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Resumo 

Esta comunicação insere-se na linha de pesquisa do projecto O papel das organizações da Sociedade civil na educação e 

formação: o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe do CEA/ISCTE e tem como objectivo 
analisar a actividade que as comunidades islâmicas têm desenvolvido na Província de Nampula, no norte de 
Moçambique, na área da educação e formação, enquadrada no quadro mais geral da participação das organizações da 
sociedade civil como parceiras privilegiadas do Estado na construção democrática e no combate à pobreza.  
Procede-se à caracterização da relação entre o Estado e as instituições islâmicas que tradicionalmente asseguram a 
educação e formação das populações do Norte de Moçambique, destacando a situação de marginalização da educação 
tradicional e religiosa islâmicas, como resultado da imposição dos modelos educativos do Estado colonial e pós-
colonial. 
A segunda parte desta comunicação dá enfoque ao crescente protagonismo da actuação das instituições islâmicas na 
área social, a partir da década de 90, com a instauração do regime democrático, permitindo-lhes recuperar a actuação 
pública na área social.  É na área da educação que as confissões religiosas se destacam como complemento ao Estado, 
respondendo aos apelos lançados pelo Governo moçambicano para uma maior participação das instituições religiosas 
na promoção da educação, principalmente na componente cívica e moral das crianças e jovens, como é o exemplo o 
recente acordo celebrado em 2010 entre o governo moçambicano e as confissões religiosas nacionais para garantir 
uma intervenção na promoção da educação no país. 

Palavras-chave: Islamismo em Moçambique, educação 
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INTRODUÇÃO 

Um dos objetivos da década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) é melhorar 

a qualidade da educação por forma a re-orientar programas de educação existentes para promover a 

inclusão social, o conhecimento ambiental, cultural e económico, perspetivas e valores.  

O ensino islâmico constitui um sistema de ensino alternativo ou paralelo ao sistema de educação formal de 

vários países da África subsariana. Este sistema de ensino assente na aprendizagem do Alcorão é raramente 

a reconhecido oficialmente, como contributo para a educação das populações, motivo pelo qual este tipo de 

ensino permaneça ainda relativamente desconhecido pelos dirigentes estatais no planeamento das metas 

educacionais e raramente são considerados nas estatísticas e formulação de políticas e estratégias nacionais. 

Nesta comunicação pretende-se analisar o papel da escola da educação islâmica e o seu contributo para que 

Moçambique atinga as metas de Educação para Todos. A partir do estudo teórico e trabalho de campo em 

Nampula tentamos perceber de que modo este tipo de ensino pode dar resposta às necessidades 
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educacionais e socio-economicas das populações desfavorecidas e como é que as instituições islâmicas se 

esforçam para encontrar formas de melhorar os currículos para responder às necessidades dinâmicas do 

mercado de trabalho mercado.  

O sistema de ensino corânico existe em Moçambique muito antes da época colonial 

e tem-se mantido relativamente na periferia das políticas educativas estatais. Neste estudo, daremos 

especial atenção ao sistema de ensino islâmico não-formal, cuja articulação com o sistema de ensino formal 

constitui ainda um desafio para as autoridades educativas estatais e islâmicas. 

A EDUCAÇÃO ISLÂMICA 

A educação e o conhecimento ('ilm) ocupam uma posição importante no Islão e têm desfrutado de uma 

longa tradição intelectual desde o seu aparecimento. O sistema de ensino islâmico surgiu como resposta ao 

mandato divino expresso no Alcorão e foi concebido como meio de divulgação e aprofundamento da fé. Este 

sistema de ensino pretende abordar em primeiro lugar as necessidades espirituais dos alunos e oferecer-lhes 

alternativas de crescimento na fé. O Alcorão ocupa um lugar importante na educação e na formação das 

crianças muçulmanas, considerado a palavra de Deus, tornando a leitura e a escrita requisitos essenciais 

para o acesso à bênção divina. 

 A escola corânica tradicional Kuttab, funciona em diversos espaços, nas mesquitas, em casas particulares, 

lojas, ou mesmo ao relento e foi essencialmente concebida para crianças e jovens, que iniciam a 

aprendizagem por volta dos quatro ou cinco anos. O sistema Kuttab difunde um ensino centrado no estudo 

do Alcorão e nas obrigações religiosas (abluções, jejum e oração), compreende um número muito limitado 

de disciplinas e enfatiza a memorização e recitação como meio de aprendizagem, sendo quase inexistente a 

análise e discussão do significado do texto.  Depois de terem decorado a maior parte do Alcorão, os 

estudantes podem avançar para níveis superiores de ensino e continuar os seus estudos nas madrassas 

clássicas (de ensino de ‘ilm - conhecimento religioso islâmico). 

A escola Kuttab tem desempenhado a sua função social vital como o único veículo de instrução pública 

formal para crianças e continuou até ao aparecimento dos modelos ocidentais de ensino, nos tempos 

modernos, a ser um importante meio de instrução religiosa em muitos países islâmicos e regiões 

maioritariamente islâmicas, como é caso das comunidades costeiras islamizadas do Norte de Moçambique. 

