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Resumo 

O presente trabalho, com o tema “A Escola como Instância de Reprodução Cultural 

da Sociedade”, é resultante do estudo de caso realizado na Escola Primária Completa 

Centro Manonga, em Macuse, distrito de Namacurra, província da Zambézia, no ano 

2019. A pesquisa foi desenvolvida com vista a responder a seguinte questão: de que 

modo a escola reproduz a cultura da sociedade? 

Tem-se em causa o facto de que a sociedade, por ser um sistema de inter-relações 

entre indivíduos da mesma espécie, que comungam a mesma cultura, deve privilegiar 

a valorização dos seus padrões estruturais e organizacionais de modo a garantir a sua 

continuidade histórica. A princípio, é de frisar que a pesquisa teve sua origem na 

seguinte frase de Louis Althusser (1980) citado por Luckesi (1994): 

“Se uma formação social não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo em 

que reproduz, não conseguirá sobreviver um ano que seja.” NA INTRODUÇÃO 

Traduzindo, a sociedade é provida de cultura, portanto, se esta sociedade não 

transmite sua cultura aos membros mais novos enquanto vivem os membros mais 

velhos, não poderá sobreviver, isto é, as pessoas continuaram habitando o mesmo 

espaço geográfico mas não serão estruturadas nem organizadas da mesma maneira. 

Nos dias que correm, devido a complexidade das sociedades, a estratégia de 

reprodução cultural da sociedade é a educação dos seus membros mais novos através 

de sistemas escolares controlados pelo Estado. O controlo social por meio da escola é 

uma estratégia predominante nas sociedades capitalistas, e hoje, quase todos, senão 

todos os países do mundo, incorporam suas ideologias nos planos curriculares, e 

transmitem conhecimentos, valores e comportamentos que consideram cruciais na 

cultura do país. É também o caso de Moçambique. 

Palavras-Chave: Escola. Sociedade. Cultura. 

  



 
 

Abstract 

This present work, with the theme “The School as an Instance for Cultural 

Reproduction of Society”, is the result of a case study carried out at the Centro 

Manonga Full Primary School, in Macuse, district of Namacurra, province of 

Zambézia, in 2019. The research was developed in order to answer the following 

question: how does the school reproduce the culture of society? 

It is a question of the fact that society, being a system of interrelationships between 

individuals of the same species, who share the same culture, must privilege the 

valorization of its structural and organizational patterns in order to guarantee its 

historical continuity . At first, it should be noted that the research had its origin in the 

following sentence by Louis Althusser (1980) cited by Luckesi (1994): 

“If a social formation does not reproduce the conditions of production at the same 

time that it reproduces, it will not be able to survive any year.” 

Translating, society is provided with culture, therefore, if this society does not 

transmit its culture to the younger members while the older members live, it cannot 

survive, that is, people continued to inhabit the same geographic space but will not be 

structured or organized Likewise. 

Nowadays, due to the complexity of societies, the strategy of cultural reproduction of 

society is the education of its youngest members through school systems controlled by 

the State. Social control through school is a predominant strategy in capitalist 

societies, and today, almost all, if not all countries in the world, incorporate their 

ideologies in curricular plans, and transmit knowledge, values and behaviors that they 

consider crucial in the country's culture. This is also the case in Mozambique. 

Keywords: School. Society. Culture. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

O trabalho à disposição, com tema “A Escola como Instância de Reprodução Cultural 

da Sociedade”, estudo de caso da Escola Primária Completa Centro Manonga, 

orientado pelo objectivo geral de compreender o modo pelo qual a escola reproduz a 

cultura da sociedade, resulta da pesquisa realizada na escola em alusão, situada no 

Posto Administrativo de Macuse, Distrito de Namacurra, Província da Zambézia, 

durante 3 meses do ano de 2019. 

Em foco, o objecto a ser estudado é o processo de “reprodução da cultura”. Por assim 

dizer, o que se pretende ao culminar o trabalho é ter explorado o máximo de detalhes 

possível, capaz de explicar “como a escola reproduz a cultura da sociedade”, 

reproduzir nesse caso, implica aperfeiçoar pela aprendizagem os conhecimentos, os 

valores, as técnicas e os comportamentos transmitidos aos membros mais novos da 

sociedade (alunos) através da educação escolar, sistematizada e consciente. O trabalho 

está estruturado em 5 capítulos interdependentes no tratamento do tema em do 

problema da pesquisa. Eis a estrutura do trabalho: 

Capítulo I: Introdução (Delimitação do tema, formulação do problema, objectivos da 

pesquisa, hipóteses e justificativa do tema). 

Cpítulo II: Revisão da Literatura (Marco Conceptual e Marco Teórico) 

Capítulo III: Metodologias (Caracterização da área de estudo, características físicas da 

escola, natureza da pesquisa, tratamento de dados, pesquisa quanto aos objectivos, 

instrumentos de recolha de dados, análise de dados, população e amostra, 

procedimentos para recolha de dados, objecto de estudo e questões éticas na 

pesquisa). 

Capítulo IV: Apresentação, análise e discussão de dados 

Capítulo V: Conclusão e recomendações 

No final, vêm os elementos pós-textuais do trabalho: referências bibliográficas, 

apêndices e anexos. 
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1.1. Delimitação do Tema 

A pesquisa deu-se no Posto administrativo de Macuse, distrito de Namacurra, 

província da Zambézia, na Escola Primária Completa Centro Manonga. Teve a 

duração de 3 meses, de Agosto à Novembro de 2019, tendo ocorrido ao mesmo tempo 

que as Práticas Pedagógicas realizadas na Escola de Professores do Futuro, do mesmo 

Posto Administrativo. 

1.2. Problematização 

A escola é um estabelecimento social, público ou privado onde se ministra, 

sistematicamente, o ensino colectivo, visando a instrução do indivíduo para a vida na 

sociedade. O que a escola faz é mediar a educação. A educação, por sua vez, é a 

passagem de conhecimentos de geração para geração. Os conteúdos propostos para a 

educação são elementos da cultura, o que significa que se a escola educa o homem 

está partilhando com ele uma cultura, e a cultura pertence à sociedade. 

No campo da Filosofia da Educação, é concebido que existem 3 tendências de 

educação: (1ª) a educação como redenção da sociedade: quer dizer que ela serve de 

base para recuperar uma sociedade desviada dos seus padrões normais; (2ª) a 

educação como reprodução da sociedade: implica que ela cuida de prolongar os 

padrões duma determinada sociedade, evitando que venha a sofrer alterações ou 

desvios; (3ª) a educação como transformação da sociedade: o que significa dizer que 

ela educa o homem para um modelo de sociedade que se pretende criar. Na primeira, 

a educação visa recuperar a sociedade; na segunda, visa reproduzir a sociedade, e, na 

terceira, visa transformar a sociedade. Em todos os casos, o elo de ligação entre a 

educação e a sociedade é a escola. Agora, pois, interessa-nos entender os 

procedimentos da escola perante a segunda tendência da educação: a educação como 

reprodução da sociedade.  

1.3. Problema 

➢ De que modo a escola reproduz a cultura da sociedade? 

 

1.4. Objectivos da Pesquisa 
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Objectivo Geral 

➢ Compreender o modo pelo qual a escola reproduz a cultura da sociedade. 

Objectivos Específicos 

➢ Identificar as funções dos membros constituintes do conselho da escola; 

➢ Descrever o processo escolar de formatação da identidade pessoal do aluno; 

➢ Explicar a importância do aprendizado escolar para a integração do aluno na 

sociedade. 

1.5. Hipóteses 

➢ Para que a escola reproduza a cultura, precisa de envolver os membros da 

sociedade na gestão da educação; 

➢ A escola consegue prolongar ou reproduzir a cultura da sociedade quando a 

educação que ela medeia valoriza algum aspecto dentro da tal cultura; 

➢ Reproduzir a cultura duma sociedade pode não significar manter os seus 

padrões de organização estáveis, mas sim, criar condições para continuar a sua 

historicidade. 

1.6. Justificativa do Tema 

O estudo da “Escola como Instância de Reprodução Sócio-cultural” foi realizado 

muitas vezes anteriormente (embora nalguns casos formulado de maneira diferente), 

mas, ainda merece ser tratado, pois é de tamanha relevância, uma vez que procura 

interpretar o papel da escola perante a vida do indivíduo na sociedade e a permanência 

da própria sociedade a longo prazo. Em contrapartida, é importante porque busca 

também esclarecer o modo como a cultura pode ser reproduzida por meio da escola: 

desde a forma de educação, os intervenientes, e outros elementos a considerar. Esse 

estudo é, com certeza, de grande valia para os profissionais em educação, não 

obstante, dá a compreender como é possível assegurar a continuidade da formação 

social e quais as melhores vias a serem seguidas. Além disso, diante da formação de 

professores, é importante realizar este estudo como forma de complementar os 

conhecimentos adquiridos sobre o processo de ensinar e aprender, e construir um 

pensamento crítico preparando a futura prática de docência.  
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CAPÍTULO II: REVISÃO LITERÁRIA 

Neste capítulo, o foco é realizar a revisão da literatura, de modo a compilar teorias 

que sustentam o tema em estudo, e, posteriormente, fazer o enquadramento teórico 

das palavras-chave do tema em estudo. 

