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Caro Leitor, 

O ISET-One World – Instituto Superior de Educação e Tecnologia-One World – lança a 

segunda edição da sua Revista Científica Educação e Desenvolvimento. À semelhança da 

emoção vivida no lançamento do primeiro número, há sensivelmente dezoito meses, mais 

uma vez experimentamos um momento vivido com emoção e júbilo, porque é um marco 

importante para a nossa Comunidade académica do ISET – One World e seus colaboradores. 

Quando o desafio foi lançado há aproximadamente dois anos, o de criar uma Revista 

Científica, parecia uma utopia assumir esse compromisso. (Utopia não no sentido do 

irrealizável). Mas assumimos o sentido de utopia como sonho realizável. 

Aqui está o sonho mais uma vez concretizado, como aconteceu com o lançamento da 

primeira edição a 1 de novembro de 2020.Obviamente, a segunda edição é fruto de ousadia 

dos profissionais (docentes) e académicos que acreditam no seu potencial intelectual, nas 

suas competências. A edição, ora pronta e lançada hoje, é fruto de perseverança e persistência 

de quantos não vergam perante obstáculos e constrangimentos. Neste momento marcante do 

lançamento da segunda edição da Revista Educação e Desenvolvimento, reconheço o 

trabalho e o esforço abnegados dos autores, entre docentes do ISET-One World e 

colaboradores (amigos) da nossa jovem instituição, a trilhar o caminho sinuoso de construir 

uma academia robusta. Os autores, unidos pelo mesmo ideal de edificar a ciência, constroem 

este espaço aberto de produção e consolidação do conhecimento científico, que é a nossa 

revista. Neste espaço, os autores manifestam e experimentam a sua existência, e trazem para 

o leitor a síntese do diálogo com o mundo. Eles manifestam, igualmente, o desejo e o 

compromisso de participar activamente na construção do conhecimento a partir da 

singularidade e particularidade, sem descurar a universalidade; por isso, a Revista, sendo 

electrónica, vai além-fronteira e cujos destinatários são leitores espalhados pelo planeta. A 

edição que hoje lançamos revela o compromisso de continuidade, e com isso, vale a pena 

deixar as palavras de agradecimento aos colaboradores da revista, nomeadamente: os autores, 

os membros da Comissão Editorial, o secretariado, a direcção do ISET-One World, a ADPP 

Sede que têm sabido juntar esforços para concretizar a utopia. Finalmente, importa 

reconhecer o trabalho estético da equipa de maquetização, o que tem tornado a revista um 

objecto agradável aos olhos do leitor!  

Aos Leitores da Revista, 

 Os cinco artigos que compõem esta edição, numericamente poucos, mas com uma riqueza 

incomensurável dado o seu conteúdo. Como se disse anteriormente, os autores retratam a sua 

experiência, por serem profissionais com longo percurso profissional e um perfil académico 

invejável. Será sempre um grande prazer saber que os leitores estão a deliciar o que é fruto de 

muito e árduo trabalho em prol da ciência como património da humanidade! 

 

Adriano Fanissela Niquice 

Director Geral do ISET-One World 

Changalane, Abril de 2022 
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Análise dos mecanismos de envolvimento da comunidade na gestão da escola primária 

em Moçambique 

  Argentino Gonçalves Nunes1 

 

Resumo  

Os processos de gestão escolar, independentemente de serem centralizados ou participativos, 

têm suporte em estruturas criadas, que podem prevalecer ou ser alteradas, de acordo com as 

reformas levadas a cabo para adequar o sistema às condições socioeconómicas e políticas e às 

exigências que essas transformações sempre apresentam. Assim, no presente artigo, 

procuramos analisar as políticas educacionais em Moçambique, problematizando, 

especialmente, a dimensão evolucionária dos mecanismos que visam o envolvimento da 

comunidade na gestão da escola primária, considerando a sua trajectória, desde as reformas 

políticas, económicas e sociais implementadas a partir de 1987 e consolidadas pela adopção 

de uma nova constituição, em 1990, que criou condições favoráveis para o desenvolvimento 

do processo de descentralização político-administrativa. 

Com efeito, dentro da abordagem qualitativa, com especial enfoque para a análise das 

tendências da implementação da gestão participativa da escola, os resultados desta pesquisa 

empírica e exploratória apontam para processos não devidamente preparados, predominando 

a prática de se realizarem porque é uma determinação superior. Tudo indica que os processos 

de gestão participativa não resultam da necessidade interna sentida pela escola como 

instrumento fundamental da sua ligação e inserção na comunidade e da apropriação da escola 

por aquela.  

 
1Estudante do Programa de Doutoramento em Educação na UEM-Maputo. Mestre em Administração e Gestão 

da Educação na UEM-Maputo. Licenciado em Ciências da Educação no ISPU-Maputo.  
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Palavras-Chave: Conselho de Escola, Gestão Escolar e Participação da comunidade. 

 

Abstract 

School Management processes, regardless of being centralized or participatory, are 

supported by created structures that can prevail or be altered, according to the reforms 

carried out to adapt the system to the socio-economic and political conditions and to the 

demands that these transformations always present. Thus, in this article, we analyze 

Educational Policies in Mozambique, questioning, in particular, the evolutionary dimension 

of the mechanisms that aim to involve the community in the management of primary school, 

considering its trajectory since the political, economic and social reforms implemented from 

1987 and consolidated by the adoption of a new constitution in 1990 which created favorable 

conditions for the development of the political-Administrative decentralized process.  

For this purpose, within the qualitative approach, with a special focus of analysis of trends in 

the implementation of participatory school management. The result of this empirical and 

exploratory research points to processes that are not properly prepared, with the 

predominant practice of carrying them out because is a superior determination. Everything 

indicates that participatory management processes do not result from the internal need felt 

by the school as the fundamental instrument of its connection and insertion in the community 

and of the school’s appropriation by it. 

Keywords: school council, school management, community participation 
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Introdução  

Este artigo discute os possíveis em pecilhos para o envolvimento da comunidade na gestão 

participativa e democrática da escola primária em Moçambique, dentro dos preceitos da 

gestão democrática, visando maior transparência e inclusão na gestão escolar, uma realidade 

organizativa da educação sob o primado da democracia participativa que é vista como 

alternativa para alcançar os objectivos desejados pelas escolas.   

De facto, no mundo actual é cada vez mais evidente uma nova concepção de organização 

escolar, em que a comunidade se torna fundamental para a existência de uma gestão 

participativa e democrática da escola, pois,  

A democracia é o caminho para a valorização do ser humano e da formação do cidadão, pelo que a gestão 

escolar necessita ser participativa e politizada, de modo a transformar a escola em um espaço político onde 

podemos educar crianças, jovens e comunidade para o exercício da cidadania (Silva, 2007, p. 162). 

Com efeito, o discurso sobre gestão participativa e democrática da escola tem sido 

privilegiado, também, na legislação educacional em Moçambique a partir da reforma na 

administração pública, em 1990, cujo teor se fundamenta no projecto neoliberal. Na verdade, 

a estratégia da gestão participativa surgiu nos finais da década de 1990 no âmbito da reforma 

ou modernização do Estado que, entre outros objectivos, visa a sua descentralização em prol 

do desenvolvimento de um clima democrático e participativo no exercício da governação em 

todos os níveis da administração pública, do aumento da participação cívica e política dos 

cidadãos e da melhoria da qualidade de prestação de serviços públicos.  

Neste contexto, o sector da Educação, baseando-se na estratégia de descentralização do sector 

público, definida pelo governo, reconheceu a importância de melhorar as estruturas de gestão 

e administração e o reforço de capacidades a todos os níveis do sistema educativo. Assim, 

num primeiro momento, o governo aprovou o diploma ministerial nº54/2003 de 28 de Maio 

como objectivos claros de organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas da 

escola e promover o seu desenvolvimento. O Diploma referido busca ampliar a cidadania e 

consciencializar a comunidade para tomar parte nos assuntos escolares que se sucedem nesse 

nível. Portanto, o processo de participação da comunidade visa colocar o cidadão como um 

actor indispensável na tomada de decisões acerca dos assuntos considerados de seu interesse 

e permitir uma maior interdependência e articulação entre os diferentes actores sociais, de tal 

modo que seja garantida uma maior democratização da escola. 
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Entretanto, de forma a avaliar o nível da sua implementação, é aqui trazida esta reflexão que 

visa compreender, a partir dos normativos produzidos pelo Estado, o funcionamento das 

escolas primárias no que diz respeito à evolução do processo de envolvimento da comunidade 

na gestão participativa da escola primária de modo a perceber as principais alterações do 

conceito de gestão escolar, ou seja, compreender se os efeitos estruturais tornaram as escolas 

menos formais para a abertura à comunidade. 

Deste modo, através de uma vertente qualitativa, foram utilizados procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, tendo sido feito um levantamento de referências pertinentes ao tema em 

questão de modo a analisar e responder perguntas atinentes à ideia de implementação e 

evolução de processos de gestão democrática, questionando até que ponto a gestão da escola, 

nos últimos trinta anos, se demarcou do sistema de gestão centralizada? Isto é, de que modo 

as mudanças políticas introduzidas influenciaram as práticas de gestão nas escolas primárias 

em Moçambique?  

No texto, num primeiro momento, descreve-se a trajectória de práticas de governação em 

Moçambique e o consequente desenvolvimento das políticas públicas, focalizando a filosofia 

subjacente que, actualmente, orienta o sistema educativo, em geral, e as práticas de gestão 

escolar, em particular.  

Com base na bibliografia consultada sobre o tema, orientámo-nos, num segundo momento, 

no sentido de obter respostas, apresentando um breve relato, das características contextuais 

mais relevantes em relação à configuração política, social e institucional do sistema educativo 

moçambicano, debruçando-nos, especificamente, sobre os factores que julgamos serem 

condicionantes para o sucesso ou insucesso da implementação da ideia de gestão participativa 

da escola primária em Moçambique, iniciando pela sua génese. 

Génese do discurso sobre gestão participativa da escola 

Moçambique tornou-se independente de Portugal em 1975, tendo adoptado a ideologia 

Marxista-Leninista como sistema político que guiou, naturalmente, as políticas públicas cujos 

princípios básicos se enraizavam no materialismo histórico-dialético. Este regime vigorou até 

à imposição, pelas instituições de Bretton Woods da reforma na administração pública, em 

1990, cujo teor se fundamenta no projecto neoliberal. Simione (2017) clarifica o que mudou 

com esta reforma: 
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A Constituição da República de Moçambique de 1990 produziu uma reforma do Estado que modificou o 

sistema político fundamentado nos princípios da democracia pluripartidária, tendo alterado o modelo de 

planeamento centralizado da economia estabelecendo um sistema de livre concorrência. Além disso, a 

Constituição introduziu várias reformas no carácter centralizador da administração pública (p.1). 

Em nosso entender, esta decisão governamental visou estabelecer um alinhamento e 

complementaridade entre os objectivos nacionais e globais e responder ao impacto do 

estabelecimento do sistema democrático, tendo se constituído, desta forma, um conjunto de 

princípios e instrumentos de gestão cuja finalidade é fomentar, de modo abrangente, a 

participação dos diferentes actores políticos e sociais na administração pública. Com efeito, a 

ideia central é o estabelecimento, nas instituições, de mecanismos participativos sustentados 

em novas estruturas de interacção e relacionamento entre o governo e a sociedade, que 

possibilitem a melhoria da actuação da administração pública e da prestação de serviços 

públicos. 

Neste contexto, o sector da Educação, baseando-se nesta estratégia de descentralização do 

sector público definida pelo governo e na perspectiva de mobilizar a sociedade para enfrentar 

os desafios impostos pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos, na conferência de 

Jomtien-Tailândia em 1990, reconheceu a importância de melhorar as estruturas de gestão e 

administração e do reforço de capacidades a todos os níveis do sistema educativo. É assim 

que,  

Em 1994, o Governo moçambicano, através do então Ministério da Educação, em coordenação com as 

instituições da Bretton Woods propôs as seguintes transformações: (a) descentralização da gestão das escolas 

e a transferência aos governos provinciais da tomada de decisão e controle do orçamento; (b) inclusão de 

materiais escolares em línguas locais; (c) adequação dos métodos de ensino à realidade dos professores 

(Cossa, 2016, p.44 citando INDE, 1994).  

É evidente que estas transformações trouxeram um novo paradigma de gestão escolar, daí que 

as primeiras experiências de envolvimento de pais e/ou encarregados de educação começam a 

fazer-se sentir através das comissões de pais e de comissões de ligação escola-comunidade, 

sustentadas pela Lei nº 6/92, de 6 de Maio, que já preconiza este envolvimento e a 

participação de outras entidades, incluindo comunitárias, na gestão do processo educativo. 

Alias, 

Estas comissões criaram condições para a participação dos pais e encarregados de educação tendo resultado 

na mobilização dos mesmos, principalmente nas zonas rurais, para manterem os seus filhos na escola, em 
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especial as raparigas, até concluírem a 7ª classe, última classe do ensino primário. Mobilizaram, igualmente, 

a comunidade para a construção de casas para albergar os professores recém-formados e colocados nas zonas 

rurais, o que facilitou ao Ministério da Educação potenciar estas zonas com mais professores, uma vez 

minimizada a falta de habitação (MEC, 2005). 

Mais ainda, com a Declaração de Jomtien-Tailândia, o enfoque dos governos e das agências 

de desenvolvimento passou a ser a provisão da educação básica para todos, tendo o governo 

de Moçambique investido consideravelmente. De facto, o período pós-guerra civilfoi 

caracterizado pela retoma de investimento na Educação tendo resultado num maior 

crescimento da rede escolar e do número de professores formados. Como indicativo da 

alteração das prioridades, note-se que o Estado usou, neste período, nas áreas sociais e, 

sobretudo, na Educação, o dobro dos meios usados nas despesas com o sector da Defesa 

enquanto que até finais da década de 1980, a relação era inversa.  

Esta acção influenciou o aumento impressionante do número de alunos matriculados. Entre o 

ano 2000 e 2020, enquanto a escolarização no ensino primário aumentou de 2.496.996 para 

mais de 7 milhões de alunos, o número de escolas aumentou de 7.594 para 12.932, como se 

pode notar nos quadros 1 e 2. 

    Quadro 1: Número de alunos nas escolas primárias públicas 
Ano 2000 2005 2010 2015 2020 Crescimento 

∆2020/2000 

Nº Alunos 2.496.996 3.832.957 5.186.184 5.729.666 7.051.210 35,4% 

Fonte: Novo EducStat-MINEDH 

 

    Quadro 2: Número de Escolas primárias públicas 

Ano 2000 2005 2010 2015 2020 Crescimento 

∆2020/2000 

Nº Escolas 7.594 8.703 10.452 11.871 12.932 58,7% 

Fonte: Novo EducStat-MINEDH 

Visto que os efectivos escolares e o número de escolas tiveram um crescimento expressivo, o 

número de professores, também, aumentou cerca de três vezes mais como ilustra o quadro a 

seguir 

 

 



7 
 

    Quadro 3: Número de professores do ensino primário público 

Ano 2000 2005 2010 2015 2020 Crescimento 

∆2020/2000 

Nº Prof. 42.390 56.596 87.662 104.253 118.752 35,6% 

Fonte: Novo EducStat-MINEDH 

Entretanto, apesar dos progressos alcançados nestas áreas, a qualidade e a melhoria da 

aprendizagem ficaram para trás, pois, o insucesso escolar, que pode ser de ordem interna ou 

externa à escola, constitui um dos grandes problemas do sistema educativo formal, em 

Moçambique. Na verdade, de acordo com INDE, (2016), o resultado de duas avaliações 

nacionais da aprendizagem na 3ª classe, revelam um decréscimo entre 2013 e 2016, com a 

percentagem de crianças com competências de literacia a reduzir de 6.3% para 4.9%. 

Portanto, a massificação da escola, verificada num primeiro momento, e o insucesso escolar, 

que daí resultou, colocam outros desafios, tal como pontua a seguir o PEE 2020-2029 (p.12):  

i) a expansão do sistema educativo de qualidade;  

ii) a formação e colocação de formadores e professores para a eficaz implementação 

do currículo;  

iii) a produção e distribuição de materiais didácticos;  

iv) a redução dos níveis de absentismo de professores e directores de escola, que 

revelam impacto negativo na aprendizagem dos alunos;  

v) a redução de taxas de desistência e reprovação, com atenção especial às 

disparidades geográficas, a nível da participação; 

vi) a formação e/ou capacitação contínua e com qualidade dos gestores escolares para 

empreender os processos de mudança.  

Nesse sentido, sendo que o Estado deve criar mecanismos de controle, projectou ampliar a 

participação da sociedade de forma metódica, para fazer face aos problemas originados pela 

massificação do ensino. Assim, o Ministério da Educação institucionalizou o conselho de 

escola, através do Diploma Ministerial nº 54/2003 de 28 de Maio, que agrupa representantes 

de vários segmentos da comunidade escolar para criar maior flexibilidade nos processos de 

tomada de decisão através de uma gestão participativa. 

Neste contexto, o conselho de escola, que substituiu as comissões de ligação escola-

comunidade, passou a ser um órgão cujo objectivo é viabilizar a prática da gestão 
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democrática através da participação de todos os segmentos na tomada de decisão sobre os 

destinos da escola. Este órgão deve representar toda a comunidade escolar nos processos de 

administração e gestão da escola, visando assegurar a qualidade do trabalho escolar em 

termos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Note-se que a prática de se constituírem conselhos populares na gestão pública ou em 

colectivos organizados da sociedade civil não é recente na história da humanidade. Gohn (s/d, 

p.15) sublinha que o debate sobre os conselhos esteve presente entre sectores da esquerda e 

liberais2 em diferentes momentos da história da humanidade. A diferença, acrescenta o autor, 

é que eles são pensados como mecanismos de colaboração, pelos liberais; e como vias ou 

possibilidades de mudanças sociais no sentido de democratização das relações de poder, pela 

esquerda. 

Com efeito, Gramsci (1973), uma das referências essenciais do pensamento de esquerda, 

formulou a teoria sobre os conselhos de fábrica, na primeira metade do século XX, que 

atribuía poderes aos próprios trabalhadores para definir o rumo da fábrica e da sua produção. 

De facto, depois da Comuna de Paris esta experiência foi marcante no sentido de apresentar 

propostas inovadoras e libertadoras para a gestão pública e para a gestão da produção.  

Gohn (1982) extrapola esta posição para a área da Educação ao afirmar que na Alemanha e 

Itália surgiram os conselhos de operários e conselhos de fábricas respectivamente, não 

somente como órgãos de autogestão económica, mas também como órgãos de administração 

com funções, dentre outras, as educativas.  

Como se pode perceber, o uso da expressão conselho de escola, tem antecedentes, tal como 

refere Teixeira, citado em Luiz e Conti (s/d, p.56): "à semelhança dos Conselhos de fábrica, a 

origem dos Conselhos de Escola está vinculada à luta e organização dos movimentos sociais, 

desenvolvidos principalmente na década de 1970".   

 
2historiadores divergem quanto ao uso dos termos esquerda e liberal, pois, os conceitos mudaram bastante 

desde sua criação, sendo que, hoje, a linha entre eles é muito tênue. Para o propósito do nosso trabalho o termo 

esquerda constitui a ideologia que acredita que a sociedade fica melhor quando um governo tem um maior 

papel, garantindo direitos e promovendo a igualdade entre todos.O termo liberal, refere-se a ideias como o 

constitucionalismo, a soberania popular e a liberdade comercial, isto é, relaciona-se ao impacto do Iluminismo e 

das Revoluções do século XVIII na Europa, como lembra Jean-BaptisteBusaalle (2012). 
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Entretanto, para o caso de Moçambique, os conselhos de escola foram criados através de uma 

directriz governamental, no contexto da descentralização administrativa, não tendo, por isso, 

obedecido o mesmo critério observado em outros países onde os conselhos emergiram como 

resultado do movimento de organização participativa da sociedade e de democratização dos 

órgãos públicos, que se inspiraram na ideia dos conselhos operários e de fábrica. 

Provavelmente seja por isso que estas experiências assumiram variadas formas com graus de 

sucesso variáveis, tal como sublinha Lemmer (2005),  

Em termos práticos, é possível distinguir entre abordagens fortes e fracas à realização deste tipo de gestão. 

Uma gestão descentralizada forte é caracterizada essencialmente pela participação activa das partes 

interessadas, por uma tomada de decisão genuinamente partilhada e uma mudança palpável na forma como 

as escolas são geridas, enquanto nas abordagens fracas apenas são falsamente aflorados os princípios e 

implementação da gestão participativa, (p.117). 

No nosso entender, para o sucesso da implementação desta ideia é importante e necessário 

que ela seja vista sob a óptica da realidade institucional em que é aplicada e considerar 

dimensões que têm sido pouco exploradas por diversos estudos, como a história dos lugares, 

o ambiente sócio-espacial, os contextos em que os desenhos institucionais são aplicados e a 

existência de singularidades dos lugares, pois é sabido que existem dimensões 

políticas/práticas, políticas/valores e geográficas que podem constituir barreiras ou 

oportunidades para o estabelecimento das instâncias democráticas de participação na esfera 

pública. 

Nessa óptica, em contextos específicos de países em desenvolvimento como Moçambique, 

com problemas estruturais específicos, interessa analisar o contexto e a dinâmica que envolve 

os processos participativos. O estudo desses aspectos possibilita, por um lado, ampliar a 

compreensão sobre os resultados produzidos pelos arranjos de gestão participativa (se 

existem condições para que os membros do conselho de escola exerçam o seu papel como 

integrantes duma estrutura democrática). Por ouro lado, fornece elementos para responder à 

questão: “atéque ponto a gestão da escola, nos últimos trinta anos, se demarcou do sistema de 

gestão centralizada? Isto é, de que modo as mudanças políticas introduzidas, com a 

Constituição de 1990, influenciaram as práticas de gestão nas escolas primárias em 

Moçambique?" 
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Assim, as linhas que se seguem orientam-se no sentido de obter respostas apresentando um 

breve relato das características contextuais mais relevantes em relação à configuração 

política, social e institucional do sistema educativo moçambicano, debruçando-se, 

especificamente, sobre a problemática da participação, ou não-participação, de indivíduos em 

determinados fóruns, o que pressupõe identificar as variáveis que podem influenciar a atitude, 

como a seguir se pode constatar. 

 

a) Estratégias proclamadas e sua implementação 

As reformas políticas, económicas e sociais implementadas a partir de 1987 e consolidadas 

pela adopção de uma nova constituição, em 1990, e o fim da guerra civil, em 1992, criaram 

condições favoráveis para o desenvolvimento do processo de descentralização político-

administrativa.  

Assim, sendo consensual que a participação activa e construtiva da comunidade na tomada de 

decisões tem revelado bons resultados no mundo contemporâneo por ser fundamental para a 

melhoria qualitativa do desempenho dos professores e dos alunos e no contexto das reformas 

preconizadas pela nova visão estratégica do governo, este elege, através da Política Nacional 

de Educação de 1995, como principal desafio, entre outros, a boa governação do sistema 

Educativo que, a nível da escola, deveria respeitar os princípios democráticos.  

Entretanto, nos termos da Resolução 8/2005, que aprova os qualificadores dos directores de 

escolas, o acesso ao cargo de director da escola primária é por indicação, pelos poderes 

públicos, desde que o indivíduo em causa reúna os requisitos exigidos para o exercício da 

função.  

Ora, nota-se aqui uma contradição entre os princípios democráticos e a forma de provimento 

da função de director de escola, pois, o pressuposto básico da democracia é, na essência, a 

liberdade do acto eleitoral. De facto, as eleições livres e directas, para a escolha do director 

de escola, constituem a chave da democracia escolar, sendo uma maneira coerente ao sistema 

democrático e participativo, por dar oportunidade ao exercício de escolha e participação de 

toda a comunidade escolar não apenas na escolha do conselho de escola, mas também na do 

director de escola. Assim, há maiores probabilidades de este director eleito dar prioridade às 
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necessidades da comunidade escolar, fazendo crescer toda a escola e os envolvidos no 

processo educativo. 

Sobre este aspecto, defende Correia (2000, p.186) que a eleição do director de escola é a 

chave que abre a porta da gestão democrática e participativa na escola, apesar de ser 

importante levar em conta todo um conjunto de situações, para que a gestão possa ser 

considerada participativa. A eleição do director pode ser um primeiro passo na caminhada em 

direcção à gestão democrática participativa da escola, mas, como toda a inovação, enfrenta os 

desafios da prática, sendo preciso reflectir em profundidade sobre o quanto a eleição auxilia 

para o processo de gestão participativa da escola. 

Na verdade, a eleição de dirigentes escolares, aqui defendida, é apenas um dos elementos da 

gestão democrática e participativa da escola e só terá efeito prático eficaz e eficiente se 

associada a um conjunto de decisões como, por exemplo, capacitar os representantes dos 

segmentos escolares e da comunidade, nos destinos da escola para a participação efectiva. 

Esta participação efectiva exige, por sua vez, que procuremos entender as características dos 

sujeitos aos quais nos estamos referindo. Ainda sobre as medidas e decisões a serem tomadas, 

no sentido de implementar a gestão participativa, acreditamos ser necessário garantir um 

conselho de escola forte e actuante. 

Relativamente aos mecanismos contidos na Resolução 8/2005 para a indicação do director de 

escola, Silva (2007, p. 85) ressalta que o indivíduo indicado para o cargo de director, por 

mais bem-intencionado que seja, sempre estará comprometido com quem o indicou, ficando 

impossibilitado de tomar posição, na escola, num possível conflito de interesses políticos 

entre o sistema de ensino ou grupo político em relação à escola. Neste caso, o sistema de 

apadrinhamento é uma forma de gestão em que o titular do cargo não detém autonomia para o 

exercício da função, podendo, ao menor desagrado ao Estado ou ao grupo político que o 

indicou, ser sumariamente exonerado. 

Ainda na perspectiva de gestão participativa, o governo Moçambicano aprovou o Decreto nº 

33/2006, de 30 de Agosto, sobre o quadro de transferência de funções e competências do 

Estado para as Autarquias Locais, que transfere as funções e competências do sector da 

Educação aos municípios como forma de legitimar a tomada de decisões para os municípios. 

Com a aprovação deste decreto, esperava-se o envolvimento dos actores -chave no processo, 

contudo, volvidos estes anos, a directiva não foi implementada, revelando sinal de 
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contradição com a real capacidade de intervenção estratégica neste âmbito, levantando-se, 

assim, a seguinte pergunta: Em que medida, o processo de descentralização do ensino 

primário, que é fundamental para a implantação de uma genuína gestão participativa, não se 

afigura como um exemplo de uma revolução passiva3?  