Em Moçambique as escolas corânicas tradicionais são designadas madrassa. Na sua maioria correspondem à 

escola de mesquita e continuam a manter as mesmas características clássicas (aprende-se a recitar o Alcorão 

e conhecer os preceitos básicos da religião). Até aos anos 90 não há conhecimento da existência de 

madrassas clássicas (de ‘ilm – ensino religioso aprofundado) em Moçambique. Contudo os muçulmanos 

moçambicanos tinham acesso aos ‘ilm dos centros tradicionais de estudo islâmico da África Oriental, 
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Zamzibar, Lamu, Comores e também no Yemen, Egipto e a partir do século XX na Arábia Saudita, Sudão e 

Líbia (Bonate, 1999:2).  

Muito antes da ocupação efectiva do poder colonial em Moçambique, existia ao longo da costa oriental 

africana uma tradição de educação islâmica que está relacionada o advento do Islão na zona costeira da 

África Oriental. A fixação árabe e persa no litoral da África Oriental deu origem a comunidades de 

comerciantes, onde o cruzamento entre africanos, árabes e persas e mais tarde, indianos, deu origem a uma 

cultura regional afro-islâmica - a cultura suaíli. 

A educação religiosa islâmica na costa oriental Africana era difundida no interior de redes religiosas que 

estruturavam a autoridade religiosa do Islão suaíli. Estas redes estavam separadas e ligadas entre si e 

promoviam diferentes conhecimentos e saberes: a rede dos ulama1; a rede das confrarias e a rede das 

“praticas culturais pré-islâmicas da costa” que tem pontos em comum com a cultura do continente, muito 

influenciada pela cultura religiosa islâmica (TOPAN, 1991). 

O ensino islâmico e o uso do alfabeto árabe em quase toda a África Oriental, incluindo Norte de 

Moçambique tornou-se, tornou-se um atributo da elite, do poder e da alta sociedade, com capacidade para 

enviar os filhos para as prestigiadas  madrassas da região, em Zanzibar, nas Comores e no interior do Norte 

de Moçambique (CHAPANE MUTIUA, 2011).  

No período que precede o domínio colonial, a educação islâmica tradicional era realizada em mesquitas e 

residências de estudiosos islâmicos que representavam os centros de aprendizagem islâmica ao longo da 

costa Leste Africana. O ensino islâmico era praticado na forma de Darsa (sessão), realizado em halaqa 

(círculo de estudo) na residência do professor ou nos pátios das mesquitas.  

Na segunda metade do século XIX existiam escolas corânicas em todos os estabelecimentos costeiros, e a 

literacia em árabe e suaíli expandia-se da costa para o interior, incluindo mulheres e chefes do interior que 

correspondiam em suaíli ou nas línguas locais utilizando a escrita árabe. 

Esta tradição de ensino islâmico na África Oriental contribuiu para a formação de uma elite letrada e 

alfabetizada no norte de Moçambique, que durante a segunda metade do século XIX, num contexto de 

mudanças políticas, sociais e económicas impostas pelos portugueses em Moçambique, recorrem aos seus 

conhecimentos intelectuais e literárias (interpretes, redação de cartas e relatórios, contas registadas, etc.) e 

à experiencia em matéria administrativa, para ganhar dividendos políticos, económicos, conseguindo a sua 

sobrevivência. Os Portugueses recorreram a esta estrutura social e intelectual existente, chamando os ulama 

para várias funções na sua administração, tendo em conta a necessidade de mão-de-obra para assegurar a 

                                                 
1 Os sábios, eruditos, os detentores da autoridade no interior de uma comunidade muçulmana. 
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administração colonial que estava a ser criada. Os ulama não são apenas ‘académicos da corte’ com o eram 

na era anterior, mas também um corpo de funcionários civis, integrados num sistema administrativo de cariz 

ocidental e encontrando assim, o seu lugar no espaço colonial. Esta situação só se alterou após a ocupação 

efetiva do território que atualmente constitui Moçambique nos princípios do século XX. 

A ESCOLA CORÂNICA EM CONTEXTO COLONIAL 

Quando os portugueses ocuparam efectivamente o território moçambicano empenharam-se em consolidar 

o poder e a autoridade colonial portuguesa e pouca atenção foi dada à educação islâmica. A educação 

formal foi introduzida em Moçambique por missionários cristãos no meio do século XIX, para promover a 

evangelização e mais tarde se tornou um instrumento para a produção de mão-de-obra qualificada para a 

administração colonial. A marginalização das escolas corânicas foi reforçada por políticas educacionais 

implementadas pela administração colonial portuguesa, as escolas formais estabelecidas pelo governo 

colonial não serviam o ensino do Alcorão uma vez que a maioria das escolas eram geridas por missionários 

criando uma atitude negativa dos muçulmanos em relação à educação ocidental, abstendo-se muitos pais de 

enviar seus filhos para escolas do governo. 

O sistema educativo colonial, com a sua dicotomia pronunciada religiosa-secular, desenvolveu-se para 

formar funcionários que alimentassem as necessidades burocráticas e administrativas do Estado. A educação 

secularizada entrou em conflito com o pensamento islâmico e estilo de vida tradicional, e pela primeira vez 

na história, a escola corânica encontrou-se numa posição periférica.  

