pelo contrário, rico de contradições e de 

“ambivalências”, analisáveis segundo uma perspectiva psicanalítica” (BHABHA, 

1994, p. 45). Embora na atualidade este cenário esteja a mudar para melhor, isso 

significa que muitas ex-colônias portuguesas adotaram um regime próximo ou 

semelhante a do colonizador que segregava as pessoas, silenciava as línguas 

nativas e reprimia violentamente manifestações culturais dos povos originários de 

cada contexto. Apesar disso, dos males da colonização, da guerra dos 16 anos em 

Moçambique, dos conflitos no Centro (reflexo das guerras anteriores e da luta pela 

consolidação da democracia) e, mais recentemente, no Norte do país (pelos 

recursos naturais existentes e pela ausência do Estado), Moçambique é um país 

muito hospitaleiro, com pessoas muito alegres. Há muitas cores, desde as mais 

vibrantes até as singelas. Há espaços contíguos de convivência, com harmonia entre 

as pessoas residentes e as que chegam no país. Não se pode negar que é um país 

pobre, apesar de sua potencialidade, no que tange seus recursos 

naturais/faunísticos, econômicos e principalmente humanos e culturais. 

Após este debate, tivemos uma pergunta relacionada com as línguas faladas 

e ou circundantes em Moçambique. Era uma pergunta específica relacionada ao 

nível linguístico do país. Esta foi também uma excelente oportunidade para falarmos 

das línguas nativas existentes lá, um território maravilhosamente fantástico na sua 

diversidade linguística e cultural. Aliás, Moçambique é um país “multicultural” (DIAS, 

2010) e com uma imensa diversidade [étnica e] linguística (DIAS, 2002). No primeiro 

artigo (2010), a estudiosa moçambicana apresenta a diversidade cultural existente 

no país e, no segundo (2002), nos instiga a aprofundar e compreender que o 

fracasso escolar em Moçambique está também associado às desigualdades 

sociolinguísticas.  

As línguas nativas de Moçambique, conhecidas como línguas nacionais ou 

de origem bantu, são mais de vinte (20) de acordo com Gregório Firmino (2002) 

Armindo Ngunga (2021). As predominantes se situam de maneira equitativa e 
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equilibrada. A língua mais falada de Moçambique é o emakhuwa, do povo 

macua/makuwa na zona norte, seguida do xichangana, do povo changana no sul,e 

também a ci-sena do povo sena na região centro do país. É importante pontuar que 

existem muitos outros estudos recentes abordando esta temática com profundidade. 

Entretanto, não tivemos acesso a estes estudos, somente os já mencionados. Como 

se pode notar abaixo:  

 

As línguas mais faladas são Emakhuwa, Xichangana, Elomwe, Cisena e 
Echuwabo, com 26%, 11%, 8%, 7% e 6%, respectivamente, de falantes 
como língua materna, totalizando 58%, contra 33% correspondentes às 
restantes línguas bantu e 6% correspondentes ao Português (FIRMINO, 
2002, p. 77 e 80). 

 

Ao mesmo momento que falávamos sobre a diversidade de línguas 

nativas/maternas, afirmamos que em Moçambique circulam várias outras línguas 

como as asiáticas, europeias e norte-americanas, a começar pelo inglês. Isso ocorre 

porque, primeiro, consta no currículo escolar moçambicano a aprendizagem da 

língua inglesa, desde a sexta classe (sexta série/ sexto ano) e, segundo, pela 

localização geográfica de Moçambique. Isto é, todos os países que fazem fronteira 

têm como língua oficial o inglês, por exemplo a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, 

Zimbabwe e África do Sul.  Contudo, esclarecemos que de acordo com o senso de 

2017, “Moçambique tem 28,8 milhões de habitantes [e a] província de Nampula é a 

mais populosa” (INE, 2017, s/p). Estes dados foram atualizados recentemente, o que 

indica que a projeção sobre o número de habitantes em Moçambique chega a mais 

de trinta (30) milhões (INE, 2020).   

Voltando às línguas faladas em Moçambique, temos a dizer que  de acordo 

com o Capítulo I, Artigo 10º, da Constituição da República de Moçambique de 1990, 

diz o seguinte: “Na República de Moçambique a língua portuguesa é a língua oficial” 

e no artigo 9º, Capítulo I do mesmo documento, “O Estado valoriza as línguas 

nacionais como património cultural e educacional […] línguas veiculares da nossa 

identidade.” Este é um dos fundamentos da potencialização das línguas 

bantu/nativas em Moçambique. 

O dado linguístico é bastante importante para a articulação da oficina na 

pesquisa na medida que somos povos frutos do colonizador comum, Portugal, sendo 

a língua portuguesa tida como oficial em ambos territórios. Mesmo sabendo que há 
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diferenças nas articulações, tonalidade/fonética, fonologia, e na ressignificação de 

certas palavras/frases.  

A partir desta experiência, conhecemos a existência de várias línguas 

nativas do e no Brasil, embora elas ainda não sejam ensinadas nas escolas e em 

outras instituições oficiais. O Brasil infelizmente não reconhece as várias línguas 

indígenas como oficiais, tampouco se reconhece como uma nação plurinacional, 

como é o caso dos vizinhos Equador e Bolívia. Em contrapartida, Moçambique 

possui bem estruturada suas línguas nativas, sendo elas bastante estudadas por 

especialistas, e ensinadas em cursos específicos, nas universidades públicas no 

país, como no caso da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e Universidade 

Pedagógica (UP). Muito recentemente, verificou-se a implementação do ensino das 

línguas nativas/nacionais na modalidade bilíngue em algumas escolas e classes 

iniciais pelo país. Há muitas vantagens nessa prática, especialmente no resgate das 

identidades e a valorização do povo moçambicano, de estar e estudar em 

Moçambique. Isso também fortalece as representações culturais de e sobre 

Moçambique. Onde a grande maioria dos estudantes da ESGPL-Q e/ou 

moçambicanos primeiro pensa em sua língua materna/nativa, depois exterioriza no 

português falado em Moçambique e finalmente tenta escrever obedecendo a norma 

instituída no país, que é a de sujeito, verbo e objeto (SVO). Por isso que a repetição 

(também presente na escrita da tese), a espontaneidade/simplicidade e a 

aglutinação fazem parte do cotidiano linguístico deste povo, ou melhor, são 

características das línguas bantu, como também afirmam vários especialistas da 

área mencionados nesta pesquisa.  

As trocas com a turma1 (um) foram intensas e muito proveitosas, fazendo-

nos alimentar intensivamente nosso caderno de campo. Esta foi uma das formas 

encontradas de “cultivar” continuamente a produção e construção colaborativa da 

metodologia dos Estudos Culturais que não é linear, nem fixa ou pré-estabelecida. 

Mas que aceita a entrada, saída e discussão de várias temáticas entre uma 

coletividade social. 

É deste modo que tivemos perguntas como: “fale-nos da literatura/escritores 

de e em Moçambique”. Não tivemos dúvidas que se tratava de uma oportunidade 

ímpar de, sem querer pautar pelo exibicionismo, falar do pesquisador deste estudo, 

como docente de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (LALP). Esta área 
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engloba as Literaturas de Moçambique, Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São 

Tomé e Príncipe, no curso de Licenciatura em Ensino de Português, na Universidade 

Pedagógica - Delegação de Quelimane. Nos últimos anos (2018/2019), esta mesma 

universidade recebeu uma nova designação, que contempla a sede na cidade de 

Quelimane e a extensão na cidade da Beira (todas estas cidades moçambicanas). 

Assim destacamos alguns escritores e textos de autores moçambicanos. Mia 

Couto, é sem dúvida, o mais conhecido na atualidade e tendo várias passagens pelo 

Brasil, inclusive em Florianópolis, em 2014, quando abriu o ciclo de conferências 

“Fronteiras do Pensamento”38. Certamente ele não é o único, pois existem muitos 

outros escritores nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (LALP) em 

Moçambique, como Campos de Oliveira, Irmãos Albasini, Rui de Noronha, Orlando 

Mendes, Noémia de Sousa, José Craveirinha, Luís Bernardo Honwana, Lília 

Momplé, Francisco Noa e Paulina Chiziana, só para citar alguns. Para mais 

aprofundamento das LALP, ver Fátima Mendonça (1989) e, principalmente, Pires 

Laranjeira (1995). Isto é, esses dois teóricos estudam com profundidade a literatura 

moçambicana, e elencam em seus estudos inúmeros outros nomes bem como os 

períodos formativos da mesma literatura.  

Esta abertura e operacionalização das oficinas traduziu-se numa satisfação 

de aprendizagem mútua e recíproca, em que o respeito pelas diferenças foi uma 

marca em destaque. Como tentamos salvaguardar o princípio da justiça na 

operacionalização das oficinas pedagógicas com os estudantes do IFSC-F, também 

o fizemos com os alunos da ESGPL-Q. O que denota que “certamente, devemos 

buscar a igualdade das oportunidades, [...] sem esquecer as ambiguidades e a 

plasticidade que envolvem esse princípio de justiça” (VALLE, 2013, p.303). 

 Assim, o conhecimento e saberes de e sobre os dois contextos culturais 

foram igualmente positivos. Ficou evidentecom as oficinas pedagógicas (OPs) 

realizadas, em todas as turmas, que ainda nos falta muito a aprender. Que o 

conhecimento é vasto, e os saberes são diversificados. Isso nos permitiu e revelou o 

quanto é importante aprender/saber as línguas, comidas, indumentárias, músicas, 

danças, de diferentes contextose culturas. Significa que existe uma infinidade de 

aprendizagens ao longo do tempo, e que estamos sempre em processo de 

aprendizagem durante toda a vida. Neste sentido, as Representações Culturais de, 

 
38Disponível em: https://glo.bo/342DlOC Acessado em:19/02/2019. 

https://glo.bo/342DlOC
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com e sobre Quelimane em Moçambique, a partir de Oficinas Pedagógicas com 

estudantes do IFSC-F se configuram como um tema bastante atual e potente, na 

medida que põe em contato culturas diferentes, escolas diferentes e obviamente 

pessoas diferentes. De certo modo isso corrobora significativamente com os quatro 

pilares da educação: “saber ser, conhecer, estar e viver em conjunto”, sugeridos por 

Jacques Delors et al. (2005). 

Em síntese, esta turma foi bastante atuante e interventiva. Houve muita 

abertura, fruto da própria natureza heterogênea e diversificada que lhes constituem 

enquanto turma.  

Afirmamos que Quelimane é uma cidade pequena, aconchegante e tranquila 

para passear, divertir-se e viver. Vimos e sentimos na sala que, como afirmam 

LAMEGO e SANTOS (2018, p.112) “a escola é um ambiente caracterizado pela 

pluralidade cultural em que relações entre diferentes culturas geram tensões e 

conflitos”, mas também um local e espaço de debate, reflexão e (in)compreensão da 

nossa existência nas mais diferentes formas de ser e estar. Por isso que os mesmos 

autores (2018, p.112) afirmam que é “a partir do reconhecimento das diferenças que 

emergem debates e reflexões sobre a «igualdade na diferença»”.  

Dissemos também que Quelimane contempla os mais variados pratos, 

desde comidas europeias até de outros contextos africanos e do mundo. 

Apresentamos as iguarias locais, como a existência do matago (arroz refrescado e 

endurecido para ser mastigado) que quase não acaba nesta cidade; da mucapata 

(iguaria feita de arroz e feijão sem casca); da galinha à zambeziana; do todwé (fuso 

do mangal) entre outros alimentos. Aclaramos aos estudantes que em Quelimane se 

comia bastante arroz e feijão, à semelhança do Brasil, e que se bebe bastante água 

de coco, bebidas caseiras, fermentadas e industrializadas de natureza nacional e 

internacional. Fala-se português majoritariamente, mas também o echuabo e ce-

sena, línguas nacionais. Mencionamos que é uma cidade por visitar principalmente 

em épocas festivas, tendo samba e outras atividades e brincadeiras de modo 

constante. É lindo ver e sentir o pulsar do povo pelo carnaval, pelo 

nhambaro/nyambaro ou nyambalo (dança típica do estado da Zambézia, onde 

Quelimane é a sua capital). É também lindo visitar a cidade pela praia de zalala, e 

pelo ciclismo, o andar de bicicleta (táxi de bicicleta). Quelimane é a cidade em 
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Moçambique com maior número de bicicletas circulando dentro do território. Um 

diferencial único e singular para além das comidas referenciadas anteriormente.  

O processo de desconstrução foi permanente na oficina, especialmente pelo 

fato de que as cartas-convite foram escritas com afinco e com descrições 

detalhadas. Se os alunos não estivessem abertos e dispostos a uma interação 

dialógica, e principalmente não tivessem experimentado a prática das oficinas 

pedagógicas de modo conjunto e colaborativo, isso não seria possível. Isso 

acontece também como consequência da pós-colonialidade, imbricada 

necessariamente com estudos e debates sobre decolonialidade, inclusive entre os 

participantes. 

Desta feita, respeitando a contestação e problemática avançada por Stuart 

Hall (2018) e António Maia (2015) dos dois termos aqui usados, temos a dizer que a 

decolonialidade é muito estudada e pesquisada na América Latina, e no Brasil 

particularmente é um tema que tem ganhado destaque nos últimos tempos. Em 

Moçambique estuda-se mais a pós-colonialidade. Embora exista essa discussão 

acesa e profunda entre os dois termos, principalmente pelo fato de pós-colonial 

contemplar duas dimensões, “uma dimensão temporal” e outra “dimensão crítica” 

(HALL, 2018, p. 129), os termos têm certas proximidades. Isto é, um dos ganhos das 

duas matrizes epistêmicas, pós-colonialidade e decolonialidade, é o fato da 

possibilidade de se escrever a históriade/realidade de Moçambique, do Brasil 

(Quelimane e Florianópolis) e do mundo, a partir dos povos nativos, outrora 

colonizados e subalternizados na forma de pensar, escrever, olhar o mundo. Nós 

somos frutos deste aprendizado que se multiplica nas mais diversas áreas e 

contextos, de países e espaços distintos. Aliás, enquanto a decolonialidade é 

produzida por meio da descontrução de saberes e conhecimentos, “o pós-colonial 

trás à tona o tema da configuração das novas relações de poder nos países 

colonizados enfatizando a repetição na diferença e a regeneração do colonialismo 

através de outros meios” (MAIA, 2015, p. 32).  

Na turma2 não foi diferente, aberta a fase de conversas, deixamos os alunos 

falarem sobre o que estavam sentindo e perguntassem o que quisessem. Conforme 

a conversa fluía fomos registrando no caderno de campo aquilo que nos afetava, de 

acordo com a metodologia desta pesquisa.  
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À semelhança da turma anterior, muitos deles não conheciam Moçambique, 

nem tinham ouvido falar deste país. Novamente, tivemos a oportunidade de escutar 

e trocar saberes/conhecimentos, vivências e experiências interculturais. 

Vimos que os estudantes tinham muita curiosidade em saber do povo, da 

gastronomia, das paisagens e do clima de Moçambique, especialmente da cidade de 

Quelimane. Também aqui seguimos a mesma direção, refletindo sobre os efeitos da 

colonialidade e de conquista da independência nacional.  

Falamos da bravura e alegria do povo moçambicano, dos conflitos internos 

até o Acordo Geral de Paz, em 1992, na cidade italiana de Roma, pondo fim a 

guerra civil. E dissemos igualmente que em 1994 o país conseguiu então realizar as 

primeiras eleições multipartidárias. Como se pode notar, Moçambique tem a 

independência e a construção da democracia muito recentes. 

Não deixamos de dizer que Moçambique é um dos países mais pobres do 

continente africano, e do mundo. Mas isso não impediu de fazer com que seja um 

país hospitaleiro e de povo solidário, de diálogo e de confraternização. Isto se 

explica pela sua comunidade na diáspora e no território pátrio.  

Dissemos que Quelimane, sendo uma cidade situada na região litorânea, é 

contemplada pelo clima tropical, variando de região para região com a sensação de 

tropical seco a tropical úmido. Há comidas típicas semelhantes as da “Ilha da 

Magia”. Uma gastronomia apreciável tanto no território quanto fora dele. 

Mencionamos que há em Quelimane um alto consumo de arroz, feijão e de pão de 

trigo. Come-se bastante mucapata/mukapata, galinha à zambeziana e outros 

alimentos com toque de especiárias locais.  

Comentamos que a cidade possui muitos animais, predominantemente os 

domésticos (galinhas, pombos/pássaros, cães e gatos por exemplo). Sobre a 

paisagemdissemos que Quelimane é uma cidade pequena e linda, em pouco tempo 

é possível conhecê-la, principalmente o centro urbano. Seu povo é alegre, 

majoritariamente instruída,com noções culturais e linguísticas básicas, fruto da 

escolarização e também da formação dos seus pais, tios e avós, ou seja, 

preponderância dos seus ancestrais. A cidade tem mar, rios, casas de diferentes 

formatos, com predomínio das de pau a pique, características da região. Para além 

da cidade ser aconchegante, o povo gosta de brincar, dançar e cantar, e por isso lhe 

favorecem o apelido de “pequeno Brasil”. Aliás, contamos aos alunos que o melhor 
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carnaval (samba) de Moçambique acontece em Quelimane. Logo, uma cidade 

chamativa e prazerosa para diversão e entretenimento. Há muitos grupos de teatro 

locais e danças tradicionais, que espalham sua beleza em centros culturais, 

restaurantes, discotecas, nas ruas e em momentos solenes. Quelimane possui um 

ambiente artístico muito potente. 

As narrativas desta turma nos possibilitou refletir e discutir com profundidade 

questões culturais, sem, no entanto, ficar “amarrado” a uma única história. Neste 

sentido, conseguirmos erguer andaimes do diálogo intercultural, estabelecendo uma 

conversa frutífera e potente, sobretudo para todos nós, com empatia durante todo o 

processo das oficinas pedagógicas. 

Quando chegamos à turma3, procedemos osprotocolosiniciais à semelhança 

de outras turmas já trabalhadas. Nessa turma tamém falaram do desconhecimento 

da cidade de Quelimane e de Moçambique, e aceitaram conversar de maneira 

amena.  

Uma forma de “quebrar” ou desconstruir alguns tabus em relação a esses 

dois contextos, o de Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil, foi feito a 

partir de perguntas e respostas em relação as cidades e os seus povos. 

Constantemente, nos perguntavam se Moçambique não estava na costa do 

oceano Atlântico. Respondemos de imediato que não. Moçambique se situa na 

região costeira, mas não atlântica, e sim na região do oceano Índico. Isto é, na 

região oriental de África, mais concretamente na África Austral. 

Queriam saber do povo e do clima, da gastronomia, animais (desde os 

domésticos e selvagens) e a paisagem. Respondemos tal qual para as turmas 

anteriores, com um distintivo de que são um povo multicultural e com diversidade 

linguística. 

Mencionamos que Moçambique, mais concretamente o estado de Cabo 

Delgado, na região Norte do país, desde 2017 até a fase da pesquisa, encontra-se 

mergulhado em conflitos armados, sobretudo por conta da riqueza mineral, reservas 

de gás e combustíveis no local, gerando insegurança e promovendo 

empobrecimento da população. A ausência de planos e políticas públicas concretas 

por parte do Estado moçambicano, prejudica ainda mais a superação deste cenário 

conflituoso. A operacionalização de políticas públicas comprometidas com a 

resolução destes conflitos, se fazendo presente e assegurando os direitos básicos a 
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população, possibilitariam dissolver o cenário de desigualdades sociais e assimetrias 

regionais que são notáveis no país. Apesar disso, escapando também do fatalismo, 

ressaltamos que o povo moçambicano é solidário, de diálogo e de confraternização. 

Isto se explica pela comunidade moçambicana nos vários cantos do mundo. 

Ainda dissemos aos estudantes que Quelimane é uma cidade situada na 

parte litorânea, é abrangida pelo clima tropical. Tem comidas típicas desde a 

mucapata, o frango à zambeziana (ou frango cafreal) até o matago, já mencionadas 

anteriormente. Há outras iguarias, como mucuane, camarão e quiabo para além da 

polenta/xima de milho e de mandioca, arroz, peixe e muito mais. Estes últimos 

podem ser encontrados em praticamente todo o território nacional. Como esta 

pesquisa eessa escrita também podem reverberar em diferentes lugares e 

contextos, estendemos aqui o convite. 

Sobre o questionamento em relação aos animais, orientamos do mesmo 

modo que as demais turmas, bem como sobre a paisagem. Dissemos que 

Quelimane é a cidade que mais “bem” se fala a língua portuguesa, a considerar que 

difícil e raramente um moçambicano falará português de Portugal. Podemos ter 

proximidades/semelhanças, mas há alguns elementos linguísticos característicos do 

local, da cultura por estarem enraizados especificidades linguísticas. Finalmente, 

falamos que há na cidade pratos e alimentos típicos com toque à portuguesa (de 

Portugal) e de outros lugares do mundo, em referência a globalização e a mobilidade 

de pessoas e bens de consumo. 

As narrativas da turma3 nos possibilitou, igualmente refletir e discutir com 

profundidade questões culturais. Logo, as oficinas pedagógicas nos permitiram ver, 

sentir e escutar sobre diversas representações culturais. Destacamos a vertente 

imagética, quando ao sinalizarem os mapas as/os meninas/meninos manifestaram o 

que imaginam e pensavam do que fosse África, Moçambique e Quelimane, suas 

construções imaginárias por meio da escrita das narrativas também demonstraram 

isso. As representações linguísticas também merecem destaque, quando narraram, 

demonstrando de modo escrito e descritivo, como as pessoas de Quelimane se 

comunicam e que línguas usam na sua interação sociocultural. Aliás, como afirma o 

intelectual moçambicano que as narrativas de tradição oral “são o reservatório dos 

valores culturais de uma comunidade com raízes e personalidade regionais, muitas 

vezes perdidas na amálgama da modernidade” (ROSÁRIO, 1989, p. 47). 
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Logo, a questão linguística e de conhecimento da gastronomia foram muito 

aflorados nas cartas-convite elaboradas. Por isso podemos afirmar que as 

representações culturais de, com e sobre Quelimane, a partir dos estudantes do 

IFSC-F, são um aprendizado para a convivência intercultural. 

 

5.1.4 Oficinas Pedagógicas na ESGPL na cidade de Quelimane – Moçambique 

 

A Escola Secundária Geral Patrice Lumumba (ESGPL) em Quelimane 

(ESGPL-Q) é uma instituição de ensino e aprendizado para a cidade e o país. Nela, 

trabalhamos com três (03) turmas, em 2020, sendo quarenta e cinco (45) alunos no 

total. Fizeram parte da pesquisa quinze estudantes de cada turma, com base nas 

três etapas/fases da realização das oficinas pedagógicas, que compreenderam a 

dinâmica com os mapas geográficos, a escrita da carta-convite e a conversa 

intercultural. Por uma questão de representatividade, participação, diálogo aberto e 

tentativa de aprofundar a matéria em alusão na pesquisa, selecionamos/escolhemos 

15 cartas-convite na segunda dinâmica/etapa da pesquisa (cinco de cada uma das 

três turmas mencionadas, por isso a sequência numérica das cartas apresentadas 

neste capítulo está diferente). 