Na descrição de Santos (2017, p.65), há três razões para se criar uma legislação simbólica, 

com as quais acreditamos que possam ter sustentado esta acção. A primeira é a tentativa de se 

adiar a solução de conflitos sociais mediante compromissos dilatórios, ou seja, a tentativa de 

apaziguar pressões de determinados grupos, sem necessariamente ter que resolver o 

problema. A segunda razão é uma mera confirmação de valores sociais, que serve aos 

legisladores mais como um posicionamento frente a seus eleitores do que um real propósito 

de mudança, especialmente junto àqueles que compõem ou defendem nichos sociais 

específicos. E a terceira é a que o autor chama de legislação-alibi, ou seja, uma tentativa de 

demonstrar a capacidade de acção do Estado, passando a impressão de que se está resolvendo 

o problema, mas sem a necessidade de se enfrentar toda a complexidade que uma verdadeira 

solução implicaria.    

b) Formação em Gestão Participativa da Escola 

Conforme destacado em vários estudos, é consensual afirmar que o dinamismo na gestão 

participativa da escola é visto como um factor essencial para alcançar bons resultados de 

aprendizagem para os alunos. Com efeito, a eficácia da escola é determinada pela qualidade 

da respectiva liderança que, em nosso entender, deverá transformá-la numa organização 

aprendente4.  

Sublinham Nhavoto, Buendía e Bazo (2009) que desenvolver capacidades de liderança 

escolar e conceber escolas como organizações com uma visão e missão claramente definidas 

 
3Entendendo revolução passiva como uma ferramenta de explicação histórico-politica de factos sociais 

contemporâneos ao marxista italiano, mantendo a sua característica principal, qual seja: “...a modernização do 

Estado através de uma série de reformas e guerras, procurando evitar, assim, uma roptura revolucionária. O 

legislador muitas vezes opta por criar uma lei com efeito apenas simbólico, mesmo ciente de sua ineficácia 

jurídica. Esse fenómeno sustentou a proposição do conceito de “legislação simbólica, cunhado pelo 

constitucionalista Marcelo Neves, professor da Universidade de Brasília. (Santos, 2017, p. 65) 

 
4As organizações com capacidade para se auto-transformar, que dispõem de processos efectivos e sistemas 

integrados de aprendizagem organizacional são enunciadas pela literatura como organizações aprendentes, e é 

este domínio do factor aprendizagem que lhes permite ter bons desempenhos presentes que perdurarão no 

futuro. Por tal, a emergência de organizações aprendentes é imperiosa, pois parece ser este o caminho para o 

sucesso e competitividade das organizações contemporâneas. 
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é uma condição importante para o alcance dos resultados que o processo de transformação, 

que ocorre na escola, deve alcançar. Um director com competências de liderança escolar 

transforma os seus colaboradores – professores e pessoal técnico administrativo – em líderes 

nos seus níveis de actuação e define o objectivo principal da escola como sendo a 

aprendizagem efectiva dos alunos.  

Neste sentido, estas competências de liderança escolar constituem, também, um factor 

importante para a materialização das directrizes emanadas no âmbito do envolvimento da 

comunidade na gestão participativa, pois, directores de escolas que possuem estas 

características poderão conseguir, com menor grau de dificuldade, trazer os pais e 

encarregados de educação dos alunos e a comunidade circundante para se juntarem aos 

esforços da Educação, transformando-se, assim, em parte da solução dos problemas que a 

escola enfrenta. Por isso, para se alcançar o objectivo de indicar gestores de escolas com o 

perfil profissional apropriado, torna-se necessário apostar na formação e desenvolvimento de 

capacidades de liderança escolar.  

Assim, os directores de escolas precisam de desenvolver habilidades específicas em liderança 

e gestão participativa, e uma formação específica deve ser organizada para isso. Note-se que 

a maior parte dos directores de escolas primárias em Moçambique não recebe uma formação 

específica em liderança escolar e gestão participativa. É testemunho disso, o guião do curso 

de formação de gestores escolares (MINEDH, 2018, p.2),querefere que os conteúdos 

ministrados ao longo da formação de gestores são relativos à gestão pedagógica; gestão 

administrativa; gestão financeira; escrituração escolar e tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). 

Assim, no nosso entender, para além destes conteúdos, o desenvolvimento de competências 

sobre gestão democrática participativa deveria ser adquirido através de uma formação 

sistemática e contínua obedecendo a um roteiro de formação desde o início da carreira, no 

centro de formação, até os formandos atingirem níveis que os tornem elegíveis às funções de 

director de escola, pois é evidente que a introdução da ideia da gestão participativa da escola, 

pressupõe mudanças dos papéis e responsabilidades do gestor escolar, por isso, era necessário 

criar condições que os tornassem responsáveis pela implementação efectiva da estratégia que, 

na verdade, só acontece quando:  
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(i) o poder e a tomada de decisões são compartilhados por todos os membros da 

organização;  

(ii) existe um conjunto de valores e de objectivos comuns que são compartilhados por 

todos os integrantes;  

(iii) todos os membros da organização têm uma representação formal nos órgãos de 

decisão; e  

(iv) a organização determinar políticas e tomar decisões através de processos de 

discussão guiados pelo consenso.  

Ademais, esta formação deveria, também, contemplar conteúdos sobre valores institucionais, 

uma vez estes representarem os princípios compartilhados, as convicções dominantes, aquilo 

em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as 

actividades e relações existentes na organização, por isso representam uma dimensão tão 

importante como a seguir se constata: 

Valores institucionais: factor-base para uma liderança eficaz  

Visto que um dos grandes desafios de todos os tempos é liderar pessoas para que alcancem 

objectivos comuns, dentro de prazos previstos e em condições específicas, então 

concordamos com Mota (2009, p.5) quando sublinha ser necessário que a gestão ocorra a 

partir de princípios e valores que sejam comuns entre líderes e liderados. O autor, que 

acredita ser possível exercer liderança com base em valores, chama atenção sobre vários 

cuidados a tomar para que a liderança, com base em valores, seja realmente possível.  

Em primeiro lugar, há a necessidade de se entender o significado e a importância da existência dos valores e 

do seu comprometimento por todos os profissionais que trabalham na organização. Em segundo, a forma 

utilizada para a definição desses valores deve garantir sua efectividade e aceitação por parte de todos os 

profissionais. Em terceiro, a postura dos líderes deve garantir que esses valores sejam vividos; portanto, 

precisam ser utilizados como critérios na indução e na avaliação de profissionais e também como guias para 

qualquer tomada de decisão ou de acções (p.7) 

No entanto, percebemos que nem sempre esses valores são definidos pelos gestores escolares 

nas respectivas escolas, muito menos são aflorados em acções de capacitação dos gestores 

escolares que ocorrem em Moçambique. Nas escolas onde os valores são definidos, os 

gestores fazem-no deficientemente, percebendo-se que não têm significado e geram falta de 

credibilidade e de confiança em relação às reais intenções da liderança. Muitas vezes, isso 
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acontece porque os gestores não têm conhecimento sobre a importância deste factor, 

posicionando-se, assim, de forma superficial, apenas para manter uma imagem, definindo 

valores que eles próprios não praticam e que não estão predispostos a vivenciar. "A 

consequência dessas posturas resulta em valores sem força, sem vida, sem aplicação", conclui 

Mota (Ibidem).  

Na verdade, este aspecto leva-nos a considerar a importância da definição clara dos valores, a 

partir de um processo que envolva e comprometa o gestor escolar e a comunidade. Mas, 

então, qual é o processo para a identificação dos valores?  

Explica Mota (2009, p.58) que os valores de uma organização são identificados 

colectivamente, a partir da realidade vivida pela liderança e pelos liderados, observada a 

partir da missão e visão da organização. Entendendo-se que missão é a finalidade, o 

significado da existência da organização, e a visão, a forma como quer ser reconhecida no 

mercado, dentro de um período específico de tempo. Os valores, nesse contexto, 

caracterizam-se pela forma, por meio da qual a missão e visão são vividas no quotidiano da 

organização.  

Naturalmente que é importante, durante a identificação de valores, não registar o desejável e 

deixar de lado o realizável.  

Ou seja, frases bonitas e sem sentido não servem para nada. Uma coisa é o que se quer ser e outra é o que é 

possível ser. Valores complexos e sem sentido também de nada servem. Simplicidade e realidade devem 

pautar essa identificação de valores e a profundidade da discussão não deve ficar presa às palavras de 

enfeite, mas sim, ao que faz sentido aos profissionais que se sentem conectados à missão a que a escola se 

propõe (Ibidem).  

Igualmente, ao longo da identificação de valores a liderança deve-se posicionar em 

relação ao que é percebido como valores comuns e discutir a coerência desses valores com a 

missão e visão da escola. Significa isto que nem sempre esses valores são compartilhados 

num primeiro momento por todos, mas podem ser resignificados, desde que se entenda a sua 

importância para o alcance dos objectivos. A partir daí define-se mecanismos e acções para 

que os valores sejam observados, vivenciados e sustentados no dia-a-dia. Essa fase do 

processo é muito importante, porque é a que garante que os valores não se percam. Qualquer 

acção definida deve ter apoio e participação efectiva da liderança, bem como suporte para 
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que sustentem os valores no decorrer dos anos.  Portanto, de tempos em tempos, esses valores 

precisam ser avaliados, discutidos e repensados, bem como as acções que os mantêm vivos. 

De notar que quando os valores praticados pelos gestores escolares são os mesmos e 

estabelecem directrizes compartilhadas por todos os actores, haverá maior coerência nas 

decisões e acções, menor necessidade de centralização e uma melhoria no ambiente, uma vez 

que haverá clareza e uniformidade nos posicionamentos. No entanto, esse não é um processo 

fácil de ser estabelecido, porque as pessoas são diferentes, pensam e sentem de forma 

específica. Assim, independentemente das diferenças existentes, os directores de escola 

precisam ser orientados quanto à importância do alinhamento dos valores, por isso facilitar e 

tornar mais rápido qualquer processo, além de favorecer maior vínculo e sentimento de 

pertencer a um lugar onde se sabe o que é possível esperar e obter.  

No quadro abaixo, a proposta da inclusão dos conteúdos sobre valores nos cursos de 

formação de gestores escolares consubstanciar-se-ia na aquisição das competências-chave 

descritas como fundamentais, não apenas para o provimento de cargos ou funções de gestão 

escolar, mas para o desenvolvimento da identidade profissional destes gestores diante de 

objectivos preconizados pelas actuais políticas educativas do sistema moçambicano. 
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Os valores para gestão participativa da escola 

Área de competência Contexto de 

competência 

Valores Competências-chave 

 

 

 

 

 

 

 

Cívica 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições escolares 

Participação, 

responsabilidade, 

subsidiariedade 

Equidade, justiça, 

imparcialidade 

Liberdade, igualdade, 

solidariedade, segurança 

Bem comum, boa 

governação 

Dever, direito 

Reconhecer a importância 

do reforço da participação 

do cidadão na gestão da 

escola  

Reconhecer os direitos e 

deveres fundamentais da 

cidadania e participação 

na vida democrática; 

Ter capacidade de 

envolvimento em 

mecanismos de 

deliberação, discussão e 

discurso político; 

Desenvolver o sentido de 

responsabilidade pela 

construção do Bem 

comum em sede das 

instituições escolares 

 

 

 

 

 

Espaço público e 

comunitário 

 

 

 

Coesão social, 

sustentabilidade, paz, 

esperança 

 

Reflexividade, liderança, 

participação, trabalho 

Entender o pluralismo e a 

tolerância como desafios 

cruciais a uma inserção 

comunitária saudável; 

Ter consciência dos 

desafios que confrontam 

as comunidades, a nível 

local e global; 

Ter capacidade de 

agência para assumir 

responsabilidades de 

participação e liderança 

na vida associativa e 

comunitária;  

Desenvolver o 

pensamento crítico sobre 

as situações da vida 

social, numa perspectiva 

de impulso à participação 

na procura de soluções 

para as comunidades. 

Fonte: http://www.ccems.pt (adaptado) 

http://www.ccems.pt/
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No nosso entender, um gestor com estas competências de gestão democrática e participativa, 

e criadas outras condições indispensáveis, com menor dificuldade poderá: 

1. Liderar e garantir a actuação democrática efectiva e participativa na escola;  

2. Equilibrar e integrar as diferentes áreas de acção da escola e a interacção entre as 

pessoas, em torno de um objectivo comum, visão, missão e valores da escola; 

3. Liderar a actuação integrada e cooperativa de todos os participantes da escola, na 

promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, orientado por elevadas 

expectativas, estabelecidas colectivamente e amplamente compartilhadas; 

4. Demonstrar interesse genuíno pela actuação dos professores, dos funcionários e dos 

alunos da escola, orientando o seu trabalho em equipa, incentivando a partilha de 

experiências e agregando resultados colectivos; 

5. Estimular participantes de todos os segmentos da escola a envolverem-se na 

realização dos projectos escolares, melhoria da escola e promoção da aprendizagem e 

formação dos alunos, como uma causa comum a todos, de modo a integrarem-se no 

conjunto do trabalho realizado; 

6. Manter-se a par das questões da comunidade escolar e interpretar construtivamente 

seus processos sociais, orientando o seu melhor encaminhamento; 

7. Promover práticas de co-liderança, compartilhando responsabilidades e espaços de 

acção entre os participantes da comunidade escolar, como condição para a promoção 

da gestão compartilhada e da construção da identidade da escola; 

8. Promover a articulação e integração entre escola e comunidade próxima, com o apoio 

e participação do conselho de escola, mediante a realização de actividades de carácter 

pedagógico, científico, social, cultural e desportivo. 

 

c) Pobreza 

A literatura ligada a este assunto sublinha que a participação, nos espaços e estruturas 

concebidos pela lei dentro dos preceitos da gestão democrática, está directamente ligada aos 

níveis de renda e escolaridade. Para explicar esse facto, Avelar (2004, p.229), recorre ao 

modelo da centralidade que propõe que a intensidade da participação varia conforme a 

posição social do indivíduo porque, quanto mais central, do ponto de vista da estrutura social, 

maior a participação e maior o senso de agregação. Nesse sentido, a participação política 

seria tarefa daqueles com maiores recursos materiais (dinheiro) e simbólicos (prestígio, 
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educação). Aqueles desprovidos desse capital sentem-se inibidos de participar, porque 

apresentam uma auto-imagem negativa se comparada com a daqueles que participam.  

Aliás, a maioria dos trabalhos formais ou informais atribuídos à classe trabalhadora pobre é 

considerada árdua e desgastante fisicamente, e, muitas vezes, também sócio-construída como 

humilhante. Isso se dá, com regularidade, pelo facto de essas actividades não necessitarem de 

formação específica, técnica ou académica. É frequente, na sociedade neoliberal, atribuir 

prestígio e atenção às pessoas em relação às suas profissões e aos seus rendimentos. Dessa 

forma, o pobre é ignorado e humilhado. Nesse sentido,  

É pouco provável que um indivíduo se envolva em política quando dá pequeno valor à recompensa 

resultante do envolvimento político em relação às recompensas que espera de outros tipos de atividade 

humana [...]; 2. É pouco provável que um indivíduo se envolva em política quando acha que tem pouca 

probabilidade de influenciar o resultado dos acontecimentos e de mudar a balança de recompensas por meio 

de seu envolvimento político. [...]; 3. É pouco provável que um indivíduo se envolva em política se acreditar 

que o resultado geral será relativamente satisfatório para ele próprio, independentemente do seu 

envolvimento (Dahl, 1970, p.91). 

Já Bobbio et al (1992), reforçam esta posição, sublinhando que embora ainda não se tenha 

elaborado uma teoria plausível que consiga explicar a variedade de resultados acerca da 

participação política, os estudos indicam um conjunto de características, relativamente 

constantes, acerca do perfil dos que participam: 

Em geral, os resultados indicam que os níveis de participação política são mais elevados entre os homens, 

nas classes altas e nas pessoas de mais elevado grau de instrução, nos centros urbanos mais que nas zonas 

agrícolas, entre pessoas educadas em famílias onde a política ocupa um lugar de relevo, entre os membros de 

organizações ligadas mesmo indirectamente à política, entre os que estão mais facilmente expostos a 

contactos com pessoas ou ambientes politizados, etc. (Bobbioet al, 1992, p. 890). 

É evidente que ao elegerem a variável escolaridade como um dos factores que pode potenciar 

a participação política do cidadão, pressupõe-se que esse cidadão tenha capacidade de 

seleccionar, organizar e interpretar as informações para construir e criar para si um quadro 

significativo do mundo. Entretanto, 

Tudo isso só é possível por meio do processo cognitivo. É esse processo que possibilita a formação de 

impressões sobre nós mesmos, em relação ao mundo social em que estamos inseridos e sobre a própria 

conjuntura social na qual estamos imersos (Rodrigues, 1999, p. 58). 
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Efectivamente, na sociedade contemporânea, o homem tem que utilizar recursos cognitivos 

não apenas para viver em ambientes de aprendizagem cada vez mais complexos, mas também 

para pensar a diferença, as contradições e as mudanças de paradigmas no mundo social. E 

mais, é por meio do processo cognitivo que sentimos necessidade de dar significados e de 

organizar nossas percepções com relação às pessoas. Diante disso, vale lembrar que as 

percepções são influenciadas pelos motivos sociais dos indivíduos, ou seja, pelos factores 

motivacionais. 

Assim, as variáveis identificadas, na literatura, como obstáculos à participação do cidadão 

nos espaços e estruturas da gestão democrática estão vinculadas – sobretudo nos países que 

apresentam indicadores sociais menos bons, como Moçambique – à miséria e pobreza5, as 

quais também têm sido objecto de estudos em Moçambique. Estes estudos são unânimes em 

apontar a existência de distorções entre o perfil sociodemográfico dos membros dos 

conselhos locais e o da população em geral, tais como os levados a cabo por Forquilha (2009, 

2011) sobre descentralização e redução de pobreza em Gorongosa (Moçambique), Canhanga 

(s/d), sobre os desafios da descentralização e a dinâmica da planificação participativa na 

configuração de agendas políticas locais e Francisco, Chichava, Castel-Branco e Brito (2012), 

sobre os desafios para Moçambique.  

Desta análise, decorre a conclusão de que a pobreza pode ser um dos obstáculos à 

participação das comunidades nos processos de gestão democrática da escola, também em 

Moçambique, onde apesar das condições económicas terem melhorado, até 2015, a pobreza é 

ainda profunda e generalizada.  

Na verdade, conclusões do mais recente relatório das Nações Unidas sobre o índice de 

desenvolvimento humano, divulgado em Dezembro de 2019, colocaram Moçambique na base 

da classificação ocupando a posição 180 de um universo de 189 países analisados. Já antes, o 

relatório do PNUD (2017) indicava que o índice de desenvolvimento humano é bastante 

baixo e sublinhava o êxodo das populações para as cidades como um dos factores da 

 
5Neste trabalho, de acordo com  Albernaz, P. e Elaine, G. (2002, p. 6) consideramos pobreza como privação 

relativa, dando ao conceito um enfoque mais abrangente e rigoroso, buscando uma formulação científica e 

comparações entre estudos internacionais, enfatizando o aspecto social. Dessa forma, sair da linha de pobreza 

significa obter: um regime alimentar adequado, um certo nível de conforto, o desenvolvimento de papéis e de 

comportamentos socialmente adequados, para além de saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação 

política e liberdade de expressão. 
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aceleração da pobreza urbana e periurbana, cujas manifestações mais visíveis são a falta de 

água potável, deficiente saneamento do meio, desemprego e crescente número de crianças 

vivendo na rua.   

Essa situação constitui o maior problema de Moçambique, com implicação directa nos níveis 

de saúde, escolaridade e qualidade de vida dessa população caracterizada, também, pela 

ignorância sobre os direitos de cidadania e desconfiança em relação às instituições públicas, 

tudo isso influindo negativamente na capacidade reivindicativa e de participação.  
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Considerações finais 

A presente reflexão levou-nos a constatar que, em Moçambique, a reforma do Estado teve um 

papel fundamental no que diz respeito às mudanças e ao discurso sobre políticas 

educacionais, a partir da década de 1990, as quais tiveram algum impacto e promoveram 

alterações sobre o contexto educacional na actualidade. Analisámos, neste texto, alguns 

factores que podem influenciar as dinâmicas do processo de gestão participativa da escola 

tendo estruturado o nosso eixo de reflexão dentro do pressuposto de que a gestão participativa 

da escola é uma componente essencial da democracia e requisito indispensável para a 

optimização dos resultados escolares. Entretanto, nota-se quea dinâmica do processo de 

gestão participativa apresenta algumas limitações que podem bloquear este processo.  

Na verdade, o estabelecimento, funcionamento e desenvolvimento dos processos de gestão 

participativa da escola primária em Moçambique precisam ainda de uma atenção particular. 

O grau de desenvolvimento dos conselhos de escola depende, em parte, da forma e estilo de 

gestão dos gestores de escolas e, principalmente, da sua convicção sobre a importância de 

participação da comunidade para se atingir os objectivos formativos da escola. Os processos 

concretos de eleição dos conselhos de escola deveriam ser analisados e avaliados por forma a 

assegurar a sua representatividade objectiva e o seu funcionamento, segundo as normas 

estabelecidas.  

As representações de muitos intervenientes apontam para processos não devidamente 

preparados, predominando a prática de se realizarem porque é uma determinação superior. 

Tudo indica que os processos de gestão participativa não resultam da necessidade interna 

sentida pela escola como instrumento fundamental da sua ligação e inserção na comunidade e 

da apropriação da escola por aquela.   

O nível e profundidade da participação da comunidade na vida da escola são condicionados 

por diversos factores, entre outros, a escolaridade dos seus membros. Nas escolas rurais, 

existe interesse e experiências de participação da comunidade na vida da escola, ficando esse 

interesse, no entanto, limitado, muitas vezes, à construção ou reabilitação de salas de aula. A 

fraca escolaridade dos seus membros é um factor que pode explicar essa limitação, 

principalmente nas actividades relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem. 

As posições de vários autores sobre este tema colocam o processo de gestão participativa da 

escola como um dos factores fundamentais para a eficácia da escola, entretanto, num 
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contexto onde se evidencia a pobreza e as desigualdades sociais, se acentua a contradição 

entre políticas proclamadas e sua implementação, importa questionar até que ponto o Estado, 

poderá contribuir para inverter esta situação. Tal ensejo obriga-nos a repensar a missão social 

da escola e a pugnar para que a ligação escola-comunidade se assuma como um espaço 

colectivo de compromissos, um estímulo à participação, uma oportunidade de reflexão e uma 

forma de desenvolver uma verdadeira gestão democrática da escola, onde os valores se 

assumam como eixos estruturantes de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais 

democrática. Os gestores assumem, neste processo, responsabilidades acrescidas, já que das 

suas capacidades intelectuais e das virtudes do seu carácter depende, em muito, Da 

excelência do acto de gestão democrática. 
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A observação de aulas como mecanismo para melhoria da prática docente: desafios na 

profissão docente 

   Telma Luís Nhantumbo6  

Resumo 

O estudo centra-se no processo de observação de aulas como um dos mecanismos para 

melhorar a prática docente. Supõe-se que, através da prática de observação de aulas, pode-se 

fazer uma reflexão profunda sobre as complexidades da actividade docente. Nesse contexto, 

reflecte-se, neste texto, sobre o contributo do processo de observação de aulas na prática 

docente; analisam-se as finalidades e potencialidades da observação como processo formativo 

a partir das experiências vivenciadas pelos participantes. O estudo foi desenvolvido com base 

na entrevista efectuada a quatro profissionais da educação (gestores escolares e professores), 

contou com subsídios teóricos de Alarcão& Tavares (2003), Correia (2018), Dias e Ribeiro 

(2015), Freire (1992), Reis (2011), Vieira e Moreira (2011). Os dados recolhidos foram 

analisados seguindo uma abordagem do tipo qualitativo. Os resultados evidenciam que a 

prática de observação de aulas, quando dissociada do carácter avaliativo e inspectivo, 

apresenta-se como um grande potencial para o desenvolvimento de competências 

profissionais, porque permite a (re) construção de conhecimentos profissionais na medida em 

que permite a criação de um sentimento de comprometimento, de partilha de ideias e de 

experiências de ensino – aprendizagem entre os intervenientes do Processo de Ensino e 

Aprendizagem (PEA). 

 
6Doutora em Educação/Currículo pela Universidade Pedagógica de Maputo. 
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Palavras-chave: desenvolvimento profissional; observação de aulas; prática docente; 

trabalho colaborativo. 

 

Abstract 

The study focuses on the classroom observation process as one of the mechanisms to improve 

teaching practice. It is supposed that, through the practice of classroom observation, it is 

possible to make a deep reflection on the complexities of the teaching activity. In this context, 

this text reflects on the contribution of the classroom observation process in teaching 

practice; the purposes and potential of observation as a formative process are analyzed 

based on the experiences lived by the participants. The study was developed based on an 

interview conducted with education professionals (school managers and teachers), with 

theoretical support from Alarcão and Tavares (2003), Correia (2018), Dias and Ribeiro 

(2015), Freire (1992), Reis (2011), Vieira and Moreira (2011). The collected data were 

analyzed following a qualitative approach. The results show that the practice of classroom 

observation, when dissociated from the evaluative and inspectional character, presents a 

great potential for the development of professional skills, because it allows the (re) 

construction of professional knowledge as it allows the creation of a sense of commitment, of 

sharing ideas and teaching experiences – learning among Teaching and Learning Process 

stakeholders. 

 

Key words: classroom observation; collaborative work; professional development; teaching 

practice. 
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Introdução  

 

A contemporaneidade é marcada por diversas transformações no domínio político, 

económico, cultural, científico, técnico e tecnológico, que afectam diferentes sectores de 

actividades e a educação não é excepção. Muitas vezes, essas transformações colocam em 

jogo o conhecimento obtido aquando da formação inicial. Diante dessas exigências 

desafiadoras, impõe-se que o sector de educação prepare profissionais capazes de respondê-

las em vários domínios do conhecimento. Note-se que no contexto educacional, essas 

transformações obrigam as escolas a promover, de forma incessante, maior desempenho, 

facto que remete a uma maior reflexão quanto à prática desenvolvida pelos professores na 

sala de aulas. 

Nesse contexto desafiador que se impõe ao ensino, existem algumas resistências residuais 

que enfraquecem o nosso sistema, como explica MINEDH (2020, p.28): 

A pouca eficiência do sistema é um dos elementos críticos da qualidade. De certo modo, está-se num círculo 

vicioso [em que]7 a qualidade do ensino é fraca e, por isso, os estudantes não aprendem, repetem classes e, 

nalguns casos, abandonam o sistema”. Apesar disso, reconhece-se no documento que “um dos principais 

factores que contribui para a baixa qualidade é a limitada competência de muitos professores (p.29, 

sublinhado meu). 