Confrontados com o secularismo do Estado, as escolas corânicas moveram-se para o espaço privado das 

casas e mesquitas muçulmanas. A educação religiosa continuou mas reduzida à esfera pessoal, não tendo 

lugar na educação pública. Se os estudantes muçulmanos desejassem ter formação religiosa, poderiam 

completar sua educação com a instrução moral existente em escolas religiosas tradicionais, Kuttab. Como 

consequência, dois sistemas de ensino diferentes evoluíram de forma independente, com pouca ou 

nenhuma relação oficial: as escolas ocidentais eram responsáveis pela educação das crianças europeias e das 

elites urbanas e as escolas corânicas tradicionais ocupavam-se do ensino das populações pobres e indígenas 

rurais. Esta dualidade era visível em Moçambique no tempo colonial.   

A língua do colonizador europeu que foi imposta como língua de comunicação e de negócios, afectando a 

balança de poderes entre muçulmanos e não muçulmanos e ativando a resistência à escola do colonizador.  

Desde a ocupação efetiva de Moçambique pelos portugueses, no século XIX, a presença muçulmana sempre 

foi vista como um obstáculo à expansão europeia. O carácter transnacional do islamismo constituía uma 

ameaça para muitos administradores locais, pois o Islão não era apenas uma religião, mas uma organização 
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política que continha diversas ligações a outros países, como Tanganica, Niassalândia e o Quénia, além das 

ligações tradicionais com Zanzibar e Comores. 

As autoridades coloniais conduziram a uma campanha anti-islâmica em Moçambique tomou quatro formas 

principais: repressão policial e militar das lideranças islâmicas principalmente no Norte; supressão da 

educação islâmica; estabelecimento da educação e da alçada da educação sob o monopólio dos missionários 

católicos portugueses e isolamento forçado dos muçulmanos moçambicanos do contacto com o resto do 

mundo islâmico.  

Em 1926, o regime de Salazar assume o poder e inicia a política educativa do estado colonial em relação a 

Moçambique ao reconhecer oficialmente o estatuto privilegiado da Igreja e das missões católicas enquanto 

instituições de educação e instrumentos de civilização de África, através do Acto Colonial de 1930. Em 1940, 

a concordata e o acordo missionário entre o Estado português e o Vaticano, o regime colonial português 

transfere para a igreja a responsabilidade do ensino rudimentar, uma espécie de ensino pré-primário, que 

todas as crianças negras tinham a obrigação de frequentar promovendo a política de assimilação. Esta 

aliança do Estado com a Igreja Católica resultou na imposição de restrições ao Islão. 

Mas essa estratégia foi vista como inadequada, porque os africanos poderiam voltar-se contra os 

portugueses. Na década de 50 assistiu-se à penetração de ideias nacionalistas, tendo começado a surgir 

associações clandestinas nos quatro distritos do Norte de Moçambique. Nos finais da década de 60 a maioria 

dos chefes tradicionais muçulmanos do Norte de Moçambique apoiava os movimentos de libertação, em 

parte por causa das políticas anti-islâmicas de Portugal e em parte porque os movimentos de libertação de 

Moçambique eram apoiados pela TANU, que tinha um grande apoio muçulmano, especialmente dos líderes 

das confrarias sufis. Perante esta ameaça, a administração colonial iniciou uma nova política em relação ao 

Islão em Moçambique. Os portugueses iniciam uma política de captação dos chefes tradicionais muçulmanos 

e dos líderes das confrarias sufis, representantes da maioria dos muçulmanos dos territórios do Norte de 

Moçambique, através da manifestação pública de apoio em detrimento do grupo wahabita2 que começa a 

emergir nos anos 60 do século XX. A nova política incluía também a abertura das mesquitas sob a alçada das 

confrarias e a tradução de obras islâmicas para português. 

 

 

                                                 
2O wahabismo, corrente no Islão que defende o retorno ao Islão primitivo como fonte de unidade e identidade 

muçulmana, a renovação da língua árabe e da educação islâmica tornou-se em Moçambique uma categoria de 
acusação ambígua contra alguns muçulmanos, muitas vezes utilizado como sinónimo de integrismo e de oposição às 
confrarias. 
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AS RELAÇÕES ENTRE O ISLÃO E O ESTADO MOÇAMBICANO 

Em 1975, Moçambique ascendeu à independência sob a liderança da FRELIMO que adoptou o socialismo de 

Estado, como instrumento de modernização rápida da economia. O novo Governo abandonou a política 

colonial de aliança com as instituições religiosas, que deu origem a uma íntima relação entre o Estado 

colonial e a Igreja Católica Romana. As organizações islâmicas sofreram, como as outras confissões 

religiosas, a hostilidade do regime, apesar de nunca ter sido formalmente interditado o direito de liberdade 

de expressão religiosa (CARVALHO 1999: 314-315). Esta política de oposição em relação às religiões limitou 

os movimentos do pessoal religioso e não autorizava a entrada no país de novas organizações religiosas 

(MORIER-GENOUD, 2000:419). De acordo com Morier-Genoud (2002:127-128), esta atitude de restrição das 

actividades religiosas vai gradualmente desembocar numa política anti-religiosa, a partir de 1977.O ensino 

de base religiosa como o das escolas corânicas ou, ao nível superior, dos prestigiosos estabelecimentos em 

países islâmicos, foi desencorajado e desvalorizado. Nas regiões do norte de Moçambique, fortemente 

islamizadas, as autoridades tradicionais islâmicas sentiram a hostilidade e desconfiança por parte do novo 

governo pela sua proximidade com o regime colonial. A situação de marginalização da comunidade 

muçulmana continuou nos primeiros anos de independência.  