É com base nas dinâmicas acima mencionadas e principalmente na leitura 

cuidadosa das cartas-convite que foi possível destacar e demarcar as noções de 

lugar (cidade ou país), povo (relação das pessoas), língua (conhecimento linguístico) 

e comida (conhecimento da gastronomia da cidade). Aliás, como demarcamos 

anteriormente que não pretendemos nesta pesquisa que haja injustiças na 

operacionalização das oficinas pedagógicas com os estudantes e nem com as 

escolas envovidas, pois “as críticas dirigidas às condições e às relações de trabalho 

se impõem como uma força particular porque o trabalho cristaliza um conjunto de 

mecanismos e de relações sociais particularmente propícias à manifestação de 

sentimento de injustiça” (DUBET, 2014, s/p). O que neste estudo foi acautelado e o 

processo de desconstrução das representações culturais falou por si. 
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5.1.5 Apresentação das turmas1, 2 e 3 da ESGPL-Q 

 

Agora passamos a apresentar a realização das oficinas pedagógicas nas 

turmas1, 2 e 3 da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane 

(ESGPL-Q). No dia da realização das oficinas, chegamos à sala combinada e nos 

apresentamos aos estudantes.Em vista que desde março de 2020 vivemos em um 

estado de pandemia de Coronavírus (SARS-CoV-2), tomamos todas as medidas 

sanitárias preventivas contra a Covid-19. Usamos as mesmas estratégias 

metodológicas utilizadas com os estudantes do IFSC-F, de modo conjunto 

(cooperativo e colaborativo).Também, aqui, os pensamentos da intelectual nigeriana 

Chimamanda Adichie (2019), do palestino Edward Said (1978) e da filósofa brasileira 

Djamila Ribeiro (2017) nos serviram de referência para os nossos trabalhos. Estas 

estratégias nos permitiram adentrarmos com simplicidade e delicadeza no cerne das 

oficinas e fez com que as dinâmicas propostas pela pesquisa pudessem fluir 

amenamente. 

Primeiramente, apresentamos um papel com o mapa das Américas para que 

os alunos apontassem a localização do Brasil. Na sequência, solicitamos que 

sinalizassem num mapa maior/banner, feito de tecido de napa e pintando de várias 

cores pelos profissionais de Zé Pintor Publicidade (ZPP) em Quelimane, que é uma 

das empresas credenciadas para os serviços que fornece aos seus clientes. As 

imagens autorais abaixo, obedecendo as três etapas das oficinas pedagógicas 

(dinâmica dos mapas, escrita da carta-convite e conversa intercultural), demonstram 

um pouco a experiência vivida com as turmas da ESGPL.  

A partir de agora vamos apresentar a primeira atividade das oficinas 

pedagógicas, relacionadas com a sinalização do Brasil, a partir do mapa das 

Américas, e de Florianópolis, com base no mapa do Brasil. 

 

5.1.5.1 Sinalização dos mapas nas turmas da ESGPL-Q 

 

Nesta seção não pretendemos destacar quemacertou mais ou menos, 

mesmo porque isso nãonos importa. O que nos interessa na pesquisaé a 

experiência de cada um(a) e das turmas em relação a prática das oficinas, bem 

como o saber/conhecimento de e sobre suas realidades e dos países estudados. 
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Queremos nesta etapa, apresentar as representações culturais de, com e sobre 

Florianópolis e Brasil, a partirda perspectiva dos estudantes moçambicanos. 

 

a) Sinalização dos mapas na turma1 
 

Figuras 55 e 56: Sinalização do Brasil no Mapa das Américas / Ilustração da 
Sinalização de Florianópolis no Mapa do Brasil. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

b) Sinalização dos mapas na turma2  

 

Figuras 57 e 58: Sinalização do Brasil no Mapa das Américas / Ilustração da 
Sinalização de Florianópolis no Mapa do Brasil. 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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c) Sinalização dos mapas na turma3 

 

Figuras 59 e 60: Ilustração da sinalização do Brasil no Mapa das Américas / 
Ilustração da Sinalização de Florianópolis no Mapa do Brasil. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Essas imagens sintetizam que grande parte dos estudantes da turma1, da 

Escola Secundária Patrice Lumumba em Quelimane, conseguiram identificar o Brasil 

no mapa das Américas (que incluiu a América do Sul, Central e do Norte). Mais da 

metade dos estudantes conseguiram sinalizar corretamente o que lhes foi solicitado 

(ver figura 55), indicando que eles têm um conhecimento prévio de e sobre o Brasil. 

No que se refere ao mapa de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, só três 

acertaram sua localização. 

Essa atividade nos fez refletir sobre a potência dos mapas e o que eles 

podem nos proporcionar/oferecer. Um mapa não é só e simplesmente um desenho 

geográfico, mas uma infinitude imagética, de elementos e acontecimentos. Conforme 

a professora e pesquisadora Ana Preve (2012), ao estudar as temáticas geográficas 

com pacientes-internos no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) 

de Florianópolis/SC, concluiu, em relação a dimensão, visão e infinitude dos mapas, 

que “tal percepção tensiona o hábito consolidado por uma prática geográfica escolar 

de pensar os mapas como verdades do espaço e do território.” Portanto, o mapa é 
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muito mais que um desenho, é uma estratégia de intervenção e reflexão sobre 

aquilo que vivemos e sabemos sobre os territórios/espaços. 

Na turma2 notamos que grande parte dos estudantes não acertou a 

localização do Brasil, mas houve uma tendência de sinalizar em países próximos 

(ver figura 57), pertencentes à América do Sul, e que fazem fronteira com o Brasil. 

Isto não retira a reflexão sobreo déficit de conhecimento em relação ao mapa 

geográfico entre os integrantes da turma. 

Quanto à cidade de Florianópolis, somente um estudante acertou, ou seja, a 

maioria não conseguiu identificar Florianópolis. Esta turma tinha pouco ou quase 

nada de afinidade com o mapa do Brasil, tampouco com o continente americano. Foi 

um dado curioso que deixamos para discutir na fase da conversa intercultural, na 

medida em que os alunos de Quelimane de modo geral assistem vários programas 

televisivos sobre o Brasil e estudam a geografia do mundo.  

Quando chegou a fase da Turma3, da Escola Secundária Geral Patrice 

Lumumba, esta foi a mais exitosa: todos acertaram a localização de Brasil no mapa 

das Américas (ver figura 59). Por outro lado, poucos acertaram a localização da 

cidade de Florianópolis em Santa Catarina, não mais que três estudantes. 

Estaexperiência nos demonstrou a potencialidade dos estudantes da escola pública 

em Quelimane - Moçambique de e sobre os seus conhecimentos gerais e 

específicos em torno das matérias solicitadas e exercitadas.  

Como isso tinha a ver com o contexto sociocultural de um determinado povo 

e local, é importante destacar aquilo que Hall (1997, p. 14) diz, “ao conceder à 

cultura um espaço de centralidade nas discussões das ciências humanas e sociais, 

ele não considera outras dimensões superiores a ela, mas de igual valor”. É uma das 

dimensões que respeitamos ao longo deste estudo de e sobre representações 

culturais. 

De modo geral, observando as atividades realizadas nas duas cidades, 

vimos que os estudantes em Quelimane acertaram mais a fase da localização dos 

mapas e os estudantes em Florianópolis tiveram algumas dificuldades. Podemos 

dizer que isso tem a ver com o acesso a esse debate e conhecimento durante a 

formação desses alunos, muitas vezes ausentes no currículo escolar. Por isso 

podemos afirmar que a representação cultural mais sonante para os estudantes da 
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ESGPL-Q, em relação a sinalização da cidade de Florianópolis e do Brasil, é de 

conhecimento imagético e imaginário do território e espaço. 

 

5.1.5.2 Cartas-convite dos estudantes da ESGPL de Quelimane em Moçambique  

 

Agora passaremos a analisar e interpretar as cartas-convite de estudantes 

da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de Quelimane (ESGPL-Q) escritas 

para os estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-F). 

As narrativas (cartas-convite) transcritas obedeceram a sequência das suas 

realizações e tinham como temática sugerida:“um dia da sua vida em Florianópolis”.  

A segunda etapa das oficinas pedagógicas foi marcada pela escrita das 

cartas-convite. As cartas são reconhecidas aqui como aquilo que circula e circunda o 

corpo, exteriorizada pela voz/fala, gesto e escrita coletiva, fruto daquilo que é 

avançado pelos vários órgãos de comunicação social/mídia e artefatos culturais. 

Estes que são incorporados na voz coletiva e plural desses alunos, pelo 

pensamento, imaginação e realidades do cotidiano ao que estão expostos. A análise 

e interpretação das cartas-convite é feita a partir das noções de lugar, povo, língua e 

comida, como também realizado no Brasil.  

 

 

Figuras 61 e62: Explanação para escrita da carta-convite / Escrita da carta- convite. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

A narração e o convite produzidos nas cartas-convite dos estudantes 

traduzem as suas expectativas, medos e sugestões de e sobre a cidade de 

Florianópolis, (lugar/cidade). As cartas-convite fazem menção da sua terra (cidade e 

país) de origem, mas também expressam construções pré-concebidas, imaginárias e 
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de conhecimento geral de e sobre este outro contexto sociocultural e geográfico. 

Abaixo, temos dois exemplos das cartas-convite produzidas pelos estudantes em 

Quelimane.   

 

Figura 63: Carta-convite da Turma1, Aluno1. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 64: Carta-convite da Turma2, Aluno1. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

a) Noção Lugar (Cidade) 

A noção lugar (ou cidade) é muito importante neste estudo. Não só por ser 

contemplada como um fator de análise e interpretação, mas também pelo fato de ser 

por meio do lugar que começamos com a nossa atividade de oficinas pedagógicas. 
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Foram a partir dessas cartas que obtivemos detalhes sobre a cidade e o lugar, já 

apresentadas e discutidas anteriormente. 

Dando prosseguimento, o Aluno1 da turma1 fala do desejo imaginário 

sobre o lugar, de um modo de construção do seu pensamento e do seu cotidiano. 

Podemos ver na seguinte redação da sua carta-convite: 

 

Um dia da minha vida em Florianópolis – Brasil. Se um 

dia pudesse eu conhecer a cidade de Florianópolis 

gostaria de conhecer as praias, ou lagoas, lugares 

históricos, conhecer a vossa cultura, conhecer também os 

cantores da cidade; […]. Sugiro a ti, amiga, que venhas 

conhecer também a cidade de Quelimane, em Moçambique, 

vem gozar [passar] as tuas férias desfrutando da bela 

praia de Zalala, conhecer as fontes históricas como a 

antiga catedral, a Escola Patrice Lumumba; outros 

lugares encatadores da cidade. 
 

 

A narrativa histórica cultural deste estudante evidencia que ele conhece seu 

território em vários âmbitos, e o desejo se configura no que lhe é apresentado pela 

mídia em geral. É por meio do lugar (cidade) que conhecemos artistas, atores e 

atrizes, cantores(as) e jogadores do Brasil a partir de Florianópolis.  

Aliás, importa afirmar que em Moçambique, e principalmente nas regiões 

metropolitanas, no caso de Quelimane (cidade capital do Estado/Província da 

Zambézia), se assiste com muita frequência o canal de televisão Miramar, uma 

filial/sucursal da RecordTV, empresa televisiva do Brasil. Eis, provavelmente, o meio 

de difusão do cotidiano brasileiro no território e nas pessoas em Moçambique. 

O aluno abaixo destaca a beleza do lugar (cidade de Florianópolis), 

demonstrando que quer viver mais essa troca intercultural. Isso mostra como o lugar 

pode também ser singular, um chamariz apropriado para ser conhecido. Por 

exemplo, Quelimane é a cidade que mais se usa bicicleta em Moçambique. Essa 

prática é abundante na cidade pela existência dos táxis de bicicletas, por isso que o 

Aluno2 da turma1 avança o seguinte: 

 

Aqui tá tudo bem! Nas minhas férias quero viajar para o 

Brasil, conhecer a cidade de Florianópolis, ouvi 
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dizerque é muito linda e maravilhosa, quero ir à praia, 

conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, apreciar a 

cultura, provar novos pratos, conhecer a moda e a 

cultura de Florianópolis. […] venha conhecer a minha 

cidade de Quelimane, […]. Subir no táxi de bicicleta. 

[…]. 

 

O que se nota é que as representações culturais do lugar/cidade de 

Florianópolis/Brasil são feitas com base numa imagem encantadora noticiada por 

canais de televisão. Isto é, uma cidade maravilhosa. Em seguida, o Aluno7 da 

turma1 pretende, com a sua carta-convite, conhecer o Brasil pelo seu ídolo, um 

cantor brasileiro muito famoso, por isso diz: 

 

 

Olá Luan Santana.[…]Você é minha inspiração brasileira, 

sonho em conhecer Brasil […]. Luan, vem conhecer 

Moçambique – Quelimane, Moçambique é um país lindo, não 

digo só Moçambique, vou dizer em especial, Zambézia – 

Quelimane é uma cidade linda, vem conhecer a nossa 

praia, vem conhecer a nossa cidade, vem fazer parte de 

uma das culturas moçambicanas […]. 
 

Notamos que o estudante convida o seu ídolo, Luan Santana, para conhecer 

a sua cidade pela singularidade e proximidade cultural. Neste caso, o convidado 

poderá encontrar, aceitando o convite, inúmeras surpresas. O que pode simbolizar 

proximidade e hospitalidade pela atração do lugar e hospitalidade do seu povo. 

Os dois estudantes subsequentes apontam estarem apaixonados pelo lugar, 

no caso pelo Brasil. O primeiro pela chance de conhecer de perto o país, ver a sua 

cantora favorita e também o que vê pelas telenovelas brasileiras. Por outro lado, ele 

tem muito receio do lugar, pela criminalidade que se mostra do Brasil em 

determinadas cidades. Mesmo assim, prefere falar mais de coisas boas, o que lhe 

motiva e lhe alegra para ir ao Brasil. Sua representação cultural do lugar tem como 

base a música brasileira, e aquilo que é mostrado através da atuação de atrizes nas 

novelas. Outro aluno elege a cidade por suas praias e lugares turísticos, além de ver 

o que o povo da cidade gosta.  
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Aluno10 da turma1: […] Esta carta se baseia na 

probabilidade de um dia conhecer Brasil, se por acaso 

isso um dia acontecer, a primeira coisa que eu faria 

seria conhecer a minha cantora favorita que é Marília 

Mendonça39, […].Mas tenho certos receios, […].Brasil 

também é um país com muita criminalidade[…].Mas 

voltando, sem esquecer das partes boas,quero dizer que 

as novelas produzidas por vocês são inerentes, as 

músicas brasileiras também não ficam atrás, adoro, e 

gostaria de convidar a Marília a conher Moçambique 

principalmente a cidade de Quelimane é uma cidade 

pequena mas linda, tem imensos coqueiros […]. 

 

Aluno12 da turma1: Chamo-me Casimiro e vivo em Quelimane 

e gostaria de conhecer o Brasil mais concretamente 

Florianópolis,dizer que quero visitar as praias e 

conhecer mais as estâncias turísticas e saber o que o 

povo de lá gosta […]. 
 

Nessas cartas-convite estão presentes a representação cultural do Brasil, 

como lugar apaixonante, pela beleza natural e pela cultura musical pop. A 

criminalidade, como uma representação do lugar, também marca fortemente a 

imagem brasileira. 

Na turma2 um aluno destaca querer conhecer a cidade de Florianópolis pela 

abundância de flores, e que para ele nomeiam a cidade, como a cidade das flores. 

Podemos dizer que a representação cultural desta cidade brasileira é feita 

associando as flores com o nome Florianópolis, ao mesmo tempo que associa 

Quelimane como a cidade das bicicletas. Isto significa que este meio de transporte e 

de comunicação é também símbolo de representação cultural da cidade de 

Quelimane. Ele ainda convida o destinatário da carta a conhecer a sua cidade 

pedalando. Quelimane é também chamada da “cidade das bicicletas/cidade que 

anima”, isto é, onde há um trânsito de bicicleta fenomenal e a cidade em si é alegre 

por isso.  

 
39Marília Mendonça foi uma cantora brasileira nascida em 1995 e faleceu em um acidente aéreo, em 
5 de novembro de 2021, com apenas 26 anos de idade. A menção do seu nome nesta e em outras 
cartas-convite e neste estudo em geral se deve ao fato de que na altura da pesquisa de campo em 
2020 ela ainda se encontrava em vida. Por isso deixamos assim como aparece nas cartas. 
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O outro estudante ficou maravilhado pela recepção que teve ao chegar a 

Florianópolis e o acompanhamento nos seus passeios, por isso pretende lhe retribuir 

convidando-o a conhecer a sua cidade, Quelimane. Ora vejamos: 

 

Aluno1 da turma2: Bom dia, boa tarde, boa noite,é um 

prazer e uma oportunidade única escrever pra você, sou 

uma estudante da escola Patrice Lumumba,cidade de 

Quelimane, mais conhecida como cidade das bicicletas e 

dos coqueiros, uma cidade de pessoas hospitaleiras e 

boas[…], ...gostaria de conhecer a vossa cidade, deve 

ser bem linda e com muitas flores como diz o 

nome“Florianópolis”com intenção de explorar as 

paisagens, a gastronomia e a vossa cultura […]. 

 

Aluno6 da turma2: Me sinto muito satisfeito de ter 

chegado em Florianópolis […].Dizertambém que 

Florianóplis é muito diferente de outros sítios e lá 

conheci alguém […]mostrou-me coisas belas e muito 

atraentes. Convido-te para conhecer Zambézia. A cidade 

de Quelimane tem coisas boas maravilhosase agradáveis 

[…]. 

 

O Aluno8 da turma2 inicia a sua carta-convite a partir de um desejo: 

conhecer certas ilhas localizadas no Brasil, uma delas conhecida como “a ilha da 

magia”. Ele fala muito bem da cidade que pretende conhecer, tanto quanto da sua 

cidade, destacando a beleza dos lugares:  

 

Olá Kirstin se tivesse no Brasil gostaria muito de 

conhecer a Ilha das Cobras tenho a certeza que é o meu 

sonho e também poder conhecer outros sítios 

maravilhosos, disseram que o Brasil é o lugar bonito 

[…]. Conhecer as ilhas, o lugar mais falado, aprecio 

também as músicas e gosto da cantora Iza. […]. Kirstin 

convido você para conhecer Moçambique muito mais a 

cidade de Quelimane, localiza-se na província da 

Zambézia[…]. É bem bonita tem praias bonitas […]. 

 

Nesta carta, o aluno se identifica com o nome fictício de um dos grandes 

escritores moçambicanos, quiça do mundo, e escreve para Anitta, cantora e artista 
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brasileira. Na carta, influenciado pelos programas televisivos do Brasil, engrandece 

sua atração pelo local, convidando sua destinatária para conhecer Moçambique. 

O outro aluno também demonstra pretender conhecer o Brasil e desfrutar de 

suas atrações e diversões, estendendo o convite para também conhecer seu país. 

 

Aluno14 da turma2: Aqui Mia Couto de Moçambque. Tenho 

expectativa de vir para [o Brasil], apesar de não 

conhecer, mas gostaria de fazer pelas novelas, filmes, 

programas.Dá pra ver que o Brasil é uma cidade linda e 

atraente. […]. Sugiro que tu também venhas conhecer 

Moçambique na Zambézia mais principalmente Quelimane 

[que] é uma cidade linda, vais andar de táxi de 

bicicleta […]. Te convido para conhecer Moçambique 

Zambézia Quelimane vais adorar. Para: Anitta. 

 

Aluno15 da turma2: Um dia da minha vida em Florianópolis 

– Brasil. Espero que esse dia seja inesquecível porque é 

meu desejo de conhecer Florianópolis e ver como é que as 

pessoas de lá são. […]. É um dos meus maiores sonhos 

conhecer o Brasil. Espero um dia conhecer o cantor Luan 

Santana. LuanSantana vem conhecer o nosso belo 

Moçambique […]. 

 

A representação cultural da cidade, e do país (lugar), é aqui traduzida pelo 

encanto em relação ao local, pela ânsia em querer conhecer seu cantor favorito 

(LuanSantana), bem como pela atratividade apresentada pela mídia. Outro aluno, 

abaixo, fala que quer conhecer o Brasil pelos parques, lojas e suas atrações, 

convidando a outra parte para conhecer a sua cidade pela diversidade cultural e 

linguística, pelas diversões existentes na sua cidade. 

 

Aluno1 da turma3: O dia em que eu acordei no Brasil, 

durante a minha viagem ao Brasil […]. Chegando ao 

Brasil fui conhecer os parques, as lojas de roupa,provei 

a comida do Brasil que é muito boa. […]. Eu te convido 

a vires passar alguns meses em Moçambique.Quelimane tem 

diversas culturas, como o chuabo, masena. Quelimane tem 

melhores diversões como a saca a neca, saltar elástico. 

[…]. Quelimane e a cidade que anima […]. 

 



207 

 

Há quem disse querer conhecer Florianópolis por ser admirador dos 

apresentadores e cantores existentes, através de um cenário dual, entre medo e 

audácia. Fala do lugar também pela forte presença da cultura pop nas 

representações culturais da cidade. Além disso, manifesta o desejo de conhecer 

suas atrações naturais, praias e rios. 

 

Aluno3 da turma3: Eu em Florianópolis no Brasil, a minha 

viagem para lá foi muito boa, mas com alguns medos de 

tudo de conhecer a cidade, novas pessoas e o ambiente da 

cidade entre outros, um pouco entusiasmada com muita 

curiosidade de chegar lá conhecer os apresentadores, 

cantores e […]. Eu EMA convido-te a ti Marta para 

fazeres uma viagem para conheceres a cidade de 

Quelimane, a praia de Zalala, os rios dos bons sinais 

[…]. 

 

O Aluno4 da turma3, ao escrever a sua carta-convite, diz: 

 

[…], olhando para as minhas expectativas se caso um dia 

chegasse a conhecer e visitar a cidade, tenho em mente 

que se isso for acontecer,uma das primeiras coisas que 

eu farei será conhecer melhor a cidade para melhor me 

interagir com os demais cidadãos que lá habitam, teria 

que conhecer, teria que conhecer os lugares históricos 

[…]. E gostaria de poder convidar para o nosso país a 

atora Larissa Manoela40 em companhia com Sofia Valverde41 

para conhecerem melhor a nossa cidade e apreciarem as 

nossas culturas, visitarem o povo de Moçambique e 

conhecer as nossas ideologias. 

 

O convite direcionado ao estudante acima corresponde à representação 

cultural do lugar através da beleza e do companheirismo mútuo. Assegurado 

também pela gentileza e a vontade de conhecer o outro fisicamente, afim de juntos 

trocarem impressões. A remetente, por sua vez, responde querer conhecer o Brasil, 

 
40 Nome abreviado e real, atriz brasileira, mais conhecida por interpretar Maria Joaquina na telenovela 
Carrossel. 
41Sophia de Moraes Valverde é brasileira. Ficou conhecida por interpretar a personagem Maria em 
Chiquititas. 
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especificamenteFlorianópolis, para visitar os lugares históricos interagindo com as 

pessoas locais. 

