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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENSINO DE GEOGRAFIA 

Linhas de Pesquisa para o Ensino de Geografia 

Caros estudantes, docentes e investigadores do Curso de Licenciatura em Ensino de Geografia do 

ISCED, este documento é um guia indicador das linhas prioritárias para o campo de investigações 

neste curso. É importante lembrar que os espaços onde vocês actuarão no final do curso, 

necessitam de acções bem direcionadas, estruturadas, com objectivos definidos e bem articulados. 

Assim, foram definidas as Linhas de pesquisa do Curso Licenciatura em Ensino de Geografia, 

para que possam orientar o vosso trabalho de Monografia, pesquisas, bem como a produção de 

trabalhos a serem apresentados em seminários e eventos ligados à área científica e educativa. 

Deste modo, procurem propor pesquisas que busquem possíveis soluções, com a finalidade de 

aprimorar a formação académica e sua vida profissional, levando-os a realizar um trabalho de 

investigação científica competente. Investiguem sobre temas relevantes, que possibilitam o 

entendimento de questões envolvendo as necessidades e exigências da sociedade, contribuindo 

para o seu processo de ensino-aprendizagem. 

A concepção de linhas de pesquisa tem como objectivo orientar e delimitar as áreas nas quais o 

Departamento de Ciências de Educação e curso de Geografia fará intervenções de pesquisa e sua 

posterior divulgação. Abaixo são indicadas as linhas de pesquisa. 

1. Teoria e método em geografia 

2. Geografia Política, Planeamento e Recursos Naturais 

3. Cartografia, Geoprocessamento, Imagens e Representações do Espaço Geográfico 

4. Geografia da Cidade e do Urbano 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-1
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-2
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-3
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-4
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5. Território, Economia e Dinâmicas Regionais 

6. Avaliação e Qualidade de Ensino em Geografia   

7. Educação e Desenvolvimento Sustentável  

8. Educação, Formação e Currículo em Ensino de Geografia 

9. Moçambique: Educação e Gênero 

10. Educação, Geografia e Políticas Educacionais 

11. Educação e Cultura 

12. Ensino a Distância e suas Dinâmicas em Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-5
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-6
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-7
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INTRODUÇÃO 

Linha de pesquisa representa temas ligados aos estudos científicos que se fundamentam em 

tradição investigativa, de onde se originam projectos cujos resultados guardam afinidades entre si. 

Este cenário ocorre quantos os estudantes finalistas de uns cursos iniciam os primeiros passos de 

uma investigação científica denominado como Projeto de pesquisa que é a investigação com início 

e final definidos, fundamentada em objetivos específicos, visando a obtenção de resultados, de 

causa e efeito ou colocação de factos novos em evidência. No entanto, caros estudantes finalistas 

do curso de Licenciatura em ensino de Geografia são convidados a identificar com base nas linhas 

de pesquisas apresentadas neste documento, de modo a se enquadrar e desenvolver os vossos 

projectos de pesquisa para terminar o curso. Sendo assim, exortamos aos caros estudantes para que 

possam submeter as propostas de projectos no fim de cada descrição de linha de pesquisa que se 

enquadra com o seu tema de modo a ter o acompanhamento pela coordenação. 

 

LINHA DE PESQUISA 1: TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA 

A abertura metodológica no âmbito desta linha de pesquisa tem como base a Geografia como 

ciência e enquanto tal seus fundamentos particulares, próprios, como ciência humana e social, e 

aqueles filosóficos mais amplos, significando seus aportes nacionais e conceituais situados na 

prática social e no âmbito da história das ciências, e em considerar o campo do pensamento 

geográfico na sua complexidade conceitual, consciente da realidade social interpretada, como 

processo social, e inserida em nexos relacionais com os demais campos do conhecimento 

científico. 