2.1. Marco Conceptual 

Nesta primeira parte deste capítulo, será feita a revisão da literatura, com vista a pôr 

em discussão ideias de pensadores que têm escrito a respeito das variáveis contidas no 

tema em estudo. 

2.1.1. Evolução do Conceito de Escola 

O conceito de “escola” tem sido discutido em diversas linhas teóricas. Embora 

havendo grande disparidade de ideias entre os autores, o eixo comum de todos eles 

consiste em ver a escola como um espaço de humanização do indivíduo por meio da 

educação sistemática. Há, contudo, uma relação forte entre a escola e a educação. 

A educação, segundo Silva (2009) citado por Silva e Ferreira (2014) é um processo 

pelo qual uma sociedade molda os indivíduos que a constituem, assegurando sua 

repetição e continuidade histórica. A sociedade pode moldar seus indivíduos de 

acordo com o seu interesse particular, visando repassar a seus membros, suas 

significações, valores, saberes e interpretações de mundo, utilizando o meio que mais 

o favorece: a escola. 

A escola, por sua vez, de acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) é uma 

organização cujos objectivos e interesses, assim como os processos e meios são 

relacionados com a educação, relevando, em princípio, o fortalecimento das relações 

sociais, culturais e afectivas que se desejam. (Apud Silva & Ferreira, 2014). 

Louis Althusser, porém, conceituando a escola, também a vê como um espaço de 

formação do indivíduo para a vida, mas não só. Acrescenta que escola é um 

instrumento político que mobiliza os indivíduos a submeterem-se aos interesses da 

classe dominante. 
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Em sua obra: Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado (1980), Althusser concebe 

a escola como: 

Um Aparelho Ideológico do Estado (AIE) que ministra conhecimentos, 

técnicas e comportamento adequados para a integração do indivíduo no regime 

capitalista, respeitando os interesses da classe dominante. A escola conduz a 

ideologia dominante da sociedade, para reproduzi-la. 

A “escola”, nesse caso, é o espaço onde ocorre a instrução e qualificação sistemática 

da força de trabalho, por meio da mediação de conhecimentos, técnicas e habilidades 

em áreas específicas de interesse para o senhorio capitalista. (Althusser 1980). 

Vieira et al (2010), semelhantemente à Althusser, identifica a escola como uma 

instituição onde ocorre a inserção social e que o direito a educação é universal. Sendo 

assim, torna-se um lugar onde não deve haver qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito. (apud Silva e Ferreira; 2014).  

Que é que se aprende na Escola?  

Trata-se de uma grande variedade de matéria, aprende-se a ler, a escrever, a 

contar, ainda, algumas técnicas, e muito mais coisas, inclusive elementos da 

“cultura científica” ou “literária” directamente utilizáveis nos diferentes 

lugares da produção (uma instrução para os operários, outra para os técnicos, 

uma terceira para os engenheiros, uma outra para os quadros superiores, etc.) 

No entanto, aprendem-se “saberes práticos”. (Althusser 1980) 

Acrescenta o autor que, enquanto ensina estas técnicas e estes conhecimentos, a 

escola ensina também as regras dos bons costumes, isto é, o comportamento que todo 

o agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que está destinado a 

ocupar: regras da moral, da consciência cívica e profissional. Traduzindo em palavras 

simples, a reprodução da força de trabalho não inclui apenas reproduzir a 

qualificação, mas também, reproduzir a submissão às regras da ordem estabelecida. 

Sabendo que além de conhecimentos teóricos, a escola dedica-se, paralelamente, na 

transmissão de comportamentos ideais para a sociedade, que são regras dos bons 

costumes, Silva & Ferreira (2014, 12), referiram que: 
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“O ensino aplicado aos alunos dentro da escola não é suficiente para mudar a 

convivência dentro da sociedade, é preciso muito mais do que isso, pois atrás 

dos muros da escola, existe um mundo muito amplo com ideologias próprias, 

pronto para repassar seus valores, e preparado para adequar os indivíduos 

conforme o seu interesse. Por isso, é preciso pensar em como alcançar esses 

alunos também fora da escola”. 

Em favor disso, Silva e Ferreira, referem-se que os pais e encarregados de educação, 

têm de beneficiar-se do direito de participar do processo educativo, bem como da 

definição das propostas educacionais em favor dos seus educandos. 
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2.1.2. Características da Sociedade 

Conforme Silva (2008), em tradução a um trecho do Dicionário de Ciências Sociais 

de 1987, cada agregado de seres humanos de ambos os sexos e de todas as idades, 

unidos num grupo que constrói sua própria história e possui suas próprias instituições 

e culturas, pode ser uma sociedade, e os limites dessa sociedade baseiam-se em 

fronteiras políticas. A sociedade, é para Silva: 

“Um complexo de relações sociais, um sistema de inter-relações que conecta 

indivíduos a indivíduos”. 

Semelhantemente, Fichter (1973), já havia proposto que a sociedade consiste em uma 

“estrutura formada pelos grupos principais, ligados entre si, considerados como uma 

unidade e participando todos de uma cultura comum.” (apud Lakatos & Marconi, 

1990). 

A sociedade humana, segundo Fichter, é constituída de pessoas, e a sua sobrevivência 

depende da cultura. A cultura diz respeito ao comportamento das pessoas. Nesse 

contexto, não há sociedade sem cultura, assim como não há cultura sem sociedade. 

Outrora, Lakatos e Marconi (1990), presumem que a sociedade, enquanto organismo 

composto por pessoas, é, meio estrutural, meio organizacional. Em outras palavras, as 

características da sociedade são: estrutura social e organização social. 

Estrutura Social 

Dentre vários pensadores que falam da “estrutura social”, Lakatos e Marconi (1990), 

apropriam-se do pensamento de Bottomore (1980). Na opinião deste autor, a estrutura 

social refere-se ao complexo das principais instituições e grupos de uma sociedade. 

Por exemplo: 

➢ Sistema de Comunicação (baseado na linguagem); 

➢ Sistema Económico (produção, circulação e distribuição de bens e serviços); 

➢ Sistema de socialização das novas gerações (família, educação); 

➢ Sistema de autoridade e distribuição de poder; 

➢ Sistema de ritual (nascimento, puberdade, casamento). 
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Organização Social 

Lakatos e Marconi (1990), em referência à Ogburn e Nimkoff (1971), abordam que a 

“organização social” consiste no agrupamento de pessoas, tendo em vista a função a 

desempenhada por cada grupo dentro duma dada estrutura social. A organização é o 

motor da estrutura; pois, a estrutura compreende as instituições sociais, enquanto a 

organização compreende a função de cada instituição e as suas acções. 

A existência das organizações sociais baseia-se em sua eficácia para a realização de 

coisas ou objectivos. Cada organização social possui identidade própria e, ao mesmo 

tempo, faz parte de um sistema social total, englobando todas outras. 

A função da organização pode ser vista sob dois aspectos: 

➢ Relação mútua do funcionamento das partes da organização (por exemplo, o 

professor e o aluno são partes da organização escolar, mas o papel de cada um 

liga-se com o outro para um objectivo comum, a educação); 

➢ Relação do funcionamento da organização como um todo social (por exemplo, 

o contributo da escola na sociedade: socialização e instrução de indivíduos). 

Sobre a estrutura e a organização sociais como característica básica de qualquer 

sociedade, observou Silva (2008), propondo que uma sociedade constitui-se de 

instituições (que segundo Lakatos, é estrutura social) e cultura dos grupos de pessoas 

(que é organização). Trata-se de uma colectividade organizada que se mantém por 

vínculos cooperativos para garantir a sobrevivência e perpetuidade, partilhando uma 

cultura sob orientações de estruturas institucionais. 
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2.1.3. O Complexo Cultural 

De acordo com Marconi & Presotto (2010, 21) o termo “cultura” do latim cultus, que 

significa cultivo ou instrução, refere-se ao desenvolvimento do indivíduo por meio da 

educação. Assim, uma pessoa “culta” seria aquela que adquiriu domínio no campo 

intelectual ou artístico. Doutro lado, uma pessoa “inculta” seria aquela que não obteve 

instrução. 

Acrescentam: não há indivíduo humano desprovido de cultura, excepto o recém-

nascido, porque não sofreu o processo de endoculturação, e, o homo ferus porque foi 

privado do convívio humano. 