 

Apesar da pouca eficiência reportada pelo MINEDH (2020), há que se reconhecer alguns 

avanços na melhoria da qualidade de educação que o sistema oferece, por exemplo, os 

programas de capacitação de professores ao nível das escolas, embora não sejam regulares e 

contínuos como afirma Nhantumbo (2021, p.142), que “as formações não obedecem a um 

plano regular e sistemático. Ainda, os intervalos entre as formações são longos e têm um 

carácter esporádico”. 

É desejo do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) melhorar o 

desempenho dos professores. É nessa perspectiva que a observação de aulas, enquanto uma 

das estratégias da supervisão pedagógica, se mostra como um dos mecanismos fundamentais 

capaz de melhorar a prática pedagógica nas escolas e, consequentemente, a qualidade do 

ensino. Os supervisores a todos os níveis, os gestores escolares e os professores são 

desafiados a garantir o sucesso do trabalho pedagógico. É importante lembrar-se que os 

professores, naturalmente, são os que mais articulam através da sua prática docente o 

 
7Meu acréscimo 
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conhecimento tecnológico, científico, pedagógico e didáctico na sala de aulas, por isso cabe-

lhes a responsabilidade de prestarem um melhor desempenho. 

 

Nesse entendimento, as questões que ficam são as seguintes: sendo a prática de observação 

de aulas uma função pedagógica, de que forma ela é percebida na escola, como uma 

estratégia que contribui para melhorar o trabalho docente? Como ela apoia na redefinição das 

práticas dos professores nos seus contextos de trabalho? A partir deste questionamento, faz-se 

uma reflexão sobre o contributo do processo de observação de aulas como processo 

formativo na prática docente e o modo como os participantes analisam e interpretam a prática 

de observação de aulas a partir das experiências vivenciadas pelos mesmos no processo de 

observação de aulas (finalidades e potencialidades). 

 

As respostas para esta inquietação foram obtidas com base no diálogo tido com quatro 

profissionais da educação, dos quais dois são gestores escolares e dois são professores, 

seguindo naturalmente uma metodologia de pesquisa. É óbvio que as técnicas constituem a 

base para a recolha de dados numa pesquisa, que, depois de interpretados, proporcionam uma 

visão mais ampla para a busca de soluções do problema em análise, de acordo com os 

objectivos pretendidos, tal como consideram Marconi e Lakatos (2003, p.174): “toda a 

ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos”. Para o efeito, como forma 

de garantir essa cientificidade recorreu-se à abordagem do tipo qualitativo, com recurso às 

técnicas de entrevista e da revisão da literatura. 

 

Tendo em vista a abordagem qualitativa que norteia esta pesquisa, ao seleccionar-se a 

entrevista como uma das técnicas para a recolha de dados, considerou-se algumas das suas 

vantagens, nomeadamente: maior flexibilidade e porque oferece uma melhor oportunidade 

para aprofundar e avaliar o significado que as pessoas atribuem às acções, no caso deste 

estudo, refere-se ao processo de observação de aulas como mecanismo para a melhoria da 

prática docente. A identificação dos participantes foi omissa e substituída pela utilização de 

códigos (gestores escolares-GE e professores-P), para preservar a sua identidade. Esta 

codificação manteve-se ao longo da análise de dados. A revisão da literatura constituiu um 

momento de reflexão das teorias sobre a matéria em análise e através das mesmas, procurou-

se encontrar uma resposta teórica para a preocupação em análise, de forma a dar sentido aos 
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dados empíricos sob o ponto de vista da observação de aulas como processo formativo na 

prática docente. 

Entende-se que a observação permite conhecer e compreender melhor a realidade da prática 

educativa, concretamente, os problemas que os professores enfrentam no exercício da sua 

actividade. Sabe-se que a escola é “um local onde se cruzam jovens com percursos de vida 

diversificados, com interesses, expectativas e vivências distintas e, muitas vezes, divergentes 

das da organização educativa e da sua função de ensinar, de educar e de formar para a vida 

activa” (Dias & Ribeiro, 2015, p.126) e, considerando-se esta diversidade, há necessidade de 

uma preparação prévia e/ou uma actualização constante de professores para intervirem 

eficazmente perante toda esta complexidade, claro, se for posta em prática a estratégia de 

observação de aulas de carácter colaborativo e formativo. 

 

Apesar de vários estudos, por exemplo, de Alarcão e Tavares (2003), Nivagara (2005), Vieira 

e Moreira (2011), Reis (2011), Correia (2018), sobre a observação de aulas e a crescente 

preocupação do MINEDH em pôr em prática esta estratégia através das acções de supervisão 

pedagógica nas escolas, com a finalidade de melhorar o desempenho dos professores na sala 

de aulas, a realidade ainda está aquém do desejado. 

Neste contexto, para além do carácter solitário que ainda persiste na profissão docente, 

associado à falta de segurança sobre o trabalho que os professores desenvolvem na sala de 

aulas, devido ao deficiente acompanhamento sistemático de quem tem o dever o fazer ainda 

se levanta uma situação preocupante, com relação à prática da observação de aulas 

desenvolvida nas escolas, que está associada ao processo em si e às competências do 

observador, que nalgum momento desencadeia situações de tensão nos professores. 

Os professores têm-se sentido angustiados e até revelado resistência por considerarem a 

prática de observação de aulas como uma espécie de controlo com fins penalizadores às suas 

actividades, facto que lhes cria um desconforto. Realmente, “o facto de alguns sistemas de 

ensino e algumas escolas associarem a observação exclusivamente à avaliação de 

desempenho e à actividade inspectiva desencadeia reacções negativas relativamente a esta 

actividade” (Reis, 2011, p.10). Por isso, a observação não tem que ser uma acção 

intimidatória, de vigiar ou um acto considerado complicado para os professores, há que 

desmistificar essa triste visão que se tem sobre a actividade e repensar-se numa prática que 

permite uma relação de cumplicidade pedagógica entre os intervenientes do PEA, que seja 
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capaz de diagnosticar e fornecer uma informação exaustiva sobre o desenrolar da prática 

docente com vista a favorecer a reconstrução duma aprendizagem contínua. 

Porém, os professores duvidam das competências de quem vai realizar a actividade de 

observação na sala de aulas, esse facto é testemunhado por Reis (2011) ao explicar que: 

Os professores revoltam-se contra a avaliação das suas aulas por pessoas às quais não reconhecem 

competência e que utilizam critérios considerados pouco apropriados. Efectivamente, alguns observadores 

não tiveram qualquer formação sobre observação ou utilização sistemática de instrumentos de observação, 

assumindo-se a si próprios como referência e acabando por realizar observações assistemáticas e 

impressionistas (p.10).  

 

De facto, algumas vezes o observador sente-se desnorteado quando se trata de 

observar o seu colega devido ao ressentimento da qualidade dessa observação, não sabe o 

que, como e para que propósito observa, o que suscita dúvidas sobre as suas capacidades. Isso 

parece ser resultado do despreparo. Às vezes, a imprevisibilidade no processo pedagógico, 

quer para os observadores, quer para os professores, pode criar situações constrangedoras, 

trata-se de uma nova conjuntura no sistema educacional, há avanços constantes no modo de 

ensinar e de aprender. Antes, os professores (detentores de conhecimentos) ensinavam, com 

um controle dos acontecimentos, o que lhes criava um comodismo, uma certa segurança na 

execução das suas tarefas e os alunos (considerados receptores) aprendiam, o que, no dizer de 

Freire (1987, p.57), era uma “educação bancária”, pois o educador aparece como um agente 

cuja “tarefa é de encher os educandos de conteúdos de sua narração. O educando fixo, 

memoriza, repete os conteúdos, ele se torna em recipiente” (Ibidem) 

Atualmente, há desafios no exercício da docência devido ao processo inconstante do modo de 

ensinar, facto que pode desencadear situações de insegurança, claro, quando não se tem um 

conhecimento consolidado ou uma competência profissional capaz de dar resposta às diversas 

situações inesperadas do processo de ensino. Há também expectativas do lado da sociedade, 

que tem questionado sobre o agir do professor na sala de aulas. 

Há necessidade de uma análise profunda sobre o desempenho das escolas no geral e dos 

professores em particular. O desempenho pode ser significativo, se forem aplicadas as 

estratégias de observação de aulas como veículo da melhoria do PEA, bem como a definição 

clara dos diferentes papéis que cada interveniente deste processo tem na prática pedagógica. 

Certamente que a observação constitui um dos recursos valiosos que favorece uma reflexão 

mais aprofundada, contextualizada e realista da prática pedagógica, sendo fundamental 

compreendê-la e interpretá-la, pois se pressupõe que tem um fim formativo. O observador 
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tem que reflectir sobre o seu agir, a sua forma de abordagem de modo a promover e 

aprofundar o espírito de trabalho colaborativo para melhorar a prática pedagógica. 

Sendo que na observação de aulas os diferentes intervenientes têm que “desempenhar papéis 

importantes, antes, durante e após a observação, de modo a assegurar benefícios mútuos no 

desenvolvimento pessoal e profissional” (Reis, 2011, p.19), como analisam e interpretam os 

participantes da pesquisa (experiências e as práticas)? Estes aspectos são reflectidos na 

secção seguinte. 

 

Observação de aulas: estratégias e finalidades do processo 

A prática de observação não é o único procedimento válido para a recolha da diversidade de 

informação no processo de ensino. Podem existir tantos outros, mas acredita-se que a 

observação é uma estratégia com que facilmente se pode ter uma melhor compreensão, tanto 

dos modelos de actuação dos professores, como do modo de interacção que é construído em 

momentos de ocorrências da aula (professor-aluno-conteúdos). Nesse entendimento, dada a 

sua pertinência na actividade pedagógica, que percepção existe sobre o acto de observar nas 

escolas? 

Alguns teóricos defendem que “observar é muito mais do que ver, é ver com um suporte 

teórico e com uma finalidade” (Correia, 2018, p.64), essa finalidade é de “obter dados e 

informações sobre o que se passa no processo de ensino-aprendizagem” (Alarcão e Tavares, 

2003, p.86). Visto nesse ângulo, fica ainda mais explícito quando Nivagara (2005, p.76), 

esclarece que, em supervisão, a observação é uma técnica que tem por objectivo geral o 

estudo da situação de ensino-aprendizagem e a descoberta de soluções para problemas 

encontrados, tendo por foco de atenção a planificação de aulas e seu desenvolvimento, o 

desempenho do professor na sala de aulas, etc. 

 

Mas talvez seja interessante referenciar que a solução para os problemas pedagógicos 

diagnosticados na prática docente referidos por Nivagara (2005), é possível a partir da 

assistência mútua de aulas, tal como afirma Machado (2010, p.24): “se ajudando 

mutuamente, todos podem atingir os objectivos pretendidos, todos podem ser legítimos 

vencedores”. Neste sentido, fica claro que a prática de observação de aulas viabiliza o 

desenvolvimento pedagógico e didáctico na escola. Para os participantes, o acto de observar 

“visa fazer uma apreciação profunda do desenvolvimento da aula, para no final, com o 

professor, fazer-se uma reflexão crítica sobre ela” (GE-1). Todavia, são necessárias 
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capacidades para tal, que possam contribuir no desenvolvimento de competências dos 

professores. Também é óbvio que há esse reconhecimento noutro entrevistado, segundo o 

qual a observação de aulas tem como finalidade “analisar, por um lado, as metodologias de 

ensino utilizadas pelo professor na sala de aulas, e por outro, diagnosticar as lacunas e 

limitações para uma intervenção pontual de forma a melhorar a sua actuação” (GE-2). 

A observação de aulas permite obter um conhecimento consistente da prática pedagógica, o 

que implica fazer uma reflexão sobre o uso de diferentes estratégias metodológicas, o tipo de 

instrumentos utilizados, a relação de interacção entre o professor/aluno durante a aula, com a 

finalidade de melhorar a prática docente que se reflectirá na aprendizagem dos alunos, como 

corrobora Reis (2011, p.11), ao afirmar que a observação de aulas “desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte 

de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola”. 

Reconhece-se o contributo da observação de aulas, no sentido de permitir uma reflexão da 

prática docente, e, consequentemente, melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Esse 

facto é referido a seguir por um participante ao dizer que a observação de aula tem como 

finalidade:  

Identificar problemas, dificuldades e posterior debate, e com o professor buscar possíveis alternativas para 

solucionar esses problemas. É verdade que tem sido uma tarefa desafiante nas escolas, muitos professores 

associam às actividades fiscalizadoras, mas o objectivo não é esse, é para melhorar o trabalho do professor 

(GE-1). 

 

De facto, a observação de aulas tem como função partilhar o conhecimento, visando melhorar 

a prática docente. Desenvolve-se a partir da reflexão partilhada de informação entre os 

intervenientes do processo pedagógico, num clima de confiança e de ajuda mútua, o que 

implica ser encarada numa dimensão colaborativa e formativa, pois só assim contribuirá para 

que seja compreendida e interpretada como instrumento que permite a (re) construção da 

prática pedagógica na escola, com repercussões na melhoria da aprendizagem dos alunos. 

A observação de aulas tem como finalidade proporcionar oportunidades de aprendizagem 

contínua tanto para os professores assim como para os observadores e permite que se situem 

criticamente quanto à eficácia da sua prática. Os professores aprofundam e desenvolvem 

competências nas suas áreas específicas de ensino e os observadores têm a possibilidade de 

reavaliar as suas técnicas e estratégias de observação, pois a eficiência obtêm-se a partir de 

um exercício contínuo e sistemático de observação. A este propósito, um participante 

explicou que “as assistências permitem trocar impressões sobre as matérias que constituem 
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dificuldade durante a leccionação. Mas há um porém: há necessidade de se ter algum 

conhecimento sobre a observação de aulas de modo a ajudar o colega” (P2). 

De facto, o grande desafio é saber o que, como buscar a informação nessa observação, para 

que utilidade e que estratégias, mesmo porque, como referem Alarcão e Tavares (2003, p.92), 

a análise de dados tem a ver com “a natureza da observação, o seu objectivo, o tipo de 

observação utilizada”. A ideia destes autores reforça o argumento de que um observador 

precisa de ter capacidades para realizar a observação de aulas. 

 

Capacidades do observador 

A prática de observação de aulas permite obter informação concreta de actividades dos 

professores. Porém, questiona-se a questão da capacidade de quem observa a aula. É 

interessante reflectir-se sobre este aspecto, pois observar é uma actividade multifacetada, 

depende dos objectivos que se pretende alcançar. No âmbito pedagógico -didáctico, observar 

uma aula é mais complexo e delicado; trata-se de um processo formativo, razão pela qual são 

necessárias capacidades para o efeito, as quais nem sempre existem. Observar o trabalho do 

colega, reflectir sobre o processo de observação, assessorar e aconselhar os professores na 

sua prática, partilhar experiências e assegurar a superação dos problemas identificados na 

prática docente requer conhecimentos sólidos e capacidades para o efeito. 

É justo que o observador tenha que ter capacidades para saber o que observar e como fazê-lo 

eficazmente, respeitando os momentos do processo de observação (pré-observação, 

observação e pós-observação), visto que os encontros pré-observação e a própria observação 

de aulas alimentam a pós-observação, efectivamente, os aspectos registados nestas sessões 

anteriores são matéria de debate e de reflexão crítica no encontro pós-observação, esses 

comentários obviamente é que desencadearão mudanças na prática pedagógica. Em 

supervisão, observar constitui “uma tarefa difícil e de grande responsabilidade” (Alarcão e 

Tavares, 2003, p.155). Requer ter competências para tal, porém, conforme Machado (2010, 

p.26), considera-se competente quem for capaz de “mobilizar o que sabe para realizar o que 

deseja”. Mas, segundo o autor, “não basta desejar, não basta conhecer, é preciso 

competências para realizar (p.26). 

Para que haja uma boa prática pedagógica, é forçoso que exista um acompanhamento 

sistemático por alguém com uma devida competência. Com efeito, segundo um dos 

participantes, “o observador assiste aulas só para cumprir com o planificado e por vezes nem 

experiência de leccionação tem, e para esconder as suas dificuldades faz críticas não 
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construtivas, isso faz com que os professores tenham receio das visitas nas suas aulas” (P2). 

Não querendo reproduzir o sentimento apresentado pelo participante, pode-se concordar de 

certa forma com a sua opinião, pois, numa pesquisa recente da autora deste trabalho sobre a 

supervisão pedagógica, constatou-se que os professores não se sentem confortáveis com a 

presença do supervisor nas suas aulas. Segundo conclusões a que chegou Nhantumbo (2021, 

p.170), nas escolas: 

Persistem ainda algumas conotações com relação ao termo supervisão, que o associam ao acto inspectivo e 

de controlo. Significa que subsiste um sentimento de controlo hierárquico (supervisor-superior e professor-

inferior) e/ou de supervisão associada ao acto de inspeccionar aos professores, portanto desvio da função de 

apoio pedagógico para administrativo. Essa situação pode ser resultado, por um lado, do ambiente de 

trabalho desenvolvido pelos supervisores em momentos da ocorrência da actividade supervisora, por outro, 

da falta de um plano com objectivos claros sobre a prática de supervisão pedagógica nas escolas como 

processo de apoio e ou de formação. 

 

Para sustentar que o observador precisa, para além das competências profissionais, de ter 

competências pessoais, de forma a compreender as dinâmicas do ensino e criar um bom 

ambiente de trabalho, o observador deve inspirar confiança nos seus colegas. Por isso, é 

sempre bom esclarecer ao professor os propósitos das visitas às suas aulas, de forma a 

diminuir os equívocos no processo de observação de aulas. Enquanto persistirem dúvidas e 

preconceitos sobre as visitas de observação na sala de aulas, dificilmente trarão resultados 

desejados na prática docente, o que obriga a reflectir - se sobre a atitude do observado perante 

o observador na secção que se segue. 

 

Atitudes do observado 

O sucesso da observação de aulas depende da atitude dos envolvidos nesse processo. Referiu-

se na parte introdutória a questão do isolamento na profissão docente, pois, na maior parte do 

seu tempo, os professores trabalham isoladamente e esse facto leva a que continuem com 

limitações na sua profissão, por não permitir a troca de experiências. Conforme Nóvoa (1997, 

p.26), “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua”. Mas a observação de aulas é considerada, segundo um dos participantes, como um 

acto constrangedor, porque para alguns observadores o objectivo é de fiscalizar o trabalho 

dos professores. Contudo, reconhece-se que outros apoiam os professores a suplantar as suas 

dificuldades (P1). 

Enquanto a presença do observador na sala de aulas for conotada numa vertente inspectiva, 

dificilmente será assumida como uma oportunidade formativa, há que se transpor estes 
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preconceitos, alguns dos quais são de natureza pessoal; por exemplo, o professor carrega uma 

visão negativa do processo de observação e também da figura do observador, considerando-o 

como avaliador no sentido - avaliação de desempenho. É lógico que esse facto provoque 

ansiedade, uma atitude de desconfiança e de medo, o que leva o professor a detestar 

observações quer dos supervisores quer dos seus colegas. 

Nessa lógica, para evitar esses equívocos, é necessário que o observador saiba observar, e 

“observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser iluminado 

por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto 

é, estar e permanecer acordado por ela na cumplicidade pedagógica” (Freire, 1992, p.14). 

Algumas vezes, os professores sentem-se vigiados no exercício das suas actividades. Há que 

desmistificar essa percepção que paira neles. Pois, a partir da advertência de Freire (1992), 

pode-se afirmar que observar não é fiscalizar o professor, significa focalizar atenção na 

actividade, manter - se vigilante quanto à sua prática e envolver-se na busca da melhoria da 

prática docente. Com base nessa ideia, pode-se concordar com o depoimento segundo o qual: 

O supervisor também tem que estar contextualizado ao que se passa na sala de aulas, o trabalho dele não é de 

inspeccionar o trabalho dos professores, porque existem inspectores para isso, o supervisor através da 

observação precisa de identificar problemas e uma vez identificados, procurar dar um aconselhamento para o 

melhoramento dos aspectos que foram considerados lacunas ou limitações durante a aula” (P1). 

 

A observação constitui um momento de descobertas para o observador e para o professor 

observado, sobre os aspectos a serem melhorados e os que podem ser capitalizados. Durante a 

reunião pós-observação, o observador precisa apresentar sugestões, partilhar melhores 

estratégias através de exemplos concretos em contexto de uma aula. Claro que algumas 

mudanças resultantes da estratégia de observação de aulas podem impactar nos resultados de 

aprendizagem dos alunos. Percebe-se que a observação norteia a prática pedagógica na 

escola, havendo necessidade de ser um exercício sistemático e contínuo, como defende 

Correia (2018, p.71), ao afirmar que: 

Seja qual for a forma que possa assumir, a observação de aulas deverá sempre integrar-senum processo 

continuado e contextualizado de desenvolvimento pessoal e organizacional, orientado por ideias claras e 

explicitas sobre o ensino e a aprendizagem que levem adiscussão e a melhoria das práticas dos professores. 

 

Decorrente dessa afirmação, percebe-se que o observador precisa de estar contextualizado 

sobre a prática docente através de uma reflexão conjunta e partilhada. Por isso, a observação 

de aulas constitui uma das estratégias fundamentais no processo de reflexão da prática 

docente quando enquadrada na perspectiva formativa e não fiscalizadora, como defendem 
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Vieira e Moreira (2011, p.31). Para estes autores, a “observação não é uma estratégia de 

avaliação do professor, mas sim de regulação colaborativa de práticas, devendo motivar a 

construção de uma visão intersubjectiva das metas e processos da educação escolar”. As 

autoras defendem que “observar uma aula sem que haja um encontro prévio e outro posterior 

corresponde a anular a dimensão dialógica da observação e a co-responsabilização dos 

actores nas tarefas” (Vieira & Moreira, 2011, p.37).  

Realmente, a observação de uma aula pressupõe que, antecipadamente, o observador pense 

em três aspectos essenciais: o antes, durante e o depois desse processo de observação, são 

três etapas fundamentais e com uma certa relação de interdependência, pois permitem que os 

intervenientes tenham uma maior colaboração criando condições para o sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Efectivamente, como se referiu anteriormente, o grande desafio do observador é saber o que e 

como buscar informação, para que finalidade, que obrigações cada um dos intervenientes tem 

nesse processo; o que implica ter-se clareza explícita sobre os aspectos a observar, os motivos 

e seus propósitos, para dizer que nada valerá seguir os três momentos do processo de 

observação (pré-observação, observação e a pós-observação de aulas) se o observador não 

tiver em consideração a definição clara dos objectivos da visita na aula, dos aspectos a 

observar e do instrumento de observação, que deve ser adequado ao contexto no qual vai 

trabalhar. 

A observação exige do observador uma atitude reflexiva sobre os aspectos pertinentes a 

serem observados na prática pedagógica, dos quais a contextualização, o foco, a 

imparcialidade e a atenção para não tornar o acto improcedente e frágil. Para que seja eficaz 

como assegura Reis (2011, p.7), terá que se “basear na selecção e na adaptação rigorosas dos 

instrumentos de acordo com o contexto, as fases do ciclo de supervisão, o foco da observação 

e as necessidades específicas de cada professor”. 

De facto, a observação de aulas visa compreender e analisar profundamente a prática docente 

de forma a prestar um apoio no que for necessário, considerando que no processo de ensino 

há sempre situações imprevistas. No processo de observação, o importante é envolver o 

professor observado na procura de possíveis soluções para as eventuais situações da prática 

docente. É neste contexto que um participante clarifica que “o professor, por mais que tenha 

uma larga experiência profissional, aparecem dúvidas que para sua resolução precisam 

apoio” (P2). Mas esse apoio tem que ser de alguém que o ajuda a tomar decisões acertadas, 
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que se assume como um amigo confidente, cúmplice e parceiro crítico, capaz de auxiliar na 

superação das dificuldades decorrentes do seu contexto de trabalho. 

A propósito da observação de aulas, Reis (2011, p.11) entende que a observação pode ser 

“utilizada em diversos cenários e com finalidades múltiplas, nomeadamente: demonstrar uma 

competência, partilhar um sucesso, diagnosticar um problema, encontrar e testar possíveis 

soluções para um problema, (…) reforçar a confiança e estabelecer laços com os colegas” 

(p.11). 

Na observação da aula, faz-se a recolha de evidências das actividades dos alunos e do 

professor. Na ideia de Alarcão e Tavares (2003, p.86), a observação pode recair em diversos 

aspectos: “no aluno, no professor, na interacção professor -aluno, no ambiente físico da sala 

de aula, no ambiente sócio relacional, na utilização de materiais de ensino, na utilização do 

espaço ou tempo, nos conteúdos, nos métodos, nas características dos sujeitos, etc”. Estes 

autores esclarecem que durante a observação “tem-se duas actividades: registo do que se vê e 

interpretação do sentido do que se viu”. No entanto, para que se tenham resultados positivos, 

segundo Alarcão e Tavares, esta fase “deve ser encarada como momento de interacção 

profissional centrado no desenvolvimento individual e colectivo dos professores e na 

aprendizagem dos alunos e não de avaliar o desempenho do professor” (p.86). 

 

Para Reis (2011, p.28), “existem diferentes formas de recolher dados durante a observação de 

aulas” e “cada uma delas permite reunir determinado tipo de informação e responder a 

objectivos específicos” (p.29). Porém, quando não forem bem exploradas, dificilmente 

atingirão as finalidades esperadas na prática docente.   

Com as reflexões apresentadas neste ponto, percebe-se que a observação colaborativa de 

aulas surge como uma estratégia fundamental que permite a identificação de dificuldades, de 

necessidades, de potencialidades, como também possibilita a troca de experiências entre 

diferentes intervenientes do PEA, a socialização das boas e novas práticas de ensino, 

promovendo desta forma o desenvolvimento profissional dos professores, cuja finalidade é 

melhorar a qualidade do ensino. Logo, apresenta-se como um grande potencial dinâmico e 

reflexivo do processo de ensino-aprendizagem. 
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Observação de aulas: que potencialidades formativas? 

Como já se referiu, os processos pedagógicos têm estado a evoluir significativamente e 

reconhece-se que a formação inicial não é mais suficiente para garantir o sucesso da 

actividade do professor e a supervisão pedagógica, através da observação sistemática e 

contínua de aulas, constitui um grande potencial para assegurar uma prática eficaz se for 

considerada e interpretada como uma acção formativa e não instrumento de controlo 

organizacional na perspectiva de avaliação de desempenho do professor. 

Na perspectiva colaborativa e formativa, poderá desconstruir os efeitos considerados 

negativos da prática docente e, por essa via, desencadear processos reflexivos que favorecem 

o desenvolvimento de competências dos professores. Portanto, os processos reflexivos 

possibilitam a autonomia aos professores, melhorando desta feita a sua actuação na sala de 

aulas. 