Os dois últimos estudantes escrevem que gostariam de conhecer o Brasil, 

primeiro pela paixão direcionada a cantora Iza. Segundo pelo gosto pelo futebol, e o 

encanto por Gabigol, jogador brasileiro pertencente ao clube de futebol Flamengo 

em 2020, muito reconhecido no Brasil. 

Vale destacar que muitos moçambicanos conhecem o Brasil especialmente 

pelo samba (música e dança), pelo futebol e pelas telenovelas, conforme os 

fragmentos abaixo. 

 

Aluno5 da turma3: Um dia da minha vida em Florianópolis 

– Brasil. Bem, eu acho que todo [o mundo] iria se 

familiarizar comigo, porque eu sou muito divertida, amo 

conversar com todo mundo e sou muito curiosa, adoraria 

conhecer a Iza42 – cantora. […]. Eu adoraria participar 

de um dos shows dela. Eu a acho uma mulher muito forte. 

Se, fosse ao Brasil – Florianópolis eu iria à praia, 

faria dos meus dias como se fossem os últimos. […]. 

Bem, querida Iza, minha amada cantora, eu gostaria tanto 

que tu viesses a Moçambique – Quelimane, para conhecer a 

nossa linda paróquia (igreja) – antiga catedral, para 

poderes conhecer os melhores restaurantes como: o 

tchapu-tchapu, onde fazem o melhor frango,vulgo galinha 

cafreal à zambeziana com a nosso mucapata. […]. 

 

Aluno11 da turma3: Seria algo muito fantástico conhecer 

o Brasil principalmente a cidade de Florianópolis, 

aproveitaria as favelas do Brasil – o Rio de Janeiro, as 

praias. Gostaria muito de conhecer o jogador do 

Flamengo, o Gabriel Barbosa mais conhecido por Gabigol. 

[…]. Oh Gabigol gostaria que viesse cá em Moçambique 

principalmente na cidade de Quelimane[…]. 

 

As favelas, praias, cantores e jogadores de futebol são marcas de 

representações culturais do lugar (da cidade) e do país de modo geral. A cultura pop 

brasileira é atraente e inspiradora para muitos estudantes moçambicanos, 

particularmente em Quelimane. Aliás, é a representação cultural que circula e 

circunda a cidade de Quelimane e seu povo. 

 
42 Isabela Cristina Correia de Lima Lima, cantora brasileira do Rio de Janeiro, mais conhecida por Iza. 
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A noção de lugar (no sentido de cidade) é fundamental ao falarmos de 

práticas culturais de e sobre pessoas de uma dada região (Florianópolis em Santa 

Catarina no Brasil e Quelimane na Zambézia em Moçambique). O lugar, ou a cidade, 

passam a ser o território e espaço que nos habita e que as pessoas nela habitam. 

Logo, há uma imbricação e responsabilidade social, e cidadã, visto que precisamos 

cuidar, zelar e respeitar uns aos outros mutuamente. A proposta de cidadania e de 

preservação do espaço/território também é defendida pelo estudioso moçambicano 

Brazão Mazula quando destaca os cinco pilares da Educação: Filosófico, 

Político,Democrático,Antropológico/cultural e Social. É na dimensão democrática que 

salienta o seguinte:  

 

A democracia cognitiva é um modo de estar na sociedade e no mundo, de 
uma forma racional, consciente, tolerante e solidária. O aluno aprende pelas 
ciências a fazer crescer a sua cidadania [...], de tal maneira que ele, como 
cidadão, nunca seja desapropriado, alienado ou cooptado da sua identidade 
cidadã […] (MAZULA, 2018, p. 53). 

 

Isso nos adverte que a escola, o aluno e professor, os pais e ou 

encarregados de educação têm uma contribuição de suma importância para a 

dinamização e consolidação da cidadania. Como a nossa pesquisa foi feita nas 

escolas das cidades de Quelimane e Florianópolis, vimos que não seria possível 

“compreender parte, fases ou etapas da vida fora do contexto da realidade histórica 

e social em que se vive” como adianta Brazão Mazula (1995, p. 24). Por isso, 

algumas das contribuições dos alunos foram para este quesito. Sendo assim, 

finalizamos essa parte das cartas-convite em relação ao lugar (cidade). Como 

podemos observar são inúmeros fatores, condições e causas que levam os 

estudantes a quererem ir ao Brasil, ao mesmo tempo que também convidam para 

conhecer Quelimane e Moçambique. 

 

b) Noção povo (Relação entre as pessoas) 

 

A relação entre as pessoas nos importa. Um lugar é reconhecido pela 

paisagem e pelas pessoas que o habitam. Estas pessoas se relacionam, levando em 

conta os limites e as possibilidades dispostos pela liberdade de cada um no contexto 

econômico, político e culturalao qual pertencem. Por isso que esta noção é tão 
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importante para nós, e faz parte desta pesquisa na análise e interpretação das 

cartas-convite. Observemos o que os alunos dizem nas suas cartas: 

 

Aluno1 da turma1: […]. Se um dia pudesse eu conhecer a 

cidade de Florianópolis gostaria de conhecer[…] a vossa 

cultura, conhecer também os cantores da cidade; 

[…].Quando for à [Florianópolis] espero fazer amizades 

com o povo; mas temo que as pessoas aí sejam 

impacientes, temo que em Florianópolis eu encontre 

pessoas racistas e não hospedeiras. […]. Sugiro a ti, 

amiga, que venhas conhecer também a cidade de Quelimane, 

em Moçambique, […]. 

 

Aluno2 da turma1:Olá, tudo bem? Aqui quem escreve é a 

Rosy! Como vão as coisas? Aqui tá tudo bem! Nas minhas 

férias quero viajar para o Brasil, conhecer a cidade de 

Florianópolis[…]. Conhecer novas pessoas, fazer novos 

amigos, apreciar a cultura, provar novos pratos, 

conhecer a moda e a cultura [de Florianópolis] […].Mas, 

primeiro quero que tu venhas conhecer a minha cidade de 

Quelimane […].Assistir o carnaval. Subir no táxi de 

bicicleta. Espero que venhas logo vais adorar 

Quelimane[…]. 

 

O aluno quer conhecer Florianópolis (Floripa), principalmente as pessoas, 

em suma, quer fazer amizades. Ao mesmo tempo tem medo de como pode ser 

recebido, pois ele tem a conscientização da existência da discriminação e do 

racismo, embora no Brasil isso se manifeste de várias e diferentes maneiras. Aliás, 

como nos adverte o intelectual brasileiro, Silvio Almeida (2021, p. 46), que no Brasil 

há sim um “racismo estrutural”, pois “o racismo é parte de ordem social” (Idem, 

p.47),  uma vez que ele se produz e difunde através de “princípios estruturais da 

sociedade, como as questões de ordem  política, econômica e jurídica.” (ALMEIDA, 

2021, p.49). 

Logo, é inegável a existência do racismo no Brasil ainda que sua 

manifestação seja diversa. Sobre isso, tomemos a representação cultural nas 

telenovelas brasileiras. O público que faz e participa, desde atores e atrizes até a 

direção técnica, é constituída majoritariamente pela população minoritária no país, a 

população branca. Importa salientarmos que a discussão crucial nesta pesquisa não 
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é aflorar a melanina (a cor de pele), ou o debate de e sobre discriminação e racismo, 

mas aquilo que foi ilustrado nas cartas dos estudantes. Nas telenovelas 

mencionadas, seus personagens e textos possuem papéis bem definidos, ou seja, 

quem são os protagonistas e quem são coadjuvantes e/ou figurantes. Deste modo, 

podemos afirmar que a representação cultural das telenovelas brasileiras, elencadas 

pelos estudantes de Quelimane, no tocante à representatividade das pessoas, tende 

a ser muito seletiva. Isto é, as novelas têm atuação predominante de pessoas 

brancas, sobretudo em papéis de destaque. Já as pessoas negras ou pardas, a 

maioria no Brasil, ocupam poucos papéis e quando o fazem é em posição 

subalternas. Sem contar com uma quase exclusão de povos indígenas/nativos como 

atores na teledramaturgia. 

Em contrapartida, o futebol e a música, especialmente a pop, são 

protagonizados por negros e pardos que é grande parte da população brasileira 

(IBGE, 2017 e 2019). Existem razões históricas, sociológicas, econômicas, políticas 

e culturais que explicam este fenômeno. Uma realidade em várias áreas da 

sociedade e instituições oficiais no Brasil. Embora de maneira sequencial o país  é 

majoritariamente composto por pretos (negros e pardos), mais de 50% da 

população, seguido de brancos e amarelos, e finalmente os indígenas, como aponta 

a última expectativa do IBGE (2017 e 2019a). 

Dando seguimento, outra aluna também comenta estar entusiasmada em 

querer conhecer as pessoas em Florianópolis, e o Brasil no geral. Pretende fazer 

boas amizades e, humildemente, gostaria de ser a primeira a receber um (ou uma) 

dos destinatários da carta em Quelimane, para que conheça, em primeira-mão, a 

sua cidade, sentindo a harmonia e hospitalidade do seu povo. Podemos afirmar que 

a hospitalidade é uma das marcas do povo moçambicano, especificamente de 

Quelimane. Igualmente, a amizade e o querer brincar, curtindo o que a vida dá e o 

ambiente proporciona. Neste sentindo, em seguida temos o Aluno7 da turma1: 

 

[…]. Olá Luan Santana, […] você é minha inspiração 

brasileira […]. Você é o máximo, como os brasileiros 

dizem você é 10. […] Luan, vem conhecer Moçambique – 

Quelimane […].Convido-te em especial que venhas 

conhecer a minha cidade, em especial no mês da minha 

cidade que é no mês de agosto, no dia 21. É um dos dias 
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muito especial na minha cidade, se fores vir espero que 

te sintas bem como se fosse o teu país, a tua cidade. 

Vem conhecer a nossa cultura moçambicana em especial 

machuabo […]. 

 

O convite direcionado ao seu destinatário, Luan Santana, músico e 

compositor brasileiro, é inspiração do relator da carta. Ele deseja que Luan visite sua 

cidade num dos meses mais festivos, agosto, em que se celebra o dia da cidade. É 

uma data em que tem havido muitos shows, danças e diversões. É a semana, ou 

mês, que se dança o melhor carnaval de Moçambique, e ele acontece na cidade de 

Quelimane. Notamos o quão é aconchegante o convite feito pelo aluno, querendo 

ver o brilho do seu ídolo na sua terra, sentir-se maravilhado, como se estivesse em 

sua casa ou país. Este é o princípio de hospitalidade, amizade e generosidade. Por 

isso que as relações humanas importam, como também importam todo o tipo de 

relações em que haja respeito mútuo, amparo/solidariedade e honestidade.  

Outro aluno redige sua carta-convite para sua cantora favorita no Brasil, 

Marília Mendonça. Ele também comenta do medo de sofrer qualquer tipo de 

discriminação ou racismo, caso vá ao Brasil. Seu medo é justificado pelo que tem 

acontecido frequentemente no país, e no continente americano como um todo. Basta 

recordarmos dos casos nos EUA, em que George Floyd se tornou o símbolo desta 

brutal e cruel amargura vivida pelos pretos (negros) em diferentes contextos ou 

espaços neste continente.  

Sobre isso (racismo e ou discriminação), a mídia veiculou muito a notícia da 

morte de Floyd, um homem negro afro-americano, bem como de outros casos do 

mundo. Lamentavelmente existem muitos outros casos, de outras latitudes e 

contextos, que passam por maus tratos, subalternização, desprezo pela cor da pele. 

Discriminação e/ou racismo pelo fato de serem ou estarem negros em contextos de 

branquitude, e ou por vezes há a manifestação da intolerância e ódio, como Matthew 

Williams (2021, p.10) nos adverte em “A Ciência do Ódio” (2021), que ele  “tinha sido 

vítima de um crime de ódio” pelo fato de estar num local supostamente circunscrito 

para pessoas de determinadas orientações sexuais. E diz mais, “logo depois da 

agressão decidi abandonar meu desejo de ser jornalista e me inscrevi em um 

mestrado em criminologia” (WILLIAMS, 2021, p.11). A alusão a este estudo prende-
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se com o fato deste estudioso afirmar que “todos temos uma preferência inata por 

pessoas que, achamos, são como nós” (Idem, p.13). 

Aqui temos a dizer que o cenário acima relatado pode ocorrer com brancos, 

negros ou indígenas. O Brasil, infelizmente, não é diferente neste quesito. 

Destacamos também para os estudantes a fala sobre o racismo da estudiosa 

nigeriana Chimamanda Adichie nos seus vários debates, e mais recentemente no 

Programa de Roda Viva43, em junho de 2021. A intelectual negra ningeriana voltou a 

falar do racismo quando se referiu sobre o que viu e sentiu no Brasil. Ela disse que o 

país tem um racismo sutil e estrutural. Ela queria ver e entrar em contato com os 

negros brasileiros durante a sua estada no país, mas foi muito difícil, mesmo 

sabendo que a população negra e parda é a maioria, diferentemente dos EUA, onde 

a população preta ou afro-americana é a minoria. Obviamente que ninguém tem o 

direito de discriminar alguém ou o outro pela cor de pele ou outras circunstâncias da 

vida. Esse é um debate que está crescendo no Brasil. É só notarmos as recentes 

publicações em artigos científicos, de opinião ou pela mídia sobre assuntos 

relacionados ao racismo e ou discriminação, como a coleção Feminismos Plurais, 

especialmente o livro “Racismo Estrutural” (2021), que já mencionamos 

anteriormente, do intelectual brasileiro Silvio de Almeida, e as indicações de  Djamila  

Ribeiro em ”Pequeno Manual Antirracista” (2019b), no qual destaca que a história 

não pode só ser contada pelos “vencedores”, que “o racismo é, portanto, um sistema 

de opressão” (RIBEIRO, 2019b, p.12), para além de deixar, bem demarcado no seu 

texto, uma questão crítica e de reflexão: “o que você está fazendo ativamente para 

combater o racismo?” (Idem, p.14).  

Como não é só de amargura que vive o ser humano, mesmo com várias 

situações que acontecem e podem acontecer, o aluno abaixo não deixa de convidar 

a sua ídolo para conhecer Quelimane, e também não quer perder a oportunidade de 

conhecer o Brasil. Outro aluno está mais preocupado com a possibilidade de 

conhecer Florianópolis e os seus residentes. Podemos perceber que de um jeito ou 

de outro há uma pré-disposição de conhecer a cidade de Florianópolis, e o país de 

modo geral, como um eixo de relações humanas, de proximidade e de afetividade, 

 
43 Trecho da entrevista, quando a estudiosa respondia a uma questão (feita por Adriana Ferreira 
Silva) sobre como se manifesta o racismo no Brasil e o que ela viu/sentiu durante a sua passagem 
pelo país. Para mais detalhes, ver Roda Viva - Chimamanda Ngozi Adichie - Disponível em: 
https://bit.ly/3puUoQOAcessado em:  14/06/2021. 

https://bit.ly/3puUoQO
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sugestões teóricas que nos remetem à representação cultural de proximidade e 

partilha, harmonia e afeto, paz e liberdade, como a seguir destacamos:  

 

Aluno10 da turma1: […]Na probabilidade de um dia 

conhecer Brasil, […] a primeira coisa que eu faria 

seria conhecer a minha cantora favorita que é Marília 

Mendonça, adoro muito as suas músicas e me identifico 

muito com ela[…]. Mas tenho certos receios, como por 

exemplo Brasil é um país de gente com raça diferente, 

por eu ser negra sinto medo de sofrer algum tipo de 

racismo. Porque isso vem acontecido ultimamente e 

infelizmente ainda existem esse tipo de pessoas que 

escolhem a raça, o tipo de cabelo e mais. […] Gostaria 

de convidar a Marília a conhecer Moçambique, 

principalmente a cidade de Quelimane é uma cidade 

pequena mais linda[…]. Acho que a Marília44 vai gostar 

de conhecer,sem mais nada a dizer deixar um grande beijo 

e amo você Marília Mendonça.  

 

Aluno12 da turma1: […]. Chamo-me Casimiro vivo em 

Quelimane e gostaria de conhecer o Brasil mais 

concretamente Florianópolis. […] Conhecer a história da 

vida […]. Quero convidar a todos os de Florianópolis a 

visitar o meu distrito que se chama Quelimane[…]. 

 

A turma2 da ESGPL-Q, também, teve seu envolvimento a partir dos 

depoimentos escritos pelos estudantes. É daí que a ânsia pelo encontro e 

desencontro (desconstrução) de certas realidades paira na mente dos alunos. E um 

deles, neste caso, escreve a um aluno do IFSC-F querendo que ele conheça a sua 

cidade, observe as bikes (bicicletas), os coqueiros, dizendo que o povo da sua 

cidade é hospitaleiro e gente boa,como apresentamos abaixo: 

 

Aluno1 da turma2: Bom dia, boa tarde, boa noite,  é um 

prazer e uma oportunidade  única escrever pra você, sou 

uma estudante da escola Patrice Lumumba, cidade de 

Quelimane, mais conhecida como cidade das bicicletas e 

dos coqueiros, uma cidade de pessoas hospitaleiras e 

 
44 Na fase da pesquisa de campo Marília Mendonça se encontrava em vida, por isso foi muito 
mencionada pelo estudantes do jeito como aparece no texto, infelizmente ela perdeu a vida  no dia 5 
de novembro de 2021. 
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boas… lugar que dá para viver mas gostaria de conhecer  

a vossa cidade, deve ser bem linda e com muitas flores 

como diz o nome “Florianópolis” com intenção de 

explorar as paisagens, […]. 

 

Uma estudante, no seu estilo característico de hospitalidade, escreve para 

Violetta45, nome de uma novela Argentina, país da América Latina, em que a 

estudante assistiu a partir do canal da RecordTV, entre 2012 a 2015. A personagem 

principal é uma mulher, e ficou muito conhecida pelo nome do título da novela em 

Moçambique. Como a novela é mostrada em português brasileiro, a aluna 

demarcou-a como brasileira, por isso quer que conheça a sua cidade e possa dançar 

ao ritmo tradicional. Isto permitiria relacionamentos mais amenos e experiências 

memoráveis.  

Na mesma vertente, o outro aluno convida a sua destinatária para que 

conheça o seu país e possam juntos desfrutar das oportunidades, e que aprenda a 

língua local falada pelos machuabos (povo chuabo), pertencentes/nascidos no local 

e/ou residentes na ou fora cidade de Quelimane. Observemos abaixo: 

 

Aluno6 da turma2: […]. Em primeiro lugar, quero dizer 

que me sinto muito satisfeito de ter chegado em 

Florianópolis[…]. Dizer também que Florianópolis é 

muito diferente de outros sítios e lá conheci alguém 

[…]é uma amiga minha, mostrou-me coisas belas e muito 

atraentes[…]. Violetta eu gostaria muito se tu viesses 

conhecer Quelimane, Quelimane [tem] muita coisa bela, 

muita dança tradicional como namucua. A dança namucua é 

a nossa dança tradicional que dançamos com corda e 

batuque[…].  

 

Aluno8 da turma2: […]. Olá Kirstin, se tivesse no 

Brasil gostaria muito de conhecer […] as ilhas, o lugar 

mais falado, aprecio também as músicas e gostos da 

cantora Iza. Kirstin convido você para conhecer 

Moçambique muito mais a cidade de Quelimane[…]. As 

pessoas são bem acolhedoras e vais aprender um pouco de 

machuabo[…]. 

 

 
45 Telenovela argentina que foi exibida em Moçambique a partir de parâmetros brasileiros (língua e 
sotaque). A personagem principal se chama Violetta Castillo, da atriz Martina Stoessel. 
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O aluno Mia Couto, nome fictício, estabelece um encontro com o seu 

homólogo do Brasil pelas novelas e programações do país, sente que seja uma 

cidade convidativa e chamativa, querendo que a outra parte também conheça a sua 

terra natal. Em seguida, o aluno fala da beleza da sua cidade reconhecendo as 

inúmeras oportunidades que pode encontrar no Brasil. Logo, o conhecer, interagir e 

convidar dão possibilidade de encontro e relacionamento humano com respeito, na 

diferença. Característica comum dos moçambicanos na sua grande maioria, embora 

reconheçamos aqui que nem todos os encontros acontecem pautados por estes 

princípios. Este gesto de troca, recepção e de se conhecer é forte indicativo do 

espírito de amparo, hospitalidade e reciprocidade que aqui equivale a representação 

cultural entre as pessoas de diferentes contextos. Observemos os trechos: 

 

Aluno14 da turma2: Aqui Mia Couto de Moçambque. Tenho 

expectativa de vir para [o Brasil], apesar de não 

conhecer, mas gostaria de fazer pelas novelas, filmes, 

programas. Dá pra ver que o Brasil é uma cidade linda e 

atraente. […]. Sugerir que tu também venhas conhecer 

Moçambique na Zambézia, mas principalmente Quelimane 

[que] é uma cidade linda […]. 

 

Aluno15 da turma2: Um dia da minha vida em Florianópolis 

– Brasil. Espero que esse dia seja inesquecivel porque é 

meu desejo de conhecer Florianópolis e ver como é que as 

pessoas de lá são. […]. É um dos meus maiores sonhos 

conhecer o Brasil. […]. Luan Santana, vem conhecer o 

nosso belo Moçambique, aqui as pessoas são maravilhosas 

[…]. 

 

Na turma3 nos deparamos com narrativas textuais únicas, uma em especial 

nos surpreendeu, como da aluna que conheceu o Brasil. Ela escreve que visitou 

vários lugares/estabelecimentos comerciais, provou da gastronomia local, relatou 

que foi bem recebida e pretende retribuir ao aluno que lhe acompanhou durante os 

passeios, como podemos ver em seguida: 

 

Aluno1 da turma3: O dia em que eu acordei no Brasil, 

durante a minha viagem ao Brasil, tive medo de morrer 

durante a viagem. Chegada ao Brasil, fui conhecer os 
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parques, as lojas de roupa, provei a comida do Brasil 

que é muito boa […]. Brasil é uma cidade muito grande, 

fui as praias lindas, no cinema, conheci as maiores 

favelas, conheci os museus de arte. E o Brasil tem de 

tudo. E tu que estás à espera de vir conhecer Quelimane. 

Quelimane tem diversas culturas […]. Quelimane tem 

melhores diversões como a saca a neca, saltar elástico. 

Se tu vieres para Quelimane eu te prometo te levar para 

todo o sítio bom. Venha conhecer Quelimane. Vais dançar, 

cantar, comer, etc. […]. 

 

 

Seu relato não ficou restrito à viagem. Falou que a sua cidade também 

fornecia um vasto leque cultural, desde a gastronomia, dança e festas típicas. Aliás, 

a estudiosa moçambicana Hildizina Dias também trabalha a questão da diversidade 

cultural e linguística de Moçambique, ao evidenciar que: 

 

A diversidade cultural preocupa os educadores moçambicanos visto que na 
mesma sala temos alunos de gêneros diferentes que pertencem a grupos 
linguísticos, étnicos e religiosos diferentes, com concepções, saberes, 
temporalidades e espacialidades diferenciadas. A diversidade obriga-nos a 
refletir sobre formas didáticas diferenciadas porque nem todos os alunos 
conseguem se adaptar aos padrões didáticos monoculturais e hegemônicos 
(DIAS, 2010, p.12). 