A complexidade do acervo conceitual do pensamento geográfico significa a abertura a diferentes 

tendências teórico-metodológicas e através delas reconhecendo os embates no plano da ciência 

postos por cada época. Assim, esta linha de pesquisa não é compreendida enquanto uma articulação 

estreita de concepções, mas como totalidade aberta e tencionada por visões de mundo, inclusive, 

contraditórias. As concepções geográficas são examinadas no seu movimento de constituição, na 

sua potência interpretativa e nos seus limites, objetivando projectar o campo da geografia a novas 

possibilidades e diálogos. Esta linha de pesquisa abarca, portanto, a História do Pensamento 

Geográfico, compreendida não como cronologia, mas como busca de compreensão 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-0
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-1
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da historicidade do pensamento geográfico. Isto significa mergulhar em seu universo filosófico, 

em uma perspectiva que liga o pensamento científico ao filosófico e ao mesmo tempo, às condições 

sociais de sua produção. Ou seja, o tripé (inter-relacionado) formado pela filosofia da ciência, pelo 

“momento-mundo” e pela ciência no âmbito de sua própria institucionalização-consolidação-

reprodução – é que permite que teçamos a história do pensamento geográfico. 

 

LINHA DE PESQUISA 2: GEOGRAFIA POLÍTICA, PLANEAMENTO E RECURSOS 

NATURAIS 

Nesta linha de pesquisa, a Geografia Política e a Geopolítica são compreendidas enquanto ciência, 

ideologia e prática política considerando diferentes contextos históricos, envolvendo a história do 

pensamento e o debate teórico actual em seu movimento de renovação crítica, inclusive em uma 

abordagem diferenciada. Esta linha abarca a análise e a interpretação da nova Ordem Mundial sob 

o impulso da globalização, assim como a questão nacional, as nacionalidades, os movimentos 

autonomistas e a nova regionalização do mundo. Estudos sobre o planeamento em suas múltiplas 

possibilidades e sobre o Zoneamento Territorial enquanto estratégia de ordenamento e de acção 

política constituem, também, uma vertente analítica desta linha assim como a interpretação das 

transformações paradigmáticas do conceito de recurso natural à luz das novas tecnologias e de 

suas implicações geopolíticas. A crise contemporânea diante do paradigma socio ambiental, a 

ordem ambiental internacional e  os acordos internacionais ambientais, bem como sua 

implementação em Moçambique fazem parte do escopo analítico desta linha. Também faz parte 

desta linha a necessidade de tratamento adequado do tema, vincular os problemas ambientais à 

organização social acontecem a partir da forma com que essa sociedade organiza o aproveitamento 

de um dado conjunto de recursos. Isso significa que os problemas ambientais têm sentido a partir 

da existência da acção humana e são em grande parte consequência de suas acções. O meio 

ambiente é o local de acção da humanidade, onde ela busca atender suas necessidades, além de 

construir e multiplicar cultura. Não há apenas elementos e homens. Há, também, valores culturais 

no sistema de elementos, onde também interferem as técnicas produtivas que merecem o estudo 

no contexto geográfico. 

 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-2
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-2
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LINHA DE PESQUISA 3: CARTOGRAFIA, GEOPROCESSAMENTO, IMAGENS E 

REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

É cada vez mais evidente que os produtos cartográficos não são apenas representações do espaço, 

eles são elementos estruturais da própria produção desse espaço. Com esta linha procura-se atender 

às pesquisas em Geografia que se utilizam da coleta de dados e informações, e que realizam o 

tratamento, o processamento e, finalmente, a visualização e apresentação das análises da 

informação geográfica e sínteses do espaço, por meio do mapeamento (utilizando a linguagem 

gráfica e também as representações em imagens, mapas, gráficos, etc.). Para tanto, abre-se lugar 

para a discussão e pesquisa da espacialidade dos objectos geográficos e seus atributos e questões 

epistemológicas e pedagógicas inerentes a esse campo de estudos. Também são abordadas e 

aprofundadas as questões sobre a cartografia, o Geoprocessamento, suas técnicas e métodos (tanto 

analógicos como digitais), e seu papel na produção do conhecimento geográfico que se renova. 