No entanto, Correia (2018, p.138) reconhece que a “observação de aulas é considerada como 

o maior constrangimento do processo, devido à presença de um elemento estranho dentro da 

sala de aula”. Acredita-se que se trata da presença de alguém que, segundo um participante 

no estudo, “só faz críticas não construtivas”. Para este depoente, “a observação não ajuda 

quando é feita por alguém que nunca deu aulas, não conhece as etapas duma aula, só 

terminou a licenciatura e foi indicado técnico pedagógico. Esta pessoa não tem um 

conhecimento sólido sobre a realidade prática da sala de aulas” (P2). 

Mas, a observação constitui, de acordo com Reis (2011, p.9), “uma oportunidade para os 

professores se envolverem, colaborativamente, na reflexão sobre o seu desempenho 

profissional e na investigação e discussão de estratégias que permitam melhorar a sua 

prática”. Percebe-se que a observação proporciona o desenvolvimento de competências para 

um melhor desempenho profissional. Nessa perspectiva, tem que ser encarada como um 

processo dinâmico, que abra espaço para a troca de experiências, de ideias entre os 

intervenientes do processo de ensino-aprendizagem. Porém, um participante considera que 

“há um mal-estar quando se recebe uma visita para assistência às aulas, o desconhecimento 

ou má interpretação do papel da observação tem sido um dos motivos porque se pensa que o 

observador vai inspeccionar o trabalho do professor (GE-2). Devido a essa percepção, outro 

participante explica que “os professores sentem se inseguros e angustiados porque pensam 

que toda pessoa que vai assistir a aula a tendência é de fiscalizar” (GE-1). 

Quando a observação assume um carácter administrativo associado à fiscalização, cria 

naturalmente uma confusão para os professores, uma sensação de medo e de insegurança. A 
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observação não está só para atestar os conhecimentos dos professores, mas sim para estimular 

o trabalho colaborativo, promover práticas eficazes e proporcionar o crescimento profissional 

e contínuo de professores. 

É evidente que a observação de aulas possibilita a auto-avaliação das estratégias 

metodológicas de ensino. A este propósito, defende um participante que a observação 

“permite uma maior aprendizagem do observador e do professor. Tenho estado a receber 

assistências e verifico que alguns supervisores não estão devidamente preparados para dar 

um devido apoio” (P2). Significa que o observador, para além de indagar sobre a prática do 

professor, deve reflectir sobre o seu “eu” de observador e eficácia da sua actividade como 

observador. 

O observador e o professor observado têm a possibilidade de partilharem constatações e 

experiências, articularem as boas práticas e ajudarem-se mutuamente. Este envolvimento e 

comprometimento entre os intervenientes permite uma relação em que, segundo Boas(1984, 

p.70), é essencialmente cooperativa. No entanto, refere a autora que: 

Não basta que se preveja a articulação de acções. Isso de nada valerá se as pessoas a quem estas acções estão 

confiadas não se articularem também, porque é dividindo tarefas por todos e somando os esforços de cada 

um que se diminui o dispêndio de energias e se multiplicam o resultado final (p.70). 

 

Mais do que articular acções, os observadores e os professores devem experienciar situações, 

debater problemas e dificuldades e construir ideias colectivamente, Garcia (1999, p.211) 

defende que “as práticas colaborativas propiciam a criação de um clima de apoio individual e 

mudança organizacional, contrariando, de forma efectiva, a ideia de que o desenvolvimento 

do professor se faz individualmente”. 

A observação de aulas abre espaço para uma reflexão colectiva sobre as metodologias e as 

dificuldades existentes durante a aula. A reflexão conjunta permite que o professor não 

encare a observação como acto de fiscalizar, mas sim de aprendizagem. O grande desafio que 

se coloca no acto de observar é o modo como o observador vai observar e usa a informação 

recolhida após a observação, por isso Reis (2011, p.25) considera que: 

O sucesso da observação de aulas depende de uma preparação cuidadosa, nomeadamente no que respeita à 

definição da sua frequência e duração, à identificação e negociação de focos específicos a observar, à 

selecção das metodologias a utilizar e à concepção de instrumentos de registo adequados à recolha 

sistemática dos dados considerados relevantes.  

Realmente, uma melhor maneira de perceber as práticas no ambiente de sala de aula é 

realizando a observação de aulas. O sucesso da observação depende da consistência de 
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recolha de dados e do seu tratamento; por isso, o professor tem que reflectir sobre a sua aula, 

reconhecer as suas lacunas, os seus limites, apresentar disponibilidade e ser receptivo às 

sugestões apresentadas pelo observador, trocar impressões e as boas práticas. Os aspectos 

observados devem representar um desafio para ambos. Equivale a dar importância às fases do 

ciclo de observação (pré-observação, observação e pós-observação). Isto é, a programação, a 

definição clara dos objectivos e do foco da visita, a elaboração de um instrumento adequado 

ao contexto específico a observar, conduzem a uma fácil identificação dos aspectos a serem 

melhorados. Os resultados da observação deverão subsidiar o plano formativo e permitir a 

reconstrução de conhecimentos e mudanças no exercício da prática docente.   

 

Antes das considerações finais, importa fazer uma breve reflexão sobre alguns desafios a 

serem considerados para que o processo de ensino-aprendizagem decorra com sucesso. É 

necessária uma definição clara e objectiva do papel de cada interveniente no processo de 

observação da prática pedagógica. O tipo de observação dependerá das circunstâncias, dos 

propósitos e das dificuldades identificadas nas visitas anteriores, isso vai ditar como será 

realizada a actividade (as estratégias e as técnicas ou instrumentos a usar). Ademais, a 

definição da duração dos momentos do processo de observação (pré-observação, observação 

e pós-observação) depende dos objectivos e do foco nessa visita. 

As atitudes e as capacidades devem ser construídas e desenvolvidas, sendo fundamental que 

cada um dos intervenientes reflicta sobre a sua prática e tenha uma atitude positiva para 

consigo e com os seus colegas. As atitudes, as capacidades e expectativas contribuem 

sobremaneira para o sucesso ou insucesso do PEA.  
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Considerações finais 

 

Os desafios que se colocam na actualidade prendem-se com a melhoria da prática docente, 

isso requer um acompanhamento sistemático através da prática de observação de aulas, por 

ser uma estratégia que permite a recolha da diversidade de ocorrências que decorrem na aula. 

A observação de aulas, independentemente da sua tipologia tem como objectivo, por um lado, 

conhecer e fazer a reflexão da prática docente, das estratégias e metodologias de ensino 

usadas, do nível de interacção professor -aluno, das limitações, lacunas existentes e das 

potencialidades, por outro, procurar alternativas possíveis para solução dos problemas 

identificados. 

Nesse contexto, procurou-se compreender as experiências, expectativas em relação às 

estratégias do acto de observar a prática docente na sala de aulas. Os resultados evidenciam 

as potencialidades formativas e colaborativas da observação de aulas, pois os participantes 

têm uma percepção positiva com relação à finalidade da observação de aulas, associada à 

melhoria da prática pedagógica. Com a observação há oportunidades da acção de reflexão 

conjunta e de aperfeiçoamento permanente, mas também de os professores se aprofundarem 

nas suas áreas específicas. Portanto, as decisões quando são tomadas em conjunto, contrariam 

o individualismo e a resistência às mudanças e todos os intervenientes passam a ser 

cúmplices e responsáveis pelo sucesso da aprendizagem dos alunos. 

No entanto, é possível constatar a menção de aspectos relacionados ao carácter avaliativo no 

sentido fiscalizador, situação que cria nos professores um desconforto e ansiedade quanto à 

presença de um observador na sala de aulas, pois o associam à figura do inspector. A situação 

de insegurança dificulta o desenvolvimento de competências, porque não abre espaço para 

que os professores exponham as suas dúvidas e ideias. 

Refira-se que o desenvolvimento de competências profissionais resulta da existência de 

oportunidades de aprendizagem em diferentes momentos do percurso profissional, uma 

aprendizagem permanente, monitorada e apreendida para todos os intervenientes do PEA, 

com maior destaque para os professores, por estes serem os que mais estão em contacto com 

os alunos. Porém, essa aprendizagem fará sentido não apenas se for percebida, interpretada e 

encarada como relevante pelos professores, mas também se a observação for capaz de dar 

respostas aos problemas da prática pedagógica. 
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Estado de emergência em Moçambique: repercussão no comportamento humano e bem-

estar dos cidadãos 
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Priscila Marizane Esquinar9 

Resumo 

Este estudo tem como objectivo detectar o pulsar com que uma parte da população 

moçambicana encarou a declaração do Estado de Emergência (doravante EdE) no país, assim 

como as duas prorrogações do mesmo. Na parte metodológica, adoptou-se como instrumento 

de recolha de dados um questionário com doze perguntas aplicadas a um grupo de trinta 

pessoas adultas. Tendo em conta que o EdE vigente no momento do estudo constitui um 

cenário inédito na história recente do país, o presente trabalho pretende alcançar uma 

dimensão experimental inovadora na pesquisa de carácter social, servindo de apoio para que 

autoridades governamentais e órgãos da sociedade civil tratem de traçar padrões de acção 

 
8 Docente no curso de Ensino de Português no Instituto Superior de Educação e Tecnologia-One World (ISET-

OneWorld). Mestre em Ensino de Português Língua Segunda pela Universidade Eduardo Mondlane. 
9Docente no curso de Educação para o Desenvolvimento Comunitário no Instituto Superior de Educação e 

Tecnologia-One World (ISET-One World). Mestre em Cidadania Ambiental e Participação na Universidade 

Aberta de Portugal. 
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face aos efeitos que as medidas impostas pelo EdE implicam, quer no bem-estar dos 

cidadãos, quer no desenvolvimento de actividades económicas no país. Os resultados 

mostram três aspectos a destacar: a difusão da informação acerca das medidas de prevenção 

não tem alcançado todas as camadas populacionais; o levantamento das medidas pode ser 

feito de forma assimétrica ao longo do território nacional; e os hábitos e comportamento de 

uma parte de cidadania já não serão os mesmos. 

Palavras-chave: Estado de Emergência; Difusão de medidas contra a pandemia; Hábitos e 

comportamento humano; Produtividade e bem-estar dos cidadãos.  

Abstract 

This study has the objective of detecting the rhythm a part of the Mozambican population has 

taken in order to face the declaration of the State of Emergency (from now onwards SoE) in 

the country, as well as both extensions it has been given. Methodologically, a questionnaire 

with twelve questions is applied to a group of thirty adult people. Taking into account that the 

prevailing SoE at the moment of the study is a brand new scenario throughout the recent 

history of the country, the present work pretends to reach an innovative experimental 

dimension of the social feature, serving as a support for governmental authorities and organs 

of civil society for trying to draw patterns of action towards the effects that the imposed 

measures included in the SoE imply, either concerning the welfare of citizens, or the 

development of economic activities in the country. The results show three main aspects: the 

spread of the information regarding the prevention measures has not reached all groups of 

people; easing the measures might be done in a non-symmetric way throughout the whole 

national territory; habits and behaviour of a part of the citizenship won’t be the same any 

longer. 

Key words: State of Emergency; Spread of measures against the pandemic; Habits and 

human behaviour; Productivity and welfare of citizens. 
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Introdução  

Este artigo intitulado “Estado de Emergência em Moçambique: Repercussão no 

Comportamento Humano e Bem-estar dos Cidadãos” é um estudo experimental que tem por 

objectivo detectar o pulsar com que uma parte da população moçambicana encarou a 

declaração do Estado de Emergência no país. Para este efeito, analisa-se aspectos 

relacionados ao conhecimento geral das medidas que o EdE implica, considerações existentes 

acerca da difusão e gestão das medidas, com especial ênfase no alívio das mesmas, e 

finalmente observa-se os efeitos, quer positivos ou negativos, que o isolamento físico tem 

causado em certas camadas populacionais. Com os resultados obtidos, pretende desenhar uma 

proposta de acção que ajude aos colectivos sociais assim como aos governos central e locais a 

determinar a forma de manter um equilíbrio sustentável entre a imposição de medidas de 

controlo da pandemia e a fortificação da segurança nas actividades económicas que se 

desenvolvem no país, cuja paralisação tem uma incidência crucial na sobrevivência e no bem-

estar dos cidadãos. 

Também se observa as possibilidades de levantamento eventual das medidas, subentendendo 

que não é realístico para a nação permanecer num EdE permanente e/ou indefinido. Neste 

contexto, o questionário preparado para o efeito permite fazer uma análise da mudança dos 

hábitos que esta situação provocou no quotidiano das pessoas inqueridas, também com o 

intuito de extrapolar essas circunstâncias para outros grupos populacionais. Em nenhum caso 

se espera que, a partir das observações feitas no presente estudo, se crie uma visão da 

situação em que a população deve por natureza mostrar uma atitude passiva enquanto toda a 

responsabilidade de planificação, acção e gestão das medidas recai nos governos nacional, 

provinciais ou distritais, assim como nas autoridades sanitárias ou ONGs. De facto, a 

pandemia Covid-19 tem afectado sem distinção todas as camadas populacionais e classes 

sociais a nível global.  

Neste contexto, levanta-se a seguinte questão de partida que orienta o estudo: qual é a 

direcção que as autoridades e a sociedade civil devem tomar como forma de facilitar um 

equilíbrio sustentável entre as medidas restritivas de prevenção contra a expansão da Covid-

19 em Moçambique e a paralisação de certas actividades que garantem a sobrevivência e o 

bem-estar dos cidadãos? 
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O artigo apresenta a seguinte estrutura em cinco capítulos: introdução, contextualização do 

estudo, metodologia de trabalho, apresentação dos resultados do questionário (primeiro, os 

resultados das perguntas fechadas de dicotomia simples, e seguidamente, os das perguntas 

fechadas com opção de resposta múltipla), conclusões e recomendações. Por último, as 

referências bibliográficas e o apêndice com o questionário usado como instrumento de 

recolha de dados. 
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Contextualização do estudo 

Durante os primeiros meses do ano de 2020, a humanidade conheceu uma doença, a Covid-

1910, provocada por um vírus de expansão rápida, chamado de Coronavírus, que alterou 

sobremaneira as formas de vida e de gestão do bem-estar da cidadania. A partir do surto de 

Covid-19 na China, em Dezembro de 2019, nos primeiros dias do mês de Janeiro de 2020, os 

noticiários de todo o mundo começaram o alerta sobre o aumento de contágios desta doença 

no país asiático (de facto, apenas na cidade de Wuhan), destacando que o sistema sanitário 

chinês estava a enfrentar sérias dificuldades para conseguir dar tratamento a todas as pessoas 

que iam contraindo o vírus a um ritmo exponencial.  

Durante este período que podemos considerar de inicial, órgãos como a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) começaram a fornecer informações ligadas a esta doença11. Apesar das 

mensagens de alerta, imperava a ideia de que não seria mais do que uma epidemia local na 

China, pelo que não haveria riscos de contágio massificado; em breve a cidade de Wuhan foi 

submetida a um rigoroso confinamento (lockdown12) e os seus cidadãos à quarentena 

domiciliar obrigatória, decretada pelo governo chinês. Face a esta situação, governos de 

países europeus como França e Reino Unido apressaram-se a disponibilizar aviões de 

repatriação dos seus concidadãos que se encontrassem na cidade de Wuhan, ao mesmo tempo 

que os mídia internacionais chamavam à população a manter a calma.  

Segundo as autoridades, as medidas de prevenção de expansão do vírus adoptadas pela China 

não deviam ser necessárias em nenhum outro país, assumindo que a Covid-19 não poderia ter 

possibilidades de circular fora do epicentro já detectado.  

 
10Covid-19 significa “Corona VirusDisease”, detectada pela primeira vez em seres humanos em Dezembro de 

2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei, República Popular da China. Também se designa pelo nome de 

SARS-CoV-2 (do Inglês SevereAcuteRespiratorySyndrome), e está relacionada com a SARS-CoV, que teve o 

seu surto na Ásia no ano de 2003. Como o seu nome científico indica, trata-se de uma doença respiratória que 

danifica, em muitos casos de forma repentina, os pulmões e a capacidade respiratória humana. Pode provocar 

“febre, cansaço, tosse seca e dificuldade respiratória. Alguns pacientes podem sentir dores, congestão nasal, 

prurido no nariz, garganta inflamada ou diarreia”. Disponível em 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-

disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it e https://covid19.ins.gov.mz/. 
11 “It is expected that further international exportation of cases may appear in any country. Thus, all countries 

should be prepared for containment, including active surveillance, early detection, isolation and case 

management, contact tracing and prevention of onward spread of 2019-nCoVinfection, and to share full data 

with WHO” (30 de Janeiro de 2020). Disponível em https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-

statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-

regarding-the outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 
12Lockdown: expressão em língua inglesa para referir-se ao encerramento total de todas as actividades sociais e 

o confinamento da população nas suas residências (nível 4 de Emergência). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://covid19.ins.gov.mz/
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the%20outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the%20outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the%20outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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No mês de Fevereiro de 2020, aeroportos internacionais assim como transportes de pessoas e 

mercadorias a nível mundial continuavam a operar no seu ritmo habitual, isto é, massificado, 

e as autoridades sanitárias dos países não contemplavam restringir a chegada de viageiros 

procedentes da China, mas este país já havia começado a controlar o movimento de 

passageiros dentro do seu território nacional, especialmente se tinham tido contacto directo 

com alguém que já tivesse estado na zona do epicentro, isolando todas aquelas pessoas que 

apresentassem sintomas de febre.  

Em poucos dias, países do continente asiático como Coreia do Sul e Irão anunciaram a 

aparição dos primeiros casos de pessoas doentes pela Covid-19 dentro das suas fronteiras, de 

pessoas que tinham estado na China nos últimos dias, ao mesmo tempo que o governo chinês 

impressionava o mundo inteiro com a construção de um hospital de material pré-fabricado 

em apenas dez dias de trabalho sem interrupção, levantado exclusivamente para o tratamento 

de pessoas com sintomas de Covid-1913.  

Durante o mês de Março, muitos países europeus, especialmente a Itália, anunciaram casos de 

contágio trazidos por pessoas que tinham viajado à China, mas em poucos dias esses países 

transitaram para um tipo de contágio comunitário, acumulando pessoas doentes e também 

fatalidades. A nível político, a União Europeia e os governos de cada país tiveram que decidir 

todo tipo de medidas extraordinárias que iam afectar directamente e de forma radical o ritmo 

de vida de toda a população, com o encerramento de escolas, negócios, indústrias e proibindo 

inclusive a circulação na via pública, exceptuando casos pontuais de necessidade justificada, 

tais como ir aos centros médicos, fazer compras de alimentação ou trabalhar em serviços 

denominados essenciais (tarefas de limpeza, agricultura, pecuária, cuidado a pessoas idosas, 

serviços de distribuição imprensa, pessoal de segurança, polícia, mercados, supermercados e 

farmácias). 

De forma generalizada, atingiu-se a declaração do EdE ou Alarma em muitos países, medida 

que foi reproduzida em outros países ao mesmo tempo que a doença atingia os seus 

territórios. Campanhas de “Fique em casa” e recomendações sanitárias nas televisões (lavar 

as mãos, desinfectar objectos de uso frequente, manter distância física de um metro e meio 

entre pessoas, usar máscara sempre que se andar na via pública, entre outras) entraram 

abruptamente na vida das pessoas. As principais formas de lazer desapareceram quase por 

 
13Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51354870 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51354870
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completo, devido ao cancelamento de viagens turísticas, competições desportivas, 

espectáculos musicais, encerramento de espaços culturais como museus, cinemas e teatros ou 

inclusive trabalhos de filmagem cinematográfica, assim como muitas empresas de serviços 

considerados não essenciais, tais como lojas de roupa ou livrarias, foram obrigadas a fechar 

de forma temporal, deixando milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. As 

fronteiras em todo o mundo ficaram fechadas, e praticamente todos os países do mundo 

registavam casos de contágio e também óbitos causados pela Covid-19, quer pelos severos 

sintomas da doença, quer pela insuficiência de material sanitário nos locais de tratamento. 

No continente africano, o Egipto foi o primeiro país em registar um caso de Covid-19, sendo 

que rapidamente muitos outros países seguiram o mesmo caminho. A África do Sul, pela sua 

característica de ser um grande poder industrial e económico por onde transitam grandes 

quantidades de viajantes internacionais, viu como se multiplicavam os casos da doença em 

pouco tempo, razão pela qual o governo sul-africano decretou o lockdown nacional aos 26 de 

Março de 2020. Ainda que Moçambique, naquele momento, não tivesse registado nenhum 

caso de contágio, o governo decidiu encerrar todas as instituições de ensino como medida de 

prevenção e, no dia 30 de Março, decretou o EdE, que inicialmente implicava o encerramento 

das fronteiras, a cessação de muitas actividades comerciais no país e a limitação da circulação 

de pessoas. Mesmo assim, um número significativo de cidadãos moçambicanos residentes na 

África do Sul, regressou a Moçambique para se juntar às suas famílias, tendo ficado sem 

emprego no país vizinho. 

Nestas circunstâncias, abriu-se em Moçambique o debate acerca das medidas que deviam ser 

tomadas para se prevenir do contágio da doença, conhecendo o estado precário em que o 

sistema nacional de saúde se encontra. Entretanto, é uma realidade que no país muitas 

pessoas não recebem um salário regular e não têm formas de negociar com o patronato as 

formas de permitir-lhes ficar em casa durante o EdE, pelo que a circulação de pessoas nas 

ruas das principais cidades do país foi constante. Em Moçambique, os casos de contágio 

aumentaram a um ritmo mais devagar do que nos países europeus (Itália, Espanha, Reino 

Unido entre os mais afectados), Estados Unidos da América, China ou África do Sul, mas o 

Governo da República de Moçambique decidiu prorrogar o EdE em três fases de trinta dias 

até aos noventa dias, provocando disparidade de opiniões em relação a esta forma de prevenir 

a propagação da Covid-19. Por um lado, opiniões favoráveis a esta medida porque assegura a 

saúde e protege os cidadãos de qualquer risco de contágio; por outro lado, vozes críticas a 
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alertar que o encerramento das actividades comerciais e demais negócios (todas as lojas 

podem abrir apenas no horário das 06:00 horas até às 13:00 horas) iria trazer sérias 

dificuldades de sobrevivência para muitas famílias que dependem da arrecadação que fazem 

em actividades diárias, as quais existem a partir da circulação de bens e pessoas pelas vias 

públicas. 

Desta feita, o presente estudo é experimental no sentido que pretende descobrir esta nova 

dimensão em que a população moçambicana entrou, procurando saber qual seria a medida 

justa que garanta o equilíbrio entre a prevenção sanitária e a segurança alimentar e de bem-

estar dos cidadãos, evitando, por um lado, a sobrecarga do sistema de saúde moçambicano, já 

muito assolado por outras epidemias como a malária, cólera, tuberculose ou pelos acidentes 

de trânsito, e promovendo, por outro lado, um ritmo de actividade produtiva competente que 

garanta a criação de empregos e o direito dos cidadãos a adquirirem serviços e produtos para 

o seu bem-estar quotidiano. 

Metodologia de trabalho 

Do ponto de vista metodológico, neste trabalho é utilizado como instrumento de recolha de 

dados um inquérito por questionário, a partir do qual são extraídos dados quantitativos de um 

grupo alvo. Na elaboração das perguntas do questionário, obedeceu-se o seguinte 

pressuposto:  

As perguntas que compõem o questionário são definidas de acordo com os objectivos para os quais foi 

decidido realizar o inquérito. Os dados recolhidos transformam-se em informação quando sistematizados e, 

depois de analisados, produzem conhecimento, o qual por sua vez permite tomar decisões relevantes, quando 

o objectivo do inquérito é fazer monitoria, avaliação ou advocacia (de Brito, 2012: 3)14.  

Um inquérito por questionário pode ser composto de perguntas abertas e fechadas. As 

perguntas abertas requerem que o informante desenvolva uma resposta própria e não pré-

determinada. As perguntas fechadas podem ter uma resposta de dicotomia simples (sim/não) 

ou de escolha múltipla, dentro de opções fornecidas pelo pesquisador (Ahmad, 2012: 5)15. O 

inquérito por questionário desenvolvido para este estudo consta de doze perguntas fechadas, 

cinco das quais requerem uma resposta de dicotomia simples, e as restantes sete perguntas 

requerem uma resposta de escolha múltipla, dentro de uma grelha de opções. Os trinta 

 
14Disponível em http://www.iese.ac.mz/mongov/files/IESE_PequenoGuia.pdf 
15Disponível em https://www.researchgate.net/publication/304607255_Questionnaire_and_Types 

http://www.iese.ac.mz/mongov/files/IESE_PequenoGuia.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304607255_Questionnaire_and_Types


54 
 

informantes são todos funcionários de uma Instituição de Ensino Superior, o ISET-

OneWorld, localizado em Changalane, distrito de Namaacha, província de Maputo. A 

aplicação do questionário tem como intuito inferir conclusões acerca do grau de adequação e 

conhecimento das medidas que as pessoas inqueridas mostram face ao EdE na situação actual 

no país. Com estas informações, espera-se estabelecer uma compreensão padronizada sobre a 

repercussão que esta situação traz para um grupo alvo concreto, e que provavelmente seja 

aplicável a outros grupos populacionais de natureza diversa, incluindo como pontos focais os 

seguintes: 

• A observação do nível de satisfação/concordância que a população manifesta em 

relação à declaração do EdE em Moçambique e as suas subsequentes prorrogações 

(perguntas 1 a 3);  

• O conhecimento das medidas preventivas que o EdE implica, e as sugestões acerca de 

como essas medidas devem ser difundidas para a população mais eficientemente 

(perguntas 4 e 4.1); 

• A opinião sobre o momento e/ou condições em que o EdE deve terminar (pergunta 5);  

• A consideração de tipo territorial sobre se seria viável dividir o país (por zonas 

sanitárias, entenda-se) para o alívio das medidas que o decreto de EdE causou a 

efeitos nacionais, como forma de permitir a recuperação das actividades produtivas ou 

permitir uma maior circulação de pessoas em zonas onde não haja risco de contágio, 

entre outros factores. O EdE é descrito na Constituição da República de Moçambique 

como uma medida que pode ser aplicada no todo ou em parte do território (RM, 2004: 

90) (perguntas 6 e 6.1); 

• A reflexão alusiva às actividades que as pessoas acham serem essenciais e que 

portanto não podem ser interrompidas durante o EdE, de forma a permitir a 

continuidade de funcionamento do país na produção de bens e serviços para a 

sobrevivência e o bem-estar da população (pergunta 7); 

• O sentimento pessoal dos inqueridos relacionados ao facto de viverem o decurso desta 

situação isolados num local onde dispõem de alimentação, alojamento e demais 

comodidades como o acesso à internet e a prática de desporto ao ar livre, no âmbito 

de avaliar o nível de adaptação humana a uma nova realidade que implica, em muitos 

casos, a adopção de novos hábitos quotidianos (perguntas 8 a 10). 
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A seleção do grupo alvo foi feita com recurso à proximidade física que o pesquisador tem 

com o grupo de informantes durante o tempo de isolamento recomendado pelo Decreto 

Presidencial do EdE16 em Moçambique. Procurou-se atingir o número máximo de trinta 

pessoas adultas, com diferentes ocupações (maiormente docentes) e faixas etárias diversas. O 

inquérito foi respondido de forma anónima e garantiu-se que as respostas do mesmo iriam ser 

usadas única e exclusivamente para efeitos do presente estudo, com uma nota escrita no 

início do questionário (ver apêndice, p. 20). A descrição das faixas etárias da população 

auscultada obedece a seguinte estrutura: 12 pessoas na faixa de 20 a 29 anos de idade, 8 entre 

30 e 39, 7 entre 40 e os 59, e 3 pessoas de 60 anos ou mais.  