 

Por isso, destacamos esta possibilidade de troca, com harmonia social, 

respeito à diferença e à dignidade humana (Direitos Humanos), um dos requisitos 

fundamentais de convivência entre as pessoas na contemporaneidade. 

A aluna EMA46fala que pretende conhecer e se relacionar com os brasileiros 

pelo seu entusiasmo em relação aos apresentadores e cantores do país, e que esse 

encontro possa ser prazeroso. Esta atitude é, ao nosso entendimento, um dos 

princípios básicos de relação e de interculturalidade, como a seguir demonstramos: 

 

Aluna3 da turma3: Eu em Florianópolis no Brasil, a minha 

viagem para lá foi muito boa, mas com alguns medos de 

tudo, de conhecer a cidade, novas pessoas e o ambiente 

da cidade entre outros, um pouco entusiasmada com muita 

curiosidade de chegar lá e conhecer os apresentadores, 

cantores e […]. Eu EMA convido-te a ti Marta para 

 
46Nome fictício. 
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fazeres uma viagem para conheceres a cidade de 

Quelimane[…].  
 

Larissa Manoela, atriz conhecida das telenovelas brasileiras, é o motivo para 

a troca e pelo qual se quer conhecer o Brasil. O aluno apresenta razões suficientes 

para convencer as pessoas a partilharem experiências e encontros, conforme 

podemos observar no trecho abaixo destacado: 

 

Aluno4 da turma3: […]. Se caso um dia chegasse a 

conhecer e visitar a cidade, tenho em mente que se isso 

for a acontecer, uma das primeiras coisas que eu farei 

será conhecer a cidade para melhor me interagir com os 

demais cidadãos que lá habitam. […] Teria que 

conheceros lugares históricos do país e onde as pessoas 

ficam mais concentradas, gostaria de conhecer alguns 

actores de novelas, as cantoras e os modelos[…]. E 

gostaria de poder convidar para o nosso país a 

atrizLarissa Manoela em companhia com Sofia Valverde 

para conhecerem melhor a nossa cidade e apreciarem as 

nossas culturas e visitarem o povo de Moçambique […]. 
 

Outros dois alunos apresentam as suas cartas-convite salientando a 

simplicidade e facilidade em estabelecer diálogos, bem como o jogador brasileiro 

Gabigol, ser a sua força motriz para uma aproximação entre os países. Eles 

declaram quererem conhecer o Brasil e poder desfrutar de todas as oportunidades 

possíveis, da mesma maneira pretendem retribuir a ocasião. A troca de cartas, de 

conversas e a disponibilidade apresentada nas narrativas são fundamentais para as 

relações humanas, tal qual para aproximação entre os estudantes de ambos países. 

Boa parte do conteúdo escrito pelos alunos da Escola Secundária Geral 

Patrice Lumumba descrevem o modo de vida do povo, do ser e estar moçambicano, 

destacando especificamente a cordialidade das pessoas residentes em Quelimane. 

Esta é uma característica notável da moçambicanidade, também relatada por Carlos 

Serra em “Identidade, Moçambicaninade e Moçambicanização (1998), ao lado da 

solidariedade e a alegria, compreendidos nesta pesquisa como representações 

culturais deste povo. Por isso apresentamos os destaques das cartas-convite a 

seguir: 
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Aluno5 da turma3: […]. Bem, eu acho que todos iriam se 

familiarizar comigo, porque eu sou muito divertida, amo 

conversar com todo mundo e sou muito curiosa, adoraria 

conhecer a Iza – cantora […].Adoraria participar de um 

dos shows dela. Eu a acho uma mulher muito forte. 

[…].Bem, querida Iza, minha amada cantora, eu gostaria 

tanto que tu viesses a Moçambique – Quelimane […]. 

 

Aluno11 da turma3:Seria algo muito fantástico conhecer o 

Brasil, principalmente a cidade de Florianópolis, 

aproveitaria as favelas do Brasil, o Rio de Janeiro, as 

praias. Gostaria muito de conhecer o jogador do Flamengo 

o Gabriel Barbosa mais conhecido por Gabigol […].Oh, 

Gabigol gostaria que viesse cá em Moçambique 

principalmente na cidade de Quelimane[…]. 

 

É possível notarmos na maioria dos relatos dos estudantes da Escola 

Secundária Patrice Lumumba, a representação da relação entre as pessoas com 

base na simplicidade, na alegria, e na hospitalidade. Elas manifestam essas 

características como sendo parte da cultura moçambicana, ao mesmo tempo 

anseiam serem recebidos da mesma forma.Podemos afirmar, sobre os aspectos  

destacados, que eles estão relacionados à sua cultura, nas mais variadas 

dimensões, dado que os Estudos Culturais: 

 

[…] constituem uma ressignificação e/ou forma de abordagem do campo 
pedagógico em que questões como cultura, identidade, discurso e 
representação passam a ocupar, de forma articulada, o primeiro plano da 
cena pedagógica (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 54).  

 

A ressignificação, em termos das representações culturais, são fruto das 

suas identidades, do estar e viver na contemporaneidade, dado a maleabilidade, 

dinamismo e flexibilidade das identidades culturais. Existe bem assentado essa 

conscientização por parte dos alunos, do que é originário (da sua terra/cidade), o 

que são hábitos e costumes da cidade de Quelimane, de modo restrito o que vem a 

ser de Moçambique, de uma forma geral. Aliás, a cultura como manifestação 

humana pode ser observada/vista e escutada em qualquer contexto, período e  

espaço.  
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A partir disso conseguimos perceber que vários são os acontecimentos no 

cotidiano que interferem nessa construção, desde o nível social até o da tecnologia, 

associada sobretudo à ciência. Somos afetados a todo momento por estes 

acontecimentos, tanto na escola da vida quanto na instituição escolar. Esta que é 

muito importante, pois nos apresenta a possibilidade de alargar os horizontes nas 

diversas áreas do saber. De modo mais simples, isto significa que se instrui, se 

conhece e se aprende na e pela cultura especialmente através da escola, em 

contato com ela e com os outros. Aprendemos sobre as possibilidades e 

diversidades da vida humana e cultural, principalmente hoje com o boom das 

tecnologias. 

Sendo assim, os alunos da ESGPL-Q ao escreverem suas cartas-convite 

para estudantes do IFSC-F pautaram-se pela hospitalidadee pela alegria, fazendo 

com que quem os leia sinta-se bem acolhido, sinta-se em casa. Também por isso as 

passagens textuais gentis, encorajadoras, marcando a diversidade. Conviver 

respeitando a diversidade linguística, ética e cultural. Por isso, afirmamos e 

destacamos que todas as relações humanas importam, assim como qualquer cultura 

igualmente importa. 

 

c) Noção Língua (Conhecimento Linguístico) 

A noção de língua, ou oconhecimento linguístico, perpassa entre as pessoas 

e no intercâmbio cultural/linguístico no qual elas vivem. Por isso esta noção, assim 

como a de cidade e povo, faz parte deste estudo, por compreender que as cidades 

de Quelimane e Florianópolis são habitadas por povos, e estes falam uma ou várias 

línguas. É sobre isso que veremos a partir de agora nas cartas-convite feitas pelos 

estudantes da Escola Secundária Patrice Lumumba direcionadas para os do Instituto 

Federal de Santa Catarina em Florianópolis. 

Na turma um, o Aluno1, Aluno2, Aluno10 e o Aluno12 não mencionam o 

quesito língua, mesmo sabendo que eles são falantes de uma delas. Aliás, é com 

base numa língua que escreveram as cartas. Entretanto, o Aluno7 convida ao seu 

ídolo do Brasil a conhecer a sua cidade, para dentre outras coisas aprender a língua 

do povo de Quelimane (conhecido como povo Chuabo que fala a língua echuabo), 

como ilustra a passagem:  Luan, vem conhecer Moçambque – Quelimane, […]. Vem 

conhecer a nossa cultura moçambicana em especial machuabo. 
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Na  turma subsequente, vimos que o Aluno1 da turma2 diz o seguinte: Bom 

dia, boa tarde, boa noite, é um prazer e uma oportunidade única escrever 

pra você, […]; e o Aluno8 da turma2 também afirma na sua redação que:[…], 

as pessoas são bem acolhedoras e vais aprender um pouco de machuabo que é 

uma língua fácil de aprender  […].Isto denota que em Quelimane há falantes de 

echuabo (língua local), do português e outras línguas, algo comum em Moçambique, 

sobretudo em contexto de centro urbano. Porém, os alunos 6, 14 e 15 da 

turma2não contemplaram nas suas escritas a questão linguística. 

O que temos a dizer é que, para além de conhecermos alguém pelo 

local/cidade onde nasceu, ou pelo nome próprio, comum ou social, é notável que se 

conheça uma ou várias culturas pela língua ou linguagem. Como Brazão Mazula 

(1995, p.25) afirma que “uma língua é sempre expressão de uma cultura”. Por isso a 

grande maioria dos linguistas avance que: 

 

Toda a criança “normal”47 , nascida em qualquer parte do mundo, seja qual 
for a sua origem racial, geográfica, social ou económica, é capaz de 
aprender qualquer língua com quem esteja em contacto. As diferenças que 
encontramos entre as línguas não se devem a razões biológicas (FROMKIN 
e RODMAN, 1993, p.18). 

 

  Em outras palavras, os estudandes de Florianópolis podem aprender a 

língua echuabo e os de Quelimane podem aprender o português brasileiro, por 

exemplo. Logo, qualquer ser humano é capaz de aprender qualquer língua desde 

que esteja em contacto com ela e queira, goste, por razões profissonais ou outras. 

Esta e outras afirmações de fala, aquisição e aprendizagem da língua são tecidas 

por vários estudiosos socioculturais, principalmente pelos linguistas como dissemos 

anteriormente. A língua é um importante meio de comunicação, troca e de partilhas 

de informação,especialmente sociolinguísticas e culturais. 

As duas primeiras turmas mostraram que nem todos os alunos participantes 

da pesquisa envolveram o quesito linguístico. A turma3 não foge à regra, sendo que 

muitos não mencionam a sua própria língua, tampouco da outra parte, como são os 

casos de  Aluno3, Aluno5 e Aluno11. Em contrapartida, dois estudantes avançam 

 
47 As aspas são nossas pelo fato de a palavra normal ser discutível e reducionista neste contexto. 
Aliás, esta palavra está enquadrada na teoria estruturalista, o que nesta pesquisa é bastante 
questionada. Contudo, a frase no seu todo faz sentido nesta abordagem. 
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a questão relacionada à língua nos seus textos, como podemos observar:Aluno1 da 

turma3: […]. Quelimane tem diversas culturas, como o chuabo, masena. […]. 

E o Aluno4 da turma3 afirma que: 

 

[…] Uma das primeiras coisas que eu farei será a de 

conhecer melhor a cidade para melhor me interagir com os 

demais cidadãos que lá habitam, […]. E olhando 

directamente para a minha língua e a minha cultura 

gostaria de aprender a língua deles e participar na 

cultura deles […] e pediria a uma pessoa que conhece a 

cidade para poder me mostrar[…] quais são as línguas 

mais faladas […]. 
 

Estes dois trechos simultâneos denotam o conhecimento linguístico e 

cultural dos residentes em Quelimane, mostrando a existência do povo chuabo, 

falante da língua echuabo e sena, falante do cisena. Em outro contexto, o estudante 

tem a noção da potencialidade de aprendizagem da língua do seu destinatário para 

facilitar a comunicação. O mesmo aluno (emissor) tem um olhar questionador, de 

querer conhecer a língua ou as línguas faladas no Brasil. Parte do seu conhecimento 

linguístico e cultural acontece a partir do princípio do olhar e da escuta. Diríamos que 

o Brasil, para além do português brasileiro, não têm outras línguas locais? Na 

mesma carta-convite é possível também deslumbrar a questão relacionada ao 

silenciamento e invisibilidade das outras línguas, principalmente as nativas dos 

povos originários do Brasil. Verificamos que, historicamente, as políticas públicas 

não contemplam esta questão linguística e cultural dos povos Afro-Brasileiros e 

Indígenas no ensino e aprendizado de seus estudantes. Só mais recentemente foi 

possível ver este assunto, através daLei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBN (1996). 

Ainda assim, os diversos meios de comunicação, principalmente os mais 

tradicionais, não debatem este assunto ao nível prático no Brasil, sobretudo na 

cidade de Florianópolis, tendo em vista que a grande maioria da população em 

Quelimane, pelo menos do centro/(urbana), assiste a RecordTV(canal brasileiro) por 

meio da sua filial Miramar em Moçambique. O que poderia galvanizar nestes o 

conhecimento de e sobre as línguas faladas e ou existentes no Brasil. 
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Importa destacar que as línguas nativas ou de origem bantu em 

Moçambique, conhecidas por línguas nacionais, são reconhecidas na Constituição 

da República de Moçambique de 1990. Elas aparecem e são ensinadas na 

modalidade bilingue no ensino fundamental (primário) e até universitário (na UEM e 

na UP). Hoje, é notável a difusão das línguas moçambicanas pelas emissoras 

radiofônicas locais e nacionais (Rádio Moçambique, RM) assim como no ensino 

fundamental, sendo alargado à várias séries de ensino (1ª, 2ª e 3ª por exemplo). 

Concluímos que a noção língua é uma representação cultural bastante 

atuante entre os estudantes da ESGPL-Q, ao questionarem a sua existência no 

outro canto do mundo e ao potencializar suas línguas nativas como o echuabo e 

cisena nas mais diversas trocas do cotidiano.  

 

d) Noção Comida (Conhecimento da Gastronomia) 

O cartão identitário (bilhete de identidade em Moçambique) mostra o nome 

do indivíduo, de pessoas ou coletividade linguística e cultural no território 

moçambicano. A comida, por sua vez, representa também uma tradição neste povo. 

Em outras palavras, podemos conhecer uma terra (cidade) com base no que se 

come lá. Quais são os alimentos mais sonantes ou consumidos no dia a dia de uma 

determinada região? Através desta singularidade destacamos a noção comida para 

que conheçamos o povo e seus costumes gastronômicos. 

Neste quesito, o Aluno1 e 7  da turma1 não fazem alusão à alimentação 

nas suas cartas-convite.  Enquanto, o Aluno2 da turma1, quando se refere a 

comida, destaca que gostaria de:  

 

[…]provar novos pratos, conhecer a moda e a cultura de 

Florianópolis[…]. Mas primeiro quero que tu venhas 

conhecer a minha cidade de Quelimane, pra provares os 

pratos típicos como: o frango à zambeziana, a matapa, o 

molho de amendoim[…]. 

 

O que se nota é que o aluno mostra a variedade de pratos e alimentos 

existentes na sua cidade. Fala da doçura e do gosto que tem para o frango, uma das 

marcas do estado da Zambézia, região em que se localiza Quelimane. Ele fala 

também de determinadas folhas, talvez de mandioca, couve ou batata-doce, e que 
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elas têm um sabor único. Além disso menciona sobre o amendoim, relatando sobre 

um cheiro e sabor gostoso e diferente. Estas são algumas das palavras usadas para 

convencer o seu alocutário (destinatário) a viajar para Moçambique, a fim de 

conhecer a cidade de Quelimane. 

Os dois alunos em seguida apostaram em mostrar que Moçambique, e 

especificamente a cidade de Quelimane, tem muitas coisas boas para conhecer e 

degustar e, portanto, convidam que eles visitem a cidade para deliciarem das 

iguarias, consideradas o passaporte/cartão postal da cidade, como podemos 

demonstrar: 

 

Aluno10 da turma1: […]. gostaria de convidar a Marília 

a conher Moçambique principalmente a cidade de Quelimane 

é uma cidade pequena mais linda, tem imensos coqueiros 

para quem gosta de água do coco, acho que a Marília vai 

gostar de conhecer […]. 

 

Aluno12 da turma1: […]. Chamo-me Casimiro vivo em 

Quelimane e gostaria de conhecer o Brasil mais 

concretamente Florianópolis, […]. Provar a gastronomia 

e os pratos típicos[…]. Quero convidar a todos os de 

Florianopolis a visitar o meu distrito que se chama 

Quelimane e vir provar os pratos típicos da 

província/[estado] que são: frango à zambeziana, 

mucapata e mais outras coisas boas que se encontram [na 

cidade]. 

 

Vimos acima que a representação cultural é feita com base na noção de 

conhecimento da gastronomia local. Os alunos evidenciam isso por meio das suas 

cartas-convite, por exemplo ao falarem sobre a água de coco e o fruto para além da 

própria palmeira (árvore), como um bem consumível. Usam-nos para atrair e 

encantar a sua “amiga” estendendo o convite para visitar a sua cidade. O outro quer 

conhecer e comer os alimentos típicos de Florianópolis e, em gesto de gratidão e 

reciprocidade, oferta a sua convidada para que deguste a mucapata/mukapata, um 

alimento único, irredutível e quem passa pela cidade de Quelimane, ou pelo estado 

da Zambézia, “obrigatoriamente” deveria provar. 

Dando continuidade, os estudantes não fugiram à regra simbólica e cultural 

de ser hospitaleiro e dignos de convívio entre as pessoas a partir da noção de 
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comida, sem menosprezar a sua origem, classe social ou cultura. O Aluno1 da 

turma2 avança com o seguinte trecho: 

 

[…] com intenção de explorar as paisagens, a 

gastronomia e a vossa cultura […].Querida amiga 

Lizandra, convido-te a conhecer Quelimane de certeza que 

vais gostar da nossa cultura, comer nossa comida local e 

muito mais […]. 

 

Outro aluno em seguida faz o convite pelo mucuane/mukuane, uma verdura 

tradicional e local, podendo ser feita de plantas silvestres ou de couve, repolho e 

folhas de feijão, em que o seu preparo compreende conhecimento e saberes locais 

para ter e dar o toque necessário. Por isso narra que:   

 

[…]. Em primeiro dizer que me sinto muito satisfeito de 

ter chegado em Florianópolis pela gastronomia que é 

muito linda/[boa][…].Venhaprovar chima/xima com mucuane 

de couve é muito boa, [principalmente] mal-passada […] 

(Aluno6 da turma2). 

 

Quando chegou a fase do Aluno8 e Aluno14 da mesma turma2:  no 

referente a noção comida, disseram:  

 

[…]. Aprecio mais a gastronomia, é muito boa e também o 

turismo, […]. Kirstinconvido você para conhecer 

Moçambique muito mais a cidade de Quelimane, localiza-se 

na província da Zambézia[…]. A gastronomia é bem boa, 

tem a mucapata e tem a galinha à zambeziana. Eu gosto 

mais de mucapata […]. Aluno14:[…]. Aqui Mia Couto de 

Moçambique, […]. Quero chegar aí[…] pra você me ajudar 

a conhecer a cidade de Florianópolis. […]Sugerir que tu 

também venhas conhecer  Moçambique na Zambézia  mais 

principalmente Quelimane e […] vais comer muito matago, 

apesar de não conheceres irei te mostrar,vais comer 

todhe/todwe com chima/xima [polenta] de mandioca, 

[também tem] arroz torrado[…]. 
 



226 

 

Vimos que a alimentação é algo indispensável para os seres vivos. É a partir 

dela que se tem a robustez física e ou fisiológica para manutenção da vida, 

contribuindo sobremaneira na qualidade de pensar e viver dos seres. 

Se os alimentos têm esta magia de pôr de pé as pessoas, e os animais de 

modo geral, os estudantes de Quelimane gostariam de demonstrar este gesto aos 

seus hóspedes, e também receberem afeto, gratidão por este gesto. Por isso que o 

aluno 14 dá indição do todhe/todwé (comida local), sendo esta sua aposta em 

aceitabilidade ou não para visitar a sua cidade. Importa-nos salientar que 

todhe/todwe é um animal da família dos caracóis/caramujos. Faz parte da comida 

típica da cidade moçambicana em destaque neste estudo. 

O último aluno15 da turma2 no quesito comida pediu um ambiente mais 

tranquilo ao país para onde escreve, nos seguintes termos: […]. Espero que o 

Brasil melhore nos sequestros, roubos. Espero comer muita maçã, uva, 

feijoada, morango e muito mais. […].Ele demonstra sua ânsia e desejo de 

comer uma boa feijoada, e experimentar as frutas no território brasileiro, mesmo com 

medo. 

As cartas-convites acima mostram que a representação cultural de e sobre 

Florianópolis e Brasil é apresentada através das frutas como maçã, uva e morango. 

Além delas, também fazem parte os feijões. Sobre este alimento, destacamos que o 

Brasil cultiva muitas variedades de feijão, desde o preto, marrom/vermelho e branco, 

além do fradinho, carioca, rajado, entre outros. O estado de Santa Catarina, onde 

Florianópolis se localiza, é um dos maiores produtores de carne suína, ingrediente 

usado na feijoada, por exemplo. Logo, a noção comida se faz sentir nos dois 

contextos com proximidades e diferenças pelo tipo de clima, hábitos alimentares e 

principalmente o modo de preparar os alimentos.  

Quando chegou a fase da turma3, essa e em especial dois alunos, 

potencializaram o seguinte: 

 

Aluno1 da turma3: […]. O dia em que eu acordei em 

Brasil […]provei a comida do Brasil que é muito boa. 

[…] Eu convido a ti [para] vires passar alguns meses em 

Moçambique que vais gostar dos melhores pratos como a: 

mucapata, mucuane de mandioca etc. […]. 

 



227 

 

Aluno3 da turma3: […]Eu, EMA, convido-te a ti Marta 

para fazeres uma viagem para conheceres a cidade de 

Quelimane. […] Conhecer os pratos típicos como a 

mucapata, a xima de mandioca com thudwé, a verdura de 

mandioca, couve, verdura de batata doce. 

 

Estes dois trechos trazem a relação gastronômica, relatando sobre comidas 

vindas de folhas de plantas, associadas ao arroz e feijão local, para o preparo da 

mucapata e a polenta/ (xima) de mandioca, que também é um prato característico da 

região central, principalmente do Norte de Moçambique. 

O Aluno4 da turma3 nada teceu sobre comida no seu texto, entretando os 

dois últimos alunos fizeram menção. O primeiro convidou seu visitante a um 

restaurante emblemático e típico da cidade para degustar o que há de bom e de 

melhor. Aliás, o tchapu-tchapu é nome de uma estância turística e gastronômica de 

renome na cidade de Quelimane, agregando pratos tradicionais e modernos, 

fazendo com que os visitantes se sintam acolhidos pela comida que degustam nela. 

É dentro desta atmosfera de partilha e dedesejo de conhecer o Brasil que 

um estudante convida o jogador Gabigol para experimentaruma comida local. E a 

partir disso, conhecendo sua profissão como jogador de futebol, convidou-o para 

provar um prato tradicional, estimulando o bem-estar do atleta.  

Desde Iza até Gabigol, a comida também foi um dos elementos que se 

mostram como vitrine para anunciar o país, bem como motivando seus hóspedes a 

conhecerem o povo moçambicano através de seus temperos, pela “magia” no 

preparo dos alimentos e da delicadeza dos mesmos. Por isso, reafirmamos: sim, 

podemos conhecer alguém, o povo de Quelimane e de Florianópolis, com base no 

que comem. Os dois trechos abaixo são exemplos disso: 

 

Aluno5 da turma3: […]. Bem, querida Iza, minha amada 

cantora, eu gostaria tanto que tu viesses a Moçambique – 

Quelimane, para […]poderes conheceres os melhores 

restaurantes como: o tchapu-tchapu, onde fazem o melhor 

frango, vulgo: galinha cafreal à zambeziana com a nosso 

mucapata. […]. 