Considerando que todo o indivíduo socialmente envolvido com os outros é provido de 

cultura, Keesing (1974), em “Theories of Culture”, já havia dito que o problema com 

a cultura está na diversidade, pois cada indivíduo ou grupo, ou sociedade tem a sua 

própria cultura. Define Keesing: 

Cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo. Pessoas de 

culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões 

distintas das coisas. O facto de o homem ver o mundo pela sua cultura 

tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida 

como o mais correcto e o mais natural (etnocentrismo), depreciando o 

comportamento daqueles que agem fora dos padrões de sua 

comunidade – discriminando o comportamento desviante. 

Comportamentos etnocêntricos resultam em apreciações negativas dos padrões 

culturais de diferentes povos, práticas de outros sistemas culturais são vistas como 

absurdas. O etnocentrismo é um comportamento universal. É comum a crença que a 

própria sociedade é o centro da humanidade. 

Sousa (2008), por sua vez, refere-se que, a cultura, como estilo de vida de indivíduos 

em determinada sociedade, inclui, tecnologias e modos de organização económica, 

padrões de estabelecimento, padrões de agrupamento social e organização política, 

crenças e práticas religiosas, em diante. Baseado nisso, Sousa define cultura como 



 

10 
 

“um conjunto de sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) 

que servem para adaptar as comunidades humanas às suas bases de sobrevivência”.  

De forma global, Marconi e Presotto (2010) consideram “cultura” a todo e qualquer 

complexo social, que seja constituído de ideias, crenças, valores, normas, atitudes, 

padrões de conduta, abstracção do comportamento, instituições, técnicas e artefactos. 

➢ Ideias: conhecimento e filosofia; 

➢ Crenças: religião e superstição; 

➢ Valores: ideologia e moral; 

➢ Normas: costumes e leis; 

➢ Atitudes: preconceito e respeito ao próximo; 

➢ Padrões de Conduta: monogamia, tabu; 

➢ Abstracção do Comportamento: símbolos e compromissos; 

➢ Instituições: família e sistemas económicos; 

➢ Técnicas: artes e habilidades; 

➢ Artefactos: machado, telefone. 

Estes elementos, juntos, constituem a identidade da sociedade, do grupo ou do 

indivíduo, determinando o seu estilo de vida e forma de interpretar o mundo. 

Classificação dos Elementos da Cultura 

Segundo Marconi e Presotto (2010), em alusão à Leslie White (1978), os elementos 

da cultura localizam-se no “tempo” e no “espaço”, e são classificados em: 

➢ Intra-orgânicos: que se encontram dentro do organismo humano (crenças, 

emoções, atitudes); 

➢ Inter-orgânicos: que se encontram nos processos de interacção social humana 

(atitudes, padrões de conduta); 

➢ Extra-orgânicos: que se encontram em objectos materiais (casas, fábricas, 

enxadas, computadores). 
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2.2.Marco Teórico 

Nesta parte do segundo capítulo, serão discutidos os conceitos relevantes das 

palavras-chave norteadoras deste trabalho: escola, sociedade e cultura. 

 

Em conformidade com Althusser (1980), a escola é um aparelho ideológico do 

Estado, e serve para operacionalizar os interesses deste sobre o seu povo. 

O Estado como um sistema de controlo social – que constrói ideias para governar as 

pessoas dentro de um território com fronteiras políticas – é responsável por orientar o 

futuro social, determinando a estrutura e o funcionamento das instituições registadas 

no país. Com base nessas instituições, cada uma operando em uma área específica do 

governo, os objectivos do Estado são operacionalizados. 

A instituição escolar, especificamente, tem o papel de formar o homem para tornar-se 

competente e apto a inserir-se no aparelho do Estado como trabalhador numa das 

instituições que este controla. Ao mesmo tempo que ensina as competências, a escola 

ensina também o comportamento cívico e profissional ao futuro membro da divisão 

do trabalho, o qual constitui a “força do trabalho”. 

A escola realiza as suas funções em favor da sobrevivência da sociedade. 

A sociedade, portanto, de acordo com Silva (2008) é um “complexo de relações 

sociais, sistema de inter-relações que conecta indivíduos à indivíduos”. 

Tal complexo de relações sociais constitui-se por seres humanos de ambos os sexos e 

de todas as idades, unidos num grupo que constrói sua própria história e possui suas 

próprias instituições e culturas. 

Entretanto, denomina-se por sociedade a todo o conjunto de indivíduos da mesma 

espécie, que habitam no mesmo espaço geográfico, organizam-se semelhantemente e 

compartilham ideologias, conhecimentos, crenças, comportamentos e valores. A essa 

semelhança física e moral entre indivíduos unidos num grupo chama-se “cultura”. 

Em harmonia com Marconi e Presotto (2010), a cultura é o desenvolvimento do 

indivíduo por meio da educação. Quer dizer, é a identidade que o indivíduo constrói 



 

12 
 

espelhando-se nos seus superiores (pais, professores e outros indivíduos mais velhos 

em relação a si mesmo). 

O processo educativo começa quando o indivíduo nasce, e consiste na transmissão de 

experiências acumuladas ao longo dos tempos pelos indivíduos mais antigos da 

sociedade em que o indivíduo vem a nascer. 

Todo e qualquer indivíduo que convive com pessoas está sujeito a ter cultura, pois, 

sofre influência dos outros, e esforça-se a buscar ser cada vez mais semelhante ao seu 

grupo. Educação, portanto, é esse ciclo de influências. 

A educação, pode ocorrer tanto em ambiente social quanto em ambiente escolar. 

Independentemente do ambiente em que o indivíduo seja educado, a finalidade é 

sempre retornar à estrutura social, contribuindo igualmente na continuidade histórica 

da sociedade.  
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Escola-Sociedade-Cultura: Uma Relação de Interdependência 

A escola, a sociedade e a cultura, são conceitos muito discutidos no campo das 

ciências sociais e o debate literário tende a ficar cada vez mais intenso entre os 

pensadores, dificultando assim a chegada a um consenso. 

Apesar de serem conceitos que representam coisas diferentes, estes três (3) são 

inseparáveis quando trata-se da vida do homem em sociedade. Esta relação de 

interdependência pode ser deduzida assim: 

O homem é um ser social, e compartilha conhecimentos, comportamentos, e valores 

com o seu grupo social. Quaisquer comportamentos, conhecimentos ou valores que 

sejam comuns a um grupo constituem a cultura desse grupo. Todo novo membro do 

grupo deve aprender a cultura do grupo de modo a integrar-se no seio dos outros. 

Ou, de forma esquemática: 

Figura 1: Relação de interdependência Escola-Sociedade-Cultura. FONTE? 

 

Como a escola transmite a cultura do grupo aos seus membros mais novos, ligando 

assim o indivíduo ao seu grupo social, então a “escola é uma instância de reprodução 

cultural da sociedade”. 

Escola

Sistema de transmissão da 
cultura aos novos membros 

da sociedade

Cultura

Conjunto de conhecimentos, 
comportamentos e valores 

comuns de um grupo social.

Sociedade

Grupo de pessoas que 
compartilham 

conhecimentos, 
comportamentos e valores.
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CAPÍTULO III: METODOLOGIAS 

Neste capítulo, serão abordados os assuntos referentes à pesquisa que deu origem a 

este trabalho, a começar por identificar o local de pesquisa, seguindo pela 

caracterização dos aspectos metodológicos da pesquisa, depois a descrição da 

população e da amostra seleccionada. E, posteriormente, abranger os procedimentos 

de recolha de dados, delimitar o objecto de estudo e descrever o fenómeno pesquisa. 

3.1. Caracterização da Área de Estudo 

Macuse, é um Posto Administrativo que se localiza na região centro do país, situado 

na costa da província da Zambézia, distrito de Namacurra, separado a uma corta 

distância a nordeste do porto fluvial de Quelimane. Dista … km da sede da Vila de 

Namacurra. 

Além de fazer fronteiras com os distritos de Maganja da Costa, Nicoadala e 

Quelimane, o Posto Administrativo de Macuse é banhado pelo oceano Índico. A sua 

localização estratégica favorece a prática de actividades económicas, as quais 

constituem a base de sustento da população local; são elas: a agricultura (na produção 

de arroz, legumes, cana-de-açúcar e feijão), a pesca e a pastorícia (na criação de gado 

bovino, caprino). 

3.2. Características Físicas da Escola 

A Escola Primária Completa Centro Manonga é uma instituição humilde, com infra-

estruturas carentes de melhoria, no entanto, o processo lectivo desenrola-se em: 

➢ 3 Salas de construção convencional; 

➢ 2 Salas de construção precária; 

➢ 2 Casas de banho para professores e alunos; 

➢ 1 Campo de futebol 11; 

➢ 1 Poço de água; 

➢ Pátio escolar extenso, composto por árvores de sombra e de fruta. 

Como pôde-se ver, a escola não possui um bloco directivo/administrativo ou 

secretaria. Contudo, o material didáctico essencial para o uso quotidiano fica num 

canto duma das salas, enquanto o director, a pedagógica e o administrativo trabalham 
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debaixo duma árvore no pátio escolar. Aí fica também explícito que não tem sala de 

professores, por isso, estes também, esperam pelo tempo das aulas debaixo da árvore. 