Antes de aplicar o inquérito para todo o grupo alvo, foi feita uma testagem estudo piloto 

(pilotstudy17) com quatro informantes. Este estudo piloto permitiu fazer notar imperfeições na 

apresentação visual do questionário assim como a ausência de instruções claras para 

preencher as tabelas das perguntas fechadas com respostas de escolha múltipla, pelo que foi 

incorporada uma frase entre parênteses no enunciado destas perguntas, dizendo “Pode marcar 

mais de uma resposta na tabela a seguir” ou “Marque apenas uma resposta na tabela a 

seguir”. A numeração de cada uma das três páginas do questionário ajudou a orientar os 

informantes no momento de seguir a ordem das perguntas. O tempo estimado que os 

inqueridos usaram para o preenchimento do questionário foi de dez a quinze minutos. 

Entretanto, neste estudo, com uso do inquérito por questionário foram encontradas algumas 

limitações. No momento da elaboração de questionários com perguntas fechadas com opção 

de resposta de escolha múltipla, é recomendável que se permita uma resposta neutra 

caracterizada por expressões tais como “não sei”, “não posso responder” ou “ainda não decidi 

sobre este assunto”. Neste estudo, tal possibilidade poderia ter sido aplicada às perguntas 5 e 

10. Um outro aspecto discutível do instrumento de recolha de dados usado neste estudo é ter 

colocado perguntas que só podiam ser respondidas por aqueles que responderam de uma 

forma determinada na pergunta anterior, correlacionada. É o caso das perguntas 4.1 

 
16Decreto Presidencial nº11/2020. Disponível em https://www.mic.gov.mz/por/covid-192/Decreto-Presidencial-

n1-11-2020-de-Marco-Declara-o-Estado-de-Emergencia-por-Razoes-de-Calamidade-Publica-em-todo-o-

territorio-nacional. 
17 “One of the advantages of conducting a pilot study is that it might give advance warning about where the 

main research project could fail, where research protocols may not be followed, or whether proposed methods 

or instruments are inappropriate or too complicated” (Van Teijlingen& Hundley, 2002: 1). Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/11173521_The_Importance_of_Pilot_Studies 

 

https://www.mic.gov.mz/por/covid-192/Decreto-Presidencial-n1-11-2020-de-Marco-Declara-o-Estado-de-Emergencia-por-Razoes-de-Calamidade-Publica-em-todo-o-territorio-nacional
https://www.mic.gov.mz/por/covid-192/Decreto-Presidencial-n1-11-2020-de-Marco-Declara-o-Estado-de-Emergencia-por-Razoes-de-Calamidade-Publica-em-todo-o-territorio-nacional
https://www.mic.gov.mz/por/covid-192/Decreto-Presidencial-n1-11-2020-de-Marco-Declara-o-Estado-de-Emergencia-por-Razoes-de-Calamidade-Publica-em-todo-o-territorio-nacional
https://www.researchgate.net/publication/11173521_The_Importance_of_Pilot_Studies
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(correlacionada à 4) e 6.1 (correlacionada à 6), nas quais todos os informantes do grupo alvo 

poderiam ter uma opinião válida para o estudo, independentemente das respostas dadas na 

pergunta prévia correlacionada. Assim sendo, torna-se plausível realçar que as pesquisas na 

área social não devem ficar limitadas apenas à abordagem quantitativa. No mesmo âmbito, 

recomenda-se que, na elaboração de questionários, se considere a inserção de perguntas 

abertas. 

Apresentação dos resultados do questionário 

Neste capítulo, apresenta-se uma série de quadros que mostram os resultados do questionário 

aplicado. Na secção 4.1, o quadro 1 recolhe o resumo dos números totais e percentuais das 

respostas às perguntas fechadas de dicotomia simples, nomeadamente as perguntas 1, 2, 3, 4 e 

6 do questionário. Seguidamente, na secção 4.2 são apresentados os quadros 2 a 8, que 

correspondem ao resumo das respostas às perguntas 4.1, 5, 6.1, 7, 8, 9 e 10 do questionário, 

respectivamente. Estas perguntas caracterizam-se por serem fechadas mas com várias opções 

de resposta, pelo que se considerou mais viável dedicar um quadro específico a cada uma 

destas perguntas para quantificar as respostas, como forma de facilitar a análise das opiniões 

de cada informante, para entender quais são as prioridades que os informantes têm perante 

uma situação de pandemia. Observe-se que cada um dos quadros 2 a 8 apresenta os dados 

totais e percentuais das respostas, e que as opções de resposta aparecem codificadas de forma 

diferente em cada caso. Por questões de espaço tipográfico, optou-se por fazer uma legenda 

explicativa do sistema de codificação para cada quadro, em vez de colocar as opções de 

respostas dentro dos quadros. 

Perguntas fechadas de dicotomia simples  

Veja-se a seguir o quadro 1, alusivo às respostas totais e percentuais às perguntas 1, 2, 3, 4 e 

6. 
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Quadro 1.Resumo das respostas às perguntas fechadas de dicotomia simples 

Perguntas 

SIM NÃO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. Considera que o EdE decretado pelo governo de Moçambique 

aos 30 de Março de 2020 foi uma decisão adequada?  
28 93.3 2 6.7 30 100 

2. Pensa que a prorrogação do EdE decretada aos 29 de Abril foi 

uma decisão acertada? 
29 96.7 1 3.3 30 100 

3. Acha que a prorrogação do EdE decretada aos 28 de Maio foi 

uma decisão correcta? 
24 80 6 20 30 100 

4. Conhece todas as medidas que o EdE implica?  24 80 6 20 30 100 

6. No seu entender, as medidas adoptadas pelo governo para fazer 

face à pandemia da Covid-19 devem ser aliviadas ao mesmo 

tempo em todo o território nacional? 

13 43.3 17 56.7 30 100 

 

Os resultados do quadro 1 mostram que, quanto à decisão tomada pelo Governo da 

República de Moçambique, a maioria dos informantes mostra-se de acordo com a declaração 

do EdE e as suas prorrogações, considerando estas três decisões como acertadas para fazer 

face à situação actual que o risco de contágio pela Covid-19 implica. Todavia, cabe ressaltar 

que há uma pequena diferença entre a aprovação que a cidadania mostra perante a declaração 

do EdE e a sua primeira prorrogação, por um lado, que é praticamente absoluto (93.3% e 

96.7% de apoio), e por outro lado, para o caso da segunda prorrogação. Esta é escolhida ainda 

por uma maioria do grupo alvo mas com menor percentagem (80%), enquanto o número de 

pessoas que não aprova a decisão aumenta ligeiramente em relação às duas primeiras 

decisões, sendo 6 informantes, representando 20% da população inquerida. 

Em relação ao nível de informação, 24 pessoas, 80% dos inqueridos, afirmam ter 

conhecimento de todas as medidas que o EdE implica. Em contrapartida, seis pessoas (20%) 

admitem não conhecerem todas as medidas incluídas no EdE18.  

Quanto ao propósito de alívio das medidas de prevenção e a forma como este alívio deve ser 

feito em Moçambique, mais da metade da população auscultada (56.7%)  mostra-se favorável 

 
18No quadro 2 pode se apreciar em detalhe as preferências que estas pessoas manifestam em relação às formas 

de divulgação das medidas de prevenção incluídas no EdE, isto é, o(s) meio(s) com que acham que as 

autoridades deveriam apostar mais para fazer a disseminação da informação preventiva na população. 
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a que não seja feito ao mesmo tempo em todo o território nacional19. Todavia, treze pessoas, 

representando 43.3% dos inqueridos, consideram que o alívio das medidas deve ser feito ao 

mesmo tempo em todo o país, sem distinção de áreas geográficas. 

Perguntas fechadas com opção de resposta múltipla 

Veja-se a seguir os quadros 2 a 8, alusivos às respostas numéricas totais e percentuais às 

perguntas 4.1, 5, 6.1, 7, 8, 9 e 10 do questionário, respectivamente. Cada quadro vem 

acompanhado da descrição de apresentação dos dados obtidos. 

Quadro 2. Resumo das respostas à pergunta 4.1 

Pergunta 4.1. Quais meios o governo deve usar para melhorar a difusão das medidas que o EdE implica? 

 A B C D E F G H TOTAL 

Nº 3 6 2 6 4 5 5 2 33 

% 9.1 18.2 6 18.2 12.1 15.2 15.2 6 100 

Legenda: 

A= Televisão em língua portuguesa; B= Televisão em línguas moçambicanas; C= Rádio em língua portuguesa; 

D= Rádio em línguas moçambicanas; E= Jornais; F= Redes sociais; G= Via pública; H= Outros meios. 

 

O quadro 2 mostra que os seis informantes que responderam “não” à pergunta 4 

manifestam uma heterogeneidade de preferência concernente às formas como as medidas 

preventivas devem ser divulgadas mais eficientemente. O aspecto mais significativo destas 

respostas é a tendência para o uso dos meios em línguas moçambicanas para fazer a difusão, 

porque seis pessoas optam pela televisão e seis pessoas na rádio nessas línguas; 

conjuntamente, a rádio e televisão em línguas moçambicanas representam 36.4% do total de 

opções manifestadas pelos inqueridos (12 respostas de um total de 33). A seguir destaca-se a 

preferência pela difusão das medidas de prevenção nas redes sociais e na via pública, cada 

opção com cinco respostas. Os jornais nacionais são uma opção de difusão preferida por 

quatro informantes enquanto três pessoas consideram que as informações devem ser 

divulgadas através da televisão em língua portuguesa. Do outro lado do espectro, observa-se 

que a rádio em língua portuguesa não é um meio de difusão muito popular, já que apenas 

 
19Veja-se no quadro 4 os motivos pelos quais a população auscultada considera que o alívio das medidas 

incluídas no EdE não deve ser feito de forma simétrica no território nacional. 
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duas pessoas pensam que a divulgação de medidas preventivas deveria ser feita por este 

canal. Outras opções manifestadas pelos inqueridos são demonstrações artísticas, uso de 

colunas de som em determinados espaços e exposição de panfletos nos transportes públicos.  

Quadro 3. Resumo das respostas à pergunta 5 

Pergunta 5. Para si, quando deveria terminar o EdE em Moçambique? 

 a b c d e f g h TOTAL 

Nº 7 0 18 6 0 1 4 14 50 

% 14 0 36 12 0 2 8 28 100 

Legenda: 

a= Quando se completem 3 meses (90 dias) de vigência do EdE; b= Quando se completem 6 meses (180 dias) 

de vigência do EdE; c= Quando o número de contágios por Covid-19 deixe de aumentar no país d= Quando o 

número de óbitos por Covid-19 deixe de aumentar no país; e= Em Dezembro de 2020; f= Quando pelo menos 

um dos países vizinhos reabra as suas fronteiras; g= Quando todos os países vizinhos reabram as suas fronteiras; 

h= Quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncie a possibilidade de distribuição da vacina contra a 

Covid-19. 

 

Sobre o momento em que o EdE deveria terminar em Moçambique 

(independentemente que seja de forma conjunta em todo o território nacional ou de forma 

assimétrica), o quadro 3 espelha que dezoito informantes (36% do total das respostas a esta 

pergunta) preferem a opção de tomar esta decisão em função do número de casos de contágio, 

ou seja, quando este número deixe de aumentar a nível nacional, ao mesmo tempo que seis 

dos inqueridos optam  por se guiar pelo número de óbitos, ou seja, quando as mortes causadas 

pela Covid-19 deixem de aumentar por um certo espaço de tempo. Catorze pessoas, 

representando 28% do total das respostas a esta pergunta, acreditam que o melhor momento 

para decretar o fim do EdE é quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncie a 

possibilidade de distribuição da vacina contra a Covid-19, se bem que  no momento em que o 

questionário foi aplicado não existiam notícias de âmbito público referentes a esta opção. 

Sete respostas fazem referência ao tempo de 3 meses de duração do EdE como suficiente para 

poder decretar o fim do mesmo. Apenas 10% das respostas dadas pelos informantes considera 

a reabertura de fronteiras dos países vizinhos, quer seja um deles ou todos, como um factor 

significativo para que o EdE termine em Moçambique. Ainda, nenhum dos inqueridos acha 

que o tempo de 6 meses de duração ou a data limite de Dezembro de 2020 possam ser opções 

viáveis para determinar o fim desta situação excepcional. 
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Quadro 4. Resumo das respostas à pergunta 6.1 

Pergunta 6.1. Quais são os motivos pelos quais considera que as medidas não devem ser aliviadas ao mesmo 

tempo em todo o território nacional? 

 I II III IV V VI VII VIII TOTAL 

Nº 12 7 9 4 5 2 6 3 48 

% 25 14.6 18.8 8.3 10.4 4.2 12.5 6.2 100 

Legenda: 

I= Há províncias com um número maior de contágios do que outras províncias; II= Dentro de uma mesma 

província, há distritos com um número maior de contágios do que outros distritos; III= Há zonas com um risco 

maior de transmissão do que outras zonas; IV= O país tem zonas com uma densidade populacional 

significativamente desigual; V= Há zonas que concentram mais actividades essenciais para a economia do país; 

VI= Há zonas com um número maior de centros de saúde disponíveis; VII= O nível de cumprimento das 

medidas não é o mesmo em todo o país; VIII= Outros motivos. 

 

Como se vê no quadro 4, dentre os informantes que responderam “não” à pergunta 6, 

doze, representando uma quarta parte de todas as respostas a esta pergunta, consideram que a 

disparidade em número de contágios de província por província é um factor determinante 

para poder levantar as medidas incluídas no EdE de forma assimétrica, ou seja, em algumas 

províncias levantar-se-ia as medidas antes comparativamente a outras; por lógica, deduz-se 

que, nesse caso, as províncias com um número menor de contágios seriam as primeiras a 

levantar as medidas. Em contrapartida, apenas sete informantes pensam que esta distinção 

possa ser estabelecida por distritos. A segunda resposta mais assinalada é “há zonas com um 

risco maior de transmissão do que outras”, pois nove pessoas da população inquerida 

mostram ter um critério pré-estabelecido com conhecimentos gerais acerca das características 

de cada zona (províncias e/ou distritos) e as suas possibilidades de controlo de transmissão do 

vírus. Ainda, 10.4% das respostas a esta pergunta fazem alusão ao nível de concentração de 

actividades económicas essenciais como um factor relevante a ter em conta no momento do 

levantamento das medidas preventivas de forma assimétrica. Entretanto, o nível de 

cumprimento das medidas é uma preocupação que representa 12.5% das opções 

seleccionadas. Finalmente, factores relativos à desigual densidade populacional e ao número 

de centros de saúde disponíveis apenas foram seleccionados, de forma conjunta, em 12.5% do 

total das respostas a esta pergunta. 
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Quadro 5. Resumo das respostas à pergunta 7 

Pergunta 7. Quais das actividades são essenciais não deveriam ser interrompidas durante o EdE? 

 i ii iii iv v vi vii viii Ix x xi TOTAL 

Nº 2 29 5 21 20 19 1 14 16 6 4 137 

% 1.5 21.2 3.6 15.3 14.6 13.9 0.7 10.2 11.7 4.4 2.9 100 

Legenda: 

i= Cultura (museus, cinemas, teatros, festivais, etc.); ii= Agricultura; iii= Competições desportivas; iv= 

Indústrias; v= Pecuária; vi= Pesca; vii= Salões de corte de cabelo e estética; viii= Transportes interprovinciais; 

ix= Transportes locais; x= Turismo; xi= Outras actividades. 

 

No quadro 5, em que se apresentam os dados obtidos na questão 7, referente às 

actividades essenciais e que não podem ser interrompidas durante o EdE, o grupo alvo deste 

estudo mostra-se praticamente em unanimidade de opinião ao destacar a agricultura como a 

actividade mais essencial e que não deve parar; 29 de um total de 30 pessoas seleccionaram a 

agricultura como uma área produtiva essencial, e esse dado representa 21.2% do total das 

respostas seleccionáveis nesta pergunta. Seguidamente, as indústrias, a pecuária e a pesca são 

também consideradas como actividades essenciais que não devem ser interrompidas. No 

total, as quatro áreas mencionadas até este ponto representam 65% de todas as respostas a 

esta pergunta. Das restantes, 21.9% das respostas são relativas ao sector dos transportes, tanto 

locais como interprovinciais, porque se é verdade que os transportes são uma das formas mais 

viáveis por onde o vírus pode espalhar-se, ao mesmo tempo estes transportes, com boas 

medidas de segurança, são a garantia, por um lado, de que os bens produzidos na agricultura, 

pesca, pecuária e indústrias possam chegar ao consumo dos cidadãos, e de que,  os cidadãos 

que trabalham nesses sectores essenciais possam continuar a deslocar-se para os seus locais 

de produção, por outro lado,. Note-se também que seis pessoas pensam que o turismo é uma 

actividade essencial para o funcionamento do país. Por último, cinco informantes pensam que 

as competições desportivas são eventos necessários que devem ser mantidos durante o EdE; 

dois optam por que não se interrompa os serviços culturais (museus, cinemas, etc.) e um opta 

pelos salões de corte de cabelo e estética; estas últimas três categorias de actividades não 

obtiveram dados significativos na distinção de “actividades de carácter essencial” pelos 

inqueridos, representando apenas 5.8% de todas as respostas a esta pergunta.  
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Quadro 6. Resumo das respostas à pergunta 8 

Pergunta 8. Após o tempo que passou isolado/a, qual das seguintes afirmações condiz melhor com a sua 

situação? 

 X W Y Z TOTAL 

Nº 9 1 14 6 30 

% 30 3.3 46.7 20 100 

Legenda: 

X= Não senti nenhuma necessidade de deslocar-me para fora do lugar onde estou; W= Tive vontade de sair em 

alguma ocasião, mas não por necessidades essenciais; Y= Devia sair pelo menos em uma ocasião e tive que 

adiar/cancelar o propósito; Z= Tive pelo menos uma saída devido a necessidade inadiável. 

 

A pergunta 8, apresentada no quadro 6, mostra que dentro de um grupo alvo em 

condições de reclusão, com características semelhantes às de lockdown, há uma 

heterogeneidade de situações e condições pessoais que afectam directamente a forma como 

cada indivíduo enfrenta o EdE. Como aspecto mais relevante, detecta-se que, por um lado, 

catorze pessoas (perto da metade do total) declaram que se viram obrigadas a adiar ou 

cancelar algum propósito que deviam ter realizado e que implicava uma deslocação física 

para fora do local; por outro lado, nove informantes, quase terça parte da população 

auscultada, afirma não ter sentido nenhuma necessidade de deslocar-se para fora do local. 

Estes dois grupos de respostas representam três quartas partes (75.8%) do grupo alvo 

envolvido nesta pesquisa. Entretanto, seis pessoas (20.7% do total) admitem terem saído do 

local de confinamento por necessidades inadiáveis, e apenas uma pessoa declara que sentiu 

vontade de sair, mas que, por não ser uma necessidade essencial, permaneceu no local. 
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Quadro 7. Resumo das respostas à pergunta 9 

Pergunta 9. Durante este tempo de isolamento, aumentou a frequência de actividade em certos hábitos? 

 aa bb cc dd ee ff gg hh jj kk mm TOTAL 

Nº 18 8 7 17 5 13 14 19 16 16 14 147 

% 12.2 5.5 4.8 11.6 3.4 8.8 9.5 12.9 10.9 10.9 9.5 100 

Legenda: 

aa= Acesso a páginas da internet; bb= Actividades agrícolas/florestais; cc= Actividades culturais (cantar, 

desenhar, pintar, tocar instrumentos, etc.); dd= Assistir à televisão (filmes, novelas, telejornais, etc.); ee= 

Consumo de refrescos e/ou bebidas quentes (café, chá); ff= Conversas com familiares e/ou conhecidos por 

videoconferência; gg= Desporto; hh= Estudos; jj= Higiene corporal; kk= Leitura de livros e/ou revistas; mm= 

Preparação de alimentos. 

 

A pergunta 9, cujas respostas são ilustradas no quadro 7, destaca as principais 

actividades que as pessoas inqueridas aumentaram em frequência. Primeiro, dezanove 

pessoas (12.9% de todas as respostas) asseguram que têm incrementado a assiduidade nos 

estudos. Em segundo lugar, o acesso à internet também foi um dos recursos mais atractivos 

para a população utilizar o tempo durante o isolamento, concretamente para 18 pessoas 

(12.2% do total das respostas). Seguidamente, assistir à televisão foi a opção escolhida por 17 

informantes, representando este dado 11.6% das respostas totais. A higiene corporal e a 

leitura são práticas que dezasseis pessoas aumentaram na sua frequência de actividade. Em 

relação à higiene, este facto pode ser interpretado de várias maneiras, porque se nos tempos 

da Covid-19 a lavagem das mãos se tornou uma opção muito recomendada para se prevenir 

do vírus, estas respostas indicam que provavelmente um número elevado das pessoas que 

participaram no estudo não tinha o hábito de lavar as mãos ou o corpo com a suficiente 

frequência. O desporto e a preparação de alimentos partilham o mesmo número de utentes, 

catorze cada, e representam 19% das respostas totais relativas às práticas em aumento durante 

o tempo de isolamento. Também cabe ressaltar que treze pessoas tiveram necessidade de 

aumentar a frequência de conversas com familiares ou conhecidos por videoconferência, 

independentemente de ser por razões pessoais ou profissionais; este dado é compreensível 

porque um número significativo dos inqueridos é constituído por docentes e estes adoptaram 

a modalidade de ensino à distância durante o EdE. No lado oposto, note-se que a prática de 

actividades agrícolas ou florestais, actividades culturais tais como cantar, desenhar, pintar ou 



64 
 

tocar instrumentos, e o consumo de refrescos e/ou bebidas quentes (café ou chá) não têm 

experimentado um aumento significativo durante o tempo de isolamento, representando estas 

três actividades conjuntas, 13.7% do total das respostas a esta pergunta. 

Quadro 8. Resumo das respostas à pergunta 10 

Pergunta 10. Tendo em conta as suas respostas na pergunta 9, após o fim do EdE, tem o propósito de: 

 w y z TOTAL 

Nº 2 9 19 30 

% 6.7 30 63.3 100 

Legenda: 

w= Recuperar a frequência dos mesmos hábitos que tinha antes do isolamento; y= Continuar com os mesmos 

hábitos que aumentou durante o isolamento; z= Combinar alguns dos novos hábitos com outros anteriores. 

 

O quadro 8 apresenta os dados obtidos na pergunta 10, última do questionário, que 

serve para estudar as possíveis mudanças de hábitos e comportamentos que certas camadas 

populacionais podem vir a adoptar uma vez se supere o EdE em Moçambique e no mundo. 

Nas respostas a esta pergunta, dezanove pessoas (63.3% do total) pensam estabelecer uma 

combinação entre os hábitos que praticavam antes do decreto do EdE e os que incorporaram 

ou aumentaram em frequência de actividade. Entretanto, nove pessoas, representando 

aproximadamente a terça parte (30%) do total dos inqueridos, asseguram que pretendem 

continuar com os mesmos hábitos que aumentaram em frequência de actividade durante o 

isolamento, e apenas duas pessoas têm a intenção de voltar a recuperar a frequência das 

actividades que vinham praticando previamente.  
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Conclusões e recomendações 

Neste capítulo, apresenta-se as principais conclusões do estudo, que tinha a seguinte pergunta 

de partida: “qual é a direcção que as autoridades e a sociedade civil devem tomar, como 

forma de facilitar um equilíbrio sustentável entre as medidas de prevenção contra a expansão 

da Covid-19 em Moçambique e a paralisação de certas actividades que garantem a 

sobrevivência e o bem-estar dos cidadãos?” Inicialmente, é possível classificar os resultados 

da pesquisa em três pontos focais: a difusão da informação acerca das medidas de prevenção 

não tem alcançado todas as camadas populacionais; o levantamento das medidas pode ser 

feito de forma assimétrica ao longo do território nacional, mas ainda está por ver de que 

maneiras, e; os hábitos e comportamento de uma parte dos cidadãos já não serão os mesmos, 

pelo que vários sectores de produção podem vir a perder relevância em favor de eventuais 

novos padrões de consumo, determinados por outras formas de vida. Estes novos hábitos 

poderão ganhar utentes, quer de forma voluntária quer pelas circunstâncias provocadas pela 

pandemia, e poderão gerar empregos e actividades produtivas que até agora eram menos 

comuns. 

Para uma descrição dos resultados obtidos, seguir-se-á a sequência apresentada no capítulo da 

metodologia de trabalho, orientada pela natureza e objectivos das perguntas do questionário: 

• A população auscultada nesta pesquisa manifesta um nível alto de concordância em 

relação à declaração do EdE em Moçambique e as suas subsequentes prorrogações. 

Entretanto, a segunda prorrogação teve um pouco menos de aceitação entre as pessoas 

envolvidas nesta pesquisa. Esta ligeira descida no nível de concordância com o EdE 

pode ser devido ao factor do tempo, já que dois meses sem poder desenvolver uma 

vida plenamente normal devem ter causado monotonia e cansaço mental, 

especialmente porque, se o EdE serviu de prevenção no momento em que 

Moçambique não registava casos de contágio internamente, os dois meses não 

impediram que o número de casos aumentasse incessantemente. Um outro factor, de 

carácter sócio pragmático, é que durante os dois meses iniciais do EdE muitas pessoas 

podem ter sido forçadas a adiar ou cancelar planos importantes nas suas vidas e, por 

quererem recuperar as oportunidades, deixaram de confiar na aplicação do EdE;   

• A população alvo desta pesquisa mostra ter, em linhas gerais, conhecimento suficiente 

das medidas preventivas que o EdE implica, mas dentro das pessoas que sugeriram 
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outros meios de difusão destacam-se a televisão e a rádio em línguas moçambicanas. 