 

LINHA DE PESQUISA 4: GEOGRAFIA DA CIDADE E DO URBANO 

A presente linha de pesquisa tem por objectivo a análise crítica da produção do espaço urbano, 

num período em que a modernização capitalista tende a se impor em todos os lugares do território 

Moçambicano. Trata dos fundamentos e das  contradições sociais, desdobrando a crítica à 

valorização do valor e do trabalho abstrato. O estudo do processo de urbanização permite 

identificar as condições concretas de formação e funcionamento das cidades, evidenciando ainda 

as contradições entre as práticas institucionais e dos movimentos sociais urbanos por melhores 

condições de habitação, trabalho, transportes, educação, cultura e também faz análise descreve e 

reflete sobre a urbanização, crescimento de Cidades, formação das médias cidades, desigualdades 

no espaço das cidades, entre inúmeros outros casos e tipificações. A perspectiva crítica do estudo 

das cidades e do urbano possibilita ainda a compreensão do quotidiano, das políticas públicas, dos 

processos sociais e dos usos do espaço que caracterizam a urbanização. 

 

 

 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-3
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-3
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-4
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LINHA DE PESQUISA 5: TERRITÓRIO, ECONOMIA E DINÂMICAS REGIONAIS  

 Esta linha de pesquisa coloca a dimensão socio espacial da economia e da política em primeiro 

plano, analisada sob diversas abordagens teóricas. A reconfiguração do território e a dinâmica dos 

fluxos de toda ordem, relacionadas com a reestruturação produtiva e com as mudanças nos 

processos de trabalho, em particular resultantes dos enfrentamentos da crise capitalista no mundo 

contemporâneo fazem destacar a necessidade de desenvolvimento de pesquisas sobre as 

transformações na produção e circulação, as migrações, o turismo, a mobilidade do trabalho e a 

divisão territorial do trabalho necessárias para a compreensão da dinâmica urbana e regional. 

 

LINHA DE PESQUISA 6: AVALIAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO EM GEOGRAFIA  

Esta linha de pesquisa pauta-se pela leitura e análise crítica da Geografia para chegar à inovação 

no campo educacional, vinculando teoria e prática para diferentes focos. Recobre estudos e 

metodologias próprias das pesquisas geográficas relacionadas ao fenômeno educacional que se 

debruçam sobre aspectos relacionados com o processo de ensino-aprendizagem de Geografia. 

Articula estudos que mantêm renovada a tradição de pesquisas acumuladas na esfera educacional 

tais como: ensino e aprendizagem de Geografia na perspectiva de diversas pedagogias; práticas 

educativas do estudo de meio e de estudos de caso; tendências do currículo de Geografia e da 

formação de Professores; práticas e saberes docentes; criação e análise de materiais didáticos; 

linguagem e tecnologia no ensino de Geografia e na formação de professores; urbanização e 

educação; ensino de Geografia no meio rural; ensino de Cartografia; relação entre a etnogeografia 

e educação escolar; ensino de Geografia e questão de gênero na educação; problemas da Educação 

Escolar; políticas educacionais; relação entre economia e educação; reformas educacionais e 

formação de professores; didáticas contemporâneas do ensino de Geografia; questões de 

interdisciplinaridade e ensino de Geografia; demandas escolares e sua espacialização; e, impacto 

dos resultados educacionais na sociedade, na cultura, na economia e na política. 

 

 

 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-5
https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-6
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LINHA DE PESQUISA 7: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

a) Estudos físico-geográficos; 

Esta linha de pesquisa tem como objectivo de estudo de análise geografia física ou fisiografia de 

estudo das características naturais existentes na  superfície terrestre e estudo das condições da 

natureza ou paisagem natural. A superfície da Terra é irregular e varia de um lugar para outro em 

função da inter-relação dinâmica entre os factores entre si e geográfica, portanto esta área de ensino 

consiste em conjunto com outros factores. A manifestação local deste produto dinâmica é 

conhecida como paisagem, que é em Geografia é um fenômeno de interesse particular. Uma das 

teorias clássicas para explicação da evolução da paisagem como produto da dinâmica. Portanto 

esta dinâmica traz diferentes ramificações da própria geografia, na qual os pesquisadores vão se 

identificar dentro destas ciências. 

b) Estudos socioeconômicos; 