 

Aluno11 da turma3: Gostaria muito de conhecer o jogador 

do Flamengo, o Gabriel Barbosa mais conhecido por 
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Gabigol. […]. Oh Gabigol gostaria que viesse cá em 

Moçambique principalmente na cidade de Quelimane para 

vir provar o saboroso prato de todwue. 

 

Finalmente, podemos afirmar que é possível conhecer territórios/lugares, 

espaços e contextos múltiplos e plurais através da comida. Ou seja, por aquilo que 

as pessoas plantam, cultivam, comem. A comida é uma simbologia única e, portanto, 

podemos identificar um povo, traçar identidades culturais, com base na gastronomia 

local. Por isso, o sistema das representações culturais não termina na língua, mas 

se estendem à alimentação e a outros aspectos típicos da região. Se a noção lugar 

(cidade),povo (relação entre as pessoas), língua (conhecimento linguístico) e comida 

(conhecimento da gastronomia) reverberam na cidade de Quelimane tanto quanto 

na cidade de Florianópolis, estes dão vida ao território e seu povo.  

Importa-nos destacar que os saberes e conhecimentos que apresentamos 

de e sobre a representação cultural é fruto do que foi inventariado nas cartas- 

convite dos estudantes da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em 

Quelimane. Este aprendizado acontece para todos os participantes na e da 

pesquisa, por meio de saberes locais e do conhecimento global, fruto da 

socialização primária(familiar) e secundária(escolar). Estes aspectos são 

imprescindíveis para a convivência social e para a vida, como nos alerta 

Giddens(2005). A Educação, nas mais diversas esferas, contribuem para o acesso a 

conhecimentos, sobretudo em relação a representação cultural, com base no lugar, 

na relação das pessoas, na língua e na gastronomia de Florianópolis e de 

Quelimane. 

 

5.1.5.3 Conversa Intercultural com os Estudantes da ESGPL em Quelimane 

 

A conversa intercultural com alunos da Escola Secundária Geral Patrice 

Lumumba seguiu as mesmas regras daquelas realizadas no Instituto Federal de 

Santa Catarina, embora com algumas restrições devido a pandemia de coronavírus. 

Planificamos e, tomando conta das exigências burocráticas, mergulhamos na 

operacionalização desta prática. Conseguimos a partir destas experiências 

especificar, aclarar, questionar, indagar, revelar sentimentos de modo orgânico e 

potente. 
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Isto foi possível porque, assim como feito no IFSC, também registramos no 

caderno diário as situações que nos atravessavam, perguntas, argumentos sobre as 

temáticas, e todo o processo realizado ao longo das dinâmicas. Partimos para esta 

conversa com três pressupostos teóricos: O que vimos? O que sentimos? E 

finalmente, o que os alunos disseram e nos perguntaram? Estas três questões como 

estratégias metodológicas nos possibilitaram operacionalizar a conversa intercultural 

e seus desdobramentos, como veremos a seguir. 

 

Figura 65: Conversa intercultural, após a escrita da carta-convite. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

a) O que vimos? 

Iniciamos a conversa com a turma1, e o primeiro contato foi novo e 

surpreendente para muitos. Planejamos e projetamos possíveis figurinos, sobretudo 

como uma estratégia metodológica, iniciando com uma sensibilização e conversa 

com os alunos. Notamos os olhares atenciosos com aquilo que tínhamos proposto. 

Começamos apresentando o mapa das Américas (que engloba a América do 

Norte, Central e do Sul). Nesta turma não foi possível intercalar nossa fala com 

textos poéticos de autores brasileiros, pela exiguidade de tempo contínuo, mas 

também por cautela por causa das restrições em relação a pandemia de Covid-19, 

uma vez que tínhamos que passar os textos impressos a determinados estudantes 

voluntários. Ainda assim sugerimos textos e nomes vibrantes da literatura brasileira, 

embora haja muito por mostrar e dizer sobre seu contexto, especialmente no campo 

literário. Ao respondermos e explanarmos as questões que surgiam, aproveitávamos 

para tecer algumas considerações literárias. Estavam no nosso repertório trechos e 
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passagens textuais de “Macunaíma”, de Mário de Andrade, “Póetica” de Manuel 

Bandeira, e “Motivo” de Cecília Meireles, referências proeminentes da literatura 

brasileira. É pensando no local (Brasil), especificamente na cidade (Florianópolis), 

que estes autores e escritores foram destacados. Além de falarem de e sobre o seu 

povo, contexto/lugar e espaço, nos aguçam um olhar crítico, imaginário e 

contemplativo do lugar, das pessoas (povo) e das coisas de modo geral. 

A literatura nos faz viajar e imaginar, mesmo estando num contexto fixo, 

porque não aprisionado como era o caso do período da pandemia de coronavírus. A 

possibilidade de ler um livro, ou trechos textuais de uma narrativa, um poema, uma 

peça teatral, nos abre horizontes. Com isso é possível despertar trocas de olhares, 

reflexões e escutas, expandindo o labirinto da vivência, convivência e resistência da 

humanidade ao longo dos tempos e contextos. Isto também evidencia o quão as 

relações humanas, especialmente as presenciais, importam, independentemente da 

posição social dos estudantes que participaram da e na pesquisa. É o que Severino 

Ngoenha (2013) nos ensina com a dialética da interculturalidade e governação, 

saber ouvir, escutar e falar com respeito, possibilitando trocas, diálogos, mensagens, 

abraços e diversas movimentações próprias da existência humana. 

As imagens destacadas nesta etapa, demonstram que grande parte dos 

estudantes da turma1, da Escola Secundária Patrice Lumumba, conseguiram 

identificar o Brasil no mapa do continente americano. Isso sinaliza como um bom 

indicador em relação ao conhecimento de e sobre o país em referência, embora só 

três estudantes tenham acertado a localização de Florianópolis, no mapa do Brasil. 

Ainda assim, consideramos plausível a demonstração desse conhecimento por parte 

dos estudantes moçambicanos em relação ao povo de e no Brasil. 

Quando passamos para a turma2, vimos que nesta turma a grande maioria 

dos alunos não acertou a localização do Brasil nos mapas das Américas, mas houve 

tendências em sinalizar nos países próximos, pertencentes à Américado Sul. Ao 

identificar a cidade de Florianópolis, somente um estudante acertou. Isto nos levou a 

percepção de que o conhecimento de cultura geral é individual e singular, embora 

ela também possa ocorrer coletivamente. Dito em provérbio 

moçambicano/africano,“o saber não ocupa lugar/espaço”. Isto significa que as 

pessoas morrem aprendendo, não há lugar/espaço e nem idade para aprender. Este 

dito moçambicano/africanoabre a possibilidade para que qualquer informação, 
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saber/conhecimento, possa ser partilhado em qualquer ambiente. Uma espécie de 

democratização do saber. O que significa que aprendemos sim ao longo da vida, 

nas instituições formais e informais, desde que estejamos em contato com o 

outro/s(pessoa/s) ou a outra coisa(objeto), prontos, interessados e/ou preparados 

para tal. A partir desses movimentos nos indagamos imediatamente no tocante ao 

aprendizado anterior dos alunos. O que a informação e formação escolar tinha 

deixado de lado? O que os alunos tinham esquecido? Estranhamos que a atividade 

sugerida não foi tecida pelos alunos com propriedades.  

Vimos, igualmente e à semelhança da turma1, que os alunos estavam um 

tanto ansiosos, com sinal gestual de escuta bem sinalizados para além de olhares 

apreensivos. Sabendo que o nosso estudo pautou por demonstrar como é 

representada a cidade de Florianópolis e o seu povo. Por isso, acalmamos os 

estudantes que se tratava de uma atividade simples, leve e que poderia ser feita 

com alegria. Isto é, ser feita dentro da condição e estado de espírito de cada uma ou 

um dos intervenientes. Ao término da sinalização, muitos se questionavam 

incrédulos como não haviam acertado, uma vez que recebem e vêem telenovelas e 

informações de e sobre o Brasil a partir da Mirarar TV (canal de televisão local), filial 

da RecordTV. Sugerimos mais uma vez a calma e pedimos a tranquilidade de todos. 

A turma3 foi a última a ser escalada, notamos nesta turma, que se diferencia 

das duas primeiras, o fato de todos terem acertado a localização do Brasil no mapa 

das Américas, em contrapartida poucos, acertaram a localização da cidade de 

Florianópolis em Santa Catarina, no mapa do Brasil.Tivemos somente três acertos. 

Vimos alunos organizados e dedicados no que pretendiam fazer. Vimos 

igualmente que a nossa estratégia metodológica que tem como berço os Estudos 

Culturais, em Stuart Hall, surtiram bons efeitos. Isto é, houve troca, reciprocidade e 

articulação mútua com respeito e dignidade humana. Por isso que estudos que 

contribuem para a compreensão das dinâmicas de sujeitos socioculturais em 

espaços educativos tornam-se importantes, uma vez que nesse campo há ”[…] a 

possibilidade de se abordar de forma mais ampla, complexa e plurifacetada a 

educação, os processos pedagógicos, os sujeitos implicados, as fronteiras 

construídas pelas ordens discursivas dominantes” (COSTA, 2010, p. 135). 
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b) O que sentimos? 

Apesar de boquiabertos, os estudantes da turma1 aceitaram o desafio, de 

modo agradável e assertivo, conforme o que pressupõe a relação entre alunos, 

professor e direção/conselho de escola, e todos os intervenientes do processo 

educativo. O querer falar de e sobre o Brasil aconteceu principalmente por meio de 

novelas, filmes e notícias escritas. Sentimos que esta turma possuia noções prévias 

de e sobre o Brasil, ainda que faltavam algumas especificidades sobre estados e 

cidades específicas.  Constatamos isso por meio das perguntas que os estudantes 

nos fizeram durante todo o processo. Aliás, podemos  recordar que “o sentido é um 

diálogo” (HALL, 2016, p.23). Isso demandou do mediador das oficinas a leitura 

corporal, física e até psicológica atenta. Por exemplo, ao vermos alguns estudandes  

acenando a cabeça, levantado a mão para falar, contando alguma história que se 

relacionava com o que estavam fazendo, foram elementos/gestos de suma 

importância para apresentarmos aqui o sentimento de gratidão, de busca e troca que 

ocorreu nesta turma durante o processo. 

Para a turma2, a participação nas atividades foi um desafio. O errar seria, a 

priori, comum. Mas é inegável que houve uma tendência de não acertar a 

localização do Brasil e da cidade de Florianópolis nos mapas. Recordamo-nos da 

“pedagogia do erro,” que o erro no processo educativo faz parte da aprendizagem. 

Todos nós não nascemos sabendo, exceto os superdotados, há uma escadaria da 

construção de saberes e conhecimentos ao longo do tempo e contextos e 

respeitando o desenvolvimento dos seres humanos. Logo, estávamos cientes de 

que erros ou desvios poderiam ocorrer.  

Dito isso, os estudantes sentiram-se satisfeitos ao se abrirem para falar de e 

sobre as oficinas pedagógicas. As justificações e pontos de vistas foram 

diversificados, desde o estranhamento pelo tipo de aula, a presença de um 

mediador/facilitador novo em sala, de aulas e temáticas inesperadas, ainda que 

fizessem parte do cotidiano de muitos. 

Sentimos que a turma preferiu repartir a “culpa” de não acerto dos dois 

locais, seja o país (Brasil) e a cidade capital de Santa Catarina (Florianópolis) em 

duas vertentes. Sabendo que acertar a localização dos mapas não é um fator 

determinante nesta pesquisa, mas sim as representações culturais 

existentes/circulantes e atuantes. Além de compartilharem a responsabilidade entre 
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si, também culparam a docente da turma/o sistema escolar, outra ao facilitador das 

oficinas, pois queriam ter mais pormenores da e sobre a operacionalização das 

oficinas. Contudo, a crítica foi acolhida, embora a atividade demandava mesmo 

estranheza e a quebra de estereótipos comuns/universais e singulares, de 

configuração geopolítica e de contextos socioculturais diversos. Vimos e sentimos 

igualmente que os aspectos em debate eram comuns. Não só convivem conosco, 

mas também passamos a ver e sentir os fatos, e pouco nos indagamos, 

questionamos e ou estudamos com profundamente os itens debatidos. Em todo o 

caso, ficamos felizes pelo fato de Stuart Hall (2016, p.31) nos advertir que 

“representação significa utilizar a linguagem para,inelegivelmente,expressar algo 

sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas”.  

Deste modo, podemos dizer que fizemos a nossa parte e principalmente 

ficamos cientes de que o conhecimento científico e acadêmico, para além dos 

saberes socioculturais, são uma contribuição de suma importância nas nossas vidas, 

principalmente para o crescimento e desenvolvimento do capital humano e de 

qualquer nação. 

Quando foi a fase da turma3, o que sentimento em relação a prática, e 

especificamente a dinâmica da conversa intercultural, foi de que possibilitou o 

diálogo intra e intercultural entre os intervenientes. Isto nos permite afirmar que a 

educação no sentido estrito é um meio e instrumento potente de e para a 

transformação do mundo, da pessoa, família, comunidade e sua sociedade. Aliás, 

como afirma Nelson Mandela (2003, s/p) “a Educação é a arma mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo”48.  

Escutamos os sentimentos internos e externos (de posição endógenas e 

exógenas) da caracterização e representação cultural dos alunos em relação a 

representação das identidades culturais da cidade de Florianópolis e o seu povo. 

Aliás, “o sentido é o que nos permite cultivar a noção de nossa própria identidade, 

de quem somos e a quem «pertencemos»” (HALL, 2016, p.21). 

Sentimos com isso que os alunos tinham e ainda têm conhecimentos de e 

sobre o Brasil de modo geral, e especificamente de algumas cidades como Rio de 

Janeiro e São Paulo, para além da capital política (Brasília) e especificamente a 

 
48 Foi uma das falas proferidas por Nelson Mandela, (Renomado Líder Africano e 1º Presidente Negro 
da África do Sul), em Johannesburg, na Universidade de Witwatersrand, em  2003. 
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cidade de Florianópolis que se fez referência durante o processo de pesquisa. 

Sentimos também que as dinâmicas feitas nas oficinas pedagógicas possibilitaram 

de maneira gigantesca a (res)desconstrução de saberes e conhecimentos científicos 

e culturais desenvolvidos e debatidos durante a pesquisa. Mais restritamente sobre 

as “diásporas, mobilidades e migrações”, palavras estas que são fruto da obra de 

Silvia Arend, Carmen Rial e Joana Pedro (2011, s/p) onde “a experiência de 

mulheres e homens e crianças frente aos deslocamentos populacionais através dos 

espaços geográficos, a construção de identificações plurais e o compartilhar de 

imaginários que aspiram à diversidade”  foi sentida e observada. Sabemos que nem 

todas as migrações são fruto de guerras e outras intempéries da vida, mas também 

são buscas por outros espaços, contextos, “cheiros”, lazeres e afirmações humanas. 

 

c) O que os alunos disseram e nos perguntaram? 

Quando começamos esta fase com a turma1, os relatos, de modo geral, 

eram de satisfação pela prática proposta, pelo decorrer e pelo aprendizado. Era 

como se encarnassem concretamente as práticas socioculturais de e sobre o Brasil 

que assistiam e viam em jornais e telenovelas, principalmente com a presença de 

alguém que conhecia o Brasil, algumas cidades e suas especificidades. 

Nos permitimos desconstruir e ampliaros horizontes mutuamente, e a partir 

do texto base e emblemático da estudiosa nigeriana Chimamanda Adichie (2019) 

que fala e alerta sobre o risco da história única, o que de certo modo corrobora com 

esta pesquisa. Neste sentido, pudemos contar outras histórias para além da história 

única, a história que nos é mostrada pela mídia, por exemplo.  

Deste modo, temos a dizer que cada vida é singular, mas ela se tece nas 

várias relações que estabelecemos ao longo da vida, nas suas múltiplas dimensões. 

Aliás, se “reaprender a pensar desde a polifonia do pensamento latino-americano é 

o verdadeiro começo de um processo filosófico intercultural a nível da nossa herança 

cultural” (FORNET-BETANCOURT, 2004, s/p), isto significa que temos que aprender 

a dialogar, criticar e auto-criticar-se perspectivando a convivência, o reconhecimento 

e respeito entre os povos, na medida em que isso faz parte da conjuntura atual dos 

“novos tempos”. 

Durante a prática sociocultural realizamos as seguintes reflexões: Brasil é 

tão lindo assim? É o que as novelas ou noticiários mostram? Ponderamos que cada 
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contexto era um contexto, isto significa que cada lugar, espaço/contexto tem 

determinadas peculiaridades que lhe são singulares, mesmo respeitando as 

fronteiras múltiplas e identidades plurais. Há um Brasil que se vê pela televisão, mas 

há também outros Brasis para além das produções televisivas e jornalísticas, a 

depender de cada região, tendo em vista a dimensão geográfica e cultural do país. 

Ainda assim podemos dizer que o Brasil é um país maravilhoso, com inúmeras 

vantagens e benefícios, com belas paisagens, universidades Federais, futebol, 

samba, cinemas, etc. Dissemos, por exemplo, que as novelas debatiam contextos 

reais, e pouco a pouco também denunciavam, implicitamente, a hegemonia branca 

brasileira, e subalternizava aquela que é a grande parte da população brasileira 

(negros e pardos), além dos indígenas (IBGE, 2017). Essa é uma questão trazida 

pelos estudantes, a ausência de papéis principais com pessoas negras, além do 

envolvimento ativo de atores e atrizes negras no cenário principal e espaços de 

poder. 

Ao falarmos da música e da dança, recorremos ao samba. Dissemos aos 

alunos que o samba é, além de uma dança, uma prática artística e cultural no país, 

um dos patrimônios culturais dos brasileiros, irredutivelmente apreciado pelo mundo. 

E que o Rio de Janeiro fazia parte do Brasil, uma cidade significativa da simbologia 

sociocultural, econômico-financeira e política do cotidiano brasileiro, mas que o país 

não se restringia a esta cidade.  

Há no Brasil coisas agradáveis e desagradáveis, como em qualquer lugar no 

mundo. Há racismo, discriminação, violência urbana e social. Mas apesar de tudo há 

boas escolas, instituições científicas, boas universidades, institutos e 

Centros/Colégios de Aplicação Federais sofisticados. Estes são espaços de ampla 

convivência, experiência e de aprendizado democrático de saber ser, estar, fazer e 

viver em conjunto, como advogam Delors et al. (2005). Foi possível vermos, 

vivermos e sentirmos o pulsar do lugar e das pessoas a partir da nossa vivência 

intercultural no país, alicerçado na leitura e observação do cotidiano. 

Recordamos do discurso marcante do primeiro presidente da República 

Popular de Moçambique Independente (hoje República de Moçambique) que 
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afirmava: “fazer da escola uma base para o povo tomar o poder”49. Este era o 

discurso de ordem para alavancar Moçambique e munir os moçambicanos de escola 

(saberes e conhecimentos) para enfrentarem não só o colonialismo português 

outrora, mas também para a (re)construção de um país melhor. Isto é bastante 

significativo na sua plurissignificação e singularidade de que a educação e a escola 

são importantes para o país. Não é por acaso que Adelino Ivala (2002) ao 

problematizar a questão das “relações entre os Poderes Autactone e Moderno em 

Moçambique” destaca a tensão possível deste movimento, de um lado e a 

perspectiva da construção social em harmonia, de outro lado. O que é muito 

potencializado pelos estudantes da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba nas 

suas narrativas e no processo de diálogo que tivemos. 

O que significa que o livro ou leitura abre horizontes, possibilitando o 

progresso, o crescimento e desenvolvimento de um lugar, cidade ou país, 

principalmente das pessoas. Logo, a alfabetização, a escolarização, o progresso 

científico e tecnológico, e principalmente a cultura são fundamentais para a 

prosperidade de um povo ou país. Feito isto assegurando um ambiente democrático 

com respeito aos Direitos Humanos, torna a nação um lugar de paz e liberdade. 

Estes e outros aspectos discursivos, além de práticas públicas do então Presidente 

Samora Machel, contribuíram significativamente para a expansão das escolas de 

vários níveis em Moçambique. Somos frutos deste ideal de construção, respeitando 

e criticando todos os cenários subsequentes que não eram dignos para a 

convivência multi e pluricultural. 

Os estudantes desta turma nos perguntaram quantas províncias (estados) o 

Brasil tinha e suas capitais. Falamos que no Brasil há mais de 20 estados, tratando-

se de uma república federativa, diferentemente de Moçambique que é tida como 

uma república democrática. Mencionamos que Brasília é sua Capital política, e São 

Paulo a capital econômica do país. Sugerimos a realização de pesquisas em sites 

oficiais como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, 

para mais informações sobre o assunto. A sugestão de pesquisarem por conta 

própria poderia ampliar subsídios sobre o quesito em destaque, considerando que 

há muita coisa por e para explorar de e sobre o Brasil. 

 
49 Discurso político e enquadrado no livro do primeiro presidente de Moçambique independente. In 
Samora Moisés Machel. Fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Maputo: Imprensa 
Nacional – coleção estudos e orientações, 1979. 
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Voltando para a cidade brasileira em destaque na pesquisa, dissemos que a 

cidade de Florianópolis é muito linda e aconchegante, e que o povo é 

compreensível, embora um pouco “fechada” ao nível de interação nos espaços 

públicos com outras pessoas/culturas, como também um dos estudantes do IFSC-F  

pontuou: “[…] apesar do povo ser um pouco mais `frio` do que vocês” (aluno5, 

turma3), na medida em que tem a ciência de que hoje se vive com e a partir de 

diversas perspectivas culturais. Uma cidade atraente, maravilhosa e segura, 

proporcionando aos seus residentes um dos melhores IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e PIB (Produto Interno Bruto) do país, conforme IBGE 

(2014, 2017 e 2018). Quando nos perguntaram sobre a língua falada, de imediato 

recordamos que no Brasil se fala a língua portuguesa. Entretanto, circulam várias 

outras línguas, de outros povos e contextos do mundo, além das línguas nativas dos 

povos originários. Dissemos aos estudantes da ESGPL-Q que ao nível das 

identidades linguística e cultural o Brasil tem um sotaque identitário. Aliás, os 

“manezinhos” (pessoas nascidas em Florianópolis, especificamente descendentes 

da tradição de base açoriana) têm ou deveriam ter essa marca linguística. Esse é 

um ganho da cidade e do país alcançado oficialmente na “semana de arte moderna” 

pelo movimento literário modernista (CASTRO, s/d)50, onde alguns percursores 

como Mário e Oswald de Andrade e Manuel Bandeira se notabilizaram junto dos 

seus colegas/contemporâneos e definiu-se a seguinte expressão línguística “assim 

se fala, assim se escreve”. E hoje o falar brasileiro já nos é característico. Importa 

afirmar que esse jeito de falar/de dizer as coisas dos manezinhos e dos brasileiros 

também é fruto de muitas outras influências regionais, inter e transculturais. 