O material de mais grande valia, como pautas, carimbo e outros, ficam na posse da 

direcção da escola, evitando assim ameaças à privacidade da instituição. 

3.3. Natureza da Pesquisa 

Quanto à abordagem do problema, as pesquisas classificam-se em: pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa. 

Segundo Neto (2017), a pesquisa quantitativa é aquela que identifica-se pela 

objectividade. Este tipo de pesquisa pressupõe que tudo pode ser quantificado, 

traduzindo em números as opiniões. Geralmente é aplicada em estudos descritivos que 

buscam relacionar variáveis ou investigar a relação entre fenómenos. 

A pesquisa qualitativa, portanto, é aquela que busca entendimento sobre a natureza de 

um fenómeno social, ela tenta compreender os significados. Não é objectiva e 

apresenta uma concepção funcionalista da ciência. (Neto, 2017)).  

Já que as ciências sociais têm sua especificidade, pressupõe-se uma metodologia 

própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado 

ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 

permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 

1997: 34). 

Consentiu-se em tratar os dados pela abordagem qualitativa porque o problema da 

pesquisa “de que modo a escola reproduz a cultura da sociedade”, é de carácter 

descritivo, isto é, o objectivo da pesquisa é esclarecer o fenómeno da reprodução da 

cultura. Para tal será necessária uma abordagem qualitativa fundamentada com vista a 

alcançar os resultados esperados. 

3.4. Tratamento de Dados 

Neste trabalho, os dados serão abordados de forma qualitativa. Ordenadamente serão 

apresentados, discutidos e interpretados segundo a sua relação com o marco 

conceptual, e a relação entre as respostas dos informantes. 
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Os dados serão apresentados por narrativas, consolidadas com base em todas as 

respostas dadas pelos informantes, de modo a ter uma resposta global. Dependendo da 

resposta, os dados poderão ser apresentados em tabelas. 

3.5. Quanto aos Objectivos da Pesquisa 

Quanto aos objectivos, a pesquisa pode ser, exploratória, descritivas e explicativas. 

Neste caso, foi empregue a pesquisa explorátoria. 

Segundo GIL, (2008, 27). “As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com 

objectivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

facto. Este tipo de pesquisa é escolhido especialmente quando o tema escolhido é 

pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”.  

Sustenta ainda que as pesquisas exploratórias constituem, na maioria dos casos, a 

primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema é bastante genérico, 

tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da 

literatura, discução com especialista e outros procedimentos. O produto final deste 

processo torna-se um problema mais esclarecido, passível de investigações posteriores 

e mais rigorosas. 

A razão de escolha desta modalidade de pesquisa centra-se, fundamentalmente, no 

facto de o assunto em estudo ser de natureza muito complexa e envolver uma 

diversidade de campos científicos, pois, para melhor esclarecimento do tema em 

estudo, seria necessário ter como base da pesquisa um problema mais claro e critérios 

rigorosos de investigação.  

3.6. Instrumentos de Recolha de Dados 

Observação Sistemática 

A observação é nada mais que o uso dos sentidos com vista a adquirir conhecimentos. 

Porém, para ser validada como um procedimento científico, a observação deve:  servir 

a um objectivo de pesquisa formulado; ser sistematicamente planeada e ser submetida 

à verificação e controlo de validade e precisão. (Gil 2008). 
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Diz-se “sistemática” àquela observação que tenha por objectivo a descrição de 

fenômenos ou a testagem de hipóteses. E, por ser sistemática, o pesquisador precisa 

elaborar um plano que estabeleça: 

➢ O que deve ser observado; 

➢ Como deve ser observado. 

Nesse trabalho, para o uso desse instrumento, teve-se como ponto de partida o 

destacamento do que devia ser observado, tendo em conta a sua relação com o 

objectivo geral da pesquisa. Feito isso, o descobrimento dos possíveis momentos e 

critérios de observação, e identificação das melhores opções de registração das 

informações. 

Questionário  

SEVERINO (2007; 125), chama o questionário de “conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 

parte dos sujeitos pesquisados, com vista a conhecer a opinião dos mesmos sobre os 

assuntos em estudo. Podem ser questões fechadas ou questões abertas”. 

As respostas para as questões fechadas devem ser pré-definidas pelo pesquisador e 

escolhidas pelo pesquisado. Mas para questões abertas, o sujeito pesquisado elabora 

as respostas com suas próprias palavras. Normalmente, o questionário deve ser 

testado, depois revisado e, finalmente, destinado ao sujeito alvo da inquirição. 

 Para este trabalho particularmente, o questionário foi elaborado em função dos 

objectivos específicos, focalizando cada pergunta a um  desses obejectivos. A 

princípio foram concebidas 17 perguntas que seguidamente ficaram submissas a um 

pré-teste antes da pesquisa final. No pré-teste, participaram 4 professores estagiários, 

formandos da EPF, equilibrados por género, 2 do masculino e outros do femenino. O 

pré-teste serviu para medir a relência das perguntas pelo olhar às respostas obtidas. 

Feita essa medição, as 17 perguntas resumiram-se apenas em 4 perguntas abertas, as 

quais guiaram a pesquisa. 
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Entrevista  

Segundo Severino (2007), a entrevista é uma técnica que permite a recolha de 

informações, directamente tiradas do sujeito pesquisado. O entrevistador pergunta, o 

entrevistado responde, e o primeiro registra as informações.  

A colecta de dados para este trabalho, por meio deste instrumento, deu-se 

especificamente pela entrevista não-directiva. 

Chama-se, pois, de entrevista não-directiva à toda aquela que permite obter 

informações do sujeito a partir do seu discurso livre. Onde o papel do entrevistador é 

criar um ambiente de diálogo livre de modo que o entrevistado fale naturalmente, sem 

rigorosidade com questões pré-elaboradas. (Severino, 2007) 

Para sua operacionalização, procedeu-se a planificação do diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado, elaborando duas perguntas principais, sendo que outras 

viriam espontaneamente de acordo com as respostas do entrevistado durante o 

realização da entrevista. 

3.7. Análise de Dados 

Segundo Best (1972, 152), a análise de dados “representa a aplicação lógica dedutiva 

e indutiva do processo de investigação”. (apud Lakatos (2003, 167). 

Sustenta Lakatos que a importânica dos dados não está em si mesmos, mas em 

proporcionarem respostas à investigação. 

Nesse âmbito, os dados colectados para constituir este trabalho, serão tratados no 

capítulo a seguir, e, terão, em princípio, uma observância qualitativa. Em critério, os 

dados serão apresentados, discutidos e interpretados segundo a sua relação com o 

marco conceptual, e a relação entre as respostas dos informantes, de modo que, em 

fim, seja possível comprovar ou refutar as hipóteses e obter uma resposta mais 

elaborada. 

Os dados serão apresentados por narrativas, descritas com base em todas as respostas 

dadas pelos informantes, de modo a ter uma resposta global. Dependendo da resposta, 

os dados poderão ser apresentados em tabelas. 
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3.8. População e Amostra 

População … (Em falta devido aos dados que se esperam da escola). 

 

Amostra 

Do universo populacional, foram seleccionados 261 elementos para constituir o grupo 

alvo da pesquisa. A selecção da amostra foi do tipo sistemática, que segundo Gil 

(2008), é uma variação da amostragem aleatória simples. A sua aplicação requer que a 

população seja de modo tal que cada um dos seus elementos possa ser unicamente 

identificado pela posição; nesse caso, aluno, professor, director, etc. 

Nos 261 elementos seleccionados, 2 eram o director e a directora adjunta pedagógica, 

2 professores do quadro de pessoal – um homem e uma mulher – e 13 professores 

estagiários : 7 mulheres e 6 homens. Assim, totaliza 17 elementos do corpo docente e 

directivo. Os outros 244 são alunos do turno da manhã, 118 mulheres e 126 homens. 

No total, foram 127 mulheres e 134 homens. Eis a amostra ilustrada em tabela. 

Tabela 1: Amostra Seleccionada 

 

Instituição 

 

Designação 

Gênero 

M Total 

EPC – Centro Manonga Direcção 1 2 

EPC – Centro Manonga Professores 1 2 

EPC – Centro Manonga Professores Estagiários 7 13 

EPC – Centro Manonga Alunos 118 244 

Total Geral  127 261 

Obs: Dados fornecidos pela escola, tabela adaptada pelo autor. 

