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RESUMO 

 

A presente tese de doutorado visa refletir sobre os aspectos sociopolíticos e pedagógicos da 

formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique, especialmente analisando a 

experiência de formação de educadores de jovens e adultos implementada pelos Institutos de 

Formação de Educadores de Adultos no período de 2010 a 2017. Através de uma abordagem 

qualitativa, a pesquisa se concentrou na análise de documentos e entrevistas com os principais 

sujeitos envolvidos na política. Dialogando com Paulo Freire, Donald Schon e Jacques Delors 

para a análise dos dados empíricos, a tese se centra em três tópicos principais: história da 

educação moçambicana a partir da época colonial até o período pós-colonial; as políticas 

públicas de formação de educadores de jovens e adultos implementadas em Moçambique; e a 

análise da experiência do Instituto de Formação de Educadores de Adultos (IFEA) de 

Chongoene. Ao estudar a história da educação moçambicana observou-se que a revolução 

socialista liderada pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) apresentou uma 

política de educação universal que permitiu a massificação da educação para as camadas 

populares, verificando-se grandes avanços na educação de jovens e adultos. Contudo, a 

revolução acabou sendo ofuscada com a implementação do neoliberalismo, o que acabou 

esvaziando a educação de jovens e adultos em Moçambique, reduzindo-a para processos de 

preparação para o trabalho manual. Ao analisar os documentos que compõe a política de 

formação de formação de educadores de jovens e adultos, o pesquisador destaca o 

antagonismo entre as perspectivas de Paulo Freire (progressista e socialista) e Jacques Delors 

(mercadológica e capitalista) bastante visíveis nos documentos curriculares implementados 

pelos IFEAs. 

 

Palavras-chave: educação de jovens e adultos; formação de professores; política educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to reflect on the sociopolitical and pedagogical aspects of youth and adult 

educator training in Mozambique, especially, analyzing the training experience implemented 

by the Institutes of Training of Adult Educators from 2010 to 2017. To accomplish this goal, 

we adopted a qualitative research, through document analysis and interview with the main 

actors involved in the policy of youth and adult educator training. Based on the articulation of 

Paulo Freire, Donald Schon and Jacques Delors' thoughts with the empirical data, the thesis 

discusses three essential topics: history of Mozambican education from the colonial period to 

the postcolonial period, highlighting the main aspects of education in the two periods; the 

public education policies of youth and adult educators training implemented in Mozambique; 

and the analysis of the experience of the Chongoene Adult Training Institute (IFEA). By 

studying the history of Mozambican education, it was observed that the socialist revolution 

led by the Liberation Front of Mozambique (FRELIMO) presented a policy of universal 

education that allowed the spreading of education among popular classes, with great advances 

in the youth and adult education. However, the revolution was overshadowed by 

neoliberalism, which ended up emptying the education of young people and adults in 

Mozambique, reducing it to a processes of manual labor training. By analyzing the documents 

that make up the training policy for youth and adult educators, the researcher highlights the 

antagonism between the perspectives of Paulo Freire (progressive and socialist) and Jacques 

Delors (market and capitalist) that are quite visible in the curriculum documents implemented 

by IFEAs. 

 

Keywords: adult education; teachers training; educational policy. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese é resultado da cooperação bilateral entre os Governos de 

Moçambique e do Brasil, representados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNpq), 

respectivamente, através do Programa de Pós-Graduação CNPq-MCT/Mz, com o propósito de 

contribuir para o desenvolvimento de recursos humanos do setor público moçambicano. Esta 

cooperação se realiza fundamentalmente por meio de estudos em instituições de ensino 

superior brasileiras, o que possibilita os servidores públicos moçambicanos aprimorar o seu 

conhecimento e experiência, de modo a contribuírem para o desenvolvimento socioeconômico 

de Moçambique. Outro elemento relevante é que, por meio do Programa de Pós-Graduação 

CNPq-MCT/Mz, os dois países reforçam as suas relações de cooperação cultural e científica, 

uma vez que ambos os países fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). 

A participação do pesquisador no Programa de Pós-Graduação CNPq-MCT/Mz se 

justifica por ser um servidor público lotado na Polícia da República de Moçambique (PRM), 

com a categoria de Inspetor da Polícia. Durante o curso de Mestrado em Educação de 

Adultos, realizado na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Moçambique, no período 

de 2010 a 2012, teve os primeiros contatos com a filosofia e pedagogia de Paulo Freire, que 

defende uma educação emancipadora, o que lhe despertou para uma nova forma de ver a 

educação moçambicana, a partir de olhar progressista e socialista. Com base nas reflexões 

deste pensador brasileiro, produziu uma dissertação de mestrado sobre formação básica na 

Polícia da República de Moçambique. Posteriormente, o interesse pelo trabalho de Paulo 

Freire continuou cada vez mais intenso. 