Diferentemente do que ocorre em Moçambique que ainda ao nível da fala e escrita 

formais é pautada “cegamente” pela norma europeia/norma padrão, embora a 

articulação discursiva do cotidiano da grande maioria da população seja local, 

nacional e até regional. Isto é, fala-se tendo em conta as suas identidades 

socioculturais. 

Quanto à gastronomia, para além de pratos típicos do contexto brasileiro, 

como são os casos de feijão com arroz, o pastel de várias carnes e de peixe, o suco 

 
50 O Modernismo brasileiro como manifestação artística e cultural teve o seu ponto mais alto na 
Semana da Arte Moderna em 1922, em São Paulo (Luana Castro, s/d). Para mais aprofundamentos 
desta matéria, Disponível em: https://bit.ly/3Hz3aUnAcessado em: 20/02/22. e também em História da 
Literatura Portuguesa deSARAIVA e LOPES(s/d). 

https://bit.ly/3Hz3aUn
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de cana-de-açúcar, de abacaxi/ananás com hortelã, tem também os mariscos, a 

farofa, a tapioca entre outras iguarias. O que significa que possuem muitos alimentos 

gostosos e formas de prepará-los distintas.  

A pesquisa nesta turma ocorreu sem sobressaltos. A partir das pedagogias 

culturais conseguimos adentrar nos “corações e mentes” dos nossos alunos da e na 

pesquisa na medida em que a conversa intercultural fluiu e se caracterizou como 

uma convivência sociocultural. Stuart Hall (2015) ao falar da convivência 

sociocultural entre os povos denota a existências de três tipos de sujeitos no mundo. 

Neste sentido e a partir dos Estudos Culturais, enquanto uma teoria que fazemos 

referência nesta pesquisa, somos seres “móveis”, dinâmicos e com uma fluidez 

única. Isto significa que somos múltiplos e plurais nas mais diversas fases da vida. 

Os alunos da turma2 da ESGPL-Q nos afirmaram que a atividade era uma 

novidade, diferente das aulas que têm normalmente, e que foi uma oportunidade de 

troca de saberes e conhecimentos. Em relação às perguntas sobre lugar e a língua, 

dissemos de imediato que Florianópolis era uma cidade muito linda e atraente, e os 

seus residentes se comunicavam em língua portuguesa, com um sotaque 

apropriado, visto que o sotaque é uma marca de identidade cultural. Emseguida, 

dissemos que na “Ilha da Magia” (Florianópolis) havia vários habitantes do mundo, 

de outros contextos, e que os africanos também faziam parte. Alguns destes eram 

falantes de língua portuguesa com origens de proveniências dos PALOP (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa), como são os casos de Moçambique, 

Angola, Guiné-Bissau, Cabo-Verde e São Tomé e Príncipe. Sem deixar de lado a 

existência das populações nativas (indígenas) na cidade. 

De seguida, nos fizeram perguntas relacionadas a comida (gastronomia) de 

Florianópolis, se ocorriam festas e brincadeiras de crianças nas ruas e qual era a 

relação dos brasileiros com os estrangeiros. Respondemos que a comida no Brasil 

em geral era diversificada, mas tinham algo em comum com Moçambique: o arroz e 

o feijão (o que se caracteriza como um prato apetecível nas e para as crianças 

moçambicanas e de Quelimane especificamente). Falamos que farinha de milho e 

mandioca também eram um traço gastronômico comum, e que ocorriam muitas 

festas no contexto da cidade a depender do tipo de evento, o espaço e as pessoas 

envolvidas. Um traço que não ficou de lado foi dizermos aos estudantes que, por 

exemplo, na UFSC, em 2018 até fevereiro de 2020, ocorriam festividades de “stop 
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stress” ou ”happy hour” e ou confraternização de várias ordens entre a comunidade 

acadêmica (estudantes, professores e funcionários locais). Por vezes esta prática 

era alargada à comunidade circunvizinha (principalmente quando se tratava de 

festas dos estudantes no pátio/recinto da universidade). Ao respondermos sobre as 

relações interpessoais (com estrangeiros), afirmamos que dependendo do local 

dentro da cidade, do que se faz, quem o faz e como se faz, Florianópolis tem 

tentado preservar a sua imagem nas relações interpessoais, mas nem tudo é um 

mar de rosas. 

Dissemos igualmente que era comum o andar de bicicletas e a existência de 

jardins/parques para brincar no meio do centro urbano/cidade para além de 

existência de diferentes modalidades de esporte praticadas pelos residentes. 

Enquanto que em Moçambique, concretamente na cidade de Quelimane, festas e 

brincadeiras de crianças na rua, desde o jogar a bola, amarelinha (“neca” em 

Moçambique) e variadas danças/brincadeiras ocorrem mais nos bairros afastados do 

centro urbano, nas ruas ou quintais. Importa afirmar que não há uma legislação de 

fechamento de uma rua ou estrada em Quelimane/Moçambique, exceto quando a 

prefeitura municipal/governo e/ou Estado realizam uma atividade de grande gabarito. 

Mesmo assim, às vezes acontece este fechamento pelas crianças e jovens, e até 

adultos, a depender do que irão fazer, sem, no entanto, algo oficial da prefeitura. 

Quando chegou a fase de respondermos sobre o racismo e discriminação e 

outros males, salientamos o que consta das páginas anteriores deste estudo sobre a 

matéria, que sim existe o racismo em Florianópolis/Brasil. Quanto aos 

relacionamentos interpessoais depende muito do grau de proximidade e os valores 

envolvidos (desde econômicos, políticos e socioculturais). Desta feita, ´podemos 

afirmar que Florianópolis é mesmo a cidade/ “ilha da magia” pelos seus atrativos. Em 

suma, dissemos aos alunos da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba que 

Florianópolis era e ainda é uma cidade linda, atraente e maravilhosa. 

Finalmente chegamos a turma3, os alunos nos disseram que já conheciam o 

Brasil, e algumas cidades, pela televisão e com base em outros artefatos culturais. 

Nos disseram igualmente que era um lugar de muita animação e divertimento, 

embora certos locais/cidades tendiam mais ao terror. De imediato nos perguntaram 

se era mesmo o que viam pela TV ou em outros instrumentos de consumo público. 

Respondemos com duas sinalizações antagônicas, mas que se complementavam. 
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Logo, não se repelem no sentido de existência. Ao afirmarmos isto deixamos 

evidente que o Brasil tem suas maravilhas/vantagens e desvantagens como 

qualquer território em vias de desenvolvimento. Para este assunto a ONU e o IBGE 

aclaram muitos dados de e sobre o país e a cidade de modo particular. Afirmamos 

aos estudantes que em Florianópolis circula o português pelo estatuto de ser a 

língua oficial, e também é notável outras línguas em ambientes caseiros/sociais e ou 

que congregava pessoas que comungassem de uma prática comum. O que significa 

que a cidade de Florianópolis, para além de nativos, recebe gente de toda a parte do 

mundo. 

Em relação a formação/instrução e alimentos consumidos pelos residentes e 

povos de Florianópolis, dissemos que era uma cidade maravilhosa em vários 

aspectos, desde a paisagem, a existência das quatro estações do ano bem definidas 

(verão, inverno, outono e primavera), algo que não ocorre no país de origem dos 

estudantes envolvidos nesta fase. Não nos esquecemos de informar aos alunos que 

Florianópolis tem uma praia de nome Moçambique. Coincidência ou não, é um bom 

indicador de proximidades.  

Explanamos que muitos cidadãos em Florianópolis,  particularmente os 

instruídos/escolarizados, estão preocupados com o desenvolvimento do seu 

contexto e por isso há ações de preservação de bens públicos e coletivos para além 

de grande envolvimento e engajamento no aprendizado, aperfeiçoamento e 

produção de itens de e sobre as tecnologias de várias ordens (digitais, de 

informação e comunicação e produção)  em prol da cidade e do seu povo. Um 

indicativo que concorre e corrobora com Homi Bhabha (2007, p.244) ao afirmar que 

a cultura é “uma questão tanto artística quanto política, que concerne ao mesmo 

tempo o passado e o presente, o público e o privado, que é uma ferramenta de 

expressão, mas também de sobrevivência.” Vimos que os povos residentes em 

Florianópolis fazem o uso desta teoria. 

Explicamos aos estudantes que Florianópolis é uma ilha, capital do estado 

de Santa Catarina, atrai muitos visitantes e pessoas de modo geral. Aliás, dissemos 

que é uma das cidades que qualquer brasileiro gostaria de morar, principalmente na 

aposentadoria (reforma) pela segurança e o padrão de vida, confrontado com os 

dados do IBGE (2014, 2017, 2018 e 2019). O índice de desenvolvimento humano 
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(IDH) da cidade é muito elevado se comparado a várias outras cidades do país e do 

mundo.  

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a sede e maior 

campus em Florianópolis, é um bom exemplo de convivência cultural, científica, 

tecnológica e de crescimento e desenvolvimento da cidade. Ela agrega valores, mas 

não preço, e dispõe dos seus requintes e possibilidades para a aprendizagem 

múltipla e diversificada em várias áreas de saber e conhecimentos, o que lhe permite 

ser uma das melhores universidades públicas federais do país. A UFSC é a 4ª do 

país, do contexto da América Latina é 23ª e do mundo é 352ª, como afirmam os 

estudos sobre ranking, agrupados aqui pelo portal da Universidade51.  Isto significa 

que a universidade é enquadrada no ranking das mil universidades mais bem-

conceituadas e sucedidas do mundo. 

Deste modo, sendo uma ilha, banhada pelo mar e estando localizada na 

parte litorânea, os seus residentes desfrutam das mais variadas espécies marinhas 

nas suas cozinhas e com enfoque de iguarias típicas como “pirão de peixe, tainha 

frita, recheada ou assada, pastel de berbigão”52. Estes e outros pratos como a farofa 

(um acompanhamento feito na base de mandioca ou milho e outros ingredientes), 

tapioca (iguaria feita de farinha de mandioca, típica das regiões Norte e Nordeste do 

Brasil) e comida do contexto europeu e do oriente médio, e de outros cantos do 

mundo, podem ser encontrados na cidade. Não é menos importante demarcar que 

muito pouco se fala de pratos africanos e especificamente de moçambicanos, 

embora haja o fubá (farinha de milho de cor branca 

e/ou,especialmente,amarela),comum em Moçambique, além do peixe, diferindo 

muito no jeito que cada um destes pratos é preparado. Sendo uma das várias razões 

e possibilidades que Stuart Hall (1997, p. 6) nos ensinou que: 

 

A cultura [...] não pode mais ser estudada como uma variável sem 
importância, secundária e dependente em relação ao que faz o mundo 
mover-se; tem de ser vista como algo fundamental, constitutivo, 
determinando tanto a forma como o carácter deste movimento, bem como a 
sua vida interior.  

 

 
51Disponível em: https://noticias.ufsc.br/tags/ranking/ Acessado em  11/10/2021. 
52Pousada dos Sonhos. “Praia e Gastronomia”, Florianópolis. Disponível em: https://bit.ly/3HzOjc9 
Acessado em: 20/03/2020. 

https://noticias.ufsc.br/tags/ranking/
https://bit.ly/3HzOjc9
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Em síntese, as representações culturais mais sonantes nos estudantes da 

ESGPL-Q sobre Florianópolis e o seu povo são, por um lado, a potencialização da 

cultura pop brasileira (mencionando nomes como Iza, Marília Mendonça, Anitta e 

Luan Santana), o mundo das telenovelas (com nomes de várias atrizes e lugares 

bonitos, encantadores e atraentes) e a admiração pelo futebol, e por outro lado  a 

exaltação da sua  cultura local/nacional moçambicana (nacionalismo), da cidade e 

do país. Além da solidariedade, as relações afetuosas, a dança e música, a 

gastronomia e o lazer fazem parte desse requinte. 

Finalmente, como destacamos anteriormente que “a escola é, sem dúvida, 

uma instituição cultural” ( (MOREIRA e CANDAU, 2003, 160), embora ela precise  

ser (re)pensada, ressignificada ou transformada para puder atrair mais a 

comunidade, seja ela urbana e principalmente rural (das regiões mais afastadas do 

centro e de classe social desfavorecida). Por isso “tem sido unânime entre os 

sociólogos a ideia de que a educação ocupa um lugar estratégico na cena moderna 

desde meados do século XVIII, quando Condorcet a incluiu no campo dos direitos do 

cidadão” (VALLE, 2013, p. 289). Podemos afirmar que as oficinas pedagógicas 

realizadas na Escola Secundária Geral Patrice Lumumba nos permitiram ver, sentir e 

escutar sobre as representações culturais imagéticas/imaginário, sua manifestação 

através de pensamento e de práticas costumeiras de e sobre estes alunos em 

relação, por exemplo, a cidade e o povo de Florianópolis. Como as culturas 

circulantes e circundantes nas cidades são resultantes dos artefatos culturais que 

circulam e se manifestam pela movimentação dos seres humanos e outras 

potencialidades tecnológicas, podendo ser representadas de diferentes maneiras. 

Algumas cruciais para o compartilhamento, outras necessitando de aprimoramentos 

para a partilha, para não corrermos o risco de contarmos uma história única. Em 

suma, vimos que o processo de desconstrução das representações culturais 

aconteceu em si e com o outro a partir de um ambiente ameno. Por isso é 

importante sabermos que não existe pior ou melhor cultura. Devemos sim respeitar 

os direitos humanos (dos cidadãos) visto que cada cultura leva consigo simbologias 

da sua existência, seja ela de natureza histórica, periodológica e de espaço e/ou 

contexto. 
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6 CAPÍTULO VI 

 

“Cada geração deve descobrir sua missão, cumpri-la ou trair, 
em opacidade relativa.” (Frantz Fanon)53 

 

 

6.1 CONCLUSÃO: CONSTATAÇÕES, PROXIMIDADES E DESAFIOS 

 

O nosso foco neste estudo foi, desde cedo, estudar asRepresentações 

Culturais de, com e sobre Quelimane em Moçambique e Florianópolis no Brasil, a 

partir de Oficinas Pedagógicas com estudantes de duas escolas públicas. Sabemos 

que esta temática ainda está longe de se encerrar, na medida em que o trabalho 

acadêmico-científico não acaba e nem terminaria com uma pesquisa de doutorado. 

Contudo, dá pistas e agrega conhecimentos na prática cotidiana escolar e 

sociocultural, além de fomentar críticas sobre aspectos culturais nas duas cidades, 

nos dois países, e outros possíveis envolvidos. 

As representações culturais de, com e sobre Quelimane e Florianópolis não 

estão aqui ao acaso. Significa que ao falar “sobre” queremos de imediato acionar o 

jogo dos estereótipos. Mobilizamos a partir disso um aprofundamento sociocultural e 

acadêmico-científico da matéria em discussão, refletindo sobre “o perigo de uma 

história única”, alertada por Chimamanda Adichie (2019). Já a preposição “com” nos 

convoca a um aprendizado feito em companhia, isto é, há compartilhamento e 

intervenção dos saberes e conhecimentos envolvidos. Todos os/as intervenientes da 

e na pesquisa tinham algo a dizer. Havia cooperação e colaboração entre 

aquelas/es que participaram da e na pesquisa, um pressuposto potente naquilo que 

se pretendeu realizar com as escolas democráticas e democratizadas. O que muitos 

cientistas sociais e das humanidades defendem, desde os dos Estudos Culturais 

(HALL, 2015), bem como Sociólogos, Filósofos, Antropólogos e Educadores como 

Paulo Freire (1967). Ao falar da preposição “de” nos remete ao envolvimento do 

nosso conhecimento de lugares e de povos estudados, isto é, um conhecimento 

partilhado de dentro para fora, de quem vive, sente e experiencia o dia a dia. A 

pesquisa demonstra o que vimos, sentimos sobre aquilo que nos é dito e aquilo que 

 
53 Citação atribuída a Frantz Fanon, inspirada em “Os Condenados da Terra”(1961). 
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acompanhamos como experiência vivida ao longo dos tempos, principalmente no 

decorrer do processo. Isso nos permitiu aprofundar as temáticas abordadas. O que 

significa que conhecemos os lugares (as cidades) e seus habitantes bem como 

convivemos com estes.  

Trata-se de realidades vistas e vividas, não somente um terceiro a narrar ou 

descrever sobre si, sobre seu lugar ou sua cidade e seu povo, pontuando assim 

o“Lugar de Fala”, proposto por Djamila Ribeiro (2019a). A essa perspectiva 

entrelaçamos também com as defesas de Frantz Fanon em “Pele Negra, Máscaras 

Brancas” (2008), de conscientização do homem, para não nos isolarmos pelas 

intempéries da vida. Há nesta prática, da coletividade e da partilha, o princípio de 

alteridade, singularidade e solidariedade, construindo um ambiente de liberdade, paz 

e harmonia sociocultural implicitamente exortados em “Os Condenados da Terra” 

(1961) de Fanon e “Os Excluídos do Interior” (2001), de Bourdieu. 

Queremos também afirmar que não somos salvadores da pátria, nem do 

mundo. Mas podemos caminhar juntos na comunidade, cidade e ou no país de 

modo ameno, em paz, defendendo e construindo cotidianamente a liberdade. A 

realização deste trabalho nos proporcionou muitas aprendizagens. Resgatando a 

fase da oficina experimental com os estudantes do curso de Biologia, na UFSC em 

2019, nos sentimos animados, sobretudo com os potentes e instigantes relatos 

narrativos, como por exemplo:  

 

Foi uma prática muito interessante que revelou o quão 

pouco sabemos sobre o continente africano, sua cultura, 

sociedade e valores (Aluno três, 2019). Mas acho que ela 

[a oficina] foi muito importante para darmos o pontapé 

inicial da disciplina, nos estimulando a fazer algo com 

o qual não estávamos muito confortáveis. Esse 

desconforto que iríamos sentir o semestre inteiro, mas 

cada vez de uma forma diferente, e que achei tão 

importante para conseguirmos pensar nos aspectos 

diferenciados de cada prática (Aluno quatro, 2019). A 

oficina do professor Machaia foi interessante para nos 

mostrar como é possível utilizar a quebra de 

preconceitos e estereótipos como carro-chefe de uma 

atividade ou até mesmo uma aula tradicional (Aluna seis, 

2019). 
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O desconforto, que também nos acompanhou, por vezes cria oportunidades 

e estímulos para aprendizagem de saberes e conhecimentos, como notado nas 

oficinas pedagógicas realizadas com os estudantes de Florianópolis e de 

Quelimane. 

A humanidade se constitui com e a partir da existência de estereótipos, 

preconceitos e das intempéries do mundo. Partimos com isso para a queima de 

determinados estereótipos que ainda pairam e minam as relações humanas e 

humanizantes. Ao nos propormos aprofundar este cenário e suas práticas culturais, 

decidimos usar a “queima” de estereótipos como um mecanismo e estratégia de 

pesquisa de campo, materializadas nas oficinas pedagógicas. Aliás, as oficinas 

ilustram muito bem esse estudo de e sobre representações culturais. 

Conforme já pontuado, agrupamos as turmas 1, 2 e 3 em uma só para cada 

cidade ao nível das cartas-convite, isto é, uma no contexto brasileiro e outra no 

contexto moçambicano. Isto nos permitiu a coerência e coesão dos relatos/narrativas 

e observações que tivemos durante a prática das dinâmicas culturais e mais 

especificamente após a operacionalização das oficinas pedagógicas. Desta maneira, 

evitamos as repetições. Contudo, demarcamos pontuando algumas turmas pelas 

suas singularidades e peculiaridades. 

 

❖Constatações 

Sabemos que a vida nos reserva singularidades e pluralidades. Por isso 

encaramos a vida como um desafio a curto, médio e longo prazo, de acordo com a 

esperança de vida de cada um. Ninguém é infalível. Todos somos mortais. Ainda 

assim, é possível viver, sentir a cidade, seu povo, na medida em que desfrutamos da 

harmonia social e cultural.  

A operacionalização das oficinas pedagógicas possibilitou que cada um dos 

intervenientes tivesse tempo e espaço para tecer o que e como via os aspectos 

socioculturais no seu território, bem como no outro contexto destacado pelo estudo. 

 

 

              a) Florianópolis 

A abertura e operacionalização das oficinas pedagógicas traduziu-se numa 

satisfação de aprendizagem mútua. O respeito às diferenças foi uma marca 
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destacada, abordando os conhecimentos e saberes dos seus territórios. As turmas 

nos possibilitaram o aprendizado sobre aspectos socioculturais, ampliando nosso 

conhecimento. 

As Representações Culturais de, com e sobre Quelimane em Moçambique, 

a partir de Oficinas Pedagógicas com estudantes do IFSC-F, se configurou como um 

tema atual e potente, corroborando significativamente com os quatro pilares da 

educação, saber ser, conhecer, estar e viver em conjunto, sugeridos por Jacques 

Delors et al. (2005). 

Na fase de sinalização dos mapas, os alunos tiveram, na sua maioria, receio 

em tomar a dianteira e manifestar dinamismo na atividade. Muitos não obtiveram 

êxito quanto à localização de Quelimane em Moçambique, tampouco do país no 

mapa do continente africano. A representação cultural mais sonante foi a sinalização 

do mapa de Moçambique mais próximo ao oceano atlântico, por configurar-se uma 

das rotas marítimas para o Brasil.          

Quanto à escrita das cartas-convite houve maior adesão por parte dos 

estudantes. Cada um relatou o que sabia, equivocadamente mencionando a África 

como um país, sendo que muitos nunca tinham ouvido falar da cidade de 

Quelimane, em Moçambique. Manifestaram o que escutam sobre África ser um 

território de guerras e conflitos constantes. Disseram também sobre o medo de uma 

viagem internacional para este lugar, ainda assim desejando um dia conhecer e 

estar em Moçambique, e Quelimane, para sentirem o pulsar e o cotidiano do lugar. A 

representação cultural mais sonante aqui foi a tropicalidade, a homogeneização de 

África e a provincialização de Moçambique. 

Neste quesito, o processo de desconstrução foi fundamental, justamente 

pelo fato das cartas-convite terem sido escritas com afinco e descrições detalhadas. 

Isso não seria possível se os alunos não tivessem uma interação dialógica, de modo 

conjunto e colaborativo. Defendemos que esta prática é fruto da pós-colonialidade, 

imbricada necessariamente com a decolonialidade na medida em que falam o que 

pensam ou vivem, detalhando como cada cenário reverbera no cotidiano de cada 

um/a. 

Um dos ganhos das duas terminologias, pós-colonialidade e decolonialidade, 

partindo da noção lugar, é o fato da potencialização e possibilidade de se pensar e 

escrever as histórias a partir de outros referenciais. Dialogar com 
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Moçambique/Quelimane e com o Brasil/Florianópolis a partir dos povos e 

conhecimentos nativos, outrora tidos como subalternizados na forma de pensar, 

escrever, olhar o mundo. Isso não retira a possibilidade questionadora e debatível da 

pós-colonialidade no tempo, espaço e contexto. 

