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a geografia tropical portuguesa e o ensino Superior 
em áfrica: o percurso de três jovens geógrafas 
em moçambique nos anos 70 do século XX1
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j.sarmento@geografia.uminho.pt

orciD: 0000-0002-4770-2427

introdução

o estudo de geografia tropical nas colónias portuguesas remonta ao início do 
século XX (ver por exemplo teles, 1924). no entanto, e tal como referiu ilídio do 
amaral (1979, 1983), só no fim da década de 1940 é que se processa um enqua-
dramento institucional e intelectual que permitiu desenvolver um programa de 
investigação coerente e integrado. em 1946, orlando ribeiro foi nomeado 
membro da Junta de Investigações Científicas do Ultramar, organismo criado em 
1936, abrindo portas para a investigação geográfica no contexto de uma insti-
tuição voltada principalmente para a cartografia, geodesia, geologia e antropo-
logia. Suzanne Daveau (2011) aponta a data de 1947 como o início da geografia 
tropical Portuguesa. este foi o ano em que a Segunda Conferência Internacional 
dos Africanistas Ocidentais se realizou em bissau, o que precipitou o financia-
mento de uma pequena missão de investigação de geografia na guiné bissau 
liderada por ribeiro, integrada na missão de geologia chefiada por carrington da 
costa (Havik & Daveau, 2011).

em 1949, orlando ribeiro apresentou algumas ideias sobre a contribuição 
portuguesa para o estudo das regiões tropicais (ribeiro, 1950) e, durante quase 
30 anos, ribeiro e um grupo pequeno de colaboradores realizaram trabalho de 

1 apresenta-se aqui uma versão modificada e mais condensada do texto Sarmento (2018). investi-
gação desenvolvida no contexto do projeto «Memories, cultures and identities: how the past weights 
on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal?», financiado pela rede aga 
Khan para o Desenvolvimento e pela fundação para a ciência e tecnologia.
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campo no brasil, guiné bissau, São tomé e Príncipe, angola, Moçambique, Índia 
Portuguesa (especialmente goa) e timor leste, publicando um conjunto vasto de 
obras sobre o mundo tropical. o financiamento e recursos para grande parte desta 
investigação tiveram origem em várias missões científicas patrocinadas pelo 
estado: para a guiné como referido em 1947 (ribeiro, 1950; Havik & Daveau, 2011), 
cabo Verde em 1952-1953 (ribeiro, 1954/1998), goa, Damão e Diu em 1955-1956 
(ribeiro, 1956/1999), e todos os territórios coloniais, especialmente angola e 
Moçambique (Sarmento & brito-Henriques, 2013), no contexto da Missão de 
geografia física e Humana para o ultramar (1960 a 1974). o grupo de geógrafos 
envolvidos e associados sobretudo à escola de geografia de lisboa abrangeu duas 
gerações. a «primeira geração» (garcia, 1998), incluiu ribeiro, francisco tenreiro, 
Mariano feio, raquel Soeiro de brito e ilídio do amaral, a quem se juntou a partir de 
1965 a geógrafa francesa Suzanne Daveau. a «segunda geração» de geógrafos era 
mais numerosa, mas destes, os que se dedicavam aos estudos tropicais também 
eram poucos: carlos alberto Medeiros, isabel Marques Medeiros, Maria eugénia 
Moreira e Maria clara Mendes. Vários não-geógrafos desempenharam, no entanto, 
um papel importante neste grupo, entre eles Manuel Monteiro Marques (geologia) 
e Manuel Viegas guerreiro (etnologia). em coimbra, a única outra universidade 
portuguesa de então com um Departamento de geografia, os resultados de 
pesquisa de geografia tropical foram escassos, apesar da geografia tropical ser 
uma constante bem presente no currículo académico, e especialmente no ensino 
de alfredo fernandes Martins, que desenvolveu trabalho de campo em angola e 
Moçambique nos anos de 1962 e de 1964 a 1966 (ver almeida, gama, cravidão, 
cunha, & Jacinto, 2003; gama, 2011). o ambicioso programa de investigação de 
geografia tropical dirigido por orlando ribeiro (ver Daveau, 2011; Pimenta, 
Sarmento, & azevedo, 2012; Sarmento, 2018) foi construído sobre uma abordagem 
culturalista de paisagens humanizadas, e fortemente influenciado por Pierre 
gourou (ribeiro, 1973).

este estudo centra-se nas políticas e práticas da geografia portuguesa e como 
estas se cruzaram com o colonialismo tardio e a descolonização em áfrica, particular-
mente, em Moçambique. traça o desenvolvimento da geografia tropical portuguesa, 
contextualizando-a sobretudo na escola de geografia de lisboa, e debruça-se sobre 
o desenvolvimento tardio dos cursos superiores de geografia em angola e especial-
mente em Moçambique no final dos anos 60 e anos 70 do século XX. o artigo 
apoia-se em ideias surgidas em várias conversas (pessoalmente e por e-mail) com 
três geógrafas profundamente envolvidas nos cursos superiores de geografia 
criados em lourenço Marques (atual Maputo), Moçambique: Maria eugénia 
Moreira, Maria celeste coelho e Maria clara Mendes. Segue os seus percursos da 



metrópole para Moçambique e analisa como as trajetórias destas três mulheres 
geógrafas nos permitem reflectir sobre o desenvolvimento da geografia e do 
ensino superior de geografia em Portugal e em Moçambique.