Os estudos econômicos e sociais referem-se a um conjunto de procedimentos, actos, actividades 

realizados a partir da necessidade de consecução de determinados objectivos. Possui uma 

dimensão operativa e uma dimensão ética. Nesta ordem, no contexto das linhas de pesquisas cuja 

finalidade imediata é a emissão de um parecer acerca da situação que demandou o estudo, seja 

para garantir o acesso a benefícios e serviços, seja para mediar situações conflituantes. Pode ainda 

ser utilizado para analisar as condições de uma determinada população com vistas a subsidiar o 

planeamento e a gestão de serviços e programas, bem como a reformulação ou a formulação de 

políticas sociais. As situações que demandam sua utilização são variadas e por causa disso os 

estudos socioeconômicos assumem determinadas características e finalidades condicionadas tanto 

pelas especificidades das áreas (saúde, educação, judiciário), como pela natureza dos espaços sócio 

ocupacionais (o público, o privado) o que se coloca como um desafio para o assistente social. 

c) Estudos ambientais; 

As linhas de pesquisas de Estudos Ambientais confronta o pesquisador todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 

uma actividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

requerida, tais como: relatório ambiental plano e projecto de controlo ambiental, relatório 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-7
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ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área 

degradada e análise preliminar de risco. 

 

LINHA DE PESQUISA 8: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CURRÍCULO EM ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

As linhas de pesquisa sobre educação, formação e currículo em ensino de geografia tem por 

finalidade abrir uma janela de debate técnico e científico sobre a pertinência da educação e 

consequentemente a relação existente entre a formação e o currículo, ou vice-versa tomando como 

base o percurso físico-geográfico. Antes de mais, importa referir que a escola é uma das 

instituições ou formas responsáveis de dar resposta às exigências da sociedade, promover o 

Homem, através da transmissão de valores e da própria visão de mundo, ou seja, numa só palavra, 

à educação. 

Antes de mais, vale lembrar que para o caso moçambicano a história da educação, formação e 

currículo foi bastante ímpar, porém obedecendo o contexto estrutural e conjuntural. Por isso, pode 

se afirmar que o período compreendido entre 1974 e 1975 é considerado período de transição do 

governo português ao primeiro governo nacional, em que foi caracterizada por inovações atinentes 

à reestruturação dos programas de ensino. No período de 1975 a 1983, antes da introdução do SNE 

(sistema nacional de educação), foram reformulados os programas da 1ª à 11ª classe e alteração 

dos conteúdos. Entretanto, entre 1983 a 2004 foi introduzido o (SNE1) com inovações profundas 

no currículo do Ensino Primário e Ensino Secundário.  

Para a Educação, formação e currículo em ensino de Geografia requer-se um professor habilitado 

a orientar processos de ensino-aprendizagem individual e em grupo através de metodologias de 

trabalho independente, de natureza construtivista que suscitam uma interacção dinâmica entre 

professor-aluno, aluno-aluno e aluno comunidade desenvolvendo neles a competência de aprender 

a aprender. 

                                                           
1 Sistema Nacional de Educação 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-1
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LINHA DE PESQUISA 9: MOÇAMBIQUE - EDUCAÇÃO E GÊNERO 

Nesta linha de pesquisa é importante saber, antes mais, que a igualdade de gênero é um assunto de 

direitos humanos. Refere-se aos direitos, responsabilidades e oportunidades iguais para mulheres 

e homens. Inclui a perspectiva quantitativa que se refere à igual distribuição de mulheres e homens 

em todas as áreas da sociedade e a perspectiva qualitativa refere-se à necessidade de dar a mesma 

importância ao conhecimento, experiência e valores de ambos, homens e mulheres, direcionados 

a todas as áreas de desenvolvimento. Igualdade de género valoriza a pessoa humana de igual forma.  

Portanto, a igualdade de género na educação é um conceito complexo e difícil de medir. Na medida 

em que a plena igualdade entre géneros implica que se ofereça a raparigas e rapazes as mesmas 

oportunidades de frequentar a escola, e que beneficiem de métodos de ensino e de currículos 

isentos de estereótipos e de orientação escolar e serviços de aconselhamento que não sejam 

afectados por preconceitos de género. Ela implica também igualdade de resultados, em termos da 

duração da escolaridade, do desempenho na aprendizagem e das qualificações académicas e, em 

termos mais amplos, de oportunidades iguais de emprego e de remuneração para níveis similares 

de qualificação e experiência. 