Quanto às noções de povo e língua, constatamos que os estudantes da 

cidade de Florianópolis e o Brasil, em geral, não reconhecem o território como 

plurinacional e linguístico, visto que há um silenciamento e barreiras burocráticas 

quanto ao uso das línguas nativas, manifestações afro-brasileiras nas escolas e 

plataformas formais/oficiais de comunicação social para a difusão destas práticas 

culturais no cotidiano das pessoas. Especificamente ao nível linguístico, verificamos 

que no Brasil e em Florianópolis há presença de indígenas e afro-brasileiros, 

manifestando suas línguas para além do português, como oficial, circulando no 

território. 

Deste modo, constatamos que a conversa intercultural foi bastante profícua 

e com uma dose de profundidade de cada pergunta, indagação e explanação de 

certas temáticas afins. Ficamos sabendo com os estudantes e a partir da LDB (1996) 

que no Brasil o ensino infantil é da responsabilidade exclusiva dos municípios, o 

ensino fundamental e médio é da responsabilidade dos Estados, embora os 

municípios também atendam o ensino fundamental e, o ensino superior é da 

responsabilidade exclusiva do governo Federal, embora haja universidades 

estaduais. 

 Assim, o nível básico corresponde ao ensino fundamental  (que vai da 1º  a 

9º  anos); o nível médio é ensinado nas escolas estaduais e em alguns institutos 

(que contemplam 1º a 3º anos) e o ensino superior (engloba o Bacharelado, a 

Licenciatura, a Especialização, o Mestrado e o Doutorado). O que nos permitiu 

elucidar que o ensino em Moçambique é estruturado em ensino 

primário/fundamental (da 1ª a 7ª classes/séries com três ciclos de aprendizagem até 

ao momento da pesquisa, mas que o currículo está em mudanças para se chegar 

até a 9ª série); o ensino secundário geral (que corresponde a dois ciclos de 

aprendizagem, onde o primeiro é da 8ª a 10ª séries e o segundo é da 11ª a 12ª 

séries (que equivale ao nível médio) e, finalmente, o ensino superior que é 

ministrado nas universidades e certos insitutos superiores (desde a Licenciatura até 

ao Doutorado).  
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Importa realçarmos que o ensino infantil em Moçambique é de 

responsabilidade exclusiva das escolas particulares, isto é, não há rede da infância 

nas escolas públicas. E há um esforço e tratados no país para delegar a 

responsabilidade pelo ensino fundamental aos municípios, mesmo assim o governo 

da República de Moçambique continua sendo o responsável pelo sistema e 

subsistemas de ensino/escolar no país. Um outro dado não menos importante é o 

fato do ensino público, em ambos contextos da pesquisa, ser gratuito, embora se 

assista nos últimos tempos o alargamento das escolas particulares/privadas pela 

expansão da economia de mercado.   

Voltando à conversa intercultural, vimos que foi benéfico para os 

intervenientes por ter agregado determinados valores, sobretudo em relação a 

assuntos com as cidades e seus povos. As trocas mais afloradas seguiram em 

direção à desconstrução e reconhecimento do outro, de África e de Moçambique e 

particularmente da cidade de Quelimane e o seu povo. Foi muito mencionado, nas 

cartas-convite destes estudantes, a existência da fauna e centro urbano, comidas 

tropicais e de outros contextos do mundo para além do enfoque nos animais 

selvagens e domésticos. Para salvaguardar e marcar a pluridimensão cultural do 

Brasil, especificamente de Florianópolis, recorremos a seguinte explanação 

elucidativa: 

 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar 
os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é 
formada não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de 
diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos 
diferenciados […]. Nesse sentido, a escola deve ser local de aprendizagem 
de que as regras do espaço público permitem a coexistência, em igualdade, 
dos diferentes. [...] (BRASIL, 1997, p. 117). 

 

As oficinas pedagógicas realizadas no Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC-F), nos permitiram ver, sentir e escutar sobre as representações culturais 

imagéticas, as paisagens de Quelimane, por exemplo. A sinalização dos mapas 

também denota isso. Além dessas paisagens destacamos as representações 

imaginárias, quando as/os meninas/osmanifestaram pensar onde fosse África, 

Moçambique e Quelimane, e a sua construção por meio da escrita das narrativas 

também elucidam isso. As representações linguísticas foram demonstradas através 

de narrativas, demonstrando de modo escrito e descritivo como as pessoas de 
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Quelimane se comunicam e quais línguas usam na interação sociocultural. Em 

particular esta questão foi uma das situações mais presentes nas cartas-convites 

produzidas e elaboradas pelos alunos. Por isso, fizemos questão de nos ater na 

explicação das línguas nacionais de Moçambique e da cidade (o echuabo) para 

além da língua oficial no país, o português europeu. Isto nos possibilitou e nos 

permitiu questionar e refletir sobre a continuidade de produção, críticas e 

(des)construção de e sobre a nossa pesquisa. 

 

b)Quelimane 

A oficina pedagógica em Quelimane se deu nos mesmos moldes que 

ocorreu em Florianópolis, mas num tempo e espaço diferente, não apenas pela 

dimensão cronológica e espacial, mas pela pandemia, vivida até ao momento que 

escrevemos esta tese. Este cenário nos convocou outros cuidados, acionando de 

modo cooperativo e colaborativo nossas práticas de pesquisa e cotidianas para que 

chegássemos até aqui. 

Salientamos que com a abertura e operacionalização das oficinas foi 

possível ver e sentir o processo de aprendizagem entre os grupos. Estes estudantes 

ao demarcarem Florianópolis, tendo em conta a sua cultura e seu contexto, 

trouxeram vivências e experiências do cotidiano brasileiro relatados nas suas cartas 

e na conversa que tivemos. 

Assim, Representações Culturais de, com e sobre Florianópolis no Brasil a 

partir de Oficinas Pedagógicas com estudantes da ESGPL-Q, nos ajudou a partilhar 

e ter ciência também dos quatro pilares da educação, defendidos por Jacques 

Delors et al. (2005). 

A dinâmica com os mapas geográficos foi fenomenal. Dizemos isso pois 

grande parte dos estudantes sinalizou corretamente o país (Brasil) no continente 

americano. Por meio da sinalização houve e puderam manifestar seus 

conhecimentos acerca da questão destacada. Aqui os estudantes demonstraram 

que o Brasil é um país da América Latina e que Florianópolis é uma das suas 

cidades. As representações culturais mais sonantes foram o conhecimento do Brasil 

como terra linda e maravilhosa, e Florianópolis como a cidade atraente de muitas 

maravilhas. Vimos que estes alunos conhecem o Brasil e reconhecem o seu povo 

nos mais diversos âmbitos, por exemplo, na música, nas telenovelas, no futebol e 
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programas televisivos. Assemelham Florianópolis a flores, pela proximidade 

morfológica das palavras. Isso significa que a cidade exala um cheiro 

agradabilíssimo e encantador, sem falar das maravilhosas e inúmeras praias 

existentes. 

Em relação às cartas-convite houve muito ânimo por sua escrita, a destacar 

pela dimensão ou extensão das mesmas, em que vários aspectos demarcam o 

conhecimento profundo sobre a cultura pop brasileira, sem deixar de lado a potência 

do seu território pátrio. Nos disseram narrando que o Brasil era um país muito 

grande e bonito, situado no continente americano e fala português. Equivocaram-se 

ao pensar que a maior parte da população brasileira é de cor branca, porque muitos 

deles não tiveram contato ou acesso aos estudos de IBGE e se posicionaram tendo 

em conta o que eles vivenciam a partir de outros meios (artefatos culturais) com 

destaque nas telenovelas, em que a grande parte das atrizes e atores são brancos 

ou embranquecidos. Foi um dado impactante para nós a olhar pelos exemplos 

constantes das cartas como Luan Santana, Marília Mendonça, Larissa Manoela e 

outros personagens e personalidades. Manifestaram também ânsia de conhecer e 

estar próximo dos seus ídolos, desde atrizes, atores, apresentadores de televisão e 

jogadores de futebol.  

Muitos dos estudantes relataram que o Brasil é o sonho da sua vida, é onde 

tem tudo que gostariam de ter e ver. É um mar de rosas. O que posteriormente 

esclarecemos algumas situações como de desigualdades sociais, acentuadas em 

muitas regiões do país. Explicamos que grande parte da população brasileira é 

negra e parda, seguida de branca e indígenas. Frisamos que para além de ter uma 

dimensão de natureza continental, há muitas maravilhas e lugares turísticos como  

Cristo Redentor e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, possui o maior aeroporto da 

América Latina (aeroporto internacional de Guarulhos em São Paulo), com muitas 

universidades, inclusive federais (como UFSC, UFRGS, UFRJ), estaduais e 

municipais de caráter público e outras particulares (privadas). Dissemos igualmente 

que a cidade de Florianópolis é uma ilha e capital do Estado de Santa Catarina. 

Cidade linda, segura e atraente. 

Os estudantes da ESGPL-Q falaram muito das suas línguas nativas, e 

aproveitamos essa brecha para afirmar que Moçambique tem mais de vinte línguas 

bantu, conhecidas como línguas moçambicanas, para além do português como 
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língua oficial, falado pela minoria da população e outras línguas que circulam no 

território. Aliás, “uma língua é sempre expressão de uma cultura” (MAZULA, 1995, p. 

25). Em Moçambique há o conhecimento e reconhecimento de um território como 

plurilinguístico e de diversidade cultural enorme (negros, asiáticos, brancos e mais). 

Em Quelimane/Moçambique pode-se falar as línguas nacionais em canais 

televisivos, rádio e escola (instituições oficiais) e no cotidiano dos residentes. Dessa 

maneira compreendemos que, 

 

O problema da língua não pode deixar de ser uma das preocupações 
centrais de uma sociedade que, libertando-se do colonialismo e recusando 
o neo-colonialismo, se dá ao esforço de sua re-criação. E neste esforço de 
re-criação da sociedade a reconquista pelo Povo de sua Palavra é um dado 
fundamental. (FREIRE, 1978, p. 161). 

 

Na conversa intercultural houve fluidez e reciprocidade amena, além de 

curiosidade de fala. Os alunos queriam saber mais e mais sobre o país, os estados, 

as cidades e o seu povo. Queriam saber do ambiente e suas especificidades. Aqui o 

processo de desconstrução foi fundamental para as descrições detalhadas das 

situações que vimos, sentimos e experimentamos. O que não seria possível se os 

estudantes não se envolvessem na pesquisa e não desfrutassem da 

operacionalização das oficinas como prática pedagógica. Esta prática também é 

fruto da atualidade, do acesso à internet e ou redes sociais que exprimem a cada dia 

o cotidiano dos indivíduos, seus lugares e demonstram como vivem. Aliás, Paula 

Sibília em “O Show do Eu” (2008) e “Redes ou Paredes (2012) já faz essa 

referência, que quase todo o mundo quer se mostrar ao mundo nos dias de hoje. As 

tecnologias mudaram o paradigma da intimidade das pessoas/coisas (mundo 

privado & mundo público) e problematiza a escola que temos atualmente, e na sua 

grande maioria não acompanha o boom do mundo tecnológico deste século. Por 

isso afirmamos que é urgente (re)pensar o conceito da instituição escolar, 

ressignificar e transformar a escola que temos para a escola que vivemos, e também 

projetar perspectivas para a escola do amanhã. 

A internet (ou as redes sociais) utilizadas com sabedoria é um grande ganho 

da modernidade. Enquanto ontem (no passado) a dificuldade era onde buscar ou ter 

acesso às informações do mundo, hoje a preocupação é escolher/filtrar as 

informações desse mesmo mundo. 
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Com a conversa intercultural podemos adentrar no âmago de determinados 

estudantes e ter, até certo ponto, gerenciado expectativas na medida em que as 

respondemos. Afirmamos que aprendemos mutuamente com os estudantes, outrora 

colonizados e subalternizados na forma de pensar, escrever e ou olhar o mundo. 

Notamos igualmente que as conversas são benéficas no mundo, o que possibilita 

maior e melhor humanização da humanidade. Estas conversas feitas com respeito, 

dignidade e em ambientes seguros fluem consideravelmente. Este também é um dos 

segredos de aprendizagem, estar e viver em um ambiente livre e em paz, mesmo 

sabendo dos desafios que a própria natureza nos reserva. Podemos afirmar 

igualmente que com as oficinas pedagógicas realizadas na ESGPL-Q adentramos 

em certas especificidades e particularidades de e sobre Brasil/Florianópolis. As 

representações culturais mais destacadas foram o encantamento pelas terras tupis; 

entusiasmados pela música pop, praias e comidas típicas de um lado, e “pregação 

do nacionalismo/patriotismo dos moçambicanos, por outro lado”.  Por isso que é bom 

saber ouvir, escutar o outro e tentar enxergar suas formas de vida, considerando a 

empatia e suas inúmeras singularidades.  

 Os estudantes sabiam que no Brasil se falava/fala a língua portuguesa, nos 

permitindo destacar a delicadeza do sotaque, um dos ganhos dos brasileiros 

alcançados na semana de arte moderna, em que se definiu “assim se fala, assim se 

escreve” uma manifestação artistico-cultural de 1922, como salienta o estudo acerca 

do “Modernismo Brasileiro”. Mencionamos que há muitas outras línguas nativas no 

Brasil, embora não soassem com muita abrangência nos lugares institucionalizados. 

A grande diferença com Moçambique é que há estudos de quase todas as línguas 

nacionais e suas ramificações e derivações. No Brasil isto ainda não está a 

acontecer com a mesma velocidade e dimensão, embora haja movimentos de povos 

originários que lutam pela defesa de sua cultura em suas comunidades, e seu 

reconhecimento nas instituições credenciadas para o aprendizado. Sem dúvidas 

esse debate nos permitiu e possibilitou inúmeros questionamentos, indagações e 

reflexões para a continuidade de produção da tese. 

 

 

 

 



253 

 

❖Proximidades 

Destacamos aqui o que nos aproxima e nos une. Quais as proximidades 

entre Brasil e Moçambique e muito especificamente entre Florianópolis e Quelimane.  

 

a)Na sinalização dos mapas 

Durante a dinâmica com os mapas, no tocante à sinalização, vimos que era 

comum sinalizar os países no lado que estivesse próximo ao oceano/mar/rio e ou 

região costeira/litorânea. Vimos também que houve interação, pois muitos estiveram 

convictos do que faziam e sabiam. Notamos quando na fase de apontar as cidades 

(Florianópolis e Quelimane) houve suspense, não havendo segurança e convicção 

da localização correta. Diga-se de passagem, os mapas cheios de cores 

simbolizando cada território, estado e ou cidade também foi atraente na medida que 

passou a ser um “chamaris” para a atividade exposta.  

 

b)Na escrita das cartas-convite 

A dinâmica foi brilhante. Cada um/a pode escrever o que queria e como 

queria, atendendo as dimensões expostas sobre aspectos socioculturais, 

econômico-financeiros e territorial, coerente com sua maneira de ser, estar e fazer 

as coisas. Podemos afirmar que a solidão, sem impacto negativo, por vezes, é 

necessária. Nesta condição se redescobre e reflete-se com calma, reinventa-se e 

fazem as coisas acontecer. Esta foi a fase em que cada um/a se sentiu muito à 

vontade e pode escrever como queria.  

Uns foram mais velozes, outros, poucos, mais lentos. Há os que foram 

ávidos em ter mais papel apropriado para escrever, como se o que tivesse em suas 

mãos não fosse suficiente. Cada um/a narrou ou relatou com determinada 

potencialidade o que quis, e escreveu o que lhe era digno naquele momento. 

 

✓Quanto à noção de lugar (cidade no texto)  

Vimos que quase todos falavam das maravilhas, belezas e encantos das 

suas terras/regiões e cidades, como se pode notar nestas cartas-convite de 

Florianópolis: Caro amigo de Quelimane, John Malaca, eu adorei passear um dia 

nessa cidade cheia de curiosidade, (Aluno1, turma2, 2019)e Nossa visita aos 

belíssimos museus que retratavam a riquíssima história moçambicana[…]. 
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carreguei comigo uma parte de Quelimane e sua cultura (Aluno3, turma2, 

2019).E os estudantes da cidade de Quelimane escreveram o seguinte:  Um dia da 

minha vida em Florianópolis – Brasil. Se um dia pudesse eu conhecer a 

cidade de Florianópolis gostaria de conhecer as praias, ou lagoas, lugares 

históricos (Aluno1, turma1, 2020), e Me sinto muito satisfeito de ter chegado 

em Florianópolis (Aluno6, turma2, 2020). 

Vimos que todas elas (Quelimane e Florianópolis) são cidades capitais dos 

seus estados. São cidades pequenas tendo em conta outras cidades do país, mas 

densamente povoadas e convidativas, cada uma com os seus atrativos. Todas estas 

cidades têm praias, rios, pontes, aeroportos e animais desde, obviamente, os 

humanosaos de natureza doméstica com grande predominância para cães e gatos, 

por exemplo. Em palavrras mais simples e breve, todas as cidades aqui relatadas 

são pequenas, bonitas e prazerosas. 

 

✓Em relação ao povo (Relação entre as pessoas) 

A noção povo é bastante diversificada, isto é, cada cidade (Florianópolis e 

Quelimane) congrega gente de vários cantos do país e do mundo, estas pessoas se 

concentram mais nos centros (urbes), o português é que possibilita na sua grande 

maioria as trocas de saberes e conhecimentos para além de bens e serviços. 

Os povos são divertidos, visto que as diversões fazem parte do cotidiano 

destas duas cidades, a contar também com os inúmeros atrativos de natureza 

turísticas que existem nos dois contextos, como por exemplo em Quelimane se pode 

apreciar a praia de Zalala e o rio de bons sinais e, do lado de Florianópolis podemos 

destacar também as praias de Moçambique e Joaquina para além da Lagoa da 

Conceição e da ponte Hercílio Luz. 

Vimos igualmente que os machuabos são povos nativos da cidade de 

Quelimane (majoritariamente são negros. Aliás, o país no seu todo é densamente 

povoado por negros), e os manezinhos são os nascidos em Florianóplis (na sua 

grande maioria brancos) para além da existência de povo indígena e afro-brasileiro 

nesta cidade do sul do Brasil.  
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Um dado não menos importante é o fato de nenhum estudante do IFSC-F ter 

falado de racismo e ou discriminação, enquanto alguns estudantes da ESGPL-Q 

abordaram este assunto nas suas cartas-convite e durante a conversa intercultural. 

Logo, foi notável para os estudantes da cidade de Quelimane que o racismo 

no contexto brasileiro é uma realidade e, de outro lado, explicamos aos estudantes 

de Florianópolis que a questão relacionada com as assimetrias regionais é bem 

acentuada no contexto moçambicano. Isto é, das três regiões existentes, as regiões  

do centro e do norte do país são as menos favorecidas e têm poucas oportunidades 

em relação à região sul, principalmente a cidade de Maputo que é a capital do país. 

Podemos afirmar e respeitando todas as reservas e condicionalismos 

possíveis de cada contexto que são povos capazes de transformar os seus sonhos, 

muito envolvidos nos estudos e imersos na corrida ao conhecimento tecnológico.  

 

✓Quanto à língua (Na relação linguística) 

Fizemos menção anteriormente de que todos os dois países (Brasil e 

Moçambique) e consequentemente as duas cidades (Florianópolis e Quelimane) têm 

a língua portuguesa como oficial, aquela que é usada e legitimada nas instituições 

públicas e particulares (privadas). Isto também quer dizer que nesta pesquisa e para 

estes lugares, a língua portuguesa goza de um estatuto formal e oficial comum. O 

que denota que as duas cidades, ou melhor os dois países, são ex-colônias 

portuguesas. Também, todas estas cidades e seus povos nas mais diversas e 

diferentes comunidades têm línguas nativas (dos nativos), as chamadas em 

Moçambique como línguas nacionais e ou autóctonas, como se pode notar nas 

referências dos linguistas moçambicanos como Gregório Firmino (2002) e Armindo 

Ngunga (2021) que Moçambique tem várias línguas faladas e estudadas no país por 

um lado, e por outro, vimos também com base nos estudos de Aryon Rodrigues 

(2005) e  Caio Santana (2020) a configuração linguística diversa do Brasil. 

Logo, há movimentação de várias línguas nos dois contextos, embora as 

línguas nativas sejam mais sonantes no contexto moçambicano e haja o 

silenciamento das línguas dos povos indígenas e afro-descendentes no contexto 

brasileiro. Contudo, a língua portuguesa é comum, predomintante e oficial nestes 

cidadãos destas cidades e principalmente nos centros urbanos. 

 



256 

 

✓Quanto à comida (Na relação gastronômica)  

A comida também faz parte das noções trabalhadas nesta pesquisa. Ela 

vibra em todos os cantos e recantos da vida e do mundo, nestas duas cidades não 

seria diferente. Em todas elas se consome muito arroz com feijão, aliás, em 

Quelimane quando a refeição na sua grande maioria não é arroz com feijão por 

exemplo, as crianças choram, choram de tristeza pelo hábito, ânimo e a delícia que 

têm quando comem esses alimentos. Tem também em ambas farinha de milho e 

mandioca, no Brasil mais conhecida de Fubá de milho e de Aipim (mandioca 

específica). Todas têm comidas típicas, a começar por Florianópolis tem tainha 

(espécie de peixe), muito café e queijo e Quelimane também tem mukapata, thodwé 

e galinha à zambeziana. Como podemos notar nos exemplos seguintes para o caso 

dos estudantes de Florianópolis: Pela manhã gostaria que acordássemos cedo para 

tomar um café da manhã com alimentos típicos da sua região, afinal a melhor 

forma de se conhecer um local é com o estômago (Aluno1, turma1, 2019).Fiquei 

maravilhado com a culinária, as tradições e os hábitos moçambicanos 

(Aluno12, turma3, 2019).E para o caso dos estudandes de Quelimane: Provar a 

gastronomia e os pratos típicos[…]. Quero convidar a todos os de 

Florianópolis a visitar o meu distrito [município] que se chama 

Quelimane(Aluno12, turma1, 2020), e Oh Gabigol gostaria que viesse cá em 

Moçambique principalmente na cidade de Quelimane para vir provar o saboroso 

prato de todwue(Aluno11, turma3, 2020). 

 

             c) Na conversa intercultural 

A conversa intercultural foi uma das últimas atividades contempladas nas 

dinâmicas que serviram para a operacionalização das oficinas pedagógicas, ficamos 

com os seguintes registros de proximidades. Para os estudantes do IFSC-F e da 

ESGPL-Q foi nos aberta a possibilidade de conversar, conversar com respeito e 

quase seguindo todos os ditames dos direitos humanos e humanizantes (como 

respeito, solidariedade, empatia e alteridade nos seus mais diversos eixos da 

singularidade). Foram nos contando que, por exemplo, a oficina fora uma 

experiência irredutível e diferente que agregou valores e nos aproximou na troca de 

saberes e conhecimentos dos dois contextos a partir das dinâmicas realizadas. 
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Aliás, como o nome diz, conversa intercultural, não haveria melhor experiência que 

conhecer a cultura e outros aspectos de determinado povo por meio de conversa 

intercultural na escola, isto é, partindo da escola com a pesquisa para nos conhecer 

e reconhecer nas múltiplas facetas da vida. 