 

3.9. Procedimentos para a recolha de dados 

 

A recolha de dados, ocorreu em ambiente social, aonde o grupo alvo da pesquisa 

manifestava, normalmente, o seu comportamento, enquanto o pesquisador colectava 

as informações relevantes para o problema de pesquisa. Nesse sentido, a recolha de 

dados subordinou-se aos princípios do estudo de campo. 
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O “estudo de caso” é uma modalidade de pesquisa não-experimental. Diz-se pesquisa 

não-experimental à aquela que estuda a relação existente entre duas ou mais variáveis, 

ou conceitos, de um dado fenómeno ou evento, sem manipular as tais variáveis. 

De acordo com Goldenberg (2004; 33) o estudo de caso é uma modalidade de 

pesquisa qualitativa, que analisa de maneira holística e mais completa possível, uma 

dada unidade social, seja um indivíduo, família, instituição, ou comunidade. 

O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de 

diferentes técnicas de pesquisa, com objectivo de apreender a totalidade de uma 

situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de uma 

investigação profunda sobre um objecto delimitado, o estudo de caso possibilita a 

penetração social, não conseguida pela análise estatística. 

Para estudar o objecto da pesquisa deste trabalho, o pontapé de partida deu-se pela 

profunda e exaustiva revisão da literatura, combinação de conceitos e teorias que 

deram origem ao problema e tema de pesquisa. Posteriormente, foram formuladas 

hipóteses, em prol das quais, conceberam-se roteiros de observação, de entrevista e 

questionário; instrumentos planeados de acordo com os objectivos da pesquisa e as 

respectivas variáveis. Já concebidos os instrumentos de colecta de dados, prosseguiu-

se com a colecta de dados, o fenómeno pesquisa, que decorreu em tempo 

determinado.  

Os instrumentos de colecta foram aplicados um de cada vez e em circunstâncias 

diferentes, permitindo a concentração do pesquisador para a captação dos dados 

colectados, necessários para comprovar ou refutar as hipóteses por meio da sua 

análise e interpretação. 

3.10.  Objecto de Estudo 

Na realização desta pesquisa, sobre “A Escola como Instância de Reprodução Sócio-

Cultural”, o objecto a ser estudado é o processo de “reprodução da cultura”. Por assim 

dizer, o que se pretende ao culminar o trabalho é ter explorado o máximo de detalhes 

possível sobre o fenómeno da renovação da cultura, renovação nesse caso, implica a 

aplicabilidade dos conhecimentos, dos valores, das técnicas e dos comportamentos 

transmitidos dos mais velhos aos mais novos através da educação escolar, 

sistematizada e consciente. 
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3.11.  Questões Éticas na Pesquisa 

Perante a realização da pesquisa para este trabalho, foram observadas algumas 

questões de ética como forma harmonizar os informantes com o trabalho ora em 

curso. 

Todos os informantes receberam a garantia de que a pesquisa não era mais que um 

trabalho de conclusão de curso e que as informações não seriam usadas para outros 

fins, e ainda, que a inquirição não era obrigatória, qualquer informante que opta-se 

isentar-se de fazer parte e não teria nenhuma sanção, nem implicação contra a sua 

opinião. O grupo alvo seleccionado participou na pesquisa por livre e espontânea 

vontade, com consentimento de aderência. 

Ao consentir participar da pesquisa, assegurou-se que os dados de nenhum informante 

seriam publicados, senão apenas a descrição de sua categoria ocupacional na escola, 

se é professor ou estudante ou quem. Nesse ângulo de ideia, os informantes 

beneficiam-se da prevenção de dados pessoais neste trabalho. 
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CAPÍTULO IV: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

Neste capítulo, tratar-se-á dos dados colectados na pesquisa, a fim de atribuir-lhes 

significado. Para tal serão apresentados e interpretados os dados. A apresentação será 

feita por instrumento de recolha de dados, isto é, começaremos pelos dados do 

questionário, depois da entrevista, e por fim, da observação. Terminada a 

interpretação dos dados, seguirá uma breve síntese do capítulo de modo a dar uma 

visão geral dos resultados. 

4.1. Tratamento de Dados 

4.1.1. Dados Colectados por meio do Questionário  

Questionário Dirigido à Direcção da Escola 

Pergunta 1: Quais são os membros integrantes do conselho da escola e que papeis 

desempenham? 

Objectivo: Comprovar a participação activa da comunidade nas decisões sobre o 

processo educativo. 

Resposta: O conselho da escola é constituído por: direcção da escola, corpo docente, 

corpo discente, administrativo e a comunidade local. O conselho está dividido em três 

áreas que são: assuntos sociais, assuntos pedagógicos, assuntos financeiros.  

A comunidade intervém nos assuntos sociais, onde trata-se das responsabilidades da 

família, dos colegas e professores no PEA. O corpo docente intervém nos assuntos 

pedagógicos, tendo cuidado sobre a revisão curricular, a planificação e execução do 

PEA, o diagnóstico semestral ou anual, etc. O administrativo responsabiliza-se dos 

assuntos financeiros, zelando pelos recursos de trabalho, material didáctico, etc. A 

direcção da escola participa em todas áreas do conselho da escola, pois, deve estar a 

par de tudo, uma vez que representa a escola. 

Conclusão: O conselho da escola não é uma constituição fantasma, isto é, os 

membros que o constituem têm formas exclusivas de intervir, cada qual numa área 

específica e outros em duas ou mais áreas, como é o caso da direcção da escola, que 

participa em todas áreas. 
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A comunidade está a par dos planos escolares, curriculares e dos objectivos que se 

pretendem alcançar. Os educandos continuam frequentando a escola porque a 

comunidade reconhece a sua importância para a vida social. 

Pergunta 2: Acha que os conhecimentos transmitidos na escola beneficiam 

directamente a vida do aluno na comunidade? Explique como. 

Objectivo: Analisar a importância dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, do 

ponto de vista do domínio afectivo da aprendizagem. 

Resposta: Os conhecimentos que os alunos adquirem na escola têm, “sim”, 

beneficiado a vida destes na comunidade. 

A maneira como o benefício da aprendizagem se manifesta no seio da comunidade 

não é fácil de descrever porque os alunos aplicam os seus conhecimentos directa ou 

indirectamente, consciente ou inconscientemente no convívio social, a começar pela 

mudança no próprio comportamento. Outras manifestações observáveis que os pais e 

encarregados de educação frequentemente comunicam a escola são: 

➢ Habilidades comunicativas em língua portuguesa; 

➢ Civilidade na convivência social; 

➢ Ensino de alfabeto e leitura, e ajuda com os TPC dos mais novos; 

Apesar desse feedback, o benefício dos conhecimentos na vida dos alunos não se 

aplica a todos eles devido ao facto de que, para alguns alunos e as suas famílias, a 

escola não é uma necessidade, mas sim, uma opção de recreação e socialização das 

crianças, esperando pela idade certa para realizar outras actividades que se 

consideram primárias para a vida. 

Conclusão: Visto que os conhecimentos que os alunos adquirem na escola são 

manifestados ora por forma de comportamento ora por partilha com os outros, 

convém dizer que existem evidências de que os alunos são interessados pela 

aprendizagem, o que se vê na satisfação que os pais e encarregados de educação 

comunicam à escola ao mencionar comportamentos novos que se notam nos seus 

educandos. 
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Pergunta 3: Mencione pelo menos 5 habilidades que se esperam no aluno ao 

concluir o Ensino Primário (EP). 

Objectivo: Descrever as qualidades que se pretendem atribuir ao aluno até ao fim do 

EP. 

Resposta: A meta da escola é que ao concluir o EP, independente de continuar com os 

estudos ou não, o aluno torne-se hábil, sendo munido de conhecimentos e 

competências básicas, planificadas para este nível de ensino. De muitas habilidades 

que o aluno deve desenvolver durante 7 anos de escola, algumas são: 

➢ Domínio de comunicação oral e escrita em língua portuguesa 

➢ Domínio de operações matemáticas elementares 

➢ Domínio da história do mundo: evolução das sociedades e instituições. 

➢ Domínio da natureza: conceitos, problemas, prevenção. 

➢ Domínio de pensamento criativo 

Conclusão: As habilidades que foram mencionadas como esperadas no aluno ao 

concluir o EP comportam um grande valor social, pois, prevê-se que ao concluir o EP, 

o aluno tenha obtido saberes teóricos e práticos de diferentes áreas, suficientes para 

garantir enquadramento do aluno na sociedade e prepará-lo para progredir na 

escolaridade. Com vista a promover a interacção activa entre os membros da 

sociedade moçambicana, o EP focaliza-se em instruir o aluno a comunicar-se em 

língua portuguesa fluentemente. 

E como a sociedade evolui, a escola primária cuida também de historiar a vida dos 

povos passados como forma de inspirar os povos modernos, moderando assim o 

pensamento lógico e crítico, as artes, os comportamentos aceitáveis e os cuidados a 

ter com a natureza e o meio ambiente. Com esse conjunto de conhecimentos o aluno 

torna-se integrante activo de uma sociedade cada vez maior e complexa, podendo a 

partir daí desenvolver muitas outras habilidades. 