os cursos superiores de geografia em angola e moçambique

em Janeiro de 1975, a fundação gulbenkian organizou um colóquio de três 
dias em lisboa para discutir o tema da educação e ciências Humanas na áfrica 
lusófona. orlando ribeiro, ilídio do amaral e Suzanne Daveau, juntamente com 
outros académicos e intelectuais nacionais e estrangeiros com uma longa expe-
riência em áfrica, debateram e compararam experiências de educação e descolo-
nização em áfrica. a(s) língua(s) de ensino na áfrica lusófona, a falta de estudos 
africanos em universidades africanas lusófonas, a falta de pessoal e de organi-
zação de bibliotecas e arquivos, estavam entre os temas centrais. os discursos, 
questionamentos e reações foram registados num valioso volume, constituindo 
um testemunho raro de debates para adaptar, reestruturar e renovar a educação 
em tempo de descolonização. Sem surpresa, para além de um académico de 
Daomé (actual benim) e outro de angola, nenhum representante das instituições 
de educação africanas esteve envolvido no colóquio. Mais ainda, nenhum acadé-
mico do bloco de leste (que na época recebia inúmeros estudantes africanos que 
mais tarde se tornaram professores nos seus países de origem) participou (ver 
Jacinto & isidro, 2017; langa, 2017). algumas passagens do debate na gulbenkian 
dão a ilusão de que o colóquio se realizou na década de 1950, ou que a discussão 
era sobre uma «nova concepção do império fundada na cooperação ou na comu-
nhão cultural através da língua» (ramos, 2007, p. 476). Perspicazmente Daveau 
(1979, pp. 216-217) observou:

je crois qu’il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas de tout le gouverne-
ment portugais qui va orienter probablement le curriculum des nouvelles 
universités mais, dans une phase de transition, le gouvernement provisoire 
puis les états indépendants.

revelador da desorientação e da acção intempestiva do estado novo, só depois 
de se iniciar a guerra no norte de angola, em 1961, é que de forma apressada foram 
criadas duas novas universidades em áfrica. adriano Moreira tornou-se Ministro do 
ultramar nesse mesmo ano, sendo responsável pela criação dos estudos gerais 
universitários em angola e um ano depois em Moçambique, mas, que só em 1968 se 
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tornaram formalmente universidades. Para orlando ribeiro (1975, p. 94) existiam 
duas perspetivas sobre este desenvolvimento. Por um lado, havia quem entendesse 
que as universidades podiam acelerar a educação das elites locais «de todas as raças», 
e por isso mesmo deviam ser projetos adiados. Por outro lado, e esta era segundo 
ribeiro a visão dominante, havia quem pensasse que as universidades seriam as 
escolas naturais para os colonizadores e seus empregados (muitos deles mestiços) e 
evitariam um regresso a Portugal para a sua educação. assim, acima de tudo, as 
universidades eram lugares para brancos e eventualmente mestiços.

em 1969, os três anos do curso em geografia foram estabelecidos em Sá da bandeira 
(atualmente lubango), angola, e em lourenço Marques (atualmente Maputo), 
Moçambique. a licenciatura (de cinco ano, como era comum na época) teria que ser 
concluída em lisboa ou em coimbra. ilídio do amaral e orlando ribeiro supervisio-
naram a execução de ambos os cursos. Suzanne Daveau não estava diretamente 
envolvida no processo, e nas suas palavras (S. Daveau, comunicação pessoal, Julho, 
2017): «eu sabia pouco da situação e era francesa, e além disso vinha do Senegal, 
independente desde cerca de 1965. eu insisti para não interferir nesses problemas. 
eu era mais uma observadora, conhecedora da descolonização que, na época, 
parecia ter corrido bem (pelo menos na áfrica ocidental, embora não na argélia)».

Para Sá da bandeira, em angola, ilídio do amaral e orlando ribeiro convidaram os 
seus antigos alunos de geografia carlos alberto Medeiros e isabel Marques Medeiros, 
a quem se juntou o etnologista Joaquim lino da Silva, discípulo de Jorge Dias. isabel 
Medeiros começou a pesquisar a pesca no sul do país, mas não chegou a completar 
a sua tese (ver Medeiros, 1972). carlos alberto Medeiros, que já havia completado o 
ciclo da Thèse de troisième em bordéus, em 1970, sobre a recente evolução das plan-
tações de cana-de-açúcar em guadalupe, iniciou o seu doutoramento sobre a colo-
nização das terras altas da Huíla, em angola. Mostrou-se crítico em relação à criação 
de uma cidade colonial remota e pequena no planalto sul de angola, como «uma 
verdadeira nação, constituída por população branca, de preferência portuguesa: um 
segundo brasil ou melhor, um terceiro Portugal» (in Medeiros, 1976, p. 273), tal como 
expressa em meados dos anos 50 do século XX o governador-geral, antónio Vicente 
ferreira. a crítica de carlos a. Medeiros estava em sintonia com as ideias de ribeiro, 
que se opôs fortemente à decisão de localizar a faculdade de letras longe das de 
ciências ou Medicina, ambas em luanda. na capital, argumentava, os estudantes 
não seriam todos europeus, pois Sá da bandeira era uma cidade «branca», parte de 
uma angola branca e «nos cafés e cervejarias, passeando nos jardins ao fim da tarde, 
não se viam senão brancos de todas as idades» (ribeiro, 1981/2014, p. 97). conside-
rando também os estudos etnológicos de lino da Silva, toda a pesquisa se concen-
trou, portanto, no sul do país (ver Silva, 1975).