Educação envolve o conjunto dos processos pelos quais aprendemos a nos tornar e a nos 

reconhecer como sujeitos de uma cultura. Para que nos tornemos sujeitos de uma cultura, é preciso 

que estejamos expostos, de forma continuada, a um conjunto amplo de forças, de processos de 

aprendizagem e de instituições nem sempre convergentes e harmoniosas do ponto de vista de suas 

prioridades e objectivos políticos; esse conjunto inclui, hoje, uma infinidade de lugares 

pedagógicos além da família, da igreja e da escola e engloba uma ampla e variada gama de 

processos educativos, incluindo aqueles que são chamados, em outras teorizações, de socialização. 

Portanto, tais processos educativos podem, grosso modo, ser divididos em intencionais e não 

intencionais, sendo que quase tudo o que aprendemos a definir como educação nos cursos de 

formação de professores/as e, também, o que se privilegia discutir como objecto específico desse 

campo se inclui nessa categoria de processos educativos intencionais, que poderiam, ainda, ser 

desdobrados em formais e não formais.  

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-1
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LINHA DE PESQUISA 10: EDUCAÇÃO, GEOGRAFIA E POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

A linha de pesquisa sobre Educação, Geografia e políticas educacionais dá primazia aos processos 

de evolução histórica das políticas educacionais em Moçambique. A História da educação em 

Moçambique é data a partir do período colonial, este período foi caracterizado pela dominação, 

alienação e cristianização. Foi o período em que surgiu a primeira regulamentação do ensino nas 

colónias, período da Monarquia em Portugal, a 2 de Abril de 1845. A 14 de Agosto do mesmo ano, 

foi estabelecido um decreto que diferenciava o ensino nas colónias e na Metrópole e criava as 

escolas públicas nas colônias. 

Em 1846 foi publicada a primeira providência legal para a organização da instrução primária no 

ultramar português; Em 1869, foi reformado o Ensino Ultramar, onde se decretava o ensino 

primário obrigatório, dividido em dois graus, com duas classes cada, em que as escolas estavam 

sob tutela das missões católicas. Em 1912 foi criada, em Lourenço Marques, a primeira escola 

secundária em Moçambique, o sistema de ensino em Moçambique era de dois tipos, 

correspondendo a duas concepções de educação para indígenas e educação da elite, para o 

colonizador e assimilado. O ensino oficial destinava-se à transmissão de valores e padrões 

aristocráticos. O ensino para indígenas era para o povo colonizado que praticamente estava 

reduzido apenas a aprender a ler, escrever e a domesticação. 

Desde a sua independência, o Governo de Moçambique tem considerado a educação como um 

direito fundamental de todos os cidadãos é essencial para a redução da pobreza e do 

desenvolvimento do país. O principal instrumento de planificação do Governo é o (PQG2), que é 

aprovado no início de cada legislatura quinquenal e contém os principais objectivos a atingir pelo 

governo eleito. Na Educação, os dois principais instrumentos de política são a (PNE3) e o (PEE4). 

                                                           
2 Programa Quinquenal do Governo 
3 Política Nacional de Educação 
4 Plano Estratégico de Educação 

https://plataforma.isced.ac.mz/course/view.php?id=786#section-1
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A Política Nacional de Educação foi aprovada em 1995 e estabelece as principais linhas de acção 

do Estado. O principal objectivo da PNE é “garantir o acesso à educação para um número crescente 

de usuários e melhorar a qualidade dos serviços prestados em todos os níveis e tipos de educação”.  

A definição das políticas nacionais de educação requer um esforço constante de alinhamento com 

as políticas regionais, continentais e globais. O Estado moçambicano já deu o primeiro passo com 

a aprovação pela Assembleia da República da revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação 

que substitui a que vinha vigorando desde 1992. As acções complementares podem incluir: 

A revisão da Política Nacional de Educação adoptada pelo Governo em 1995, por forma a reflectir 

os actuais desenvolvimentos do país e do mundo e a sua adesão a convenções e plataformas 

regionais, continentais e globais.  