Levando em conta a importância do Brasil na produção de conhecimento no campo 

da educação, da ciência e do desenvolvimento tecnológico, o que tem contribuído para que 

seja um destino de eleição para estudantes moçambicanos, a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), hoje reconhecida pelo seu Programa de Pós-graduação em Educação com 

um corpo docente com pesquisas relevantes na área da educação de jovens e adultos e com 

experiência em trabalhos com estudantes africanos, pareceu-lhe, entre as Universidades 

brasileiras, a mais adequada que poderia me acolher para o desenvolvimento deste estudo.  

Assim, com o propósito de dar a sua contribuição, o pesquisador pensou em realizar 

uma pesquisa no campo da educação que pudesse trazer uma discussão para enriquecer as 
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reflexões sobre a formação de professores em Moçambique, particularmente os professores 

que atuam na educação de jovens e adultos. Considerando de extrema relevância o debate 

sobre a educação de jovens e adultos em Moçambique, um dos países com os maiores índices 

de analfabetismo de jovens e adultos no mundo, o pesquisador acredita ser fundamental 

refletir sobre a política de formação de professores que atuarão nesta modalidade de ensino. 

Segundo os dados oficiais, logo após a proclamação da independência, a taxa de 

analfabetismo era de cerca 97% em Moçambique. No ano 1997, os dados indicavam que 

5.133.778 habitantes com idade igual ou superior a 15 anos (cerca de 33,6% da população 

moçambicana) não sabia ler e escrever, sendo que as mulheres constituíam 66,1%, quase o 

dobro em relação ao número de homens nas mesmas condições, o que revelava que as 

mulheres eram as mais desfavorecidas no acesso às oportunidades educativas em 

Moçambique (INE, 1999).  

Dados recentes revelam que a taxa de analfabetismo hoje é 50,4% (publicados no 

portal oficial Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano [MEDH], s/d1). 

Ao estudar as políticas de alfabetização e educação de jovens e adultos em 

Moçambique, Luís (2012, p.12) observou que “as intenções declaradas não são compatíveis 

com um investimento proporcional no financiamento de professores qualificados e 

motivados”. Por outro lado, verifica-se um fraco reconhecimento dos educadores de jovens e 

adultos. Por exemplo, o pagamento dos subsídios tem sido irregular, bem como orçamento 

deficitário para educação de jovens e adultos, que se mostra bastante insuficiente para cobrir 

as necessidades de formação desses educadores e produção de materiais didáticos. 

Em Moçambique, foram criados 5 institutos de formação de nível médio (Institutos 

de Formação de Educadores de Adultos – IFEAs) destinados à formação de educadores de 

jovens e adultos, distribuídos geograficamente pelas três regiões do país, sendo 2 no sul 

(Matola em Maputo e Chongoene em Gaza), 2 no centro (Beira em Sofala e Quelimane na 

Zambézia) e 1 no norte (Mutaunhana em Nampula).  

Dentre os 5 IFEAs, somente um chegou a funcionar de forma plena – o IFEA de 

Chongoene –, oferecendo de forma regular cursos de formação inicial. Os demais se 

dedicaram à ações de capacitação e formação continuada de educadores de jovens e adultos.  

                                                 

 
1 Disponível em http://www.mec.gov.mz/DN/DINAEA/Pages/Taxa-de-analfabetismo-por-

prov%C3%ADncia.aspx, acessado aos 12.05.2015. 

http://www.mec.gov.mz/DN/DINAEA/Pages/Taxa-de-analfabetismo-por-prov%C3%ADncia.aspx
http://www.mec.gov.mz/DN/DINAEA/Pages/Taxa-de-analfabetismo-por-prov%C3%ADncia.aspx
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Por outro lado, os institutos de formação de professores primários estão em pleno 

funcionamento. Neste sentido, há necessidade de estudar exaustivamente a formação de 

educadores de jovens e adultos em Moçambique, buscando respostas para o entendimento das 

questões políticas e pedagógicas que nortearam esses processos formativos.  

É a partir destas questões que se assumiu como questão central de pesquisa: como se 

efetiva a formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique? 

No final de 2015, o Governo de Moçambique, na voz do Vice-Ministro da Educação 

e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, manifestou a decisão de extinguir os IFEAs, 

passando a designá-los Institutos de Formação de Professores (IFP). Segundo ele, “várias 

ações estão em curso para que se tenha uma formação integrada de modo a permitir que os 

futuros docentes sejam capazes de trabalhar com as pessoas de todas as idades”2. 

Levando em conta as decisões do governo, torna-se fundamental neste momento 

estudar o papel dos IFEAs no processo de formação de educadores de jovens e adultos em 

Moçambique. 