Para contrariar esta situação de hostilidade por parte dos novos dirigentes moçambicanos, a comunidade 

muçulmana empenhou-se em contactos com o restante  

Mundo islâmico, recolhendo fundos que permitiram a muitos estudantes prosseguir os estudos em 

universidades árabes prestigiadas, denunciando a repressão do Islão no seu país, procurando dar um novo 

impulso à religião do Profeta  (ALPERS, 1997:318-319).  

O dinamismo e a influência da comunidade Muçulmana obrigou a nova elite política a mudar a sua política 

de restrição e controlo religioso e a entender-se com os muçulmanos locais, para contrariar o apoio por via 

dos países árabes à RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) durante a guerra, para beneficiar do 

suporte eleitoral e ganhar um mínimo de legitimidade popular (uma vez que o Islão tem a vantagem de ser 

há muito uma presença com raízes e influência históricas muito significativas em Moçambique, tendo por 

isso ter o poder de reclamar uma identidade popular profunda) e ainda para conseguir financiamentos dos 

países árabes promotores de uma nova versão puritana do Islão. A partir dos finais da década de 80, o 

Governo começou a adoptar uma política mais flexível abandonando gradualmente a militância marxista. 

Esta abertura do governo moçambicano em relação aos países árabes e o dinamismo da Comunidade 
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muçulmana resultou na recomposição do islamismo em Moçambique3, estabeleceram-se novas modalidades 

nas relações afro-árabes, há muito existentes no domínio religioso, mas que passam a assumir formas 

diplomáticas e de política missionária activa (COULON, 1983: 161-162).  

Com o restabelecimento das ligações antigas com o mundo árabe, assistiu-se efectivamente ao 

aparecimento dos primeiros representantes do reformismo islâmico em Moçambique. Estes novos 

muçulmanos moçambicanos são sobretudo influenciados pelo wahabismo. Inspirados neste movimento 

político-religioso, condenam as práticas populares do culto dos santos e dos seus túmulos, praticado pelo 

islamismo difundido pelas confrarias Sufis. As prioridades dos reformistas são a aquisição de conhecimentos 

científicos modernos para cortar com a dependência do ocidente e a modernização do ensino arábico-

islâmico. Assistiu-se em todo o lado a uma proliferação de escolas corânicas, criaram-se novas modalidades 

de organização e de educação – mais eficazes que as confrarias – suscetíveis de fazer face ao desafio 

ocidental, com o aparecimento das primeiras escolas muçulmanas renovadas, onde o árabe é ensinado de 

modo mais moderno e sistemático e foram introduzidas disciplinas como a matemática e a geografia 

(COULON, 1983:153-162).  

Um dos aspectos mais expressivos deste movimento de renovação islâmica foi a multiplicação e o vigor das 

organizações islâmicas que atuam em Moçambique, com ligações a organizações internacionais islâmicas 

regionais (sedeadas na África do Sul) e com os países da “linha da frente” da promoção do Islão (Arábia 

Saudita, Sudão, Egipto, Paquistão, Kuwait, etc.).  

O crescimento das Organizações Islâmicas teve como consequência emergência de uma clivagem entre o 

Islão Africano (as formas tradicionais locais da prática do Islão, o Islão sufi difundido pelas confrarias) e o 

Islão das correntes radicais promovido por organizações sedeadas no mundo Árabe (PAZ & TERDMAN, 2007: 

10). No caso moçambicano, o resultado foi o reagrupamento dos muçulmanos na sua maioria no Congresso 

Islâmico4 e no Conselho Islâmico5, respetivamente. 

                                                 
3 Para mais detalhes sobre a reacção da comunidade muçulmana e a relação com a RENAMO, ver Morier-Genoud, 
2002, L’Islam au Mozambique après l’independence, L’Afrique Politique – Islam d’Afrique: entre le local et le global, 
Editons Karthala 
4 Congresso Islâmico de Moçambique rivaliza com o Conselho Islâmico de Moçambique em termos de influência sobre a 
comunidade muçulmana moçambicana. Congrega os muçulmanos praticantes do rito Chafi, que procedem a uma 
interpretação do Islão em contexto cultural, integrando o designado movimento sufista. Surge como estrutura 
emanada das confrarias, onde se corporiza uma mestiçagem sócio-religiosa que se traduz na integração de elementos 
das religiões animistas na prática do Islão. Está filiado na World Federation of Islamic Missions, no World Muslim 
Congress e colabora estreitamente com a Muslim World League. 
5 Conselho Islâmico de Moçambique (CISLAMO). Criada em 1983, esta organização muçulmana corresponde ao mais 
ortodoxo do ramo sunita do Islão, professando uma interpretação purista do Islão e da Xaria, negando o movimento 
sufista e surgindo como ferozes opositores da inculturação africana do Islão e das práticas difundidas pelas Confrarias. 
Mantém ligações muito estreitas com a Arábia Saudita e com o Sudão, surgindo frequentemente associados ao 
designado movimento reformista do Islão. Mantém relações próximas com o Africa Muslim Commitee e com a Liga 
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O ENSINO ISLÂMICO NA PROVÍNCIA DE NAMPULA 

Localizada a Norte de Moçambique, a Província de Nampula é a 5ª maior província moçambicana, com uma 

área de 81 km2, habitada por cerca de 3,2 milhões de habitantes em 1999, o que corresponde a 19% da 

população total moçambicana e lhe confere o 2º ligar da hierarquia provincial em termos populacionais. A 

população concentra-se maioritariamente nas áreas rurais e dedica-se à agricultura de subsistência e ao 

comércio. Apresenta um índice de pobreza de 68,9%, verificando-se que, não obstante a maioria dos pobres 

residir nas áreas rurais, é nas zonas urbanas que a incidência da pobreza alcança valores mais elevados. Na 

Província de Nampula, segundo o Censo de 1997, concentram-se 42,3% dos moçambicanos que, no país, 

declararam professar essa religião. A actual situação da educação na Província de Nampula é preocupante. 