Pergunta 4: Quais são os recursos e que facilitam o desenvolvimento dessas 

habilidades ao longo das 7 classes do EP? 
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Objectivo: Identificar dentro realidade escolar a origem das habilidades que o aluno 

deve ter ao concluir o EP. 

Resposta: O desenvolvimento dessas habilidades não depende de um recurso 

específico, depende de todo o processo educativo. Tudo começa e termina nas 

disciplinas curriculares porque elas tratam de todos os assuntos relevantes que se 

aprendem na escola, inclusive o comportamento cívico. Das habilidades mencionadas, 

as disciplinas que contribuem são: Português, Matemática, Ciências Sociais, Ciências 

Naturais, Educação Visual e Ofícios. Existem outras disciplinas pendentes 

comportando outras habilidades. 

Os professores realizam grande esforço para fazer com que os conhecimentos 

contidos nos livros sejam dominados pelos alunos, e pela prática tenham habilidades. 

Conclusão: Ao dizer que o desenvolvimento das habilidades no aluno é condicionado 

não por um recurso específico, mas por todo o “processo educativo”, fica 

subentendido que tudo e todos que acompanham a escolaridade das crianças são 

recursos desse processo educativo. Sendo assim, esses recursos podem ser: o conselho 

da escola (professores, colegas, administrativo, direcção e a comunidade em geral) e o 

material didáctico.  
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4.1.2. Dados Colectados por meio da Observação 

Por meio da observação foram observados os seguintes aspectos: 

➢ Promoção de Códigos de Conduta; 

➢ Aperfeiçoamento da Matéria pelos Alunos 

➢ Tratamento de Temas Transversais (Saúde, higiene, meio ambiente) 

Observação sobre a Promoção de Códigos de Conduta 

Objecto de observação: As técnicas usadas pela escola para transmitir normas de 

convivência social que todo agente da divisão social deve observar. 

Resultados Colectados: No sentido de garantir que os alunos aprendam as normas de 

convivência social, o conselho da escola, que se constitui por membros da 

comunidade local assim como da comunidade escolar, adere a critérios estratégicos 

que levem os alunos a praticar as normas, e com base nessa prática aperfeiçoem os 

comportamentos desejados. Os critérios mais destacados são: a divulgação do 

Regulamento Interno da Escola, esclarecendo as consequência de não obedecê-lo, a 

intensificação de aulas na disciplina de “Educação Moral e Cívica”, e principalmente, 

o controlo da socialização entre alunos no espaço escolar, com intervenções morais 

sempre que necessário. 

O critério de controlo da socialização entre alunos na escola tende a ser o mais 

utilizado, uma vez que ali, os alunos convivem como uma comunidade menor. 

Conclusão: Para efectivar-se a apreensão dos códigos de conduta pelos alunos, a 

escola recorre a duas vias técnicas: a primeira baseada em estabelecimento de normas 

obrigatórias, e a outra baseada em condicionamentos para que o próprio aluno 

eduque-se por meio da auto-reflexão. A primeira via compreende o regulamento 

interno da escola e a educação familiar; enquanto a segunda via compreende todos os 

aspectos da socialização quotidiana escolar. 

Observação sobre o Aperfeiçoamento da Matéria pelos Alunos 

Objecto da Observação: Os meios didácticos recorridos para garantir o 

aperfeiçoamento da matéria estudada na sala de aulas. 
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Resultados Colectados: Uma vez que a escola não alberga plataformas como 

biblioteca, oficina, etc., o contacto que o professor estabelece entre o aluno e matéria 

durante uma aula teórica na sala, não é suficiente para proporcionar uma 

aprendizagem eficiente, aliás, algumas disciplinas ou matérias podem ser tratadas de 

maneira puramente teórica, dependendo da sua natureza, mas aulas características de 

disciplinas como educação visual, ofícios, ciências naturais e outras, precisam sim, de 

material didáctico extra, que ajude na compreensão dos conceitos transmitidos. 

Face a este facto, a EPC – Centro Manonga, beneficia-se de materiais didácticos 

semanalmente produzidos (com material local reciclado) pelos formandos da EPF, 

constituindo para eles, uma parte integrante da sua formação. Geralmente, os 

principais instrumentos produzidos são: cartazes, objectos e imagens. Ao longo das 

Práticas Pedagógicas, que se estendem de Fevereiro a Novembro de cada ano lectivo, 

os formandos (estagiários) medeiam aulas nesta escola primária, manuseando o 

material didáctico consoante o tema. 

 Algumas vezes, os próprios professores da escola elaboram o material didáctico, mas, 

por parte destes, o nível de empenho é fraco, principalmente porque alegam estar 

dando espaço aos estagiários para formarem-se com alto nível de qualidade. Não 

obstante, o trabalho dos formandos em prol do aperfeiçoamento da matéria vem sendo 

uma solução eficaz e os seus resultados satisfatórios, mesmo que não na totalidade. 

Conclusão: A EPC – Centro Manonga em si mesma não reúne condições de leccionar 

além da teoria, mas, nem por isso facilita a baixa qualidade de ensino, pois, devido a 

sua relação com a EPF, recebe apoio constante no que diz respeito ao 

aperfeiçoamento da matéria por parte dos alunos. O aperfeiçoamento referido aqui 

não significa domínio completo da matéria nem aula prática como tal, mas pelo 

menos uma aproximação sustentável entre o aluno e o objecto de estudo, permitindo-

lhe abrir horizontes para aprendizagens posteriores. No entanto, esta escola lida, o 

máximo possível, com o melhoramento do PEA. 

Observação sobre o Tratamento de Temas Transversais (Saúde e Higiene, Meio 

Ambiente) 
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Objecto de Observação: As oportunidades usadas para discutir os temas transversais 

nos tempos lectivos. 

Resultados Colectados: Sendo que os temas transversais aparecem em diferentes 

situações do EA, incluídos em vários temas de disciplinas diferentes, os professores – 

incluindo estagiários – da EPC – Centro Manonga, discutem com os alunos sobre 

estes temas usando de oportunidades como: “análise de passagens textuais” e 

“afunilamento de temas sobre doenças e formas de prevenção”. 

Análise de Passagens Textuais: Normalmente, os textos têm um título que espelha o 

assunto que se pretende transmitir, mas ao longo de um texto, podem ser encontrados, 

em pequenas frases ou parágrafos, alguns aspectos mencionados sem detalhes, mas 

que podem, por sua vez, ser tratados como títulos ou temas, por exemplo, a “gestão do 

meio ambiente”. Em casos assim, os professores orientam primeiramente a leitura e 

compreensão do texto e, depois, a análise e interpretação desse mesmo texto. Nesta 

segunda fase, os trechos no texto são tratados com mais detalhes, sendo que noutros 

casos são temas transversais, os quais são discutidos e às vezes culminam com uma 

acção, por exemplo: limpar o pátio escolar após discutir sobre o lixo e as formas de 

tratá-lo. 

Afunilamento de Temas sobre Doenças e Formas de Prevenção: A disciplina de 

Ciências Naturais, em quase todas as classes do EP, constitui-se por unidades 

temáticas que abordam sobre as doenças e as formas de preveni-las. Os temas que 

compõem estas unidades temáticas, geralmente fazem menção à questão de “saúde e 

higiene”, que são temas transversais, passíveis de ser incluídos na aula. Na EPC – 

Centro Manonga, os professores tratam destes assuntos, e aparentemente colhem bom 

fruto, pois ao mesmo tempo que se fala da importância da saúde e higiene, vêem-se 

também as consequências de remediar, que são as próprias doenças estudadas. 

Conclusão: Se os alunos manifestam-se ou não com dado nível de interesse que os 

permita tornar os conhecimentos transversais em realidades consolidadas na vida real, 

não constitui mais responsabilidade dos professores ou da escola, obviamente, a 

escola cuida de preparar os alunos para a vida com o máximo de competências 

possível. 
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Oportunamente, os professores incluem os temas transversais nas aulas de letras e 

ciências sociais e humanas, e ciências da natureza. Com isso, mesmo que um aluno 

não progrida nos estudos até aos níveis académicos mais altos, o pouco de questões 

tratadas ao longo do EP podem ser suficientes para integrar-se conscientemente na 

sociedade. 

4.1.3. Dados Colectados por meio da Entrevista 

Entrevista Destinada aos Professores (e Estagiários) 

Pergunta 1: No contexto escolar, que é que significa a “formação do homem”? 

Objectivo: Explicar a finalidade da educação como factor influenciador da identidade 

pessoal. 