Infelizmente, a formação de professores em geral, bem como para a educação de 

jovens e adultos, em particular, não tem sido um tema muito estudado em Moçambique. 

Pode-se citar como exemplo a grande obra do Prof. Doutor Paulus Gerdes, uma compilação 

da lista de um pouco mais de 1000 teses de doutorado realizadas por moçambicanos, bem 

como por cidadãos estrangeiros que estudam Moçambique (GERDES, 2013). Nesta obra, 

identificou-se 112 teses sobre a educação em Moçambique, das quais 26 foram realizadas em 

instituições de ensino superior brasileiras. Do total de teses da área de educação, somente 11 

são sobre a formação inicial de professores, 5 sobre a formação continuada de professores, 2 

sobre educação de jovens e adultos e nenhuma sobre a formação de educadores de jovens e 

adultos. 

No banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) foi possível identificar 113 pesquisas (42 teses de doutorado e 71 dissertações de 

mestrado) sobre educação em Moçambique, defendidas no período de 2000 até meados de 

2016, realizadas por estudantes de universidade brasileiras sobre a educação em Moçambique. 

Com base nos cursos a que se vinculam estas pesquisas, observou-se que 32 teses de 

doutorado e 46 dissertações de mestrado são em programas de pós-graduação em educação, 5 

                                                 

 
2 In Jornal Notícias, edição de 21 de dezembro de 2015. 
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em programas de pós-graduação em administração, 5 em programas de pós-graduação em 

gestão e avaliação da educação pública, 5 em programas de pós-graduação em sociologia e 

antropologia, 4 em programas de pós-graduação em linguística, 4 em programas de pós-

graduação em ciências da informação e 12 em outros programas. 

No que se refere as questões temáticas, o banco de teses da CAPES mostra que 

foram realizadas 20 pesquisas sobre a formação de professores em Moçambique, sendo 9 

abordando a formação inicial de professores primários, 3 da formação continuada de 

professores primários, somente 2 sobre a formação de educadores de jovens e adultos, 1 trata 

da formação de professores para o ensino secundário e 5 abordam outras questões na 

formação de professores. 

Neste contexto, entende-se que a problemática da formação de educadores de jovens 

e adultos em Moçambique ainda não foi suficientemente explorada. Assim, esta pesquisa 

mostra-se relevante na medida em que há escassez de pesquisas empíricas que se debrucem 

sobre a educação de jovens e adultos em Moçambique, particularmente sobre a formação de 

educadores de jovens e adultos.  

Neste sentido, pretende-se contribuir com a reflexão sobre a política de formação de 

educadores de jovens e adultos em Moçambique, principalmente sobre as suas perspectivas 

sociais, políticas e pedagógicas, destacando, especialmente, a experiência do IFEA de 

Chongoene. 

Levando em consideração as diversas questões da pesquisa que envolvem o tema em 

Moçambique, o objetivo geral é analisar a experiência de formação de educadores de jovens e 

adultos implementadas pelos IFEAs. Deste modo, como objetivos específicos destaca-se: 

analisar as políticas públicas de formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique; 

analisar os pressupostos sociais, políticos e pedagógicos dos IFEAs e; identificar os principais 

desafios desta formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique. 

Quanto a abordagem, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, visto que esta 

abordagem metodológica situa o observador no mundo e em um conjunto de práticas 

interpretativas que transformam o mundo em uma série de representações que podem incluir 

notas de campo, entrevistas, conversações, fotografias, gravações e memorandos em si.  

Deste modo, o pesquisador visou investir na pesquisa levando em conta o contexto 

natural em que a formação de educadores de jovens e adultos vem sendo implementada, 

tentando dar sentindo, ou interpretar, fenômenos em termos dos significados que as pessoas 
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envolvidas na política lhes dão (BOGDAN; BIKLEN, 1994; DELLA PORTA; KEATING, 

2008). 

Ao adotar a abordagem qualitativa, a tese levou em consideração as características 

apresentadas por Creswell (2007): 

 Contexto natural: trabalho de campo foi realizado no IFEA de Chongoene, local 

onde decorrem as experiências dos sujeitos envolvidos na formação de educadores de 

jovens e adultos, tendo sido estabelecida a conversação direta com os sujeitos e 

observado os seus comportamentos e ações; 

 O pesquisador como instrumento-chave: o pesquisador recolheu os dados 

pessoalmente, quer por meio da análise de documentos quer através de entrevistas 

semiestruturadas. A escolha dos documentos e a concepção do protocolo de entrevista 

são da responsabilidade do pesquisador e do seu orientador; 

 Múltiplas fontes de dados: os dados foram obtidos por meio de entrevistas e análise 

de documentos. Em seguida, todos esses dados foram revistos e organizados em temas 

que atravessam todas as fontes de dados, facilitando o seu entendimento; 

 Análise de dados indutiva: os padrões, categorias e temas foram construídos de baixo 

para cima, através da organização de dados em unidades de informação cada vez mais 

abstratas; 

 Investigação interpretativa: a interpretação do pesquisador está associada ao seu 

conhecimento básico, história, contexto e entendimentos. Assim, o texto final da tese 

em conta que os leitores também terão outras interpretações do estudo, o que pode 

possibilitar o surgimento de múltiplas visões sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos em Moçambique; 

 Consideração holística: a tese busca construir uma imagem completa da política de 

formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique, através da apresentação 

de múltiplas perspectivas e identificação da complexa interação entre os principais 

fatores. 