As taxas de analfabetismo são consideravelmente mais altas do que no resto do país.  

À semelhança do que acontece no resto de Moçambique, Nampula tem uma grande diversidade de 

agrupamentos religiosos no seio da sua população. Estes agrupamentos religiosos estabelecem as suas 

próprias práticas e instituições de aprendizagem, diretamente relacionadas com os interesses e as ideologias 

específicas representadas pelas respetivas religiões e incluem frequentemente outras dimensões de 

aprendizagem não religiosas, tais como o sistema escolar público (PASSOS et al. 1996). Coexistem assim na 

província vários sistemas de educação: escolas corânicas tradicionais, escolas corânicas renovadas, escolas 

cristãs e escolas de cariz ocidental estatais e privadas.  

As instituições de transmissão do saber religioso das populações islamizadas do norte de Moçambique e da 

província de Nampula compreendem as escolas corânicas tradicionais e desde os finais da década de 80, em 

número reduzido, as escolas islâmicas renovadas de orientação wahhabita. O funcionamento dos dois tipos 

de escolas confessionais islâmicas remete para a existência de múltiplas identidades no islão local, com 

universos de produção, organização e transmissão de saberes religiosos e pratico-religiosos em vários 

aspectos diferentes e opostos, situando-se em termos de origem e presença históricas no país em tempos 

diferentes, com funcionamento, curriculum, saídas profissionais e redes de apoio exterior distintas.  

O calendário e o horário das madrassas são planeados de modo a que os seus alunos possam frequentar a 

escola oficial, sendo que a maioria dos alunos das escolas corânicas de Nampula frequenta a escola do 

sistema oficial (PASSOS et al. 1996). 

 

 

                                                                                                                                                                    
Mundial Muçulmana. Na Província de Nampula, a Comunidade Muçulmana da Província de Nampula, o Centro Islâmico 
de Formação Profissional e a Universidade Mussa Bin Bique são outras instituições a que o CISLAMO surge intimamente 
associado. 
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A ESCOLA CORÂNICA TRADICIONAL  

A maioria das populações islamizadas do norte do país frequenta as escolas corânicas difundidas pelas 

confrarias kuttab designadas em Moçambique de madrassa. À semelhança do que acontece na maioria das 

sociedades islâmicas, têm desempenhado um papel histórico fundamental como o pilar do sistema 

educativo mantendo-se até aos tempos modernos e resistindo à introdução do sistema de educação escolar 

colonial e pós-colonial. Apesar das especificidades das comunidades islâmicas moçambicanas, resultante das 

circunstâncias históricas, geográficas, políticas e económicas, as escolas corânicas tradicionais existentes na 

Província de Nampula são semelhantes, no que se refere aos objectivos e funções, às existentes noutras 

regiões islâmicas. 

Estas escolas são criadas por iniciativa da própria comunidade. A abertura de uma escola corânica não 

depende da sua relação com uma instituição reguladora. Apesar de dependerem directa ou indirectamente 

da comunidade, estas escolas não são públicas mas também não são particulares. Não precisam de 

autorização para funcionar, não existindo nenhuma entidade que controle ou oriente o ensino, imponha 

normas e o sancione. O único elemento de controlo do seu ensino e do comportamento do professor para 

com os alunos é a opinião da comunidade e dos familiares dos alunos (DIAS, 2005: 136). São escolas de 

operações de baixo custo, sustentadas pelos materiais locais disponíveis para a construção e equipamentos. 

Geralmente as madrassas tradicionais estão implantadas nos espaços físicos das mesquitas, em casos 

particulares, ao ar livre, à sombra de uma árvore. 

 A educação das crianças nas madraças inicia-se por volta dos cinco anos, acto que representa uma iniciativa 

de integração cultural e sociabilização plena, bem como de diferenciação em relação aos outros sistemas de 

ensino. Entrar na escola corânica significa entrar para a comunidade de crentes islâmicos (Umma), passando 

a ser reconhecido como digno de confiança e consideração, visto que para estas populações o Islão é um 

capital dentro da ordem social (AKKARI, 2004:12). 

Esta instituição básica de transmissão dos valores e rituais do Islão tem como objectivo formar os jovens 

macuas islâmicos e prolongar sem ruturas os valores, a pedagogia, a aprendizagem iniciada no seio da 

família e o entendimento tradicional do Islão. A formação moral é valorizada em relação à intelectual, 

procurando incutir nos alunos o sentimento de respeito pela ordem social comunitária e a ideia de 

submissão às autoridades, ideia fundamental no Islão. Os seus estudantes são preparados para servir as 

necessidades das suas comunidades, através de um curriculum baseado na leitura do Alcorão e na educação 

religiosa, com um único professor que raramente recebe formação pedagógica.  