Da metrópole para lourenço marques

três jovens de 20 e poucos anos iniciaram suas carreiras académicas em Moçam-
bique numa época em que medidas contra-insurgência estavam em vigor e 
quando a maioria dos países africanos era já independente (chabal, 2002). Maria 
eugénia Moreira (1945-) licenciou-se em geografia pela universidade de coimbra, 
em 1970. originária de São Miguel, açores, o seu trabalho final de licenciatura 
focou-se na morfologia e atividade sísmica da ilha de São Jorge, no mesmo arqui-
pélago, trabalho que foi um dos primeiros a ser publicados na revista da universi-
dade de lourenço Marques, criada em 1968 (Moreira-lopes, 1970). celeste coelho 
(1944-) licenciou-se em geografia em lisboa, também em 1970, com um trabalho 
final sobre geomorfologia e os solos no alentejo. finalmente, Maria clara Mendes 
(1947-), nascida em angola, licenciou-se em geografia em lisboa, também no 
mesmo ano, 1970. a sua dissertação foi orientada por ilídio do amaral, e focou-se 
na sua terra natal, gabela (Mendes, 1974), sendo assim à data não só a única das 
três com algum conhecimento de investigação empírica do mundo tropical, como 
também com uma vivência profunda em angola.

os seus percursos individuais são sintomáticos de alguns dos desenvolvi-
mentos da geografia tropical Portuguesa durante este período, e de diferentes 
formas as questões familiares foram chave na decisão de se mudarem para a áfrica. 
eles enquadram-se no contexto dos conflitos em áfrica e do papel do estado e nas 
políticas e práticas de reunificação familiar em contextos de guerra da altura (ver 
ribeiro, 2004). eugénia Moreira aceitou o convite que Veiga Simão lhe tinha feito 
para abraçar o projeto em lourenço Marques, face à iminente mobilização do 
marido para áfrica, pois as probabilidade deste ser colocado na guiné, «o lugar 
onde ninguém queria ir», diminuíam bastante. celeste coelho enviou o seu currí-
culo para a universidade de lourenço Marques, pois o seu marido tinha sido colo-
cado, na qualidade de médico veterinário, em Moçambique. Diferentemente, ao ir 
para Moçambique, clara Mendes regressava a áfrica. nascida na gabela, em 
angola, tinha 18 anos quando terminou o ensino médio em Sá da bandeira (a 
pouco mais de 600 km da gabela) e partiu para lisboa, para estudar na universi-
dade. Mesmo durante os anos de estudante em Portugal visitou a família em 
angola, e regressou mesmo a gabela para realizar trabalho de campo no âmbito 
do seu trabalho final de licenciatura em geografia (Mendes, 1974).

Moreira viajou no final de 1969, e coelho seguiu-a pouco tempo depois. em 
setembro de 1970, estavam a começar as suas carreiras de professoras. clara Mendes 
juntou-se ao grupo no ano académico de 1972/1973. este grupo completou-se com 
esmeralda ferreira, professora do ensino médio de geografia, e teve a colaboração 
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do experiente geólogo gaspar Soares de carvalho (1920-2016), que tinha estado 
envolvido nas Missões geológicas na guiné-bissau (1959), goa (1960) e angola 
(1960). foi também diretor do Departamento de ciências da terra do instituto de 
investigação científica de Moçambique (1970-1975) e diretor do instituto de inves-
tigação científica de Moçambique (1975-1976). como refere Moreira, carvalho foi 
fundamental para o funcionamento do curso de geografia, e «ajudou-nos com a 
orientação das nossas pesquisas individuais» (M. e. Moreira, comunicação pessoal, 
Maio, 2017).

ribeiro (1975, p. 88) destacou que as universidades de angola e Moçambique 
tinham um «estilo muito português, com borla e capelo, cortejos e discursos, quase 
completamente desenraizadas das condições locais». o autoritarismo centralizado 
do Ministério do ultramar pressupunha uma certa unidade nacional de educação 
(Paulo, 1999) e, em Moçambique, «o programa de geografia era quase idêntico ao 
de lisboa e coimbra» (c. coelho, comunicação pessoal, Maio, 2017). Mais ainda, os 
alunos «eram dominantemente europeus» (M. c. Mendes, comunicação pessoal, 
Junho, 2017). esta institucionalização e prática universitária podem ser entendidas 
como formas coloniais, que tal como outras, tinham o papel de dissimular a 
violência e a crise no império (ver Sarmento & linehan, 2019).