Considerando que “o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 65), o método de estudo é indutivo. Deste modo, 
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o enfoque conceitual emergiu dos dados que foram obtidos no campo, ou seja, procurou-se 

apresentar um enfoque fundamentado nos dados empíricos. 

Visando alcançar os objetivos da pesquisa, a tese constitui-se em uma pesquisa 

exploratória e descritiva. A fase exploratória da pesquisa se materializou através do 

levantamento bibliográfico e da análise documental, além da participação nas discussões 

desenvolvidas nos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos e Documentação em Educação de 

Jovens e Adultos (NEDEJA) e Observatório Jovem do Rio de Janeiro, ambos diretórios de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), o que culminou com algumas modificações em relação ao enfoque inicialmente 

proposto, particularmente após a extinção dos IFEAs.  

Por se tratar de uma pesquisa descritiva, não se buscou realizar experimentos nem 

testar hipóteses. Pelo contrário, como indicado por Andrade (2010) e Michel (2005), o 

pesquisador se dedicou a estudar o cenário da formação de educadores de jovens e adultos tal 

como ela se apresenta, sem interferir na sua dinâmica, buscando as conexões, símbolos e 

significados neste processo. 

Com vista a materialização da pesquisa, o pesquisador levou em conta três momentos 

ou etapas essenciais do processo de coleta de dados: a primeira etapa foi o levantamento 

bibliográfico; a segunda foi a pesquisa documental e; a terceira, a pesquisa de campo. É 

importante observar que se adotou um procedimento cíclico, por isso, estas etapas não se 

excluíram, o que implicou que, em algum momento, ocorressem simultaneamente, bem como, 

houve a necessidade de retomar uma etapa anterior. 

A partir do levantamento bibliográfico e da pesquisa documental, o pesquisador 

conseguiu clarificar algumas questões teóricas, bem como definir a questão de pesquisa. 

Deste modo, ainda no início do projeto de trabalho, a preocupação do pesquisador era 

consultar o material escrito disponível na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da UFF, no 

Brasil, e na Biblioteca Central Brazão Mazula da UEM, em Moçambique, constituído 

fundamentalmente por livros, manuais e periódicos. Paralelamente, as buscas abarcaram o 

campo da informação eletrônica, sob forma de artigos e revista científicas da área 

educacional, particularmente no repositório eletrônico Scielo. 

A segunda etapa da recolha de dados correspondeu à pesquisa documental, a qual 

iniciou simultaneamente com a pesquisa bibliográfica. Para alguns autores, a pesquisa 
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bibliográfica engloba a pesquisa documental. Para outros, estas etapas são distintas, mas 

complementares. A tese foi concebida em concordância com o último posicionamento.  

A pesquisa documental incidiu sobre documentos contemporâneos e retrospectivos, 

destacando-se a legislação moçambicana, particularmente a Constituição da República, a Lei 

do Sistema Nacional da Educação, os programas do Governo (Planos Quinquenais, as 

Estratégias de Alfabetização e Educação de Adultos, os Planos de Ação para a Redução da 

Pobreza, os currículos de formação de educadores de jovens e adultos) e demais disposições 

legais que regulam o funcionamento dos IFEAs. Para além da legislação moçambicana, a 

pesquisa levou em consideração a documentação produzida por organismos internacionais 

que atuam ou influenciam a educação nos países em desenvolvimento, bem como as 

convenções internacionais ratificadas por Moçambique na área da educação. 

A terceira etapa foi a pesquisa de campo, que iniciou logo após a qualificação do 

projeto da tese. Foi a partir das contribuições dos professores que compuseram a banca de 

qualificação que o pesquisador conseguiu aprimorar os marcos espaciais e temporais que 

sustentaram o trabalho de campo.  

Como indicado por Minayo (2015, p. 61), 

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade 

sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação 

com os ‘atores’ que conformam a realidade e, assim, constrói um 

conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social. 