Em geral, este tipo de escola não tem um calendário escolar fixo. Admite estudantes de todas as idades e 

leciona ao longo do ano, podendo os estudantes ingressarem a aprendizagem a qualquer momento. O 
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ensino não interrompe as atividades económicas ou sociais da comunidade, sendo ministrado num ritmo 

variável, que tem em conta os trabalhos agrícolas, as festas muçulmanas e as disponibilidades dos 

professores e alunos. Os professores ajustam o nível de instrução para ir ao encontro das habilidades 

individuais dos estudantes, sendo que as classes de estudantes variam de acordo com o tempo e níveis de 

instrução (AKKARI, 2004:11). 

A pedagogia destas escolas privilegia a oralidade na transmissão dos saberes. Apesar do saber se fundar na 

tradição escrita, pela importância primordial dada ao Alcorão, a transmissão do conhecimento nestas 

escolas deve-se à tradição oral, sendo tributária da memória e do ouvido, facto que tornou Islão professado 

pelas populações locais uma religião viva. No entanto a escrita é valorizada pelo seu valor sagrado, como 

reforço do poder dos talismãs, em que a escrita árabe e textos do alcorão são utilizados para reforçar e 

perpetuar a tradição macua.  

A credibilidade dos professores deve-se ao papel importante que desempenham na sociabilização religiosa 

das crianças sob a sua responsabilidade e não ao pouco consolidado conhecimento corânico da maioria dos 

professores. A capacidade de ensino dos professores está diretamente relacionada com o seu processo de 

aprendizagem, cuja maioria não fez estudos aprofundados. Apenas uma minoria iniciou a sua aprendizagem 

no interior da família e na kuttab e mais tarde aprofundou os conhecimentos religiosos no estrangeiro. Os 

professores fundamentam o seu prestígio no facto de serem capazes de transmitirem oralmente aos outros 

a sua interpretação adequada dos factos. O professor é o responsável por todas as matérias espirituais e 

materiais. Apesar de ser um ensino gratuito os professores beneficiam de compensações materiais, sociais e 

políticas, recebendo ofertas em géneros ou em dinheiro e também prestações gratuitas de trabalho nas suas 

atividades económicas, por parte dos pais ou familiares dos alunos (DIAS, 2005:135-137).  

Nas imensas escolas corânicas tradicionais existentes na província de Nampula. A língua veicular é a língua 

materna dos professores, perpetuando os valores tradicionais locais. As crianças aprendem, para além da 

língua materna, o macua, a ler e a escrever em árabe, ao contrário do que acontece nas escolas do sistema 

oficial público laicas ou cristãs, cujo ensino é realizado através da língua oficial portuguesa. Do ponto de vista 

da pertença étnica geralmente o professor e os alunos pertencem ao mesmo grupo étnico. No entanto, ao 

longo da História, os estudantes do Norte de Moçambique que pretendem aprofundar o conhecimento 

religioso, procuram a determinado momento do seu processo de aprendizagem, mestres reputados e 

grandes conhecedores de determinadas matérias noutras regiões do país ou no estrangeiro, 

independentemente da sua origem étnica (DIAS, 2005:143). A itinerância é outra característica da educação 

tradicional islâmica. Os seus estudantes movimentam-se no espaço islâmico à procura de novos mestres 

para aperfeiçoar a sua iniciação religiosa. O processo de aprendizagem baseia-se na relação entre mestre e 
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discípulo. O mestre inicia o discípulo nos conteúdos e na cadeia de guardiães de conhecimento, existindo 

uma ligação próxima entre professor e aluno (AKKARI, 2004:8).  

Não existe controlo pedagógico como acontece nas escolas de ensino oficial e caracteriza-se pela ausência 

de um regime de exames e diplomas. Existem algumas cerimónias de consagração pública quando os alunos 

atingem determinados níveis de conhecimento, como por exemplo, o fim da primeira leitura completa do 

Alcorão, etc. (DIAS, 2005:137). O conhecimento obtido nas escolas corânicas tradicionais é para ser utilizado 

no dia-a-dia, nas cinco orações diárias e nas outras cerimónias religiosas. Não se trata de um conhecimento 

que visa a preparação para a vida profissional mas para o quotidiano. Os pais enviam os filhos para as 

escolas corânicas tradicionais porque estas constituem indicadores/referências de moralidade, honestidade 

e disciplina, qualidades necessárias para o desempenho de funções de responsabilidade na comunidade. 

Após vários anos de estudo islâmico, o estudante regressa à sua comunidade de origem e é respeitado pelo 

facto de ser capaz de ler e recitar o livro sagrado e poder partilhar o seu conhecimento com os mais novos, 

dando continuidade à transmissão da tradição corânica (AKKARI, 2004:12). Por outro lado, ao enviarem os 

filhos para a madrassa existe a possibilidade de promoção económica e social, através das ligações entre as 

redes das escolas corânicas tradicionais das ordens sufi e as redes comerciais da região. Os estudantes que 

terminaram a escola corânica tradicional estão melhor habilitados para encontrar emprego nas actividades 

económicas tradicionais e no sector informal.  