apesar desta uniformização, o contexto e a localização de lourenço Marques 
abriram diferentes possibilidades para as jovens académicas. tal como conta Moreira 
(2017, p. 12), o ano académico terminava com um «estágio de campo comum, com 
alunos e docentes de todas as disciplinas, como faziam os sul-africanos da Wits […]. 
era o modelo do ensino transversal, integrativo, usado nos países fronteiriços, e no 
mundo anglo-saxónico». Moreira, coelho e Mendes estabeleceram fortes laços 
com as universidades da áfrica do Sul e com a geografia anglo-americana, espe-
cialmente em Durban e Joanesburgo. coelho recorda a compra «do Strahler» na 
primeira vez que visitou o país, no seu primeiro ano em Moçambique. Moreira 
decidiu matricular-se num curso de pós-graduação na universidade de Witwaters-
rand (M. e. Moreira, comunicação pessoal, Junho, 2017), e recorda-se muito bem de 
como um dos geomorfólogos mais influentes do século XX – lester King (1907-
1989) – explicou carinhosamente o «seu» conceito de superfícies de aplanamento 
embutidas «da varanda de sua casa em Durban» (Moreira, 2017).

olhando para a tese de Mendes (1979), é notável como cerca de metade das 
referências estão em inglês, e pouco mais de dez por cento estão em francês. 
Mendes, além de se relacionar de perto com o gabinete de urbanização e Habi-
tação da região de lourenço Marques, onde se envolveu com as políticas de habi-
tação e trabalhou com vários arquitetos da cidade, foi fortemente influenciada por 
Pancho guedes, arquiteto modernista que vivia e trabalhava na cidade e em 



Joanesburgo na época. no ano lectivo de 1973/1974, Mendes foi convidada para 
substituir Jorge gaspar no Departamento de arquitectura da faculdade de belas 
artes de lisboa, quando este ingressou no Departamento de geografia da mesma 
universidade. a tese de clara Mendes foi orientada por Jorge gaspar e pelo arqui-
teto costa lobo. enquanto este último tinha experiência na áfrica, o primeiro foi o 
pioneiro da geografia quantitativa portuguesa, tendo chegado de lund na Suécia 
não muito antes. À semelhança de angola, por razões práticas e também devido à 
situação política do país, Mendes e Moreira concentraram as suas pesquisas no sul 
de Moçambique.

revolução e o ano de transição

Durante o início da década de 1970, a tensão aumentou em lourenço Marques 
(chabal, 2002), e em 1974 a noção de que uma mudança profunda se aproximava 
era muito real: «nas ruas de lourenço Marques, manifestações violentas, atentados 
e tiroteios eram comuns» (Power, 2000, p. 623). no contexto do governo de tran-
sição (setembro de 1974 a maio de 1975), celeste coelho, que tinha três filhos 
pequenos, partiu para aberdeen, na escócia, para fazer um doutoramento com 
uma bolsa da universidade de Moçambique (c. coelho, comunicação pessoal, 
Maio, 2017). Já em 1974, refere o então aluno antónio Sobrinho, a reestruturação 
do curso contou com a participação de um representante da freliMo, para garantir 
a adaptação dos conteúdos às necessidades da nova nação. a formação Política 
tornou-se um curso obrigatório nos três anos, tendo 1974/1975 sido um ano 
académico de transição (Sobrinho, 2017). em 1975, Daveau destacou a sua preocu-
pação com a articulação entre a geração mais velha de geógrafos – a de ribeiro e 
amaral – e a mais nova, que precisava concluir as suas teses em Portugal e que, ao 
permanecer no país, colocaria em risco a continuação do ensino em angola e 
Moçambique. no debate em torno do programa dos cursos em áfrica, Daveau 
dirigiu-se lucidamente aos outros participantes, relembrando que a reestruturação 
já estava em curso em Moçambique, com a participação da freliMo. tudo o que 
podiam fazer agora era apresentar propostas à fundação gulbenkian, na espe-
rança de que esta fundação talvez iniciasse um diálogo com instituições políticas e 
académicas em áfrica.

como Moreira recorda, tornou-se cada vez mais difícil realizar trabalho de 
campo em Moçambique. enquanto o seu doutoramento, orientado por amaral e 
Daveau, se desenvolvia no sul do país, na bacia de umbeluzi e nos seus «modestos 
terraços» (Moreira, 2017, p. 12), realizou, entre 1970 e 1975, um extenso trabalho de 
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campo na costa moçambicana (ver Moreira, 2005). na verdade, como indica 
«sempre sonhei acabar a tese sobre o litoral» (M. e. Moreira, comunicação pessoal, 
Junho, 2017). Já durante o governo de transição (de junho de 1974 a junho de 
1975), realizou trabalho de campo com escolta:

inicialmente levei só 2 soldados portugueses. Mas nenhum de nós, nem eles, 
nem o motorista, nem eu, falávamos os dialetos dos povos do norte (macuas 
e macondes), que eram analfabetos e não falavam português. não conse-
guiam ler os salvo-condutos militares, para nos deixarem passar. Passei para 
a guarda mista, com soldados portugueses e frelimos. [estes últimos] eram 
tropas super-competentes numa guerrilha, no mato, que conheciam e onde 
sempre combateram. Vinham do norte do país e da tanzânia, e não tínhamos 
idioma de comunicação verbal. no jeep, os frelimos levavam as kalash no 
colo, à cintura, com o dedo no gatilho. Prontos a atirar. […] comiam com a 
mão esquerda e a direita com o dedo no gatilho da kalash, que estava sempre 
no colo. […] ir para o campo com os frelimos não me fazia confusão. a 
presença deles, transmitia-me segurança. […] estou grata a essas criaturas 
que me permitiram acabar os trabalhos de campo (M. e. Moreira, comuni-
cação pessoal, Junho, 2017).

ainda que referente a angola, é talvez o jovem jornalista polaco ryszard 
Kapuściński (1976/2015, pp. 63-64) que fornece as descrições mais vívidas das 
geografias destes pontos de controlo no Verão de 1975:

Há geralmente um posto à entrada e outro à saída de cada cidade, mas, ao 
atravessar algumas vilas, também nos podemos deparar com postos de 
controlo montados por camponeses desconfiados e vigilantes; por vezes, 
pode aparecer um posto fixado espontaneamente por nómadas que têm os 
seus rebanhos por perto, no meio de um campo aberto ou no mato mais 
desabitado.
nos percursos importantes, onde se encontram os principais pontos de 
controlo, a estrada está bloqueada por barreiras com cores garridas, visíveis 
à distância. Mas, como os materiais escasseiam e a improvisação é a regra, 
nos outros postos remedeiam-se com o que têm. alguns colocam um cabo à 
altura do pára-brisas dos carros e, quando não têm cabos, usam um pedaço 
de corda de sisal. Põem bidões de gasolina vazios na estrada ou montam 
obstáculos feitos de cascalho e pedregulhos vulcânicos. espalham vidro e 
pregos no asfalto. ou ramos secos de arbustos espinhosos. fazem barricadas 
com coroas de estapélia ou com troncos de cicadáceas.

eugénia Moreira argumentou que por volta de maio de 1974, «foi uma deban-
dada de docentes, uns para Portugal, outros para a áfrica do Sul, para a austrália 
e para o canadá. ir para a áfrica do Sul, era ir para cima de outro barril de pólvora» 



(M. e. Moreira, comunicação pessoal, Julho, 2017). Moreira pensou em ir para 
Montreal, no canadá, mas com três filhos pequenos, tal como celeste coelho, 
decidiu voltar a lisboa, onde passados alguns anos terminou a sua tese de douto-
ramento (Moreira, 1979). no início daquele ano, na reunião da gulbenkian, já 
Daveau (1979, p. 123) tinha indicado a sua preocupação com este tema:

d’une part, ces jeunes ont besoin de rentrer au Portugal pour terminer leur 
thèse et pour faire [carrière] dans la mesure où tous ne resteront pas en 
afrique, n’étant pas africains, mais il est d’autre part nécessaire d’assurer la 
continuité de l’enseignement, de la recherche et surtout la formation de 
nouveaux chercheurs portugais, angolais ou mozambicains.

De volta a lisboa, e logo após a revolução, de setembro a outubro de 1974, 
ribeiro publicou no Diário de Notícias oito artigos sobre a descolonização, mais 
tarde compilados e publicados em formato de livro com o título Destinos do 
Ultramar (ribeiro, 1975). alcançando um grande número de leitores num momento 
particular da história de Portugal, quando «rápidas e espectaculares transforma-
ções» estavam a decorrer, ribeiro apontou para aspectos significativos do colonia-
lismo português (1975, p. 13). Defendeu a noção de que as sociedades religiosas 
multirraciais e plurais das novas nações independentes poderiam promover a tole-
rância mútua e criar centros culturais dedicados ao estudo e à compreensão de 
diferentes civilizações e valores. com a censura terminada, ribeiro ressaltou que a 
colonização rural de angola foi impulsionada pela apropriação da terra e pela 
desapropriação dos povos indígenas, e em timor leste «a exploração colonial foi 
brutal e inconsiderada» (ribeiro, 1975, p. 68). fornecendo o exemplo de Moçam-
bique, argumentou que

a incompreensão da vida «indígena» chega a assumir formas de escandalosa 
estupidez: as estatísticas oficiais consideram «analfabetos» todos os muçul-
manos que sabem ler e escrever o alfabeto árabe [...] (ribeiro, 1975, p. 88).