No planejamento inicial estava previsto um estudo empírico que envolvesse a análise 

das experiências de todos os IFEAs, o que permitiria realizar um estudo com abrangência 

nacional. Contudo, devido aos confrontos militares que ocorreram nas regiões centro e norte 

de Moçambique (com maior intensidade na região centro), tornou-se inviável seguir nesta 

direção, tendo que se reformular o plano de trabalho e investir apenas nos dois IFEAs situados 

no sul do país. Entretanto, durante a qualificação do projeto de tese, a banca examinadora 

recomendou se escolher apenas um dos Institutos, principalmente levando em consideração as 

suas particularidades. Neste sentido, constatou-se que o IFEA da Matola encontrava-se 

encerrado, enquanto o IFEA de Chongoene ainda estava em processo a última turma do curso 

de formação de educadores de jovens e adultos, o que contribuiu significativamente para 

materializar o trabalho de campo. 

Nesta etapa do trabalho de campo foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas, 

constituindo-se em uma ferramenta relevante na medida em que permitiu o estabelecimento 
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do diálogo com os gestores educacionais (administrativos e pedagógicos), os formadores3 e os 

formandos4, de modo a possibilitar a obtenção de informações sobre as experiências de 

formação de educadores de jovens e adultos nos IFEAs, as suas expectativas, bem como 

outras informações que se mostraram pertinentes na análise institucional.  

Todas as entrevistas, após autorização verbal do entrevistado, foram gravadas em 

áudio e depois transcritas pelo próprio pesquisador.  

Na tabela 1 é possível identificar a matriz de investigação, que mostra claramente a 

interligação dos objetivos específicos, técnicas de recolha de dados e os sujeitos. 

Tabela 1: Matriz de Investigação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

Pesquisa 

Bibliográfica  

Pesquisa 

Documental 

Entrevista (Semiestruturada) 

Especialista 
Representante 

da Direção 
Formadores Formandos 

Analisar as políticas 

públicas de formação de 

educadores de jovens e 

adultos em Moçambique 

X X X X X X 

Analisar os pressupostos 

sociopolíticos e 

pedagógicas dos IFEAs 

X X X X X X 

Identificar os principais 

desafios da formação de 

educadores de jovens e 

adultos em Moçambique 

X X X X X X 

 

Os sujeitos da pesquisa são profissionais dos quadros políticos e técnico-

administrativos e pedagógicos da Direção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos 

(DINAEA) e dos IFEAs, assim como os formandos. 

No início do trabalho, estava previsto entrevistar 3 especialistas da DINAEA. 

Contudo, o pesquisador apenas conseguiu entrevistar 1 especialista, com quem estabeleceu 

um diálogo em torno das políticas educacionais moçambicanas, particularmente, no que se 

refere a educação de jovens e adultos e a formação dos respectivos educadores. O especialista 

entrevistado é um quadro sênior na DINAEA e com mais de 30 anos de experiência 

profissional na educação de jovens e adultos em Moçambique, tendo exercido vários cargos 

no setor e atualmente ocupa o cargo de chefe de Departamento Central. Em termos 

                                                 

 
3 São professores que atuam nos institutos de formação. 
4 São os alunos dos institutos de formação. 
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acadêmicos, possui formação superior na área de educação de adultos (bacharelato), 

planejamento e gestão escolar (licenciatura) e formação de formadores (mestrado). 

No IFEA de Chongoene, estava previsto entrevistar 1 membro da direção e 4 

formadores. No entanto, o pesquisador acabou entrevistando 1 membro da direção e 5 

formadores. É importante observar que o membro da direção também realiza o trabalho 

docente. Todos eles trabalham no IFEA de Chongoene há mais de 6 anos e possuem larga 

experiência profissional como professores no ensino básico. Estes entrevistados possuem 

formação superior nas mais diversas áreas, sendo 1 do ensino da língua inglesa, 1 do 

planejamento e gestão escolar, 1 da educação física e desportos, 1 do ensino de matemática e 

2 do ensino da língua portuguesa. Destes, 4 são homens e 2 são mulheres. É importante 

observar que o pesquisador não conseguiu estabelecer contato com formadores especialistas 

em educação de jovens e adultos, uma vez que, com a extinção dos IFEAs, foram transferidos 

para outros setores. 

Quando o projeto foi concebido, havia a percepção de que seria muito difícil 

encontrar formandos dos cursos de formação de educadores de jovens e adultos, dado que os 

IFEAs haviam sido extintos, por isso não se pensou em incluí-los inicialmente na pesquisa. 

Contudo, quando o pesquisador iniciou o trabalho de campo, encontrou a última turma do 

curso, que se encontrava na fase do estágio pré-profissional5. Deste modo, o pesquisador 

acabou entrevistando 3 formandos, sendo 2 homens e 1 mulher, todos encontravam-se no 3º 

ano do curso. É importante observar que todos formandos entrevistados tinham a 12ª classe 

(nível médio), embora ainda estivessem frequentando um curso de nível médio, agora com 

formação profissional. No entanto, antes de ingressar no curso, nenhum deles possuía 

experiência profissional com a educação de jovens e adultos. 