Isto não deve ser novo para quem está habituado a pesquisar temas linguísticos em 

Moçambique, e demonstra que uma larga camada da população, apesar de dominar 

bem a língua oficial (Português), é consciente que as línguas moçambicanas 

desempenham um papel muito destacado quando se trata de transmitir informações 

sanitárias que devem atingir toda a população; 

• Acerca da opinião sobre o momento e condições necessárias em que o EdE deve 

terminar em Moçambique, a maioria dos informantes opta por usar como referência o 

número de casos de contágio, ou seja, quando este número deixe de aumentar a nível 

nacional. Este aspecto deixa espaço para questionar-se qual é o tempo que deve passar 

para que as autoridades sanitárias locais ou a própria OMS determinem que o número 

de contágios está controlado, observando o achatamento da curva epidemiológica. 

• Como forma de previsão do alívio das medidas que o decreto de EdE causou a efeitos 

nacionais, partindo do pressuposto que uma situação de EdE não poderá permanecer 

vigente de forma indefinida, surgiram considerações heterogêneas. Por um lado, mais 

da metade da população auscultada opta por permitir um alívio das medidas 

preventivas em diferentes momentos para cada zona (províncias ou distritos) do 

território nacional, dependendo de vários factores, constando em primeiro lugar a 

diferença no número de casos de contágio pela Covid-19 por províncias. Entretanto, 

uma parte do grupo alvo mostrou-se confiante que o país poderá permanecer no EdE 

até que a OMS possa distribuir a vacina contra a doença, se bem que no momento da 

implementação do questionário não existisse nenhuma informação pública a este 

respeito.  

• Quanto às actividades essenciais que não devem ser interrompidas durante o EdE, a 

população mostra domínio da realidade socioeconómica do país, porque a actividade 

assinalada pela maioria dos informantes, a agricultura, é a principal fonte de 

sobrevivência e rendimento para os moçambicanos (INE, 2008: 23)20. Outros sectores 

como a indústria, pecuária e pesca também aparecem numa posição predominante 

dentro das respostas seleccionadas. Os resultados também espelham que, para a 

maioria da população, parece lógico deixar de lado, temporariamente, actividades 

 
20Disponível em http://www.ine.gov.mz/documentos/documentos-metodologicos/classificacao-das-actividades-

economicas-de-mocambique-cae-rev-2/view 

http://www.ine.gov.mz/documentos/documentos-metodologicos/classificacao-das-actividades-economicas-de-mocambique-cae-rev-2/view
http://www.ine.gov.mz/documentos/documentos-metodologicos/classificacao-das-actividades-economicas-de-mocambique-cae-rev-2/view
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menos relevantes para a sobrevivência, tais como as competições desportivas ou a os 

salões de corte de cabelo e estética.  

• Sobre os hábitos e comportamentos, conclui-se que certas camadas populacionais 

estão prestes a entrar numa nova dimensão, caracterizada por diferentes padrões de 

consumo e bem-estar, causados pelas prováveis mudanças de hábitos e 

comportamentos quotidianos. Isto, de certa forma, poderá representar uma 

oportunidade para a criação de novas empresas e empregos no país, que venham 

satisfazer as novas demandas, como, por exemplo, a produção de roupas desportivas, 

o melhoramento das plataformas de videoconferências online, maior oferta de canais 

de televisão a preços acessíveis e, com certeza, a massificação dos produtos de 

higiene e desinfectantes para o seu uso corporal.  

Consequentemente, este estudo traz à luz certas implicações de nível socioeconómico e 

humano que devem ser tidas em conta para a superação da pandemia nas melhores condições 

de bem-estar, assim como para enfrentar os desafios que a situação pós-Covid-19 irá colocar 

quer a nível local, nacional como global. Neste contexto, recomenda-se: 

• Fazer a difusão da informação acerca das medidas de prevenção por meios de uso 

frequente pela população (televisão, rádio, jornais, redes sociais) tanto em línguas 

moçambicanas como em língua portuguesa, de forma a alcançar todas as camadas 

sociais;  

• Aliviar as medidas de forma assimétrica pelo território nacional, dentro das 

possibilidades, não havendo necessidade de relacionar a característica de Estado uno, 

indivisível e inalienável que Moçambique detém, segundo a Constituição da 

República (RM, 2004: 3)21, com esta eventual divisão territorial em função das 

necessidades exclusivamente sanitárias e produtivas da população, e;  

• Ponderar acções consequentes com o facto que os hábitos e comportamento de uma 

parte dos cidadãos já não serão os mesmos a partir do presente momento. A título de 

exemplo, o estudo à distância poderá ganhar cada vez mais espaço relativamente às 

formas tradicionais de ensino presencial, assim como os encontros de trabalho digitais 

(por videoconferência) também poderão aumentar a sua frequência, pelo que as 

empresas tecnológicas deverão esforçar-se para tornar a conectividade de internet 

ainda mais acessível para todas as pessoas, em ambos os meios rural e urbano. 

 
21Artigo 6. Disponível em https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Media/Files/Constituicao-da-Republica-

PDF 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Media/Files/Constituicao-da-Republica-PDF
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Media/Files/Constituicao-da-Republica-PDF
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Apêndice: Questionário aplicado aos informantes 

A REPERCUSSÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM MOÇAMBIQUE 

Antes de começar, autoriza que as suas respostas anónimas sejam usadas para efeitos de 

pesquisa científica? Marque X no quadro para autorizar e continuar com o questiona rio.  

 

Faixa etária: 20-29     30-39  40-59  60 ou mais 

Ocupação: _________________________________________________________________ 

 

1. Considera que o Estado de Emergência (doravante EdE) decretado pelo governo de 

Moçambique aos 30 de Março de 2020 foi uma decisão adequada?  

 

SIM     NÃO 

 

2. Pensa que a prorrogação do EdE decretada aos 29 de Abril foi uma decisão acertada? 

  

SIM     NÃO 

 

3. Acha que a prorrogação do EdE decretada aos 28 de Maio foi uma decisão correcta? 

 

SIM     NÃO 

 

4. Conhece todas as medidas que o EdE implica?  

SIM     NÃO 

4.1.Se respondeu NÃO à pergunta 4, indique com X na tabela a seguir, na sua opinião, 

quais meios o governo deve usar para melhorar a difusão das medidas que o EdE 

implica. (Pode marcar mais de uma opção na tabela a seguir) 

 

Meios Marque com X 

Televisão em língua portuguesa   

Televisão em línguas moçambicanas  

Rádio em língua portuguesa  

Rádio em línguas moçambicanas  

Jornais  

Redes sociais  

Via pública  

Outros meios. Especifique quais: 
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5. Para si, quando deveria terminar o EdE em Moçambique? (Pode marcar mais de uma 

resposta na tabela a seguir) 

   

Quando Marque 

com X 

Quando se completem 3 meses (90 dias) de vigência do EdE  

Quando se completem 6 meses (180 dias) de vigência do EdE  

Quando o número de contágios por Covid-19 deixe de aumentar no país  

Quando o número de óbitos por Covid-19 deixe de aumentar no país  

Em Dezembro de 2020  

Quando pelo menos um dos países vizinhos reabra as suas fronteiras  

Quando todos os países vizinhos reabram as suas fronteiras  

Quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncie a possibilidade 

de distribuição da vacina contra a Covid-19 

 

 

6. No seu entender, as medidas adoptadas pelo governo para fazer face à pandemia da 

Covid-19 devem ser aliviadas ao mesmo tempo em todo o território nacional? 

 

SIM   NÃO 

 

6.1.Se respondeu NÃO à pergunta 6, indique na tabela a seguir quais são os motivos pelos 

quais considera que as medidas não devem ser aliviadas ao mesmo tempo em todo o 

território nacional. (Pode marcar mais de uma resposta na tabela a seguir) 

Motivos Marque 

com X 

Há províncias com um número maior de contágios do que outras províncias  

Dentro de uma mesma província, há distritos com um número maior de 

contágios do que outros distritos 

 

Há zonas com um risco maior de transmissão do que outras zonas  

O país tem zonas com uma densidade populacional significativamente desigual  

Há zonas que concentram mais actividades essenciais para a economia do país  

Há zonas com um número maior de centros de saúde disponíveis  

O nível de cumprimento das medidas não é o mesmo em todo o país  

Outros motivos. Especifique quais: 
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7. No seu ponto de vista, quais das actividades apresentadas na tabela a seguir são 

essenciais para a economia nacional, e que portanto não deveriam ser interrompidas 

durante o EdE? (Pode marcar mais de uma resposta na tabela a seguir) 

 

Actividades Marque 

com X 

Cultura (museus, cinemas, teatros, festivais, etc.)  

Agricultura  

Competições desportivas   

Indústrias  

Pecuária  

Pesca   

Salões de corte de cabelo e estética  

Transportes interprovinciais  

Transportes locais   

Turismo  

Outras actividades. Especifique quais: 

 

 

8. Após o tempo que passou isolado/a, assinale qual das seguintes afirmações condiz 

melhor com a sua situação. (Marque apenas uma opção na tabela a seguir) 

 

Afirmações Marque 

com X 

Não senti nenhuma necessidade de deslocar-me para fora do lugar onde 

estou 

 

Tive vontade de sair em alguma ocasião, mas não por necessidades 

essenciais 

 

Devia sair pelo menos em uma ocasião e tive que adiar/cancelar o propósito  

Tive pelo menos uma saída devido a necessidade inadiável  
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9. Durante este tempo de isolamento, aumentou a frequência de actividade em certos 

hábitos? (Pode marcar mais de uma resposta na tabela a seguir) 

 

Hábitos 

NB: marque apenas os hábitos que você aumentou em frequência de actividade 

Marque 

com X 

Acesso a páginas da internet   

Actividades agrícolas/florestais  

Actividades culturais (cantar, desenhar, pintar, tocar instrumentos, etc.)   

Assistir à televisão (filmes, novelas, telejornais, etc.)  

Consumo de refrescos e/ou bebidas quentes (café, chá)  

Conversas com familiares e/ou conhecidos por videoconferência  

Desporto   

Estudos   

Higiene corporal   

Leitura de livros e/ou revistas  

Preparação de alimentos  

  

10. Tendo em conta as suas respostas na pergunta 9, após o fim do EdE, tem o propósito 

de: (Marque apenas uma opção na tabela a seguir) 

 

Propósito Marque 

com X 

Recuperar a frequência dos mesmos hábitos que tinha antes do 

isolamento 

 

Continuar com os mesmos hábitos que aumentou durante o isolamento  

Combinar alguns dos novos hábitos com outros anteriores  

 

---Fim do questionário, muito obrigado pela participação!--- 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Eugénio Feleciano Cossa 

É Doutorando em Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo 

Mondlane. É docente efectivo do Departamento de Graduação da mesma Faculdade. É 

também colaborador nas outras instituições do ensino superior nomeadamente: 

Instituto Superior Maria Mãe de África (ISMMA); Escola Superior de Economia e 

Gestão (ESEG – Chókwé) e Instituto Superior de Educação e Tecnologia – One World 

(ISET-One World). Trabalha no campo epistémico de Filosofia Social, Política e de 

Direito. Teve várias formações complementares ligadas ao ensino superior como: em Técnicas de Redação de 

Artigos e Trabalhos Científicos; em Métodos e Técnicas do Ensino Superior pelo Centro de Desenvolvimento 

Académico; em Métodos de Ensino a Distância (modelo e-learning). É autor de manuais de ensino à distância 

de Filosofia Social; Filosofia Política e de Filosofia de Direito. 

 

Comunitarismo identitário e desafios para uma reconstrução das nações africanas 

Eugénio Feliciano Cossa22 

Resumo 

Pelas adversidades históricas da humanidade, a época contemporânea é considerada como a 

era dos direitos. A era onde autenticidade, dignidade humana e reconhecimento identitário 

ganharam prioridade na agenda política e académica. É neste sentido que este artigo tem 

como tema Comunitarismo Identitário e os desafios para uma reconstrução das nações 

Africanas. Tem como objectivo discutir o impacto doComunitarismo Identitário e a 

necessidade da sua reformulação para uma reconstrução proactiva do desenvolvimento das 

nações Africanas. Ora, se por um lado, o comunitarismo identitário foi a força vital para 

formação dos movimentos nacionalistas e para o sucesso na conquista das independências e 

afirmação dos povos africanos, por outro, influenciou para uma reafirmação patológica das 

suas identidades. Pelas circunstâncias históricas de África, a reafirmação das identidades foi 

baseada em mecanismos defensivos, de exclusão, de medo e de desconfiança do outro. Esta 

conjuntura transformou as suas nações em viveiros de intolerância e violência, ou seja em 

matéria-prima para consolidação de fenómenos como: Terrorismo, Xenofobia, Racismo, 

exclusão e discriminação. Com o método hermenêutico, este trabalho chega ao resultado de 

que se o comunitarismo identitário foi crucial para as independências africanas, não se pode 

 
22Doutorando em Filosofia e Docente da Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane. 

Contactos: E-mail: eugeniofelicianoc1@gmail.com  cel +258847415348 ou Watsap +258826022640 

mailto:eugeniofelicianoc1@gmail.com


74 
 

afirmar o mesmo para os novos desafios imposto pela dinâmica da democraticidade, 

globalização e desenvolvimento. Assim, avança com as seguintes propostas: emancipação de 

uma identidade por descoberta para uma identidade racionalmente justificável; a promoção e 

fortalecimento de uma educação intercultural e por fim, a edificação e promoção de políticas 

de reconhecimento intersubjetivo.  

Palavras-chave: Comunitarismo identitário; Educação intercultural; Identidade racional; 

Nações africanas; Reconhecimento intersubjetivo 

Abstract 

Due to the historical adversities of humanity, the contemporary era is considered as the era 

of rights. The era where authenticity, human dignity and identity recognition gained priority 

on the political and academic agenda. It is in this sense that this article has as its theme 

Identitarian Communitarianism and the challenges for a reconstruction of African nations. It 

aims to discuss the impact of Identitarian Communitarianism and the need for its 

reformulation for a proactive reconstruction of the development of African nations. Now, if, 

on the one hand, identity communitarianism was the vital force for the formation of 

nationalist movements and for the success in the conquest of independence and affirmation of 

African peoples, on the other hand, it influenced a pathological reaffirmation of their 

identities. Due to the historical circumstances of Africa, the reaffirmation of identities was 

based on defensive mechanisms, exclusion, fear and distrust of the other. This conjuncture 

turned their nations into hotbeds of intolerance and violence, that is, into raw material for 

the consolidation of phenomena such as: Terrorism, Xenophobia, Racism, exclusion and 

discrimination. With the hermeneutic method, this work arrives at the result that if 

identitarian communitarianism was crucial for African independence, the same cannot be 

said for the new challenges imposed by the dynamics of democracy, globalization and 

development. Thus, it advances with the following proposals: emancipation from an identity 

by discovery to a rationally justifiable identity; the promotion and strengthening of 

intercultural education and, finally, the construction and promotion of policies of 

intersubjective recognition 

 

Keywords: Identity communitarianism; Intercultural education; rational identity; African 

Nations; Intersubjective recognition. 
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Introdução 

A identidade enquanto sentimento de pertença e crença tem um poder determinante na forma 

de pensar, agir e na tomada de decisões das pessoas. O nível e a forma como as pessoas 

desenvolvem este sentimento podem, por um lado, constituir uma bênção, porém, por outro 

lado, uma maldição. É nesta controvérsia que este trabalho vai abordar o tema: 

Comunitarismo Identitário e Desafios para uma Reconstrução das Nações Africanas. 

A problemática de identidade é universal, todavia em África tem carácter especial na medida 

em que constitui um marco histórico da luta pelo seu reconhecimento, condição essencial 

para justificar a razão da sua existência e afirmar o seu valor no mundo. A África reconhece-

se como continente a partir das independências dos seus países. Para esta conquista, a política 

identitária, sobretudo a comunitarista, foi crucial para a formação da consciência colectiva e 

mobilização das massas para um objectivo único que era a sua liberdade.  

Ora, com as independências, surgiram novos desafios de reconstrução e desenvolvimento das 

nações africanas e, mais uma vez, o poder identitário foi solicitado para ser alicerce dessa 

reedificação. Entretanto, enquanto o poder do comunitarismo identitário teve sucesso para a 

conquista das independências, não se pode afirmar o mesmo quanto ao desenvolvimento 

sociopolítico e económico, sobretudo nos regimes democráticos, onde o mesmo vem sendo 

transformado em uma ideologia disciplinadora nas relações do poder. Se o mecanicismo 

identitário foi importante para a conquista das independências, urge actualmente justificar e 

fundamentar as escolhas identitárias mesmo as herdadas. Assim, propomo-nos, mediante uma 

hermenêutica cruzada de vários textos e perspectivas, primeiro analisar o impacto do 

reducionismo identitário na reconstrução das nações africanas e, segundo, propor desafios 

para uma reconstrução identitária proactiva para as nações africanas. 

Este trabalho toma como referência principal a obra Identidade e violência: a ilusão do 

destino de Amartya Sen, que chama atenção à forma como lidamos com o fenómeno 

identitário, visto que a identidade é uma faca de dois gumes, pois se traz conforto e segurança 

ao fazer com que o indivíduo se sinta irmanado pela cultura, ou pela fé nas tradições e 

ideologias, pode servir de arma para impedir a identificação das pessoas com a humanidade. 

Em outras palavras, 
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um sentimento de identidade pode ser fonte não apenas de orgulho e alegria, mas também de força e 

confiança (…), no entanto a identidade também pode matar, na medida em que gera abandono, um 

sentimento forte e exclusivo de pertença a um grupo, (…) pode em muitos casos veicular uma percepção de 

distância e de divergência em relação a outros grupos (Sen, 2006, p. 29) . 

 Portanto, para que as identidades não sejam excludentes é necessário haver coragem e 

inteligência suficiente para a emancipação dos paradigmas pré-estabelecidos ou mesmo 

predestinados para outros mais flexíveis, que acompanham a dinâmica global e, sobretudo, 

que se identificam com a humanidade independentemente da cultura, religião, raça e origem. 

Os estados e os Governos africanos têm um papel fundamental neste processo, dado que, 

embora a história não tenha sido favorável para os africanos, perpetuar os seus erros ou ficar 

indiferente torna-os cúmplices das barbaridades da mesma. 

Comunitarismo identitário e seu impacto na reconstrução das nações africanas  

Depois de vários séculos de subjugação, as independências dos países africanos e latino- 

americanos marcaram, em grande medida, o momento de reafirmação da necessidade da 

reconstrução das suas identidades, visto que constituía, para estes povos, referência da sua 

liberdade e dignidade, tanto nas relações interpessoais, assim como nas intergrupais e 

internacionais. 

Com as independências, a reconstrução das identidades, bem como a necessidade de 

reconhecimento da dignidade destes povos, passaram a ser um imperativo individual, 

nacional e continental, na medida em que constituía para a sua consciência uma forma de 

demonstrar a sua emergência da situação de subordinação e dar sentido à sua existência. De 

acordo com Santos (2013), contrariamente aos Europeus, que raramente tiveram que se 

perguntar sobre a sua identidade, os africanos e latino-americanos foram forçados a suscitar a 

questão da identidadei. Pelo seu poder mobilizador, uma política identitária para africanos era 

incontornável para a conquista das suas independências, e veio a ser mais imprescindível 

ainda para a reafirmação das suas nações e modelos locais de desenvolvimento. 

A preocupação dos africanos pela identidade é intrínseca à sua história. Por um lado, a 

divisão territorial dos países africanos, no âmbito da colonização, não respeitou as várias 

nações, naturalmente constituídas em África, o que impõe, actualmente, um grande desafio 

para a reconstrução de uma identidade colectiva tendo em conta que cada país congrega 

várias nações.  



77 
 

Por outro lado, a história de África caracteriza-se pelo sofrimento, desde a escravatura até à 

colonização. Estes processos desestruturaram e destruíram quase por completo os desideratos 

identitários africanos, mas com as independências surgiu uma janela de esperança de 

reconstrução das suas identidades, dado que são imprescindíveis para seu o reconhecimento, 

respeito e desenvolvimento. Neste âmbito, segundo Santos,  

Uma parte significativa de actividade intelectual em todas periferias mundiais é configurada pelo propósito 

de reconstrução crítica do seu passado, pela indagação de critérios pressupostamente autónomos de evolução 

e pela tentativa de destilar a essência de uma identidade nacional única, inconfundível e estável (Santos, 

2013, p. 60). 

Ora, o contexto, as condições e as circunstâncias em que este processo ocorreu influenciaram 

significativamente para uma reconstrução negativa ou patológica das identidades destes 

países, visto que todas eram baseadas nos mecanismos defensivos, discriminação, exclusão, 

medo e desconfiança do outro. Esta reconstrução narcisista e separatista das identidades 

encuba sistematicamente sentimentos de violência e de conflitos sociais nas relações do poder 

nas sociedades, facto que faz com que “muitas questões políticas e sociais contemporâneas 

giram em torno de reivindicações conflituosas de identidade que envolvem grupos diferentes, 

visto que, a concepção de identidade influencia, de modos variados, os pensamentos e 

acções” (Sen, 2007, p.14). 

A visão reducionista que caracterizara a reafirmação de identidades dos países periféricos 

aliada à ilusão etnocêntrica de que o sentimento de pertença na cultura, na religião e nas 

tradições é pressuposto único e fundamental para a formação de identidade, induz os seus 

membros ao isolacionismo, à incapacidade de perceber a si mesmos na sua totalidade e 

conviver harmoniosamente com o outro diferente. Esta situação agudiza-se, por um lado, com 

o culto do sentimento de superioridade em relação ao outro, por outro, na criação de uma 

ideologia política identitária, que alicia as pessoas a tomarem decisões partindo apenas dos 

pressupostos identitários, o que em muitos casos transforma os adversários políticos ou 

ideológicos em inimigos identitários.  

Estas tendências são frequentemente capitalizados pelos políticos fundamentalistasii e 

oportunistas, pois fazem da “identidade uma categoria política disciplinadora das relações 

entre pessoas, grupo ou sociedade, usada para transformar o outro em estranho, inimigo e 

exótico” (Sawaia, 2001, p.123). Foi em nome de uma suposta superioridade da raça ariana, 
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que a Europa viveu o Holocausto, e, em África, também foi em nome dos hutus, considerados 

pelos colonizadores Belgas um “grupo étnico” maioritário e oprimido, aos quais deram 

protecção por meio de políticas particularizadas, que o mais atroz genocídio foi cometido no 

Ruanda, em 1994. 

 A visão reducionista da identidade diminui, por um lado, a capacidade de os homens se 

olharem e se sentirem como cidadãos do mundo inteiro e, por outro, pensarem fora dos 

padrões dos elementos que constituem a sua civilização. Este é um facto superiormente 

capitalizado pelos políticos como estratégia subtil de regulação das relações do poder, quer 

para resistência à dominação, quer para seu reforço ideológico. Como exemplo, tem-se 

grupos extremistas como Boko Haram, Estado Islâmico, Alshababe, etc 

O reducionismo identitário encontra o seu suporte intelectual nas teorias comunitaristas que 

“consideram que a identidade da comunidade é a priori, a mais importante (...), determinado 

pela natureza sem necessidade de qualquer intervenção da vontade humana e também 

teóricos culturais inabaláveis, que dividem os povos do mundo em pequenos compartimentos 

de civilizações diferentes” (Sen, 2006, p.32).  

Os comunitaristas defendem a superioridade da identidade comunitária, por via disso esta 

deve ser dominante e prioritária na medida em que é considerada com extensão do próprio 

indivíduo. Esta concepção de identidade por descoberta baseada na fé dogmática que muitos 

depositam na sua cultura, religião, língua, costumes, etc, sem discernimento domina a visão 

identitária do mundo contemporâneo e dificulta a aceitação e o reconhecimento adequado do 

outro, o que leva à intolerância, hostilização e injustiças que caracterizam as relações de 

muitos povos africanos. 

Segundo Sen (2006), esta intolerância está subjacente à ingenuidade e défice de uma reflexão 

crítica em torno do nosso berço cultural e religioso, o que leva a generalizações perigosas e 

conflituosas, visto que reduzem toda a comunidade a uma só característica, como por 

exemplo, afirmar que os Islâmicos são terroristas. A visão singular de categorizar ignora 

tanto a multiplicidade de elementos e liberdade de os perceber fora deste padrão como 

também o reconhecimento de que, tal como outros povos do mundo, os islâmicos têm uma 

natureza multidimensional, bem como vários interesses, e nem todos são terroristas.  
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 Na mesma linha de pensamento, Taylor (1994), sustenta que o comunitarismo induz a um 

reconhecimento incorrecto dos outros, podendo ser uma pessoa ou grupo de pessoas, o que as 

pode tornar alvo de uma verdadeira distorção, reduzindo-as a uma maneira falsa de ser, o que, 

para ele, não implica apenas falta de respeito, mas também marca as suas vítimas de forma 

cruel.  

A identidade comunitarista constituiu em muitos países africanos a fonte de conquista e 

manutenção do poder, por isso para Habermas apud Taylor (1994), hoje há uma tendência de 

revitalizar o projecto político de conservar as culturas como se de espécies em vias de 

extinção se tratasse, facto que priva as pessoas da sua vitalidade e da sua liberdade para rever 

e até mesmo rejeitar as identidades culturais herdadas. Estes pressupostos impedem a 

reflexão e geram sofrimentos, visto que não abrem espaço para a construção da acção 

colectiva, de negociação democrática permanente das regras do jogo social de forma a 

construir a sociedade onde todos são reconhecidos e tenham lugar e espaço de participação. 

O comunitarismo identitário ofusca, limita, torna os indivíduos covardes e menores no pensar 

e no agir. Os mesmos transformam-se em caixas-de-ressonância da ideologia moral da 

colectividade e fazem da identidade do grupo a verdade absoluta e uma lei universal. Assim 

torna os indivíduos dogmáticos e insensíveis a todas as formas de ser e estar que não se 

enquadram na crença identitária do grupo. 

A consolidação das identidades comunitaristas e civilizações contemporâneas criou por um 

lado o que se pode chamar de viveiros de intolerância e violência. Estes viveiros são os que 

alimentam hoje fenómenos como: Xenofobia, Discriminação racial, Terrorismo, Instabilidade 

política e social. Por outro lado, dificulta o exercício democrático, que pela sua natureza 

exige liberdade e autonomia no pensar e no agir criticamente sobre os paradigmas 

ideológicos dos seus países.  