independência

celeste coelho foi contratualmente obrigada a regressar a Moçambique, pelo 
que no final de 1977 estava de volta a áfrica e à recém batizada universidade eduardo 
Mondlane. o ambiente tinha mudado dramaticamente. entre 1975 e 1978, o número 
de estudantes caiu de 2433 para 740 e, em 1978, havia apenas 10 professores (Mota, 
2016). De acordo com coelho, o curso de geografia, «agora dirigido por um professor 
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búlgaro com uma visão profundamente arcaica do que a geografia deveria ser», 
contava com pessoas do chile, da rússia e «um monte de parceiros de cooperação 
que apoiaram a frelimo» (c. coelho, comunicação pessoal, Maio, 2017). estes eram 
quer dos países do bloco de leste, normalmente enquadrados em projetos de coope-
ração estatal, quer de democracias ocidentais (sobretudo nórdicas), quer de países 
sul-americanos, presentes por iniciativa individual ou via redes políticas de esquerda 
(ver Mota, 2016; langa, 2017). Mendes recorda que em 1978, as instituições moçam-
bicanas estavam repletas de parceiros de cooperação nórdica:

costumo dizer que trabalhei então mais para ajudar os cooperantes nórdicos 
do que para a minha pesquisa. os serviços moçambicanos estavam repletos 
de cooperantes e os meus contatos foram essencialmente com suecos e 
dinamarqueses devido a relações de amizade que estabeleci anteriormente 
com geógrafos, cientistas políticos e arquitetos daqueles países (M. c. 
Mendes, comunicação pessoal, Julho, 2017).

ben Wisner, um americano que já havia ensinado na universidade de Dar es 
Salaam, na tanzânia, também se juntou ao grupo em Maputo, e foi uma «lufada de ar 
fresco» (c. coelho, comunicação pessoal, Maio, 2017). É neste contexto revolucio-
nário que a adoção do Marxismo-leninismo pela frelimo levou à centralidade do 
Materialismo Histórico e Dialético nos programas universitários e nos conteúdos 
académicos. com um sorriso no rosto, coelho recorda que «até a evolução de um rio, 
desde a sua nascente até à sua foz, deveria ser explicada nestes termos!» (c. coelho, 
comunicação pessoal, Maio, 2017). De facto, como explica araújo (in Mota, 2016), foi 
criada nesta altura uma faculdade de Marxismo leninismo, por imposição da 
república Democrática alemã. as cargas horárias dos professores eram grandes e 
os palestrantes eram frequentemente solicitados para participar em reuniões do 
partido e para realizarem tarefas cívicas comunitárias. o clima de suspeição era 
grande e os professores eram observados de perto, uma «situação que era insupor-
tável» (c. coelho, comunicação pessoal, Maio, 2017). após cerca de um ano, no início 
de 1979, coelho regressou a Portugal, para leccionar no Departamento de geografia 
da universidade do Porto e pouco depois na universidade de aveiro. embora não 
tenha feito investigação sobre os trópicos entre 1970 e 1978, adquiriu uma longa 
experiência em Moçambique. na universidade do Porto, o programa de geografia 
aprovado em 1957 incluía duas disciplinas anuais de geografia tropical, que 
funcionaram de 1972 a 1974. ambas desapareceram na reestruturação de 1974. 
uma disciplina anual foi recuperada com a reestruturação de 1978, chegando a ser 
lecionada por um dos alunos do curso em Moçambique – araújo Sobrinho – mas 
desapareceu também uma década depois, em 1987 (Silva, 1988).



clara Mendes regressou a Moçambique no final de 1974 por cerca de um mês, 
mas a instabilidade tornou a pesquisa quase impossível. Passados quatro anos, em 
1978, viajou para Maputo para recolher mais informações para a sua tese. embora a 
guerra civil tenha impedido a realização de inquéritos a norte dos distritos de tete, 
niassa e cabo Delgado (Mendes, 1979, p. 39), este período permitiu-lhe olhar para a 
cidade alguns anos após a independência. na verdade, as últimas 25 páginas da sua 
tese são dedicadas a uma análise das mudanças políticas e sociais após a indepen-
dência: a nacionalização da propriedade imobiliária; a administração estatal de 
habitação; a ocupação pela população negra das casas vazias deixadas pelos 
brancos, os chineses e os indianos. assim como a geografia regional estava preo-
cupada com o excecionalismo, a geografia tropical Portuguesa estava preocupada 
em mostrar como o colonialismo português era diferente dos outros colonialismos 
europeus. o trabalho de Mendes tem uma importância grande na geografia tropical 
Portuguesa, pois é o exemplo mais claro de um trabalho que não está alinhado com 
o paradigma regional, centrando-se na localização das atividades, em áreas de 
influência, tentando perceber a organização do espaço, apoiando-se no uso esta-
tístico, na matemática e na aplicação de modelos com origem na nova geografia.

em Moçambique e durante toda a guerra civil (1977-1992), a universidade 
continuou a funcionar. como observa Moreira, «três estudantes moçambicanos 
que completaram o curso de três anos em lourenço Marques, continuaram os seus 
estudos no estrangeiro e foram fazer doutoramentos» (M. e. Moreira, comunicação 
pessoal, Julho, 2017). tal como vários outros académicos moçambicanos e afri-
canos que se inscreveram em universidades do bloco de leste, aniceto dos 
Muchangos concluiu um doutoramento em geografia em Halle, na república 
Democrática alemã (Muchangos, 1983), e em 2009, tornou-se professor titular na 
universidade eduardo Mondlane. Manuel araújo, que completou a sua licenciatura 
em lisboa em 1974, tornou-se presidente da faculdade de artes da universidade 
eduardo Mondlane no final dos anos setenta, e doutorou-se pela universidade de 
lisboa em 1988 (araújo, 1988), tendo sido orientado por carlos alberto Medeiros, 
que tinha estado sobretudo em angola. o seu trabalho de campo foi realizado 
durante a guerra civil, em condições adversas, num ambiente em constante 
mudança. a sua colega rachael thompson concluiu o doutoramento na universi-
dade Pedagógica de Dresden e, em 1990, tornou-se a terceira mulher moçambi-
cana a fazer um doutoramento (thompson, 1990). os três foram as principais 
figuras na continuação da geografia como uma disciplina académica no Moçam-
bique pós-colonial (ver langa, 2017).