Houve o que é comum por meio da interação conversacional, a curiosidade 

e a abertura de e para desconstrução de vários saberes e conhecimentos que nos 

são ditos e/ou observados com base nas mídias sociais e outros canais de como são 

as pessoas nelas residentes. Por isso que tivemos falas registradas no nosso 

caderno de campo dando conta do contributo das oficinas pedagógicas para o 

aprendizado comum e instigação e estimulação de querer conhecer mais cada 

contexto. Sem falar do elogio que tivemos logo na fase de criação das oficinas, como 

a seguir destacamos: 

 

A [oficina pedagógica] do Machaia me fez pensar como 

acabamos negligenciando os povos devido a interferência 

da cultura, questionar por que sabemos tantas coisas da 

Europa, sua cultura, porém não sabemos onde fica 

Moçambique (Aluna cinco). Confesso que me senti 

envergonhada de não conhecer nada do continente 

africano, e de estimular minha criatividade pensando 

como seria o local onde Machaia nasceu (Aluna dois). A que 

mais me marcou foi a que o professor Machaia trouxe para 

a sala de aula o mapa da África e pediu que nós 

indicássemos onde se situava Moçambique. Foi uma prática 

muito interessante que revelou o quão pouco sabemos 

sobre o continente africano, sua cultura, sociedade e 

valores (Aluno três). 

 
Como se pode notar acima que com o envolvimento e a prática dos 

estudantes nas oficinas pedagógicas trouxe ampliação e críticas construtivas dos 

intervenientes e isso contribuiu bastante para o nosso aprendizado recíproco de e 

sobre as representações culturais. 

Podemos afirmar aqui e agora que somos biologicamente homogêneos no 

ser pessoas (humanos), mas fortemente heterogênea no mundo na maneira de ser, 

estar, fazer e viver. Este é o grande, nobre e maravilhoso ganho dos povos. É 

preciso respeitar as diferenças, pois elas trazem e/ou fazem a beleza. Neste caso 

concreto, a beleza humana dos povos do Brasil e de Moçambique e mais 
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especificamente dos manezinhos (povo de Florianópolis) e dos machuabos (povo de 

Quelimane).  

 

❖Desafios 

Temos desafios macro e micros. O macro está relacionado com políticas 

culturais e curriculares ao nível local, nacional, regional e até internacional. O micro 

está relacionado com as pessoas, com as cidades, o seu dia-a-dia. 

Assim, ao nível dos mapas temos como desafio a discussão e ampliação de 

temáticas afins de aprendizado pelos currículos escolares dos dois contextos 

estudados. Embora em Moçambique já exista uma disciplina de nome Geografia e 

que falam do panorama geográfico do Brasil e do mundo, bem como da sua história. 

No Brasil isso também existe, mas com menor enfoque sobre Moçambique. 

Consideramos que no contexto do Brasil é necessário e urgente a difusão e 

potencialização dos estudos culturais, por exemplo com base nos mapas e culturas 

africanas e indígenas já que aparece na lei de diretrizes e bases da educação 

nacional. Isso vai permitir o (re)conhecimento de determinados limites de 

aprendizagem e envolvimento da procura e consolidação de saberes/conhecimentos 

de cultura geral, desde os de natureza endógena (dentro da cidade/país) até os de 

natureza exógena (fora da cidade/país). 

Os desafios ao nível de noção lugar/cidade prendem-se com a 

potencialização de relatos/poesias ou narrativas/redações da paisagem local a partir 

de in put da família, comunidade e até as escolas, o que permitirá a valorização das 

manifestações culturais de cada cidade e na cidade. Estendendo-se assim para 

muitas outras latitudes. 

Os desafios ao nível da noção povo tem a ver com a possibilidade de os 

residentes em Florianópolis estarem dispostos a também compartilhar experiências 

e vivências da sua cultura para com os outros. Os de Quelimane poderiam difundir 

cada vez mais as suas realidades culturais nas mais diversas plataformas virtuais, 

ou presencialmente, para abranger outras culturas, internacionalmente falando. 

Assim, esses povos e essas culturas seriam conhecidas e reconhecidas como 

patrimônio cultural das cidades de origem e fortificariam as relações intra e 

interculturais. 
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Os desafios ao nível linguístico potencializam-se pela contínua abrangência 

do sotaque local dos manezinhos e do povo brasileiro, bem como de outros povos, 

contemplando as línguas nativas dos povos originários no currículo. É necessário 

que haja estudos aprofundados das línguas nativas (indígenas e afro-brasileiras) 

para a sua democratização e liberação nos vários sistemas e níveis de ensino. 

Embora os estudantes do IFSC-F não tenham mencionado sobre as suas línguas 

nativas, elas existem, mesmo em pequenas comunidades linguísticas. Para o 

contexto de Quelimane e de Moçambique pedimos o envolvimento de muitos setores 

da sociedade e principalmente o alargamento de aprendizagem da língua echuabo e 

outras em todo o ensino fundamental. Já que esta ocorre muito em determinados 

cursos de algumas universidades do país. Pedimos para que a “luta” pela 

padronização das línguas bantu e a edificação do português de Moçambique seja 

uma realidade. Deste modo, saberíamos quais e quantas línguas são faladas em 

Florianópolis e em Quelimane e quem são os seus falantes.  

Os desafios ao nível de noção de comida também têm muito que ser 

divulgado. A comida faz parte dos humanos/seres vivos, embora pessoas com 

menos recursos nem sempre tenham.  

É necessário que as comidas locais sejam feitas e difundidas em sites 

credíveis e outros espaços apropriados, bem como possam ser incentivadas o seu 

consumo. Aliás, a alimentação que temos e fazemos nos conduz para a nossa 

saúde. Por isso Eduardo Campos no seu livro intitulado “A Gramática do Paladar” 

cita  Michel Onfray in “O Ventre dos Filósofos” salientando  que  “a cozinha é uma 

das belas-artes pelas quais podemos resolver o problema da existência” (CAMPOS, 

1996, p. 4). 

Para o caso de Florianópolis e de Quelimane pedimos a existência de 

restaurantes, feiras e outros locais que sirvam comidas típicas do contexto brasileiro 

e moçambicano. Onde pratos como mukapata, galinha à zambeziana e mucuane, 

por exemplo, sejam mais explorados e divulgados de um lado, e a tainha, o pastel 

de frango com caldo de cana e a tainha, por outro lado, se tornem cartões postais da 

cidade de Florianópolis. Nesses alimentos, para o caso da cidade de Quelimane, 

poderiam ser contemplados também o matago, as verduras locais e frutas tropicais, 

e para o contexto da cidade de Florianópolis, poderiam ser difundidas para além das 

várias espécies de café, queijo e frutas como maçã, uvas, pêssegos abundantes no 
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Estado de Santa Catarina. Assim, os hóspedes e outros visitantes das duas cidades 

já teriam indicações de onde comer alimentos típicos de cada região/local. 

Estes desafios no âmbito sociocultural permitem aos povos e principalmente 

aos acadêmicos para que não façam ou sejam parte da “elite do atraso” de Jessé de 

Souza (2017). Propomos que eles se movam cada vez mais para o bem e melhor 

das suas comunidades/sociedades. Cada povo e cada cidade com o seu passo 

possível para a convivência entre culturas e relações intra e interculturais nos mais 

diversos cantos da vida. Não é por acaso que Stuart Hall (2016, p. 21) afirma que “o 

sentido é o que nos permite cultivar a noção de nossa própria identidade, de quem 

somos e a quem «pertencemos»”.  

Notamos que os diálogos interculturais e Estudos Culturais embasados na 

teoria da desconstrução, pós-colonialidade/decolonialidade, críticas e auto-críticas 

de saberes e múltiplos conhecimentos, são “pratos” férteis de convivência e 

experiências culturais. O que possibilitou que a nossa pesquisa se tornasse uma 

representação cultural participativa, em que todos os intervenientes da e na 

realização das oficinas pedagógicas fossem de suma importância dada a sua 

contribuição singular, diferente e única na pesquisa. Assim, “O perigo de uma 

história única” de Chimamanda Adichie (2019), o “Orientalismo” de Edward Said 

(1978), o “Lugar de fala” de Djamila Ribeiro (2019a) e a “Interculturalidade” de 

Severino Ngoenha (2013) e especificamente os Estudos Culturais de Stuart Hall 

(2015, 2016 e 2018) foram evidenciados/apresentados, discutidos e potencializados 

para o aprimoramento e a aprofundamento das representações culturais de, com e 

sobre Quelimane e Florianópolis.  

Vimos que a Educação no geral e de modo restrito (seja ela familiar como 

também escolar) permitem a socialização dos seres humanos nos mais diferentes 

eixos da vida. Foi o que possibilitou também a realização desta pesquisa. Aliás, 

pautamos desde cedo para que tivéssemos uma pesquisa justa à semelhança do 

que é uma escola justa de François Dubet (2008, s/p), aquela que “distingue o mérito 

de cada um independentemente de seu nascimento e de sua origem social”. Por 

isso que o Patrono da Educação Brasileira, mundialmente conhecido e reconhecido, 

Paulo Freire, nos aconselha para a educação libertadora e a sua função dialógica. E 

igualmente Nelson Mandela afirma que “a Educação é a arma mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo”. Mesmo que não mude deixa o seu contributo 
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para a sociedade e ou outras gerações, por isso pensamos em promover uma 

sugestão de prática de oficinas pedagógicas que se inspirem nas nossas dinâmicas 

e, que ela não obedeça a uma hierarquia pré-estabelecida e um andamento 

normativo e numeral da sequência do que se vai fazer. Isto é, uma espécie de 

projeto pedagógico que possa adotar noções várias e múltiplas e/ou categorias que 

se acharem relevantes e apropriados para o trabalho que se pretenda alcançar.  

 

Quadro05: Projeto Pedagógico Possível. 

Oficinas Pedagógicas de e sobre Representações Culturais 

Sinalização dos 
Mapas 

Escrita da Carta-convite Conversa Intercultural 

Podem ser mapas; 
textos de vária 
natureza; jogos 
didáticos e/ou 
brincadeiras 

socioculturais. 

Contemplando noções de 
lugar, povo, língua, 

comida e outras que se 
acharem apropriadas 

para a pesquisa que se 
realiza. 

Que possibilita troca, 
debate, discussões, 
crítica, auto-crítica, 

indagações, 
questionamentos e 

possíveis respostas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esta tabela pode ser modificada/alterada, ampliada e criticada. A oficina 

pedagógica pode ser iniciada de baixo para cima, da esquerda para direita e vice-

versa. Pode-se usar o papel que se achar apropriado para a configuração das 

cartas-convite. O mais importante é que a dinâmica ocorra de modo ameno, passo a 

passo e dentro do estabelecido tendo em conta os objetivos a alcançar. Aliás, não é 

imperioso que obedeçademarcações pré-estabelecidadas e uma hierarquia 

sequencial. Isto quer dizer que se pode iniciar pela escrita da carta-convite, por 

exemplo, e ou pela conversa intercultural e depois os passos subsequentes. 

Também, como pontuamos, as dinâmicas podem ser promovidas através de vários 

gêneros literários (narrativo, poético e dramático), optando pelo tipo de texto mais 

apropriado para cada situação/dinâmica.  

Agora passamos à concretização dos objetivos da pesquisa, quanto à este 

quesito  temos a dizer que quando pensamos em fazer a pesquisa e efetuamos as 

oficinas pedagógicas no Instituto Federal de Santa Catarina em Florianópolis (IFSC-

F) e na Escola Secundária Geral Patrice Lumumba em Quelimane (ESGPL-Q) 

tínhamos como objetivos específicos  identificar  sinalizando nos mapas geográficos 

as cidades envolvidas neste estudo, descrever as peculiaridades e singularidades 
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ditas e escritas pelos estudantes destes dois contextos a partir das cartas-convite e 

por último, apresentar a conversa intercultural que pudesse demonstrar quais 

representações culturais  de, com e sobre Quelimane e Florianópolis e seus povos 

circulam e circundam os estudantes desta pesquisa. Todas estas questões foram 

realizadas, apresentadas e demonstradas anteriormente pelos estudantes, como 

podemos ver a sinalização do mapa de Moçambique pelos alunos do IFSC-F com 

tendência às proximidades da rota marítima do oceano Atlântico e a demarcação 

pontual assertiva na grande maioria dos estudantes de ESGPL-Q em relação ao 

mapa do Brasil no continente americano. 

Vimos também que ao escrever as cartas-convite,  os intervenientes da 

pesquisa em Quelimane pautaram mais pela escrita da cultura pop 

brasileira/cantores (as), pelo enfoque e nominalização de atrizes, apresentadores e 

jogadores de futebol do e no Brasil e falaram com detalhes a ânsia de querer 

conhecer o Brasil e Florianópolis pelas suas belezuras. Vimos igualmente que os 

estudantes do IFSC-F pautaram mais pela tropicalidade (fome, guerra/miséria, 

calor), embora reconhecessem a alegria brincante e o uso de roupas coloridas por 

parte do povo de Quelimane.  

Na conversa intercultural houve curiosidades, indagações e alguns 

esclarecimentos que deixaram muitos dos intervenientes na e da pesquisa muito 

mais curiosos e outros impactados com a desconstrução dos saberes e 

conhecimentos múltiplos e  plurais apresentados na fase da dinâmica dos mapas 

geográficos, nas cartas-convite que engloba as noções de lugar/cidade, povo, língua 

e comida, para além da dinâmica da interculturalidade de maneira conversante. Isso 

nos leva a afirmar que conseguimos concretizar os objetivos traçados para esta 

pesquisa, o de compreender como os estudantes destes dois contextos apresentam 

as representações culturais de, com e sobre a cidade de cada lado e o seu povo. 

Queremos com isso advertir aos leitores desta pesquisa para que considerem a 

conversa intercultural como instrumento/mecanismo ou estratégias de análise de 

conteúdo (ou dados). 

Compreendemos que as representações de, com e sobre Quelimane e o seu 

povo tem a ver com a cidade ser pequena e pobre, mas com um povo alegre e 

divertido. Vimos que para o caso de Florianópolis e o seu povo as representações 
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culturais estão mais relacionadas com a paisagem linda e o povo com certos 

fechamentos na maneira de ser e estar. 

Podemos afirmar que as dinâmicas de sinalização dos mapas, a escrita das 

cartas-convite (com as noções de lugar, povo, língua e comida) e as conversas 

interculturais que efetuamos durante o processo de pesquisa trouxeram 

conhecimentos e reconhecimentos da existência de saberes e aprendizagens 

múltiplas e plurais. No contexto moçambicano notamos o reconhecimento de que “a 

sociedade moçambicana é multilingue, pluri-étnica, multi-racial e socialmente 

estratificada” (DIAS, 2010, p. 6). Para o contexto brasileiro, notamos a diversidade 

cultural bem acentuada, mas a diversidade linguística silenciada e não reconhecida 

para o uso oficial. 

Sem dúvida, os estudantes do IFSC-F e da ESGPL-F trouxeram e 

demonstraram-nos um aprendizado multifuncional, linguístico, interdisciplinar e 

sociocultural dos dois contextos estudados nesta pesquisa. Aliás, “a escola é, sem 

dúvida, uma instituição cultural” (MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 160). Deste modo, 

“espera-se que o desenvolvimento dos sistemas escolares não apenas amplie o 

‘capital humano’ e as competências úteis à economia, mas torne os indivíduos e as 

sociedades melhores” (VALLE, 2013, p. 289). As oficinas pedagógicas possibilitaram 

de maneira simples, amena e harmoniosa que os estudantes representassem 

culturalmente as suas cidades e os seus povos. Aliás, notamos que não existe vida 

descolada da história/do percurso. Nisto, os do IFSC-F representaram Quelimane e 

Moçambique com base na tropicalidade, na existência de misérias, fome, 

guerras/conflitos, calor de um lado, e alegria das pessoas e uso de roupas coloridas 

e existências de comidas típicas de outro lado. Os estudantes da ESGPL-Q 

pautaram nas suas representações culturais mais sobre a paisagem maravilhosa de 

Florianópolis e do Brasil, ilustrando atrizes de novelas, amor pela cultura pop 

brasileira (onde destacaram alguns cantores e conpositores) e pelo futebol. Aleḿ 

disso falam do receio pela discriminação e/ou racismo, não se esquecendo de 

mencionar o seu gosto pela terra-mãe chamada Moçambique, o nacionalismo e 

patriotistimos e auto-estima pela cidade de Quelimane, para além de transbordarem 

a sua solidariedade, o ser povo brincante e hospitaleiro de outro lado. 

Deste modo, pensamos que o currículo local em Moçambique e no Brasil 

poderiam fazer parte da formação formal e informal onde as lições, discussões e 
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reflexões acadêmicas e socioculturais na contemporaneidade seria um prato forte de 

aprendizagem, a considerar que “a representação conecta o sentido e a linguagem à 

cultura” (HALL, 2016, p. 31). Assim respeitamos a história, o percurso, as vivências e 

as experiências do dia a dia dos povos de Florianópolis e de Quelimane, rumo ao 

reconhecimento e desenvolvimento de práticas culturais da humanidade de forma 

humanizante nos mais diversos espaços/contextos. 

 

●Limitações 

Uma atividade desta natureza nos propõe certos desafios que nem sempre 

estamos preparados para enfrentá-los, mas com o envolvimento e a reciprocidade 

possível em sala de aulas, emanadas pelas escolas democráticas e com 

democratas, foi possível superá-los. Contudo, as limitações sempre ficaram 

presentes na medida em que nos ocorria quase sempre a questão: como falar de 

representações culturais/coisas que são o seu cotidiano? Isto é, você vive no 

processo? Como apresentar e potenciar com ciência a objetividade da subjetividade, 

já que esta última ocorre nas nossas veias e nos nossos corpos diariamente? 

Um trabalho desta natureza está impregnado de objetividade e subjetividade 

das coisas/pessoas, obviamente. A escrita do português brasileiro, num primeiro 

momento, foi um limitante, pois nós primeiro pensamos em nossa língua bantu 

(“emakhuwa”, língua do povo makuwa/Nampula), depois tentamos enquadrar o 

pensamento na fala ou escrita do português de Portugal como consequência da 

colonização e que é o eixo linguístico oficial de comunicação em Moçambique, 

depois disso, tivemos como desafio, num segundo momento, readaptar a nossa 

maneira de pensar linguístico e culturalmente falando para o português oficial do 

Brasil. 

A Covid-19 foi outro limitante, principalmente no contexto moçambicano/na 

ESGPL-Q, a começar pela reconfiguração do período estipulado para a realização 

da pesquisa, a interação em sala de aula obedecendo o distanciamento físico, o uso 

das máscaras e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, como  

uma das medidas preventivas contra a pandemia. O que fez com que não houvesse 

abraços, apertos de mão e outros gestos característicos da moçambicanidade e, 

como norma, de boa convivência. Consequentemente, a pandemia alargou/estenteu 

o nosso tempo cronológico e obviamente psicológico à medida em que só 
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terminamos o trabalho de campo no segundo semestre de 2020 e o nosso estado 

emocional/psicológicomudou, para além de não conseguirmos viajar no momento 

exato para o Brasil pelo bloqueio sanitário. Tudo isso contribuiu para a escrita da 

tese de modo lento e demorado, bem como sua defesa. Aliás, o PPGE/UFSC 

prorrogou o tempo letivo para mais um semestre como consequência da mesma 

pandemia.  

Igualmente tivemos como limitações a entrega das cartas-convite feitas 

pelos estudantes em Florianópolis, embora tenhamos comentado na conversa 

intercultural com os estudantes de Quelimane. Também, trouxemos ou temos as 

cartas-convites feitas  pelos alunos da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba de 

Quelimane e não tivemos tempo de entregar aos alunos para a sua leitura por pelo 

menos dois motivos, um, pelo tempo, tratar-se-ia de um outro ano letivo no IFSC e, 

dois, pelo fato da contínua vigência da pandemia o que obrigou ao IFSC desenvolver 

aulas remotas. Mesmo assim e independentemente de tudo, dos fatores limitantes, 

asseguramos que após a finalização e defesa da tese, vamos fazer a devolução aos 

locais de pesquisa e tantos outros, não apenas das cartas escritas, mas a totalidade 

do trabalho onde também as narrativas constam.   

Podemos afirmar com esta experiência que a vida não é só feita de glórias, o 

trabalho acadêmico-científico também obedece a várias etapas, umas das quais as 

limitações no percurso da pesquisa. Foi o que vimos, sentimos e vivemos. A 

destacar: a demarcação do título da pesquisa, a arquitetura das oficinas 

pedagógicas, os instrumentos a usar nas oficinas pedagógicas, a não percepção de 

algumas falas ao redigirmos/registrarmos no nosso caderno de campo na fase da 

conversa intercultural com os estudantes do IFSC-F pela tonalidade linguística, e a 

pandemia no contexto moçambicano, a escrita e finalização da tese. O que não 

impediu uma conversa mais imbricada e um brincar com o outro de modo mais 

descontraído e alegre durante o processo desta última fase.  

  Mesmo assim, temos a afirmar que alguns dos casos conseguimos 

contornar e por isso concretizamos os objetivos da pesquisa, e por conseguinte a 

finalização da escrita possível da tese. Outras coisas/situações continuarão como 

desafio, já que a própria existência humana é por si só um desafio na maneira de 

ser, estar, e nenhum trabalho acadêmico-científico é totalmente acabado.  

 



266 

 

 

●Vamos finalizar 
Em síntese, vimos as cidades de Quelimane e Florianópolis e seus povos 

cada um com suas particularidades e singularidades. Quanto às proximidades, 

vimos o gosto pela música, comida, novela, futebol e serem pessoas que gostam de 

lazer. Um dos maiores desafios para todos os contextos é o aprimoramento da 

convivência e experiências interculturais garantindo maior intercâmbio sociocultural, 

linguístico, paisagístico e gastronômico. Isto é, difusão da geografia e culturas de 

cada contexto e existências de espaços contíguos, partilha das línguas faladas em 

cada cidade e país, e maior troca de sabores dos seus alimentos típicos e o modo 

de preparo de cada cidade ou território. Aliás, como afirmava o estudo sobre a 

estética ou o belo artístico de Kant que a beleza não se define, mas sim sente-se. 

Esperamos que esta beleza possa ser sentida na pesquisa e desfrutada pelos 

leitores de hoje e do amanhã, sem ter receio de criticar e/ou ampliar o estudo. 

Para fechar, aprendemos com esta pesquisa/tese que as oficinas 

pedagógicas produzem e ilustram conhecimentos/saberes e  a desconstrução não é 

um “produto”, uma coisa pronta, mas sim ela acontece através do processo de 

troca/partilha, escuta/observação, indagação/discussão, percepção e compreensão 

“acessível” de uma determinada realidade tendo bases profundamente endógenas 

(em si) e exógenas (com o outro). Ela acontece, se manifesta e se concretiza de 

maneira amena a partir de trocas, gestos, sonoridades, falas/palavras ou frases que 

reverberam num determinado tempo, espaço ou contexto. Assim podemos afirmar 

que esta pesquisa foi uma autêntica aula dos Estudos Culturais onde as 

representações mais sonantes de Florianópolis e de Quelimane foram afloradas, 

discutidas e desconstruídas de maneira cooperativa e colaborativa, em que 

respeitemos as diferenças, pois são elas que fazem a beleza de um povo, um lugar 

e/ou uma cidade. 
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Fonte: Acervo do autor. 
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Fonte: Acervo do autor. 
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