Desafios para uma reconstrução identitária das nações africanas  

O comunitarismo identitário foi imprescindível na luta para a conquista das independências 

africanas. Ora, actualmente seria demasiado utópico e perigoso procurar construir uma nação 

com uma identidade nacional inequívoca e definitiva. A dinâmica imposta pela globalização 

exige uma nova postura intelectual de elaboração das novas categorias de reconstrução 

identitária. Portanto, este artigo avança três alternativas de solução: a primeira é a 
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necessidade de emancipar de uma identidade por descoberta ou natural para uma identidade 

racional e justificável; a segunda é a introdução de uma educação intercultural nos curricula 

de ensino e a terceira é promoção de políticas de reconhecimento intersubjectivo. 

Da identidade por descoberta à identidade racional 

A identidade é um fenómeno intrínseco e inerente a todo o indivíduo ou grupo social. 

Portanto pode haver uma certa crise, mas jamais um indivíduo ou grupo social pode ficar sem 

identidade. Assim, constitui uma ilusão, como afirma Sen (2006), pensar e lutar em defesa de 

uma ideologia identitária, como se os seres humanos se definissem exclusivamente a partir de 

uma única identidade. Na mesma linha de pensamento, Touraine sublinha que com as novas 

dinâmicas globais, seria um erro estratégico “aceitar ingenuamente esta reinterpretação 

ideológica das culturas. Uma cultura não é uma visão do mundo, uma ideologia ou um livro 

sagrado” (Touraine, 1997, p.54), que deve ser obedecido sem questionamento. 

Portanto, o primeiro desafio para uma reconstrução identitária saudável e inclusiva é a 

emancipação de uma identidade por descoberta, baseada na fé dogmática da cultura, religião 

ou outros valores preestabelecidos para uma formação de identidade por conquista, baseada 

nos valores e causas que engrandecem o ser humano, independentemente do contexto social 

ou cultural da sua origem. Enquanto a identidade por descoberta torna os seus apoiantes 

cegos, mais egoístas, reducionistas e susceptíveis de manipulação política, a identidade por 

eleição ou conquista pressupõe uma reflexão, uma decisão consciente e inteligente. Esta 

confere aos seus apoiantes a liberdade e capacidade necessária para não fazerem uma 

reprodução mecânica das identidades herdadas, mas uma reconstrução baseada em causas de 

interesse nacional ou mesmo humanitária. Esta identidade por conquista é racionalmente 

justificável e concorre para o fortalecimento da harmonia entre as diferenças.  

Assim, de acordo com Sen (2006), a reconstrução de identidade não deve basear-se 

exclusivamente na pertença de um espaço físico, cultural ou religioso, mas na 

transversalidade de todos os elementos (ciência, profissão, arte, técnica, saber, etc) e 

actividades sociais que dignificam toda a humanidade e o seu bem-estar. Não se deve estar 

preso às localizações e filiações preestabelecidas, visto que mesmo dentro delas todos os 

indivíduos têm formas distintas de pensar e manifestar-se. Portanto, apesar de pertencer a um 

grupo social, cultura ou religião com uma determinada identidade, não se deve perder de vista 
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outros horizontes e afiliações que se pode ter em conta no alargamento das identidades como 

sujeito racional, local e global.  

O poder da racionalidade na reconstrução identitária está no garante de maior discernimento 

para o exercício dialéctico entre: o local e o global, a tradição e a modernidade, de modo que 

a síntese ou transformação que se gera desse cruzamento seja inclusiva e proactiva em ambas 

as partes. Ora, o sucesso deste processo dialéctico na reconstrução das identidades será 

possível quando todos os intervenientes tiverem a consciência de que não existem mais 

identidades permanentes e imutáveis, portanto todas estão num processo do devir contínuo, 

onde o “modo de ser e se relacionar se repõe, abrindo se ao outro e, consequentemente, a 

transformação” (Sawaia, 2001, p.125). Esta transformação ocorre em ambas as partes e reduz 

a possibilidade de desenvolvimento do sentimento de exclusão, visto que todos cooperam e 

ganham sem se reduzir a outrem. 

A vantagem de uma reconstrução dialéctica de identidade reside no facto de cada um, 

sem abrir mão de seu modo de ser, acolhe a multiplicidade em encontros afectivos, que geram prazer, 

alimentados pela diversidade e sem temer o estranho. Torna-se modelo de intersubjectividade na promoção 

não destrutiva da vida em comum mantendo acesa a possibilidade da política criar formas de solidariedade 

entre diversos através de encontros (Sawaia, 2001, pp.126-27). 

Ora, para esta solidariedade manter a coesão social respeitando a dinâmica das identidades, 

não deve ser uma solidariedade mecânica, dado que a força que impera nestas relações é a de 

valores e de crenças religiosas e culturais, mas uma solidariedade orgânica que consiste na 

interdependência e cooperação recíproca de todos os membros da sociedade. Mais do que 

uma identidade por origem, crença ou conveniência, as pessoas podem criar as suas 

identidades a partir das suas profissões e acções como, por exemplo, ser: professor, médico, 

astronauta, escritor, actor, etc., identidades racionalmente justificáveis e que agregam valores 

universalmente aceites. 

2.1.Educação intercultural 

O segundo desafio para uma reconstrução das nações africanas na sua condição de 

diversidade identitária é a implementação ou fortificação de uma educação intercultural. A 

interculturalidade procura promover uma nova forma de interacção entre as diversas 

sensibilidades e convicções, vem, “precisamente, mostrar que conhecer os sistemas e as 

culturas não é o mais importante, mas sim reconhecer a sua diversidade e a sua 
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multiplicidade” Abdala-Pretcelle apud Pereira (2011, p. 92) e mais adiante a própria Pereira 

sublinha: 

isto implica a alteridade como uma experiencia de descentração: sair de nós, do círculo egológico que nos 

encerra e abrimo-nos ao mundo e aos outros Para tal é preciso não apenas conhecer o outro, mas reconhece-

lo. O outro não pode ser olhado como deficiência ou como mera diferença, mas compreendido a partir da 

diferença dialógica (Pereira, 2011, p. 92).  

A relevância da inserção da interculturalidade na área de educação reside por, um lado, no 

facto de a educação ser um campo antropológico que reúne as abordagens gnosiológicas, 

pragmáticas e axiológica, com capacidade de formar um novo homem, homem com maior 

consciência do valor de alteridade. Por outro, a educação intercultural é do momento, a única 

que pode evitar a eliminação das culturas e do extremismo.  

A interculturalidade tem opoder de mobilização (…) convocar as noções vizinhas de tolerância e de 

solidariedade que, no seu conjunto, constituem um núcleo humanista dos projectos pedagógicos ao 

conferirem aos seus propósitos antropológicos o quadro axiológico – matricialmente cristão e iluminista – de 

que eles têm necessidade (Carvalho, 2005, p. 5). 

O diálogo intercultural parece-nos ser hoje a alternativa inclusiva e mais adequada para 

congregar as diferenças em busca da paz no mundo. Ora, a interculturalidade não deve ser 

confundida com o multiculturalismo, pois este se refere à síndrome ocidental que consiste em 

acreditar que existe uma supercultura, superior a todas, capaz de oferecer uma benigna e 

condescendente hospitalidade e dar uma resposta aos problemas supostamente universais 

(Panikkar, 2000, p. 266). 

Contrariamente ao multiculturalismo, a interculturalidade pressupõe uma relação de respeito, 

partilha e cooperação com vista à supressão das barreiras entre os povos, comunidades 

étnicas e outros grupos humanos. Defender o princípio da interculturalidade significa, para 

ACIDI (2010), combater diariamente todas as atitudes discriminatórias no contacto com a 

diferença sejam elas de natureza cultural, física, religiosa, de nacionalidade, etc; e permitir a 

transformação e evolução qualitativa das próprias culturas. 

A interculturalidade é o caminho indispensável para a liberdade cultural e esta abre espaço 

para maior reflexão, transformação e desenvolvimento, visto que a liberdade nos leva a uma 

escolha identitária baseada no exame crítico, “o ponto crítico inclui a nossa capacidade de 
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considerar opções alternativas, compreender as opções que existem e depois decidir as razões 

das nossas escolhas” (Sen, 2007, p. 156). 

A interculturalidade desdobra-se na ideia de que com mais diversidade pode se construir 

melhor humanidade, por isso convida todas as culturas a uma abertura, diálogo comunicativo 

e reconhecimento, pois nenhuma identidade se desenvolve de forma singular, monolítica e 

exclusiva, mas na interdependência e pluralismo. É nas trocas mútuas e empréstimos que está 

o sucesso, harmonia de todos e formação de um novo humanismo. 

Este novo humanismo terá de ser o que remete para um universalismo respeitador da diversidade, isto é, um 

humanismo que, em vez de repousar sobre o império do mesmo, aceite a solicitude como uma hermenêutica 

de si e em que o caminho para si passa necessariamente pelos outros. Corroborando Fornet -Betencourt, a 

nova universalidade será plural, dialógica, tolerante e solidária (Carvalho, 2013, p.13). 

Para Carvalho, apesar das virtudes aqui desfiladas, a interculturalidade é fenómeno 

complexo, carece da transparência do seu significado e dos valores que leva para justificar a 

sua legitimidade ou não nos projectos educacionais dos povos e culturas. Esta falta de clareza 

conceptual é acompanhada pela tentativa de ideologização da interculturalidade, facto que 

hipoteca o seu valor real sobretudo na educação. Pela responsabilidade que a educação tem 

em todas as sociedades “não pode implantar-se e projectar-se sobre equívocos conceptuais” 

(Carvalho, 2005, p. 6) 

Para dar corpo a esta problematização, Carvalho aponta como razão desta imprecisão 

conceptual, a falta da delimitação clara e precisa dos limites do etnocentrismo e da 

interculturalidade, por um lado; por outro, o autor problematiza nestes termos: 

Num mundo globalizado e aparentemente cada vez mais homogéneo por acção de comunicação e das formas 

e estratégias de um poder universal, mas centralizado no que se refere à capacidade de decisão e à 

disponibilidade de meios, onde encontrar os espaços para uma autêntica construção intercultural que implica 

o exercício operacional, estratégico e efectivo de identidades múltiplas? Será que, de facto a alteridade 

cultural permanece prisioneira de uma persistente mas agora insustentável marginalidade? (Carvalho, 2005, 

p. 6). 

Tal como acontece com a globalização, há uma tendência de transformar a interculturalidade 

em mais um instrumento ideológico de “ocidentalização do mundo”iii Visto que, por um lado, 

o diálogo entre as culturas permanece vertical e está longe de ser comunicativo e proactivo, 

por outro, ainda se verifica um domínio avassalador do carácter mono cultural e etnocêntrico 

nos curricula e políticas educacionais no mundo. Estes factos dificultam a desconstrução dos 
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preconceitos e todas as formas de discriminação que configuram os contextos sociais em que 

vivemos.    

Para Ngoenha, a problemática da imprecisão conceptual da interculturalidade é mais 

profunda, vem do processo do surgimento do seu paradigma epistemológico. Para este autor, 

a formação deste paradigma epistemológico é em si problemática porque dá a entender que a 

preocupação intercultural é um fenómeno recente, todavia o encontro entre as culturas vem 

desde o período da escravatura, daí que se pode avançar com a hipótese segundo a qual a 

interculturalidade “nada tem a ver com o encontro entre os povos, mas com a viragem dos 

rumos migratórios e a consequente necessidade que os Europeus sentem de protegerem as 

suas culturas e as suas conquistas sociais” (Ngoenha, 2013, p.110) 

Esta hipótese tem a sua legitimidade nas condições e circunstâncias históricas dos países 

colonizados que, em virtude da sua subordinação durante o período colonial, viram nas 

independências uma oportunidade para uma reconstrução comunitaristaiv das identidades dos 

povos. Esta reconstrução narcisista e separatista das identidades gerou e continua a gerar 

receios do que seja realmente a interculturalidade, por um lado, e, por outro, este problema 

espelha a ideia que dominou vários estudos antropológicos clássicos, que no seu processo do 

estudo dos povos, olhavam o outro como apenas objecto de análise excluindo a possibilidade 

de diálogo e interacção.   

Portanto, o esclarecimento conceptual e a imunização ideológica da interculturalidade 

constituem, de facto, pressupostos imprescindíveis para o sucesso de uma educação 

intercultural. Por uma educação intercultural entende-se uma:  

Relação eu-outro através de uma razão comunicativa que se concretiza num processo de interação simbólica, 

ou, como Abdallah- Pretceille (1996, p.54) prefere chamar, através de uma abordagem interaccionista. Esta 

abordagem realiza-se através de processos de comunicação que pressupõem a descentração e o 

distanciamento pedagógicos dos sujeitos, suportados numa atitude empática e num dialogismo que procura 

reconhecer e integrar a alteridade na perspectiva sobre si mesmo e na sua mundivisão (Gonçalves, 2005, 

p.36). 

Esta educação pressupõe o reconhecimento do outro e da consciência de que o “fenómeno 

das identidades culturais não se esgota dentro dos perímetros étnicos dos grupos humanos” 

(Carvalho, 2013, p. 14). Na mesma linha de pensamento, Paulo Freire sublinha que a 

educação intercultural deve partir “de nossas experiências de vida, de nossas referências 
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culturais, de nosso entendimento teórico, num diálogo entre concepções e práticas sociais 

baseado em relações solidárias, no convívio dialógico numa cultura de paz e de 

responsabilidade para com outro e o mundo” (Freire apud Severino, 2013, p.137). 

Para Carvalho (2013, p.14), o facto de pertencer ao mesmo grupo étnico ou cultural não 

significa pensar necessariamente de forma igual. Portanto, a educação intercultural deve 

centrar-se na articulação da diferença com o comum, ou seja, promover a valorização da 

interacção sistemática entre a diversidade interna e externa, procurando demonstrar que, 

apesar de cada cultura ter as suas raízes históricas, é dinâmica e está em constante 

reconstrução. 

O sucesso da educação intercultural, recíproca e solidária não depende apenas da vontade dos 

povos e culturas, mas em grande medida do poder político, pela autoridade que tem na 

deliberação das políticas educacionais para o efeito. Todavia, assistimos hoje ao domínio do 

poder económico sobre o político, desta forma “produz-se uma radical mudança nas relações 

de reciprocidade, onde o político vem completamente fagocitado pelo económico. Desta 

maneira, o económico põe-se como o único pressuposto possível do homem e das interacções 

sóciais” (Ngoenha, 2013, p.86). 

 

Diante deste paradigma neoliberal, muitas políticas educativas são orientadas em função do 

padrão e das necessidades do mercado, as políticas do mercado, por sua vez, não se 

compadece com o modelo de educação intercultural. Em muitos países do terceiro mundo, 

como Moçambique, os curricula escolares são encomendas dos financiadores e 

frequentemente não espelham o ser nem os anseios culturais dos Moçambicanos e, por vezes, 

os conteúdos que estes curricula trazem são violentos para as culturas locais, por exemplo, o 

conteúdo sobre a sexualidade (masturbação e orientação sexual) que consta do livro da 7a 

classe do ensino primário em Moçambique. 

 Portanto, o primeiro desafio para o sucesso de uma educação intercultural é a recuperação da 

função ética e autonomia dos estados, de forma a fazer da educação não apenas um campo de 

satisfação das necessidades de mercado, mas, acima de tudo, de manifestação cultural, de 

tolerância, de liberdade de pensamento e de alteridade. 
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O segundo desafio é baseado nas palavras de Edward Glissant “como ser você mesmo sem se 

fechar para o outro, é como se abrir para o outro sem se perder de si mesmo?” (apud Mazula, 

2013, p. 51). Aqui mora a essência da interculturalidade, que é a interacção entre o global e o 

local. Os seres humanos não são feitos apenas para viver uns ao lado dos outros, mas 

sobretudo, uns para e com os outros. 

O último desafio é como conscientizar os povos da importância e benefícios da educação 

intercultural de modo que as gerações vindouras não sofram as consequências dos erros da 

história, como nós estamos hoje condenados a sofrer. 

Promoção de políticas de reconhecimento intersubjectivo 

 

A maioria dos países africanos são sociedades multiculturais, portanto são incompatíveis com 

uma política identitária comunitarista. Assim, a política de reconhecimento do pluralismo dos 

interesses, opiniões, valores, cultura e religiões é opção ideal para manter equilíbrio e 

harmonia entre a diversidade. Neste âmbito, o poder político tem um papel importante na 

gestão das identidades, pois a sua autoridade pode evitar o radicalismo e permitir a integração 

e participação através da adopção de mecanismos inclusivos, onde todos se sintam 

reconhecidos e valorizados. Os estados não devem tratar o problema de reconhecimento 

como acto de caridade ou gentileza de um para com outros, mas como “uma necessidade 

humana vital” (Taylor et al, 1994, p. 46), portanto como um imperativo nacional e global. 

 

Portanto, pode se viver e trabalhar juntos com as diferenças identitárias, desde que a 

autoridade política assuma o seu papel ético, reconheça e proteja as minorias, mas, acima de 

tudo, possa “reduzir a pertença social ao reconhecimento de regras constitucionais de respeito 

das liberdades fundamentais e de organização dos poderes públicos, o que dá à auto-

organizaçăo social e cultural e, logo, à pluralidade das culturas, um imenso espaço no interior 

de regras” (Touraine, 1997, p. 233). Isto significa que a observação rigorosa dos princípios do 

estado de direito democrático é imprescindível para o desenvolvimento comunicativo entre 

indivíduo, sociedade e cultura na medida em que a satisfação das suas necessidades humanas 

e económicas, estará reflectida no exercício significativo dos direitos políticos. 

Ngoenha reforça este posicionamento de Touraine propondo um contrato cultural sob gestão 

de um estado de direito, onde o pluralismo cultural ou identitário passaria a ser inspiração 

para normalização e desenho do plano de desenvolvimento integrado e inclusivo. Assim, o 
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que seria obstáculo transformar-se-ia num potencial de reconhecimento e desenvolvimento da 

nação moçambicana, visto que “não há nenhuma contradição em ser Macua, Chope ou Ndau 

e ser cidadão moçambicano” (Ngoenha, 2004, p.186). Desta forma, estaria conciliada no seio 

do estado de direito, a dimensão institucional com a dimensão axiológica, onde todos, 

independentemente da sua cultura ou identidade, estariam representados. Ademais, estaria 

minimizado o que sempre foi motivo de luta pelo reconhecimento individual ou colectivo: 

auto valorização e justiça (Platão), glória e honra (Maquiavel), orgulho e egoísmo (Hobbes) e 

dignidade humana (Santo Agostinho, Rousseau, Locke, etc.). 

 

Para além da demanda por uma justa distribuição de direitos e bens materiais, o estado pela 

sua função ética e agregadora pode desempenhar um papel fundamental na promoção dos 

padrões de reconhecimento intersubjectivo: Amor (que gera a autoconfiança), o direito (que 

gera autorrespeito e segurança), e a solidariedade (que gera auto estima e coesão social). 

 

O amor representa a primeira etapa de reconhecimento recíproco. No entanto, o amor não 

deve ser apenas reduzido a uma relação intima sexual, mas no sentido lato na medida em que, 

na: 

Sua efectivação os sujeitos se confirmam mutuamente na natureza concreta de suas carências, reconhecendo 

se assim como seres carentes: na experiencia recíproca de dedicação amorosa, dois sujeitos se sabem unidos 

no fato de serem dependentes, em seu estado carencial, do respectivo outro (Hegel interpretado por Honneth, 

2003, p.160). 

 

Isto quer dizer que o amor manifesta a insuficiência e a necessidade que cada indivíduo tem 

de complementar nos outros. Portanto, o amor não cura apenas o problema de sentimento 

íntimo, mas de uma insuficiência e de uma necessidade do outro na sua autenticidade para se 

complementar reciprocamente. 

 

O reconhecimento jurídico constitui a segunda etapa do reconhecimento intersubjectivo, 

impõe obrigações e direitos iguais a todos os membros da sociedade, independentemente da 

sua identidade. Segundo Honneth (2003), a igualdade de direitos promove nos indivíduos o 

poder de desenvolver o sentimento de autorrespeito e respeito pelos outros enquanto sujeitos 

merecedores da mesma dignidade e valor próprio. 

 



88 
 

 A consumação com sucesso das duas primeiras etapas passa pela solidariedade ou estima 

social. A solidariedade constitui a última forma de reconhecimento intersubjectivo e consiste 

na valorização das capacidades individuais no respeito pelos valores e objectivos éticos da 

sociedade em que está inserida. A reputação, a honra e prestígio social de cada indivíduo 

medem-se “pelo grau em que elas parecem estar em condições de contribuir a realização das 

predeterminações dos objectivos sociais” (Honneth, 2003, p. 200). 

 

Portanto, independentemente das convicções identitárias de cada um ou de um grupo social, 

existem condições pragmáticas que os estados podem implementar e tirar maior proveito da 

diversidade para o desenvolvimento das suas nações sem exclusão nem discriminação 

identitária. 
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Considerações finais   

 

A luta pelo reconhecimento faz da problemática da identidade um tema sempre actual e 

desafiante. Todavia, em cada momento histórico deve se encontrar novas e adequadas formas 

e categorias para explicar e fundamentar as identidades de modo que estas não se 

transformem num obstáculo do desenvolvimento e evolução da própria humanidade.  

 

No caso de África, o comunitarismo identitário teve a sua proeza e relevância até à conquista 

das independências, porém, pelas dinâmicas e exigências da actualidade mostra se esgotado; 

assim, urge a necessidade de se libertar de categorias identitárias deterministas e assumir uma 

postura identitária proactiva e responsável, que agrega valores para maior equilíbrio no 

encontro entre as pessoas de várias civilizações do mundo. Mais, e acima de tudo, essa nova 

postura identitária deve permitir que as nações africanas se libertem dos obstáculos 

identitários que retardam o seu desenvolvimento humano, económico, político e social.  

 

É o momento de os africanos serem críticos aos seus pressupostos identitários sobretudo aos 

pré estabelecidos ou mesmo supostamente pré-destinados, dado que os mesmos reduzem e 

enfraquecem os africanos em campos de negociação seja política, económica e social. 

Ninguém escolhe nascer num determinado lugar, cultura ou religião, todavia agir em função 

disso deve ser racionalmente justificável, sobretudo quando essa acção põe em causa a 

liberdade e dignidade humana. O orgulho de ser africano não se deve reduzir apenas na 

cultura ou tradições, mas deve também traduzir-se em acções que permitem competir com 

qualidade e sucesso como: ser cientista, ser investigador, ser artista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Referências bibliográficas 

 

ACIDI. (2010). Interculturalidade: Uma realidade em Portugal? Revista Portuguesa no 83. 

Lisboa. 

 

Carvalho, A. (2005, Dezembro). Do etnocentrismo à interculturalidade como utopia-algumas 

interpelações. Revista de Filosofia de Educação da Universidade de Porto no2. Porto. Edições 

Afrontamento, pp. 5-11. 

 

Carvalho, A. (2013, Dezembro).Interculturalidade em educação entre a realidade e a utopia: 

desconstrução ética de um conceito e de uma prática. Revista de Filosofia de Educação da 

Universidade de Porto. Porto. Edições Afrontamento, pp. 9-16. 

Fornet-betancourt, R. (1994). Questão de método para uma filosofia intercultural a partir da 

Ibero-América. São Leopoldo: Unisinos. 

Gonçalves, J. (2005, Dezembro). Interculturalidade: Soteriologia antropológica num mundo 

globalizado? Revista de Filosofia de Educação da Universidade de Porto no2. Porto. Edições 

Afrontamento, pp. 31-46. 

Honneth,  A. (2003). Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. trad 

Luiz Repa.  S. Paulo. Editora 34. 

Mazula, B. (2013). Interculturalidade e direitos humanos. In CARVALHO, A. 

Interculturalidade, Educação e Encontro de Pessoas e Povos. Porto. Edições Afrontamento, 

pp.45-51. 

Ngoenha, S. (2004). Os Tempos da Filosofia: Filosofia e Democracia Moçambicana. Maputo 

Imprensa Universitária.  

Ngoenha, S. (2013). Intercultura, Alternativa à Governação Biopolítica. Maputo. ISOED 

editora. 

Panikkar, R. (2006). Cultura e interculturalidad. CuadernosInterculturales. ano 4. Almedina 

editora. 

Pereira, P. (2011). Condição humana e condição urbana. Porto. Edições Afrontamento.  



91 
 

Santos, B. (2013). Pela Mão de Alice: o social e o plitico na Pós- Modernidade, 9a ed. 

Almedina editora. 

Sawaia, B. et al. (2001). As Artimanhas da Exclusão: Análise Psicossocial e Ética da 

desigualdade social. 2a ed. Petrópolis. Vozes editora. 

Sen, A. (2007). Identidade e Violência: A ilusão do destino.trad de Maria José de La Fluente. 

Lisboa. Tinta da China edições.  

Severino, F. (2013, Dezembro). Construção do campo intercultural e perspectiva para uma 

educação de qualidade, Revista de Filosofia de Educação da Universidade de Porto. Porto. 

Edições Afrontamento, pp. 131-137. .  

Taylor, C. et al (1994). Multiculturalismo: Examinando a Politica de Reconhecimento. 

Lisboa. Piaget editora.  

Touraine, A. (1997). Iguais e Diferentes Podemos Viver Juntos, trad Carlos de Brito. Lisboa. 

Piaget editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 Hélder Lázaro Pedro 

 É licenciado em Desenvolvimento Comunitário pelo Instituto Superior de Educação e 

Tecnologia – One World. Na actualidade é mestrando no curso de Pedagogia e 

didáctica, em regime semi-presencial, no ISET-One World. Trabalha como docente do 

curso em Educação para o Desenvolvimento Comunitário no ISET-One World. É 

experiente em viagens internacionais de transporte e outros meios locais, na liderança de 

grupos de estudantes, com o intuito de investigar as condições humanas das populações. 

 

Minhas práticas pedagógicas inspiradas nos grandes Pedagogos: princípios e 

fundamentos 

Hélder Lázaro Pedro 

Resumo 

 

Na actualidade, tratar o processo de ensino e aprendizagem remete nos às bases anteriormente 

criadas pelos grandes pedagogos em diferentes partes do mundo. A partir desta concepção, 

neste estudo tratamos destas teorias e co-relacionamo-las com as nossas práticas pedagógicas. 

No entanto, com base no entendimento do estudo, compreendemos que a prática pedagógica 

detém maior relevância na condução do homem ao comportamento socialmente aceite. 

Analisamos teorias de pedagogos como Makarenko, Mathieu, Vygotsky e Freire, com 

objectivo de compreender as suas diferentes concepções, contribuições e práticas educativas. 

O método utilizado foi o bibliográfico. Em suma, compreendemos que é imperioso que as 

escolas adoptem o colectivismo em seus actos a partir do reconhecimento que os alunos são 

elementos activos no fazer da educação. A co-relação dos autores com a nossa prática 

pedagógica faz referência à contribuição que tem na inculcação da autonomia nos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas, Educação & Aprendizagem 
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Abstract   

Currently, treating the teaching and learning process takes us back to the bases previously 

created by the great pedagogues in different parts of the world. From this conception, in this 

study we deal with these theories and correlate them with our pedagogical practices. 