a «sentença de morte» da geografia tropical Portuguesa soou com o início das 
guerras civis em angola e Moçambique. em Portugal, e após o 25 de abril, a 
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geografia tropical passou a ser vista como geografia colonial, e o financiamento 
para pesquisa em áfrica tornou-se escasso. com as guerras a segurança tornou-se 
uma questão central. este período coincidiu também com o final da carreira acadé-
mica de orlando ribeiro. aliás, numa carta de 1978 que este dirigiu a Pierre gourou, 
ribeiro escreveu «ontem terminei o meu livro: a colonização de angola e seu 
fracasso. agora vou reler tudo e apagar repetições» (carta de o. ribeiro a P. gourou, 
8.iX.1978, bnP/D12/caixa 12). o livro apresentava um importante levantamento de 
angola e seguia gourou ao argumentar que o malogrado processo de miscige-
nação na áfrica antecipava o fracasso da colonização portuguesa. Sintomatica e 
compreensivelmente, o livro não estabelece uma agenda para investigação futura. 
após a jubilação em 1981, ribeiro redirecionou a sua atenção para o Mediterrâneo, 
para as ilhas do atlântico e para Portugal continental.

na década de 1980, os geógrafos reciclaram e reinterpretaram dados e ideias 
do mundo tropical das décadas de 1960 e 1970, agora num contexto de produção 
em liberdade e sem censura. o texto de amaral (1983) sobre a demografia e a 
evolução dos Musseques de luanda é um bom exemplo disso. amaral revisita a 
ideia de que na década de 1960 a segregação era resultado de maquinações 
económicas, e não de um processo político e legal com uma dimensão racial 
imposta pelas autoridades. tenta, no entanto, fornecer uma imagem atualizada da 
cidade, interpretando dois artigos publicados na revista angolana Novembro, e 
Luuanda, o livro de luandino Vieira (1963), que lhe valeu 12 anos no campo de 
concentração de tarrafal, em cabo Verde. revelador das mudanças nos contextos 
políticos e sociais de produção académica, amaral refere então pela primeira vez 
nos seus textos sobre luanda os massacres nos Musseques de 1961.

ao mesmo tempo, durante a década de 1970 e o início da década de 1980, a 
geografia como disciplina académica em Portugal abriu-se, ainda que com um 
atraso temporal significativo, a outras influências epistemológicas. em meados da 
década de 1970, as mudanças teóricas que ocorreram mais amplamente na disci-
plina a partir dos anos 50, e durante os anos 60 e início de 70 do século XX, trou-
xeram a geografia quantitativa para o primeiro plano em Portugal. explicando o 
momento em que substituiu ribeiro em lisboa – o ano chave de 1974/75 – o jovem 
geógrafo alemão bodo freund descreveu a introdução de textos de richard Morrill 
(1974), Kevin cox (1972) e abler, adams e gould (1972) como «revolucionário» 
(citados em freund, 2015, p. 161). a áfrica tinha deixado de ser o foco da investi-
gação, e uma nova preocupação com a organização espacial havia subitamente 
chegado aos departamentos de geografia portugueses. o paradigma da geografia 
regional, com sua interação de aspetos físicos e humanos e que vigorou em 
Portugal até pelo menos o final dos anos 1970, moldou a geografia tropical Portu-



guesa. curiosamente, à exceção dos trabalhos de clara Mendes, a relação incó-
moda da nova geografia com a descolonização das décadas de 1960 e 1970, nunca 
se materializou na geografia tropical Portuguesa. em grande medida, a geografia 
Portuguesa tornou-se mais introvertida após esta dupla revolução – a revolução 
dos cravos e a revolução na teoria geográfica. Por um lado, focou-se bastante mais 
em espaços nacionais e mais próximos, e por outro adquiriu uma perspetiva mais 
analítica com o uso de novos métodos quantitativos.