De modo a assegurar o rigor científico da pesquisa, a tese obedeceu os três níveis de 

validade propostos por Banalves e Caputi (2001): 

 Validade do construto: consiste na extensão em que o seu construto é operacional e 

representa o fenômeno a ser estudado; 

                                                 

 
5 Em regra, na função pública moçambicana os servidores ingressam na classe como estagiário. Assim, tem que 

fazer um estágio de dois anos antes de ter nomeação definitiva. O estágio pré-profissional ocorre durante o curso 

de formação de educadores de jovens e adultos e não têm nenhuma relevância no tempo de serviço, uma vez que 

o formando ainda não é servidor público. Após terminar o curso com êxito, sendo um educador profissional será 

integrado na função pública e terá de realizar o estágio profissional (período probatório). 
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 Validade interna: se refere ao alcance em que o desenho de pesquisa para tecer 

conclusões acerca da relação entre as variáveis; e 

 Validade externa: concernente a representatividade da amostra. 

A validação do construto se baseou na construção de um quadro operacional, 

composto por questões derivadas dos objetivos de pesquisa, com o intuito de buscar respostas 

que permitissem efetivar o projeto.  

Quanto à validade interna, o projeto de pesquisa, incluindo os instrumentos de coleta 

de dados, foi amplamente debatido através da orientação individual no Seminário Permanente 

de Produção de Conhecimento e das orientações coletivas envolvendo docentes e estudantes 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF nas aulas de Temas de Pesquisa e nos 

encontros do NEDEJA.  

As discussões em torno da pesquisa também foram realizadas no Seminário Regional 

Sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), em 

2016, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e nos Seminários Discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, em 2016 e 2018.  

No que se refere a validade externa, os sujeitos da pesquisa incorporam os principais 

atores da formação de educadores de jovens e adultos, designadamente os gestores 

educacionais (administrativos e pedagógicos), os formadores e os formandos do IFEA de 

Chongoene. 

Concordando com Duarte (2006) e Yin (1994), a fiabilidade é garantida pelo rigor 

metodológico, o que permite minimizar os erros e preconceitos no estudo e que se repetindo 

os mesmos procedimentos os resultados serão os mesmos. Neste contexto, o pesquisador 

assumiu o compromisso de despender tempo suficiente em Moçambique, campo de estudo, 

onde permaneceu por volta de 15 meses. Paralelamente, o pesquisador registrou todos 

procedimentos metodológicos, bem como gravou e transcreveu todas entrevistas efetuadas 

Ainda no campo da garantia do rigor metodológico, o pesquisador concorda com 

Mathison (1998 apud BASHIR ET AL, 2008, pp. 41-42): 

A triangulação tornou-se uma questão metodológica importante na 

abordagem qualitativa para a avaliação com vista a controlar preconceitos e 

estabelecer proposições válidas porque as tradicionais técnicas científicas 

são incompatíveis com esta epistemologia alternativa. 
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É a partir deste entendimento que o pesquisador procurou adotar procedimentos que 

se sustentam em três níveis de triangulação (metodológica, de dados e de teorias). Na 

triangulação metodológica foram usadas a entrevista semiestruturada, a pesquisa bibliográfica 

e a pesquisa documental, com vista à obter respostas às questões que encaminharam no 

alcance dos objetivos específicos propostos.  

A triangulação de dados foi promovida por meio do recurso a diferentes 

respondentes, designadamente, gestores educacionais, formadores e formandos. Com vista à 

assegurar a triangulação de teorias, a tese leva em conta a variedade de perspectivas teóricas 

relacionadas com a educação de jovens e adultos e a formação de professores. 

Na interpretação de dados, o pesquisador procurou manter um foco holístico, como 

indicado por Della Porta e Keating (2008) para pesquisas qualitativas. Assim, as entrevistas 

foram transcritas (vide os apêndices), transformando as gravações de áudio em textos. Por sua 

vez, estas transições foram submetidas à análise de conteúdo.  

No entendimento de Bardin (2012, p. 48) a análise de conteúdo é um 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

Com base em Minayo (2010) e Chizzotti (2014), o pesquisador reconhece que a 

análise de conteúdo não se circunscreve ao estudo de frequências das falas e palavras como 

critério de objetividade e cientificidade, pelo contrário, trata-se de um processo de inferência e 

extração de significados através de unidades elementares, contidas no texto que podem ser 

palavras-chaves, léxicos, termos específicos, categorias, temas e semantemas. Este processo 

se dá por meio de indicadores objetivos. 