 

LINHA DE PESQUISA 11: EDUCAÇÃO E CULTURA  

A linha de pesquisa educação e cultura tem por um lado como pressuposto o diálogo entre a 

diversidade cultural e educação, assumindo que não existe apenas uma cultura e não existem 

culturas melhores que outras, daí a necessidade de se fazer pesquisas que mostram a necessidade 

de se ter uma abordagem crítica e interdisciplinar. 

 Por outro lado, esta linha de pesquisa procura estudar e analisar os elementos sobre as dinâmicas 

de resistência e inovação cultural, em que se configuram as relações entre as “culturas dominantes 

e culturas dominadas”. 

Durante as últimas décadas vem se discutindo a incorporação da cultura no processo de ensino-

aprendizagem, alguns educadores e movimentos sociais, lutam para que suas culturas sejam 

legitimadas como essências e co-participante no processo de ensino, com relação à temática 

embasados na ideia de que a cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional e que 

tem um papel de suma importância na formação de um indivíduo crítico e socializado esses 

movimento reivindicam a inclusão da cultura no currículo escolar.  
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Deste modo, uma educação multicultural tem despertado uma série de discussões entre os mais 

conceituados autores e pesquisadores. Que buscam questionar a incorporação de pressupostos 

curriculares cooperativos para que assim o ambiente escolar se torne favorável aos alunos de todos 

os grupos sociais, étnicos e culturais.  

LINHA DE PESQUISA 12: ENSINO A DISTÂNCIA E SUAS DINÂMICAS EM 

MOÇAMBIQUE 

A linha de investigação sobre ensino a distância (semi - presencial e on-line) mostra-se bastante 

importante para sua execução na medida em que os recursos usados podem não se enquadrar em 

várias realidades de países subdesenvolvidos. Mas também a problemática dos ambientes (físicos 

e virtuais) e da qualidade dos envolvidos neste processo (Docentes, Discentes, Corpos Técnicos 

de Apoio ou Administrativo) exigem um trabalho de pesquisa bastante apurado para a validação 

de formato de ensino.   

Vivemos um processo amplo de inserção intensificada no campo das tecnologias de informação e 

comunicação, em que os saberes são fluidos e exigem constante actualização. O espaço 

educacional tradicional, a escola e a sala de aula, são naturalmente convocados a experimentar 

novas formas de produção e transmissão de conhecimento. Neste contexto, o surgimento em massa 

de cursos de educação à distância carrega potencialidades e desafios para os que pensam a 

educação. 

Na modalidade à distância, professores e alunos não estão no mesmo lugar geográfico, e o que 

efetiva o modelo é a interação com plataformas virtuais próprias das tecnologias de informação e 

comunicação. Seu potencial de abrangência é inegável, visto que o acesso ao ensino por muitas 

vezes é minado por questões de localização e fornecimento de material, mas não podemos deixar 

de analisar as fragilidades que ainda existem neste gênero de ensino. 

Pode-se destacar como pilares da vulnerabilidade do sistema de ensino à distância questões como 

a pouca eficiência de parte dos materiais didáticos disponibilizados, a existência de bibliotecas 

físicas e virtuais limitadas. Como preparar o aluno para a entrada na modalidade EAD5 
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potencializando a formação de um sujeito autônomo e criativo? Para uma educação plural e 

construtiva, são necessários docentes formados para actuar na modalidade.  

Um professor ou tutor que dá aulas tal qual estivesse numa sala presencial não conseguirá actuar 

de forma incisiva na formação dos alunos. Transpor o conhecimento prático para os ambientes 

virtuais de aprendizado não é tarefa simples e afecta directamente os educandos. Para que a 

qualidade da educação não seja afetada e não interfira na vida profissional dos estudantes, é 

necessário que alunos, professores/tutores e gestores estejam comprometidos com a construção do 

conhecimento e não apenas com a transmissão e absorção de conteúdo. 

 

O Coordenador do Curso de Licenciatura em Ensino de Geografia 

Prof. Doutor Sualé Amade 

 

 

 

 

 