Com a expansão do sistema de educação oficial ocidental, a escola corânica perdeu a centralidade nas 

regiões islamizadas do Norte do país como é o caso da província de Nampula, como consequência da perda 

de centralidade e declínio político e económico das confrarias em virtude do aparecimento activo do 

wahabismo na região. No entanto, continua ainda hoje a exercer uma influência importante no processo de 

sociabilização das populações e em certos contextos, permanece a única instituição educacional. Atualmente 

em muitas cidades da província de Nampula, as escolas corânicas tradicionais oferecem a educação pré-

escolar antes de as crianças iniciarem a escolarização na escola pública. Depois de entrarem na escola oficial 

conciliam o ensino moderno com o ensino corânico. Esta influência islâmica diminui à medida que se sobe na 

escala social. Mas nas zonas rurais, as escolas corânicas continuam a ser a instituição de transmissão do 

conhecimento islâmico mais divulgada e central na educação, por vezes o único actor em virtude da 

deterioração dos serviços governamentais.  

O Estado laico no seu sistema nacional de educação não reconhece as escolas de cariz religioso que não 

seguem o curriculum oficial, como é o caso das escolas corânicas tradicionais que, mantendo um carácter 

clássico, não conseguem corresponder à modernidade. No entanto, não se opõe à sua existência e 

funcionamento, sendo que o Governo, as ONG e os novos ulama procuram maneiras de aproximar as escolas 
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corânicas da modernidade. Mas esse processo encontra resistência por parte das camadas mais tradicionais 

(PINTO, 2010).  

O ENSINO ISLÂMICO REFORMADO 

Para fazer face aos desafios da modernização do país surgem nas últimas duas décadas do século XX, a partir 

das novas políticas educativas do governo e de iniciativas da própria comunidade muçulmana, novos 

modelos de escolas islâmicas que iniciam reformas no curriculum das escolas corânicas tradicionais através 

da inclusão de disciplinas seculares (como a geografia, a história, etc.) e de conhecimento religioso 

aprofundado (Ilm), para além da aprendizagem do Alcorão, permitindo a interação com o resto da sociedade 

na era moderna. Estas escolas visam enquadrar o conhecimento islâmico de maneira harmoniosa no 

conhecimento científico e tecnológico moderno ocidental, que permita aos estudantes possibilidade de 

seguirem uma educação regular e a entrada em universidades e outras instituições de ensino superior. Estas 

escolas islâmicas reformadas são reconhecidas pelo Estado e desenvolvem-se em paralelo com as escolas 

modernas integrando o sistema geral de ensino oficial. São bem vistas e frequentadas por muçulmanos e 

não muçulmanos, dando visibilidade e prestígio aos muçulmanos. 

Estas escolas constituem um desafio às madrassas tradicionais porque oferecem uma renovação religiosa 

geral através de um ensino religioso reformado, mas também visam oferecer uma educação alternativa à 

ocidental/estatal6: os professores são os novos ulama, formados no conhecimento islâmico ‘Ilm em centros 

islâmicos do Médio-Oriente com apoio de Organizações Internacionais como a AMA. A sua autoridade 

baseia-se no seu conhecimento das escrituras e na identidade que eles reclamam como essencial, a Islâmica 

e só depois a étnica e a nacional. A língua árabe é valorizada como elemento unificador dos diferentes 

grupos étnicos e diferentes geografias do Islão moçambicano. A língua portuguesa é utilizada na 

aprendizagem das matérias seculares, permitindo maiores oportunidades de carreira e não exclusivamente a 

religiosa, dando um contributo islâmico para o objetivo do governo e das políticas internacionais (objectivos 

do Milénio) de escolarização de toda a população. 

É neste contexto que surge enquadrada a atuação da Africa Muslim Agency e do Conselho Islâmico na 

Província de Nampula que promoveram a abertura de estabelecimentos de ensino que oferecem, para além 

do ensino básico, o ensino secundário e superior, reconhecido oficialmente pelo Estado, ao mesmo tempo 

que difundem a sua interpretação wahhabita do Islão.  

A Africa Muslim Agency está presente desde 1984/85 em Moçambique, com sede em Maputo e delegações 

nas províncias do norte de Moçambique, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Apesar de estar sedeada na 

capital, pelas vantagens inerentes à proximidade junto do governo central, a delegação da AMA em 

                                                 
6 Bonate 1999: 11-12. 



Página 13 de 16 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

Nampula marca uma forte presença no plano da atividade religiosa provincial, constituindo a delegação com 

maior visibilidade em Moçambique e onde a atividade proselitista mais se faz notar. De importância capital 

para a aquisição de uma notoriedade significativa, tem sido a intensa atividade que a Africa Muslim Agency 

tem desenvolvido, não apenas no quadro da intervenção religiosa, construção de mesquitas e do apoio 

financeiro à realização de viagens a Meca, mas na dimensão mais ampla da intervenção social, 

nomeadamente nas áreas da educação (construção de escolas, concessão de bolsas para estudos 

qualificados em países islâmicos, etc.), da saúde (reabilitação e apoio técnico ao funcionamento do Hospital 

de Nacala, construção e apetrechamento de centros e postos de saúde), do apoio social (criação de 

orfanatos), do apoio à resolução de algumas das carências mais essenciais das populações (perfuração de 

poços de água, etc.) e da ajuda humanitária de emergência. 