É interessante, portanto, olhar para o relatório de 1979 do centro de estudos 
geográficos (guerreiro, 1979), que descreve as seis direções de investigação exis-
tentes: «estudos de Planeamento regional e urbano» (dirigida por Jorge gaspar); 
«estudos de geografia Humana» (dirigida por c. a. Medeiros); «estudos de geografia 
física» (dirigida por Suzanne Daveau, mas agora focada exclusivamente em 
Portugal); «recolha e estudo de literatura Popular Portuguesa» (uma direcção 
etnográfica dirigida por Manuel V. guerreiro); «estudos de geografia das regiões 
tropicais» (dirigida por ilídio do amaral); e finalmente «estudos de geografia do 
Mediterrâneo e das ilhas atlântidas» (dirigidas por orlando ribeiro). Depois de 
quatro anos em angola e de um doutoramento nas terras altas da Huíla, carlos 
alberto Medeiros decidiu deixar o grupo de investigação em geografia tropical, 
liderado por amaral, e do qual foi membro de 1976 a 1978, e estabeleceu um novo 
grupo de trabalho sobre geografia Humana e regional, focado em Portugal. natu-
ralmente que a dificuldade em realizar trabalho de campo em áfrica e o papel débil 
das instituições portuguesas nos países africanos foram parcialmente responsáveis 
pela decisão. como Pélissier eloquentemente notou um ano antes, apesar de ser 
um trabalho claro e original sobre a colonização de angola, o trabalho de Medeiros 
foi imediatamente «reduzido a um valor arqueológico», tocado pelo «gosto amargo 
das cinzas» (Pélissier, 1978, p. 69).

com um intervalo de 4 anos, amaral (1979, 1983) publicou duas listas de obras 
«pertencentes» à geografia tropical Portuguesa. as novas publicações referidas em 
1983 diziam principalmente respeito à conclusão dos trabalhos realizados na década 
de 1970 e às sínteses daí resultantes. amaral, mais do que qualquer outro geógrafo 
português, continuou a trabalhar em regiões tropicais, publicando vários textos, mas 
não mais realizando trabalhos inovadores com dados em primeira mão (ver amaral, 
2016). Durante este período foi também bastante sobrecarregado por tarefas admi-
nistrativas: foi o último presidente do instituto de alta cultura (1975-1977), reitor da 
universidade de lisboa de 1977 a 1979, vice-presidente do conselho de investigação 
ultramarina (1979-1980), e de 1984 a 2000, diretor do centro de geografia do insti-
tuto de investigação científica tropical. naturalmente que, especialmente desde 
meados da década de 1990, vários geógrafos portugueses realizaram estudos no 
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mundo tropical e nas antigas colónias africanas e existe uma crescente cooperação 
e ligações institucionais entre geógrafos e os departamentos de geografia das 
universidades portuguesas e os seus congéneres lusófonos em áfrica. no entanto, 
no seu conjunto não constituem um programa de pesquisa coerente, organizado e 
estruturado e não têm paralelo com o que orlando ribeiro e os seus colaboradores 
estabeleceram a partir do final da década de 40 do século XX, que durou cerca de 
30 anos, e que abruptamente se esfumou com a descolonização.

conclusão

o estabelecimento apressado do ensino superior – e da geografia em parti-
cular – em angola e Moçambique nos anos 60 do século XX é uma prova do 
carácter extemporâneo do colonialismo português. este estudo seguiu o percurso 
de três jovens geógrafas que começaram as suas carreiras e investigações em 
Moçambique, vivenciando o colonialismo tardio e o período de transição para a 
independência e mesmo a concretização da independência. o seu trabalho coin-
cidiu e colidiu com as guerras em áfrica, o período revolucionário em Portugal, os 
governos de transição e o início das guerras civis, tudo fatores de instabilidade que 
tornaram a investigação sobre áfrica e em áfrica tremendamente desafiadoras. 
orlando ribeiro, naturalmente conhecedor da experiência de Suzanne Daveau, 
apontou para a disparidade entre as universidades portuguesas no exterior e as 
britânicas e francesas em Dakar e ibadan, onde professores franceses e ingleses 
estavam comprometidos na qualificação e treino de geógrafos e na administração 
de universidades durante o processo de descolonização. Muitos destes geógrafos 
assumiram papéis importantes em governos e ministérios no período pós-inde-
pendência. Pelo contrário, a descolonização e o início da guerra civil em angola e 
Moçambique resultaram no repatriamento dos académicos portugueses, sendo 
que na geografia, todos foram integrados nas universidades portuguesas, tendo 
como resultado o inevitável fim da geografia tropical Portuguesa.

embora seja compreensível que a geografia portuguesa tenha estado larga-
mente alheada da análise dos espaços de guerra até 1974, e também durante os 
turbulentos anos que se seguiram, é bastante surpreendente (ou decepcionante) 
que durante as décadas de 1980 e sobretudo 1990, nenhum texto sobre a geografia 
desses teatros de operação ou das geografias da descolonização, tenha sido publi-
cado. a esse respeito, é revelador que os relatos e narrativas mais inspiradoras 
sobre a espacialidade do colonialismo e da guerra, e sobre os contextos de desco-
lonização, se encontrem em trabalhos não académicos e de não geógrafos, tais 



como nas obras de castro Soromenho (1946), sobre o ambiente opressivo e 
violento do norte de angola na década de 1940, de luandino Vieira (1963), sobre 
as condições de vida nos Musseques de angola, de lobo antunes (1979), sobre a 
violência da guerra, ou de lídia Jorge (1988), sobre o cruzamento da memória, da 
violência e do espaço.
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BnP/d12/caixa 12. carta de orlando ribeiro a Pierre gourou, 8.iX.1978.
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