Resposta: A formação do homem, no contexto escolar, significa: 

➢ Transmitir conhecimentos necessários para o domínio da ciência; 

➢ Desenvolver capacidades técnicas para resolução de problemas; 

➢ Influenciar o homem a aderir-se à civilização e socialização; 

➢ Garantir acesso ao mercado de emprego para as novas gerações; 

➢ Promover comportamentos baseados na ética e na moral; 

Conclusão: A formação do homem, na escola, consiste numa grande variedade de 

objectivos que se pretendem alcançar, no entanto, não se deve discriminar nenhuma 

das significações dadas como resposta à pergunta sobre o que é formar o homem, mas 

é possível identificar um eixo comum entre todos os significados dados. Em outras 

palavras, com base na resposta, pode-se resumir que a formação do homem significa 

induzir o indivíduo humano a revestir-se de características psico-sócio-culturais que 

são prestigiadas pela sociedade. 

Pergunta 2: Acha que um indivíduo não escolarizado pode apresentar 

competências eficazes de adaptação à vida? 

Objectivo: Explicar a importância da educação escolar para o aluno como sujeito 

activo da estrutura e da organização social. 
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Resposta: Com certeza, uma pessoa não escolarizada pode apresentar competências, 

até suficientes para sobreviver, um exemplo concreto é que existem pessoas que não 

foram alfabetizadas e nunca frequentaram a escola mas conseguem realizar muitas 

actividades para o seu bem-estar. Na verdade ser competente é mesmo que ser capaz 

de agir sobre a realidade da vida. 

Perguntas Subjacentes da Pergunta 2 

1ª. Como é que se desenvolvem as competências com base nas experiências do dia-

a-dia? 

Resposta: O desenvolvimento de competências a partir das experiências dá-se pela 

prática de comportamentos e acções inspirados nos membros mais velhos da 

sociedade. Por exemplo: um indivíduo que cresce na companhia de mecânicos, não 

precisa de formação especializada para tornar-se mecânico, apenas pratica a mecânica 

e aperfeiçoa-se. 

Outra maneira de desenvolver competências fora da escola é o acto de corrigir erros. 

Erros são os fracassos que um indivíduo vive ao deparar-se com uma situação nova, 

sendo desafiado a adaptar-se sem nenhuma ajuda, aí, o indivíduo vê-se obrigado a 

fazer qualquer coisa de modo a ultrapassar o episódio, mas como sendo algo novo, 

nem sempre faz a coisa certa. Neste âmbito, esse indivíduo desenvolve suas 

competências a medida que vai experimentando sugestões de acção, detectando 

falhas, possibilidades e impossibilidades, até chegar a solução desejada. No fim das 

contas, além de saber resolver o problema, esse indivíduo desenvolveu conhecimentos 

distintos sobre o objecto trabalhado. 

2ª. Fale da diferença que existe entre as competências de uma pessoa escolarizada e 

as competências de uma pessoa não escolarizada. 

Resposta: A diferença entre as competências adquiridas na escola e as competências 

adquiridas pela experiência prática reside em: natureza e aplicação. 

Quanto à Natureza 

As competências que se adquirem pela experiência caracterizam-se por: 
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➢ Ser espontâneas: e 

➢ Ser assistemáticas; 

Pelo contrário, as competências que se adquirem na escola caracterizam-se por: 

➢ Ser intencionais; e 

➢ Ser sistemáticas. 

Tabela 2: Diferença – quanto à natureza – entre as competências adquiridas por 

experiência e competências adquiridas na escola. 

 

Competências Adquiridas por Experiência Competências Adquiridas na Escola 

Espontâneas Assistemáticas Intencionais Sistemáticas 

São determinadas pela 

acção, e não englobam 

objectivos a alcançar, 

isto é, visam apenas 

promover a prática 

para o domínio do 

saber fazer. 

Aceitam quaisquer 

condições e não 

determinam 

metodologias ou 

técnicas para ligar o 

sujeito ao objecto. 

Obedecem a 

objectivos 

previamente 

formulados, que 

se pretendem 

atingir ao fim do 

processo. 

Baseiam-se em 

condições, 

metodologias e 

técnicas de contacto 

entre o sujeito e o 

objecto. 

Obs: Dados fornecidos pelos professores; descrição e tabela elaborados pelo autor. 

Quanto à Aplicação 

As competências tidas por experiência são aplicadas por “costume”, enquanto as 

competências adquiridas na escola são aplicadas por “conveniência”. 

Tabela 3: Diferença – quanto à aplicação – entre as competências adquiridas por 

experiência e competências adquiridas na escola. 

Aplicação por Costume Aplicação por Conveniência 

O sujeito competente aplica suas 

competências praticando as mesmas 

acções que viu os seus antecessores 

praticarem. Significa dizer que as 

O sujeito competente tem 

conhecimento de como praticar as 

acções, porém, não as aplica sem um 

prévio balanço de viabilidade ou 
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competências adquiridas por da 

experiência são aplicadas de maneira 

acrítica, trilhando os mesmos caminhos 

repetidas vezes. 

inviabilidade. Significa dizer que as 

competências adquiridas na escola são 

aplicadas criticamente, pela selecção de 

vias justificadas por estudo. 

Obs: Dados fornecidos pelos professores, descrição e tabela elaborados pelo autor. 

Conclusão: Obter competências para a vida é algo que pode acontecer tanto na escola 

quanto fora da escola. Tanto o que adquire competências na comunidade quanto o que 

adquire na escola, estão sujeitos a ter sucesso. Na escola, a aprendizagem obedece a 

critérios sistemáticos, enquanto na comunidade, aprender depende de circunstâncias. 

A diferença entre duas pessoas, uma escolarizada e outra não, é que a primeira reúne 

competências fundadas por meio da lógica e da razão, com justificativas mensuráveis 

(ciência), enquanto a segunda reúne competências fundadas na aparência das coisas, 

com justificativas impossíveis de se mensurar (crença, senso comum). 

4.2. Discussão de Dados 

Tal como observara Althusser (1980), que a escola ensina conhecimentos científicos 

ao mesmo tempo que ensina os padrões de comportamento, assim é na EPC – Centro 

Manonga, de acordo com os dados colectados e já tratados.  

Pela pergunta 3 do questionário dirigido à direcção da escola, sobre as habilidades que 

se esperam no aluno ao concluir o EP, obteve-se uma resposta que traduzida deu a 

entender que a escola, pelos objectivos do governo, visa transmitir saberes teóricos e 

práticos para o aluno integrar-se na sociedade, e doutro lado, os mesmos saberes 

servem de base para frequentar outros níveis de ensino. Baseado nisto, a EPC – 

Centro Manonga reproduz no aluno uma identidade mista, em parte científica, em 

parte cívica ou comportamental. 

Respondendo ao problema deste trabalho, “de que modo a escola reproduz a cultura 

da sociedade?” Foram analisados os resultados da observação sobre a promoção de 

códigos de conduta, e deduziu-se que para efectivar-se a apreensão dos códigos de 

conduta pelos alunos, a escola recorre a duas vias técnicas: a primeira baseada em 

estabelecimento de normas obrigatórias, e a outra baseada em condicionamentos para 

que o próprio aluno eduque-se por meio da auto-reflexão.  



 

33 
 

Em alusão à pergunta 4 do questionário dirigido à direcção da escola, a resposta do 

pessoal inquirido resume que as habilidades que os alunos possuem ao concluir o EP 

já vêem previstas, sendo incorporadas nas disciplinas curriculares, e assimiladas por 

meio do PEA. Os conteúdos principais dessas disciplinas trazem ainda, de maneira 

implícita, vários temas transversais em ciências sociais e humanas, ciências artísticas 

e ciências da natureza.  

Outro aspecto observado foi o aperfeiçoamento da matéria pelos alunos, que permitiu 

entender que por não haver plataformas como biblioteca, laboratório ou oficina, a 

EPC – Centro Manonga investe alto na produção de material didáctico como forma de 

evitar a superficialidade nas aulas. Os professores estagiários em formação na EPF 

são a força motriz nessa produção de material didáctico, trazendo novidades a cada 

semana, com diversidade de materiais como: cartazes, objectos e bandas desenhadas. 

Um pilar muito poderoso e capaz de responder ao problema deste trabalho é a 

resposta da segunda pergunta subjacente da pergunta número 2 da entrevista dirigida 

aos professores, que destinava-se a estabelecer diferenças entre as competências 

adquiridas na escola e as competências adquiridas pela experiência. 

Não houve ousadia para negar que uma pessoa pode obter competências sem estudar e 

ser bem sucedido. Entretanto, ficaram evidentes algumas diferenças consideráveis 

entre as capacidades duma pessoa assim e as capacidades duma pessoa escolarizada. 

As competências tidas pela experiência quotidiana são caracterizadas por ser 

espontâneas e assistemáticas, isto é, não são planificadas com antecedência e não são 

produzidas obedecendo a critérios ou metodologias e técnicas, ocorrem em qualquer 

ambiente social, sem rigorosidade. 