É com base nestes entendimentos que, para realizar a análise de conteúdo, o 

pesquisador se apoia em De Pádua (2012, p. 82) na concretização das seguintes etapas: 

1. Classificação e organização das informações coletadas; 

2. Estabelecimento das relações existentes entre os dados: pontos de 

divergência, pontos de convergências, tendências, regularidades, princípios 

de causalidade e possibilidades de generalização; 

3. Quando necessário, o tratamento estatístico dos dados. 

Outro aspecto que mereceu a atenção é a ética na pesquisa. Na UFF, esta questão é 

muito recente e ainda está em debate, uma vez que ainda não existe um consenso entre os 

pesquisadores das várias áreas, principalmente quando se trata de pesquisas que envolvem 
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seres humanos. Deste modo, o pesquisador se apoia em Bogdan e Biklen (1994), que, de 

forma resumida, recomenda os seguintes princípios básicos: 

 Anonimato: as identidades dos entrevistados estão protegidas através do uso da 

codificação em que apenas se indica a categoria do sujeito e uma enumeração 

atribuída aleatoriamente, o que dificulta a sua identificação por terceiros; 

 Respeito e Honestidade: é preciso tratar respeitosamente os respondentes para obter a 

sua cooperação e abster-se de mentira e não registrar conversas ou imagens com 

gravadores escondidos; 

 Negociação: os entrevistados foram informados sobre a pesquisa, tendo-se chegado a 

um consenso sobre os termos da entrevistas, com participação voluntária e gratuita; e 

 Autenticidade: a tese se baseia nos dados coletados e não há intenção alguma do 

pesquisador em fazer uso ideológico ou favorecer a terceiros, por isso os dados foram 

tratados em observância aos procedimentos metodológicos aceitos no campo 

acadêmico. 

Levando em consideração todas estas questões/reflexões, este trabalho está, além das 

tradicionais introdução e considerações finais, organizado em três partes. Na primeira parte, 

pretende-se refletir sobre a educação de jovens e adultos em Moçambique, destacando as 

questões sociais e políticas do sistema educativo desde 1930 até os tempos atuais; na segunda 

se discute as políticas públicas de formação de educadores de jovens e adultos em 

Moçambique; e na terceira se analisa a experiência do IFEA de Chongoene, uma das 5 

unidades sob tutela do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH) que tem 

o objetivo de formar educadores para a educação de jovens e adultos no país. 

Esperando contribuir com as discussões sobre a educação de jovens e adultos, 

principalmente sobre a formação de educadores para atuar nesta modalidade, no desejo de que 

este trabalho possa suscitar momentos de reflexão na discussão que se estabelece entre a 

educação e a formação de educadores, o pesquisador compartilha esta tese com os senhores 

leitores, convidando-os a avançar ainda mais na discussão sobre a educação de jovens e 

adultos em Moçambique. 
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CAPÍTULO I: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

Para um melhor entendimento da discussão, neste capítulo se sistematiza o sistema 

educativo de Moçambique em três etapas: a primeira, de 1930 a 1974, que corresponde ao 

sistema educativo colonial; a segunda, de 1975 a 1983, caracterizado pelas primeiras 

experiências educativas pós-colonialistas e; a terceira, de 1983 até à atualidade, que 

corresponde à criação e implementação do Sistema Nacional de Educação (SNE). 

Para discutir a educação de jovens e adultos no sistema educativo moçambicano, se 

dialogará com Dermeval Saviani, principalmente com as suas reflexões sobre a marginalidade 

educacional. Embora as suas análises sejam sobre o sistema educacional da América do Sul, o 

pesquisador acredita que serão fundamentais para a compreensão do sistema moçambicano, 

visto que o pesquisador reconhece que a África subsaariana tem muitos aspetos 

socioeconômicos e políticos muito próximos dos países sul-americanos. 

Para Saviani (1981), o estudo da marginalidade exige um olhar profundo sobre as 

teorias da educação. Segundo ele, estão divididas em: teorias não-críticas, ou seja, aquelas 

que concebem a educação como um instrumento de equalização social, na medida em que a 

sociedade é harmoniosa e a marginalidade é uma distorção ou desvio a ser superado por meio 

da educação e; teorias crítico-reprodutivas, constituídas por aquelas que concebem a 

educação como um instrumento de discriminação social, um fator de marginalização, na 

medida em que a sociedade é constituída por classes antagônicas em relação ao poder. Por 

isso, segundo estas, a marginalidade é inerente a própria sociedade, o que implica que o papel 

da educação é legitimar essa relação de poder (o antagonismo de classes e a marginalidade). 

Em suma, segundo elas, a função da educação é a reprodução desta sociedade de classes. 

Saviani (1981) destaca que para as teorias não-críticas, a marginalidade constitui um 

desvio. Ou seja, é um problema social, e a educação, considerada autônoma em relação à 

sociedade – ignoram as determinações sociais do fenômeno educativo –, tem a função de 

transformar a sociedade, tornando-a melhor, com vista à equalização social.  