A educação tem constituído um eixo fundamental de intervenção da Africa Muslim Agency. A actuação no 

plano da educação islâmica constitui um dos instrumentos chave da sua ação mobilizadora e tem 

contribuído para a definição da fronteira entre as perspetivas do Islão “moçambicanizado” e do Islão 

wahhabita. No plano da transmissão do saber o ensino difundido por esta organização situa-se numa lógica 

totalmente diferente das escolas corânicas das confrarias, privilegiando a Umma e a ortodoxia árabe à 

conceção local e étnica do Islão, a autoridade do texto à do professor, a compreensão à repetição, a escrita à 

oralidade. Através de protocolos assinados com o Estado em 1991 e 1997, a organização tem em 

funcionamento na cidade de Nacala (província de Nampula) três escolas primárias e uma escola secundária, 

que ministram simultaneamente o programa de ensino oficial e ensino religioso. Neste acordo, cabe ao 

Governo fornecer os professores para ensinar o programa oficial e o ensino religioso é da inteira 

responsabilidade da Africa Muslim Agency (PINTO, 2000:120-143). 

O ensino das escolas da AMA não é gratuito. Para estudar os alunos pagam propinas mensais, fator que à 

escala local promove a diferenciação entre as famílias que podem pagar mensalidades e as mais pobres. No 

entanto, esta ONG islâmica concede bolsas de estudo aos estudantes com menos recursos, para países 

islâmicos, mas também para a Universidade Eduardo Mondlane e para a Universidade Islâmica Mussa Bin 

Bique, permitindo a abertura ao mercado de trabalho e a articulação com o ensino superior. A Universidade 

Mussa Bin Bique, é uma instituição privada de ensino superior, com a sua sede em Nampula, e é uma 

instituição do Centro de Formação Islâmica, ligada ao Conselho Islâmico de Moçambique. À semelhança das 

escolas corânicas reformadas, esta universidade surge como um contraponto à laicidade do ensino público e 

à confessional das instituições de ensino superior privadas das missões cristãs, uma resposta à existência da 

Universidade Católica de Nampula, visando responder às necessidades de modernização das sociedades. 

Começa a tomar forma, um sistema de ensino islâmico, articulado desde os níveis mais básicos até ao nível 

universitário, e contemplando também a formação profissional, que funciona simultaneamente integrado e 
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à margem, do sistema de ensino oficial. Esta atividade na área da educação adquire uma importância 

acrescida junto das populações, pelas deficiências das infra-estruturas educativas estatais.  

CONCLUSÃO 

O mundo atual em mudança constante, que traz novos significados para a educação e requer abordagens 

diferentes. A inadequação das actuais respostas sociais às necessidades educativas existentes constitui uma 

preocupação do Ministério da educação que tem procurado elaborar políticas e programas para melhorar a 

situação e reflectida no Plano Estratégico da Educação, que tem como objectivos aumentar o acesso e 

melhoraria da qualidade da educação. Para tal, o Governo tem vindo a desenvolver a sua capacidade de 

estabelecer e reforçar a colaboração com a sociedade civil, chamada a assumir um papel dinâmico na 

educação. Por outro lado, assiste-se ao esforço por parte das comunidades islâmicas para formalizar a 

educação islâmica, de modo a harmonizar os currículos e equidade nas oportunidades de educação para as 

Escolas corânicas com menos recursos, mas também para demonstrar a contribuição do ensino islâmico para 

o alcance dos objectivos do Millenium. 

As escolas corânicas são a base da educação da maioria dos muçulmanos do Norte do país, mostraram ser 

capazes de assumir outras funções como a erradicação da iliteracia, a promoção do desenvolvimento 

comunitário e formação vocacional, a partir de contribuições voluntárias individuais e comunitárias, 

assistindo-se a partir da década de noventa do século passado à multiplicação de instituições educacionais 

islâmicas de diversas orientações. No entanto, o seu contributo na educação das populações tem sido 

ignorado, desconhecendo-se iniciativas governamentais com objetivo de explorar o papel do sistema de 

ensino do Alcorão como uma alternativa ao ensino convencional na preparação de crianças moçambicanas 

para a sua integração bem-sucedida na sociedade em geral e no mercado de trabalho em particular, como 

acontece noutras partes de África, como o Quénia, onde o Governo em Colaboração com a UNESCO 

promovem estudos e grupos de trabalho com as diversas partes envolvidas.  

Os objetivos e as funções dentro do sistema educativo global moçambicano ainda não estão definidos. Os 

muçulmanos queixam-se do Governo não dar apoio necessário para contribuir efetivamente para a 

educação e formação das crianças desde a idade pré-escolar, de promover situações de discriminação e de 

intolerância à religião islâmica ao não reconhecer a educação islâmica e dificultar o licenciamento das suas 

escolas reformadas. 

Apesar dos incentivos dos parceiros internacionais islâmicos, as escolas corânicas não conseguiram ainda 

estabilidade na relação com o Estado, em parte devido ao facto de não se apresentarem como modelo único 

com um sistema de avaliação geral comum.  
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O Estado moçambicano parece ter dificuldades em fazer face às dinâmicas islâmicas, pelo carácter laico das 

suas instituições e pelo facto das evoluções islâmicas se desenvolverem de modo desordenado e conflituoso, 

sendo difícil para o Estado encontrar um interlocutor legítimo das aspirações islâmicas. Existem em 

Moçambique apesar da multiplicidade de contextos de educacionais o conhecimento adquirido no contexto 

escolar é o único tipo de conhecimento que tem reconhecimento formal.   
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