Outrora, as competências tidas na escola são caracterizadas por ser intencionais e 

sistemáticas, isto é, são planificadas com antecedência pela selecção do que se 

pretende ensinar ou aprender e são produzidas em ambientes de PEA, com 

metodologias e técnicas pensadas e com grande rigor nos objectivos a alcançar. Essa 

particularidade das competências adquiridas na escola, revela que os conhecimentos 

transmitidos são concebidos pelas gerações mais velhas e organizados de modo a 

influenciar as gerações novas.  
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Como as competências escolarmente tidas são pensadas e repensadas, a sua 

aplicabilidade na vida real é baseada na conveniência entre uma acção planificada e a 

realidade a que se destina, e caso não haja compatibilidade, a acção precisa de ser 

replanificada. O que não ocorre na aplicação das competências tidas por experiências, 

pois, independentemente da realidade a que se destine uma acção, não se replanifica 

acção alguma. 

Em palavras de mais fácil compreensão, como foi respondido à pergunta 1 da 

entrevista destinada a professores, CONCLUI-SE TAMBÉM QUE a formação do 

homem significa induzir o indivíduo humano a revestir-se de características psico-

sócio-culturais que são prestigiadas pela sociedade. 

Contudo, reproduzir a cultura da sociedade significa influenciar a identidade pessoal 

do aluno de acordo com os objectivos educacionais conferidos pelo Estado.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Neste último capítulo – de conclusão e recomendações – pretende-se discutir 

sinteticamente os elementos mais importantes do trabalho, com vista a esclarecer os 

resultados últimos da pesquisa, indicar a resposta do problema da pesquisa, satisfazer 

ao objectivo geral, e validar as hipóteses (na primeira parte), e deixar as 

recomendações finais (na segunda parte). 

5.1. Conclusão 

Havendo sido obedecidos todos os padrões metódicos para produzir este trabalho, 

inicialmente motivado pela noção de que existem 3 tendências da educação sobre a 

sociedade (sendo a primeira de redenção, a segunda de reprodução e a terceira de 

transformação), seguido pelo aprofundamento da segunda tendência – a de 

reprodução - que deu origem ao tema em estudo “A Escola como Instância de 

Reprodução Cultural da Sociedade” – estudo de caso da Escola Primária Completa 

Centro Manonga, é chegada, no entanto, a etapa culminante do trabalho. 

Este trabalho ora produzido, orientado pela questão norteadora: “de que modo a 

escola reproduz a cultura da sociedade?”, com objectivo geral de compreender o 

modo pelo qual a escola reproduz a cultura da sociedade, foi desenvolvido baseando-

se em 3 palavras-chave: escola, sociedade, cultura. A escola foi concebida como uma 

instituição pública ou privada, responsável pela formação do homem segundo os 

interesses do Estado. A sociedade, como todo o conjunto de indivíduos da mesma 

espécie, que habitam no mesmo espaço geográfico, organizam-se semelhantemente e 

compartilham a mesma cultura. E a cultura, como identidade colectiva que converte-

se à individual por intermédio da educação. 

Alusivo às metodologias, este trabalho baseou-se em estudo de caso, que por 

natureza, é um método próprio da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, por sua 

vez, é caracterizada pela sua atenção aos factos sociais, buscando a descrição com o 

máximo de detalhes possíveis, a fim de compreender tais factos de maneira 

aprofundada. Para a recolha de dados, o questionário, a observação sistemática e a 

entrevista foram os instrumentos seleccionados.  
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Os dados colectados na pesquisa, conforme foi dito antes, foram abordados de 

maneira qualitativa, pela descrição e explicação de eventos, a partir de narrativas, 

tabelas e figuras. 

Entretanto, ficou evidente pela discussão dos dados, que não são todos os alunos que 

conseguem progredir nos estudos, porém mesmo assim, a escola continua sendo para 

os que a frequentam, uma influenciadora poderosa na formatação da identidade 

pessoal. Ela torna o aluno, culto, cidadão integrante de uma sociedade complexa, 

aonde convive com os seus semelhantes, compartilhando experiências e construindo 

história. 

Contudo, sabendo que este trabalho tinha em vista dar a compreender o “modo” pelo 

qual a escola reproduz a cultura da sociedade, chega-se à seguinte explicação do 

“como”: 

“A escola reproduz a cultura da sociedade influenciando a formação da identidade 

pessoal do aluno conforme os objectivos educacionais conferidos pelo Estado”. 

A cultura reproduzida é, portanto, a organização socioeconómica, política e científica 

do país, que é comum entre os moçambicanos do Rovuma a Maputo e do Zumbo ao 

Índico. 

 

5.1.1. Validação das Hipóteses 

O trabalho foi desenvolvido, tendo em princípio as seguintes hipóteses: 

• Para que a escola reproduza a cultura, precisa de envolver os membros da 

sociedade na gestão da educação; 

• A escola consegue prolongar ou reproduzir a cultura da sociedade quando a 

educação que ela medeia valoriza algum aspecto dentro da tal cultura; 

• Reproduzir a cultura duma sociedade pode não significar manter os seus 

padrões de organização estáveis, mas sim, criar condições para continuar a sua 

historicidade. 
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Obtidos os resultados finais, todas as hipóteses foram comprovadas. A primeira 

porque os dados colectados revelam que a comunidade local intervém no processo 

educativo por meio do conselho da escola. A segunda porque os dados revelam que os 

conhecimentos adquiridos na escola beneficiam ao aluno na comunidade. E, a terceira 

porque os dados revelam haver disparidade nos resultados de aluno para aluno (alguns 

progridem e outros não), mas em todo caso, a organização social não sofre danos. 

5.2. Recomendações 

Concluído o trabalho, foram observados alguns fins de utilidade da pesquisa, e a parir 

dos resultados obtidos, ficam as seguintes recomendações: 

À Escola 

➢ Intensificar a mobilização da comunidade local para o combate aos factores da 

desistência escolar, pois, seria um gesto de condicionar o sucesso escolar das 

crianças e o desenvolvimento do país; 

➢ Proporcionar mais oportunidades de realização de actividades práticas com 

vista a melhorar a qualidade de ensino, justificável pelas habilidades dos 

alunos. 

Ao Governo 

• Atentar para a disposição das infra-estruturas da escola assim como para os 

recursos destinados ao processo de ensino-aprendizagem, pois, o 

aproveitamento pedagógico é também ditado pelas condições de trabalho. 

Aos Próximos Pesquisadores 

• Penetrar no assunto da reprodução cultural procurando analisar os factos que 

concorrem para a melhoria ou para o agravamento da qualidade dessa 

reprodução; 

• Procurar abordar sobre a influência da escola na reprodução de uma 

consciência independente no aluno (resolução de problemas, adaptação social 

ou auto-emprego).  
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Apêndices 

 

Questionário dirigido a gestores da escola 

 

Nome _______________________________, Cargo _________, Anos na gestão  ___ 

Residência____________________________________________________________ 

 

Perguntas 

1. Quais são os membros integrantes do conselho da escola e que papeis 

desempenham? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________ 

2. Acha que os conhecimentos transmitidos na escola beneficiam directamente a 

vida do aluno na comunidade? Explique como. _________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________ 

3. Mencione pelo menos 5 habilidades que se esperam no aluno ao concluir o 

Ensino Primário (EP). ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

4. Quais são os recursos e que facilitam o desenvolvimento dessas habilidades ao 

longo das 7 classes do EP? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

  



 

 
 

Roteiro de Entrevista destinada a professores (e estagiários) 

 

 

 

 

Perguntas de Base 

 

 

 

1.  No contexto escolar, que é que significa a “formação do homem”? 

 

 

 

 

2.  Acha que um indivíduo não escolarizado pode apresentar competências 

eficazes de adaptação à vida? 

 

Nota: A modalidade de entrevista seleccionada é a não-directiva. Essa modalidade 

consiste em fluência de perguntas naturalmente originadas num debate entre o 

entrevistador e o entrevistado, por isso, apresenta apenas questões de partida, sendo 

que outras poderão fluir durante a entrevista. 

  



 

 
 

Guia de Observação 

 

Aspecto Observado 

 

Objecto da Observação 

“o que observar” 

 

Critério de Observação 

“como observar” 

Promoção de 

Códigos de Conduta 

As técnicas usadas pela escola para 

transmitir  normas de convivência 

social que todo agente da divisão 

social deve observar 

Fitar um olhar para as 

relações professor-aluno e 

aluno-aluno no ambiente 

escolar. 

Aperfeiçoamento da 

Matéria pelos 

Alunos 

Os meios didácticos recorridos 

para garantir o aperfeiçoamento da 

matéria estudada na sala de aulas 

Assistir a aulas de 

disciplinas diferentes, de 

professores diferentes, em 

momentos diferentes. 

Tratamento de 

Temas Transversais 

(Saúde, higiene, 

meio ambiente) 

As oportunidades usadas para 

discutir os temas transversais nos 

tempos lectivos. 

Assistir a aulas de 

disciplinas diferentes, de 

professores diferentes, em 

momentos diferentes. 

 

 

 

  



 

 
 

Anexos 

 

 

Credencial de Estágio e Pesquisa 
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