However, based on the understanding of the study, we understood that the pedagogical 

practice has greater relevance in leading men to socially accepted behavior. We analyze 

theories of pedagogues such as Makarenko, Mathieu, Vygotsky and Freire aiming to 

understand their different conceptions, contributions and educational practices. The method 

applied was bibliographic. In short, we understand that it is imperative that schools adopt 

collectivism in their actions based on the recognition that students are active elements in 

education. The correlation of the authors with our pedagogical practice refers to the 

contribution it has in instilling autonomy in students in the teaching and learning process.  

Keywords: Pedagogicalpractices, Education &Learning 
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Introdução  

 

Neste artigo tratamos das visões e contribuições de vários pedagogos através da análise das 

teorias de aprendizagem e sua relação de aplicabilidade nos dias actuais, aliás, a relação 

destas teorias com as nossas práticas pedagógicas. São abordadas teorias dos pedagogos 

Freire, Vygotsky, Mahtieu e Makarenko. 

Para a efectiva realização deste trabalho, recorremos à pesquisa bibliográfica consistindo na 

leitura e análise de vários textos que tratam do assunto sendo esses textos em forma de livros, 

artigos e vídeo. A escolha deste método deveu-se ao facto de possibilitar a construção do 

quadro teórico, aliás, o trabalho é de natureza teórica, no entanto, fez-se antes de tudo, a 

selecção da bibliografia, seguida da leitura e a respectiva análise. 

 

Breve visão histórica da Pedagogia  

Primeiro vamos situar a razão do estudo da pedagogia no contexto histórico, olhando com 

atenção para o desenvolvimento do homem. Percebemos que o homem é um animal que se 

difere dos demais devido à sua capacidade cognitiva e habilidade do saber fazer com lógica 

complexos assuntos da natureza.  

Desde o seu surgimento principalmente no traço dos sistemas políticos primitivos, a história 

situa nos que o homem continha uma cultura virada ao comum (tudo era de todos na 

sociedade), até que foi dissociando, apreciando a propriedade privada, isto a partir da época 

feudal. A sua existência foi cada vez mais exigente tendo surgido as classes e teve que 

aprender a lidar com esta complexidade.  

O homem sempre esteve inserido numa educação, até ao surgimento da escola, que no grego 

é traduzido no “lugar de lazer”. Esta tradução hoje é submissa à concepção de a escola ser 

um complexo da realização da vida social colectiva, mediante o atendimento das 

necessidades da própria sociedade, sobretudo na formação do homem novo. 

Associada à ideia de formação, as sociedades mantêm a sua educação assistemática como nos 

situa Oliveira, e do outro lado, procuram desenvolver um ser mais sistematizado nos seus 

modos de ser, estar e fazer. É daqui que a prática pedagógica, não só do professor, mas de 

outros integrantes ganha teor e o professor assume um papel muito importante na formação e 

condução do homem.  

É importante entender o paradoxo actual da prática educativa, como nos diz Saviani (s/a, p29) 

a escola é secundarizada nos dias actuais, não sendo assim  a única forma de educar-se, pois 
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existem variadas formas, como são as  instituições, associações, convivências e outros meios 

de comunicação em massa como a Televisão, Rádio, etc. Desta forma, encontramos as três 

formas de educação (formal, não formal e informal). 

 

Uma concepção sobre o ser pedagogo na sociedade 

É imperioso destacar que, na concepção actual, a pedagogia é considerada como uma ciência 

da educação pela possibilidade de ter um certo objecto de estudo, problema e finalmente um 

caminho lógico e sistemático para a execução da investigação. Neste sentido,  

Libâneo (2005, p.513) defende que “a existência da pedagogia é o fato de esse campo ocupar-

se do estudo sistemático das práticas educativas que se realizam em sociedade como 

processos fundamentais da condição humana”.  

Falando na condução humana, podemos referenciar as ideias do pensador Oliveira (2007), 

para quem a educação constitui uma das actividades essenciais de todas as sociedades 

humanas, ressaltando ainda que esta educação deve ser vista como um processo complexo e 

contínuo na sociedade, podendo ser realizada em diferentes modalidades e diferentes 

circunstâncias, nas formas assistemática e sistemática.  

A assistemática está relacionada com aquela obtida pela própria necessidade da vida social, 

enquanto a educação sistemática é socialmente projectada e ocorre nas escolas como um 

processo sistemático de transmissão de certos legados culturais, determinadas ciências, 

técnicas ou modos de vida Oliveira (2007). Pode-se perceber então que a prática pedagógica 

detém maior relevância na condução do homem para o comportamento socialmente aceite. 

Vivemos num mundo onde paira a desigualdade nas relações sociopolíticas, culturais, etc. e 

isto faz necessariamente que a existência da pedagogia como ciência enfoque na educação 

como um campo fundamental no direccionamento das práticas educativas. É daqui onde à 

acção educativa é incumbida a responsabilidade de monitorar o funcionamento e os 

objectivos de diferentes sistemas sociais para projectar a formação do homem competente de 

acordo com a necessidade e a exigência da sociedade.  

É relevante compreender a pertinência do pedagogo, não apenas aquele que actua no sistema 

de educação formal, mas em todos os sistemas que visam a formação do homem para o 

enquadramento e actuação na sociedade. Neste sentido, Libâneo (2007, p.514) sustenta:  

Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, indireta ou diretamente 

vinculadas à organização e aos processos de aquisição de saberes e modos de ação, com base em 

objetivos de formação humana definidos em uma determinada perspectiva. Dentre essas instâncias, o 

pedagogo pode atuar nos sistemas macro, intermediário ou micro de ensino (gestores, supervisores, 



96 
 

administradores, planejadores de políticas educacionais, pesquisadores ou outros); nas escolas 

(professores, gestores, coordenadores pedagógicos, pesquisadores, formadores etc.); nas instâncias 

educativas não escolares (formadores, consultores, técnicos, orientadores que ocupam de atividades 

pedagógicas em empresas, órgãos públicos, movimentos sociais, meios de comunicação; na produção 

de vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na formação profissional etc.). 

 

Com base nesta percepção, é notória a relevância do pedagogo no delineamento do tipo de 

homem que a educação pretende formar para servir à sociedade. Aqui inicia a reflexão sobre 

a nossa prática pedagógica fundamentalmente apoiada nas experiências como, 

singularizando, um educador em acção. 

 

Pedagogos e suas teorias Pedagógicas 

É importante destacar que vários pesquisadores e educadores contribuíram para o 

desenvolvimento da educação ao longo do tempo, suas teorias e experiências ainda marcam 

um contributo bastante relevante. No entanto, o propósito deste tópico é extrair as suas 

valiosas contribuições na área da educação e compreendê-las nos dias actuais mediante as 

vigentes mudanças nas relações sociais como anteriormente elucidado. 

 

Prática pedagógica na teoria do pedagogo Paulo Freire 

Comecemos com a descrição da visão pedagógica do Pedagogo e educador Paulo Freire, 

brasileiro que muito contribuiu na área da educação a partir da década de 60, para quem a 

educação devia propiciar a autonomia intelectual às pessoas. Todas as suas obras são voltadas 

para uma teoria do conhecimento aplicada à educação, com foco na ideia dialéctica de que o 

educador e o educando devem agir de maneira recíproca no aprender, de maneira dinâmica na 

práxis para permitir a constante perfeição.  

No entender de Freire, a educação não é neutra, portanto deve ser orientada na autonomia 

intelectual do cidadão para intervir sobre a realidade abdicando de elementos abstractos na 

prática educativa.  

Por outras palavras, enquanto decorre a acção educativa, os conteúdos devem ligar-se à 

realidade do assunto a ser abordado. Por exemplo, numa aula da disciplina de Biologia na 

Escola Secundária de Changalane na abordagem do tema sobre a importância do consumo 

das folhas da moringa para o organismo humano, o educador precisa levar o educando à 

demonstração concreta (a planta da moringa é encontrada em Changalane) e isto faz com que 

o educando se desloque do texto para o contexto permitindo a aprendizagem natural. 
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Freire, nesta abordagem, incide na questão em que a prática educativa aconteça em estreita 

reciprocidade entre o educando e o educador onde o educando passa a assumir um papel 

relevante no acto de aprender.  

Por outras palavras, os métodos e técnicas, devem espelhar a práxis, valorizando os 

conhecimentos anteriores dos participantes no acto educativo. É aqui onde o educador tem a 

missão de acompanhar o educando a ser activo, evitando um conhecimento compactado e 

fragmentado, importando a chamada de cautela de Freire quando considera que no acto de 

aprender, tanto o educador quanto o educando aprendem um do outro.  

 A práxis de Freire como um elemento fundamental do aprender é reafirmada por Dewey 

(2010, p.24) com base no estímulo numa criança ao defender que “quando a criança entende 

a razão pela qual tem de adquirir um conhecimento, terá grande interesse em adquiri-lo. Por 

conseguinte, os livros e a leitura são considerados estritamente como ferramentas”. 

Dewey e Freire ressaltam a necessidade da práxis baseada na concepção de que a criança, 

como qualquer outra pessoa em diferentes fases da vida, ganha foco do seu aprender quando 

entende a necessidade da sua aprendizagem.  

Nesta concepção, temos como exemplo elucidativo o ISET- OneWorld, que assume como um 

dos seus princípios básicos de formação a ligação entre a teoria e aprática, que também pode 

ser traduzido em prática-teoria-prática. O educando é submetido à teoria e prática junto à 

comunidade ou diversas instituições públicas e privadas. A partir desta experiência, é 

desafiado a interligar os saberes empíricos (o seu) e o sistemático. Esta fusão faz com que 

conquiste maior interesse no seu aprender, pois a intenção é que se torne uma formação para 

a vida. É nesta vertente que a escola e seus colaboradores são orientados para a formação do 

homem visionário.  

 

A contribuição de Vygotsky no desenvolvimento educacional  

Nesta nossa reflexão, é importante acrescer a pedagogia de Vygotsky (1984, p62), que 

defende a ideia de que “o processo de ensino-aprendizado na escola deve ser construído, 

então, tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança”. Para 

Vygotsky, existem três (3) fases ou níveis para a aquisição do conhecimento e habilidades 

necessárias que uma criança experiencia: Real, Proximal e Potencial”. Não sendo o foco de 

atenção deste trabalho a análise geral das fases propostas, interessa-nos a síntese do próprio 

autor quando refere que o nível de desenvolvimento de uma criança só pode, de facto, ser 

compreendido se conseguirmos analisar o que já foi produzido (o que ela já faz sozinha) e, ao 
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mesmo tempo, captar aquilo que ainda está em processo de formação (o que consegue fazer 

com ajuda). 

Percebe-se que o desenvolvimento da criança e a sua relação com a aprendizagem escolar 

está meramente associada ao factor socio-histórico e cultural. A cultura social é o elemento 

fundamental na criação de processos de desenvolvimento do indivíduo. Com base nesta 

explanação, é fácil perceber quando comparamos duas crianças, sendo que uma delas nasceu 

e cresceu na cidade de Maputo e a outra na zona recôndita de Catuane do distrito de 

Namaacha. Certamente que o comportamento das duas é totalmente diferente, pois os seus 

traços culturais são diferentes. É neste contexto que o autor evoca a história cultural como 

elemento chave para compreender o aluno no processo educativo salientando que  que o 

“homem interioriza determinadas formas de funcionamento que estão dadas pela cultura, 

mas, ao apropriare-se delas, as transforma em instrumentos de pensamento e acção” 

(Vygotskyapud Meira, 2003, p.64), 

Encontramos esta concepção no trabalho da Meira (op. cit.), quando trata do desafio que o 

professor encara ao alinhar ou enquadrar o aluno num certo conteúdo. O professor ou 

educador precisa aplicar vários métodos de ensino tendo em conta as diferenças individuais 

dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. A autora ainda chama atenção ao 

facto de prevalecer o ciclo vicioso de acusações e culpabilidade entre o aluno (que se pensa 

que não aprende porque é incapaz) e o professor (que se pensa que é mal formado) face aos 

resultados do contacto de ambos nas suas interacções. No entanto, entendemos que as fases 

de desenvolvimento do indivíduo propostas por Vygotsky, podem quebrar este ciclo, partindo 

do princípio que o professor actuará consoante a realidade social e individual do aluno.  

Percebe-se que Vygotsky aplicou esta teoria às crianças, mas pela sua profundeza e 

proximidade com a realidade hoje, é notável a sua aplicabilidade em escolas de todos os 

níveis, pois enfatiza o saber fazer, tanto que o educador ou professor é hoje incentivado a 

instruir o educando no agir autónomo que é conquistado através de diferentes apoios 

oferecidos tanto quanto pelos colegas da turma como na relação interpessoal na sociedade.  

A contribuição pedagógica deste autor é de extrema importância para compreender o 

processo de desenvolvimento do aluno e não permitir o abismo cavado por alguns professores 

ao considerarem os alunos como elementos passivos no processo de aquisição do 

conhecimento e contribuição para a vida activa nas salas de aulas e noutras actividades.  
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Aliás, esgrimindo argumentos sobre a relevância de o professor conhecer o seu aluno, Coelho 

e Pisoni (2012, p.150) anotam que: 

A escola deve estar atenta ao aluno, valorizar seus conhecimentos prévios, trabalhar a partir deles, estimular 

as potencialidades dando a possibilidade de este aluno superar suas capacidades e ir além ao seu 

desenvolvimento e aprendizado. Para que o professor possa fazer um bom trabalho ele precisa conhecer seu 

aluno, suas descobertas, hipóteses, crenças, opiniões desenvolvendo diálogo criando situações onde o aluno 

possa expor aquilo que sabe. Assim os registros, as observações são fundamentais tanto para o planejamento 

e objetivos quanto para a avaliação. 

 

Inspiração da prática pedagógica de Clément Mathieu 

É essencial esclarecer que Clément Mathieu é um personagem do filme “Os Coristas” com o 

seu nome original Gérard Jugnot. E, neste trabalho, fazemos a tradução dos actos 

apresentados pelo professor Mathieu na sala de aula como uma forma de inspirar e buscar 

incutir nos professores actuais a necessidade da compreensão e trabalho com certas variáveis 

no comportamento de alunos de modo a criar a inclusão e sucesso nos resultados de ensino. O 

mais relevante neste filme que suscitou a nossa atenção é sobretudo a filosofia de ensino 

aplicada a um grupo de alunos que se caracterizava como potenciais perturbadores, seja na 

sala de aulas, quanto no recinto escolar (internato).  

Este filme liga-nos à questão discutida na visão histórica da pedagogia onde falávamos da 

complexidade da vida em classes culturais distintas; daí se percebe as diferenças culturais 

tanto na sala de aulas e principalmente noutros recintos da escola com acentuado número de 

adolescentes e jovens. O professor Mathieu actuou numa escola caracterizada por alunos 

rebeldes e uma liderança bastante autocrática. 

Nisto tudo, reencontramos a teoria de Vygotsky em prática na actuação do professor Mathieu, 

pois numa situação bastante controversa com a sua turma, enfatizou o trabalho com base nos 

níveis de desenvolvimento através de um dos variados princípios democráticos, que  

passamos a descrever a seguir: 

- Identificação de juízo de valor – Mathieu procurou compreender o nível de raciocínio, 

motivação, origem familiar, personalidade, etc. de cada aluno sem interferência imediata.  

- Princípio da inclusão – para ele, todos os alunos tinham relevância na vida da equipa. 

Trabalhou no sentido de identificar as habilidades e competências individuais físicas e 

psíquicas, seleccionando, por exemplo, as vozes para a criação do grupo coral. A falta de uma 

habilidade não seria factor de exclusão; o exemplo é do aluno que não podia cantar, mas foi 

responsável por controlar o relógio enquanto decorriam os cânticos.  



100 
 

- Princípio da valorização – como outros autores acima, Mathieu reconheceu o conhecimento 

que os alunos traziam das suas histórias de vida; respeitando isto, compreendia que, 

culturalmente, carregavam um saber magnífico. Um exemplo é que alguns alunos já tinham 

participado num grupo coral e/ou tiveram fortes relações com indivíduos desta prática. Aqui 

encontramos a relevância da teoria pedagógica de Vygotsky sobre a história cultural do aluno 

no processo de ensino e aprendizagem.  

- Princípio da imparcialidade – Mathieu tratou os alunos de igual forma, abstendo-se da 

questão do preconceito; por isso todos poderiam servir ao grupo. É deste princípio que muitos 

autores tratam, pois ainda se notam casos de professores ou educadores parciais no 

tratamento dos alunos na sala de aulas, o que contribui bastante para o desequilíbrio da turma 

em actos que envolvam o colectivo.  

De algum modo, a necessidade de formação competente e especializada em aspectos ligados 

à psicopedagogia, pode contribuir para a mitigação destes tabus ou preconceitos de 

diferenciação das capacidades nos alunos que resultam da associação que os professores 

fazem com vários factores de ordem social, descurando a necessidade de atendimento e apoio 

individual aos seus alunos. 

Nas suas práticas, Mathieu mostra-se alinhado com o que Freire chamou de Práxis 

pedagógica, assegurado em três fundamentos “Colectivismo, Autogestão e Disciplina” nos 

seus alunos. 

Não nos parece haver dúvidas que o professor Mathieu apostou fortemente no 

estabelecimento do Colectivismo. Segundo Gouveia et al. (2003, p.224), o termo 

colectivismo refere-se a “uma tendência à cooperação e ao cumprimento com os demais. O 

grupo do qual a pessoa faz parte importa mais do que a própria pessoa.”Ainda de acordo 

com estes autores, o grupo a que um indivíduo pertence pode ser reduzido em número e 

grande em extensão. A família, por exemplo, com os seus ascendentes e descendentes é um 

exemplo ilustrativo de quão um grupo pode ser grande em extensão. No nosso entender, 

Mathieu, aplicando os seus princípios consubstancia a turma como um colectivo em que cada 

aluno, com as suas valências individuais, é indispensável ao colectivo para o alcance de um 

objectivo comum, neste caso específico, a criação de um grupo coral. 

Em contrapartida, ainda segundo Gouveia et al (op. cit.), 

- O individualismo expressa uma propensão para o êxito, para a valorização da própria 

intimidade, colocando-se o indivíduo por cima do grupo em todos os aspectos. Esta 

orientação é totalmente diferente da que encontramos na pedagogia de Mathieu, que, 
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monitorou e superou as diferenças comportamentais nos alunos. Os alunos conquistaram a 

capacidade de Autogestão e a Disciplina. Estas práticas denotam a relevância da práxis na 

educação e sobretudo na visão crítico-reflexiva na criação do homem novo. Como 

consequência e produto final das crianças na escola, foi o estabelecimento do grupo coral 

onde todos participaram de forma motivadora e por vontade própria.  

 

O colectivismo na prática pedagógica do pedagogo Makarenko 

O termo colectivismo vincula-se á explicação já referenciada no ponto acima discutido. 

Importa frisar que Makarenko, foi um pedagogo influente do Séc. XX, cuja teoria se 

relaciona com a de Mathieu, a práxis do coletivismo. No seu livro intitulado Poema 

Pedagógico, descreve poeticamente a sua contribuição na educação a partir da introdução do 

colectivismo nos alunos e nas famílias. Ele percebe que o comportamento dos alunos tem um 

traço cultural e é derivado da família, no entanto, aqui ela (a família) assume um papel 

fundamental na formação do homem. 

A partir do colectivismo, Makarenko consegue estabelecer como produto a escola numa 

comunidade turbulenta. Como estratégia de inclusão social, aplica a responsabilização dos 

alunos e a valorização das suas experiências de vida de modo que sejam identificados na vida 

escolar. Reconhecendo que o comportamento individual tem como base a família, Makarenko 

assume a responsabilização da família na manutenção da vida de seus filhos como um 

colectivo. Desta feita, entendemos que a práxis é fundamental na formação do homem novo e 

a educação deve estar virada para a colaboração e não para a competição no sentido negativo. 

 

Pedagogos versus nossos fundamentos e princípios nas práticas pedagógicas  

Após explorarmos as teorias e contribuições dos pedagogos que seleccionámos para estre 

estudo, nesta etapa fazemos uma sucinta co-relação entre s nossas e práticas pedagógicas as 

dos referidos pedagogos na nossa relação pedagógica com os educandos. 

É imperioso assumir que estamos numa época em que a complexidade social exige ao homem 

novas formas de pensar de si mesmo e sobre a própria natureza. Neste contexto, é importante 

o estabelecimento de relações sociais, políticas, económicas, etc., estáveis e equilibradas e 

que incidam na práxis colectiva. 

Do que apreendemos como mensagem central das teorias pedagógicas, destacamos a 

necessidade de mudança nas formas educativas, devendo o professor ser pró-activo. Na 

verdade, esta percepção enquadra-se no actual paradigma pedagógico, em que o aluno 
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assume o centro da aprendizagem e o professor é um genuíno orientador; no entanto, como 

Silva e Navarro (2012, p.96) defendem, “a relação professor-aluno é uma condição 

indispensável para a mudança do processo de aprendizagem, pois essa relação dinamiza e dá 

sentido ao processo educativo”. 

É a partir desta relação pedagógica que o processo educativo conquista significado e 

confiança em ambos, gerando mais credibilidade e impulsividade na aquisição do 

conhecimento, permitindo uma cooperação e ajuda mútua do colectivo. 

Também sobre o mesmo aspecto, Zuin (2008 apudSoares&& dos Santos, 2011) salientam 

que a relação professor-aluno se facilita quando estabelecida tendo como base a autoridade 

pedagógica em quel o professor é consciente das suas limitações e trabalha para superara sua 

própria autoridade a da condição profissional, sem significar a eliminação dessa autoridade, 

visto que a sua intervenção se conserva moldada no raciocínio elaborado do aluno, o qual se 

sente respeitado como participante do processo de ensino-aprendizagem.  

Neste contexto, sobre a importância da saudável relação entre o professor e o aluno, 

destacamos as nossas práticas pedagógicas nos seguintes princípios e fundamentos: 

Enfoque na motivação – nos dias actuais, a motivação tem sido o objecto de estudo e debate 

em diferentes instituições, principalmente nas escolas formais. Nesta óptica, considerando o 

aluno sujeito activo no processo educativo, a questão motivacional é tratada como chave no 

sentido de o responsabilizar para a construção do conhecimento, assumindo nós ser o aluno o 

fazedor primordial da educação e da aprendizagem. Sustentamos a relevância da motivação 

no ambiente escolar na abordagem da Ribeiro (2011, p.3) quando argumenta que “é desejável 

que o professor promova na sala de aula um ambiente afável, transmitindo ao aluno um 

sentimento de pertença, onde se sinta integrado e veja legitimadas as suas dúvidas e os seus 

pedidos de ajuda”.  

A necessidade de valorização – os alunos no seu contexto histórico-social já detém valores e 

atitudes específicos bem como capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras na 

construção do conhecimento e sua socialização. Em certas circunstâncias, quando o professor 

ofusca a noção de aprender, cria condições para a desvalorização de conhecimentos que os 

alunos já possuem, simplesmente justapondo informação nova à preexistente sem chegar a 

transformá-la1. Através desta relação, os alunos tanto o professor arrogam a defensiva e o 

clima instaurado é meramente desagradável. De modo a contornar estas atitudes e qualquer 
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julgamento de carácter nas nossas práticas pedagógicas, preocupamo-nos em reconhecer que 

todos os alunos carregam um suficiente histórico de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que pode servir de base na construção de novos conhecimentos na sala de aulas ou no 

ambiente escolar como um todo.  

Promoção do colectivismo – como destacado em Mathieu e Makarenko, o colectivismo é 

relevante na sociedade como um todo e consideramos ainda importante nas nossas práticas 

educativas, assumindo cuidadosamente a essência do aspecto histórico-cultural dos alunos. 

Nas acções realizadas na sala de aulas tomamos em conta a imparcialidade, visto 

considerarmos que todos são capazes de alcançar as suas metas. Também concedemos apoio 

e incentivos morais principalmente aos alunos dentro dos pequenos grupos nucleares de 

estudos. Tanto os estudos, como as actividades curriculares e extracurriculares são 

desenvolvidos pelo colectivo com o intuito de desenvolver nos alunos a capacidade de 

trabalho em grupo e promover a rápida integração no ambiente.  

Trabalho em equipa/grupo – os grupos geralmente são formados de forma aleatória. Durante 

o processo de interacção, no âmbito da relevância que damos ao colectivismo, criamos 

condições para que os estudantes na fase avançada trabalhem em equipa principalmente 

quando da realização das actividades. O trabalho em equipa é na maioria das vezes desafiante 

para indivíduos focados na individualidade nas relações sociais. Em termos didácticos, 

sustentamos a nossa opção pelo trabalho em grupo com a visão de Oliskovicz e Piva (2012, 

p.119), para quem o trabalho em equipa é um elemento fundamental para o alcance dos 

objectivos de “facilitar a construção do conhecimento, permitir a troca de opiniões e 

possibilitar a prática da cooperação para conseguir um fim comum”. Este princípio assenta a 

sua relevância no sentido de que as conquistas não são esforços apenas do professor ou dos 

estudantes, mas sim do colectivo.  

Estes princípios são fundamentados na pedagogia da Autonomia, como referenciou Freire 

que o trabalho do professor ou educador deve versar na conquista da autonomia intelectual do 

homem de modo que melhor sirva a sociedade.  
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Considerações finais  

 

Expostos os factos acima analisados, é imprescindível afirmar que a educação é um elemento 

fundamental na formação do novo homem capaz de intervir na complexidade do modo 

vivendo nos dias actuais. No entanto, os pedagogos, educadores ou professores são os 

elementos chave neste desafiante circuito e é fundamental observar que os métodos e técnicas 

aplicadas atendam a transformação desejável no homem.  

Neste artigo, discutimos várias visões e contribuições de pensadores que, sumariamente, é 

imperioso que as escolas adotem princípios que promovam o colectivismo nos seus actos a 

partir do reconhecimento que os alunos são sujeitos activos no fazer da educação. De tal 

modo que os educadores precisam interiorizar a vida social do educando de modo que facilite 

o processo de interacção na sala de aulas.  

Como referenciado neste artigo, descrevemos e elucidamos a relação das diferentes teorias 

dos pedagogos com as nossas práticas pedagógicas, compreende-se que após várias análises, 

o enfoque das práticas é no sentido de transformar o aluno em um sujeito capaz de reflectir 

criticamente e intervir na mudança social e sobretudo no desenvolvimento da educação.  

A co-relação dos autores e a minha prática pedagógica faz referência à contribuição que tem 

na inculcação da autonomia nos alunos no processo de ensino e aprendizagem.  
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