As teorias não-críticas se subdividem em pedagogia tradicional, pedagogia nova e 

pedagogia tecnicista. 

A pedagogia tradicional assenta na ideia de que a educação é direito de todos e dever 

do Estado, princípio defendido pela sociedade democrática burguesa com o propósito de 
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transformar os “súditos em cidadãos” (indivíduos livres e esclarecidos), capacitados para 

vivenciar a era do contrato social.  

Na ótica de Saviani (1981), esta teoria assume que a marginalidade é causada pela 

ignorância, por isso cabe à escola a instrução e transmissão dos conhecimentos. Daí que a 

aprendizagem é centrada no professor, cabendo ao aluno acompanhar a exposição e resolver 

os exercícios aplicados pelo professor, com vista a assimilar os conhecimentos.  

Neste contexto, a pedagogia tradicional advoga que a marginalidade está ligada à 

ignorância, ou seja, o marginalizado é o indivíduo não esclarecido (o ignorante). Contudo, 

como indicado por Saviani (1981), por não ter conseguido abranger a todos e nem todos 

alunos tiveram sucesso escolar ou sequer conseguiam integração na sociedade burguesa, 

pode-se assumir que a pedagogia tradicional fracassou na medida em que o Estado não 

conseguiu assegurar o direito a educação para todos cidadãos, o que remete a problemática do 

acesso à escola, associando-se a esta situação o fato da escola não ter conseguido controlar a 

evasão, bem como a questão do desemprego e ascensão social vertical. 

Como resultado do fracasso, a pedagogia tradicional foi alvo de diversas críticas, o 

que precipitou o surgimento do escolanovismo (ou a pedagogia nova)6. Para o escolanovismo, 

o marginalizado não é necessariamente o ignorante (o não esclarecido), mas o rejeitado pela 

sociedade. Isto é, a integração do indivíduo na sociedade se materializa quando se sente aceito 

pela sociedade.  

Nesta ótica, a educação visa ajustar e adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo 

neles o sentimento de aceitação dos demais e pelos demais. Conforme Saviani (1981, p. 9), “a 

constituição de uma sociedade cujos membros, não importam as diferenças de quaisquer 

tipos, se aceitem mutuamente e se respeitem na sua individualidade específica”. 

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por 

referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão 

pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o 

psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 

pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 

disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 

quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica 

centrada na lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada 

                                                 

 
6
 O escolanovismo é um pensamento educacional que surgiu em oposição ao ensino tradicional, por isso 

defendia “a centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o respeito às normas higiênicas na 

disciplinarização do corpo do aluno e de seus gestos, a cientificidade da escolarização de saberes e fazeres 

sociais e a exaltação do ato de observar, de intuir, na construção do conhecimento do aluno” (VIDAL, 2003, p. 

497) 
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principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, 

trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é 

aprender, mas aprender a aprender (SAVIANI, 1981, p. 9). 

Devido ao elevado custo do escolanovismo, apenas foram constituídas algumas 

escolas experimentais muito bem equipadas que beneficiaram pequenos grupos de elite. Por 

outro lado, esta teoria influenciou negativamente os educadores das redes escolares oficiais, 

resultando no afrouxamento da disciplina, despreocupação com a transmissão de 

conhecimentos e rebaixamento do nível de ensino das camadas populares. Em suma, o 

escolanovismo agravou a problemática da marginalidade. 

A pedagogia tecnicista surgiu para reordenar o processo educativo com vista a torná-

lo objetivo e operacional, apoiando-se na neutralidade científica e nos princípios de 

racionalidade, eficácia e produtividade.  

Na ótica de Saviani (1981), esta pedagogia procurou transpor para a escola o sistema 

fabril. Assim, no planejamento educacional era preciso minimizar as interferências subjetivas, 

operacionalizar os objetivos e, na medida do possível, mecanizar o trabalho pedagógico. Daí 

que se deu o parcelamento do trabalho pedagógico e a proliferação do tele-ensino, 

microensino e a instrução programada.  

Observa-se que a pedagogia tecnicista dá primazia à organização racional dos meios 

em detrimento do papel dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Isto é, a ação do 

professor e dos alunos está sujeita à organização dos meios. 

Para esta teoria, a marginalidade está na incompetência (ineficiência e 

improdutividade), por isso cabe a educação formar indivíduos capacitados para contribuir no 

aumento da produtividade. Neste contexto, com base no enfoque sistêmico, a educação é 

concebida como um subsistema (dentro do sistema social) eficiente para o treinamento dos 

indivíduos para desempenhar múltiplas ocupações na sociedade. Para esta teoria, o que 

importa é aprender a fazer. 

Contudo, a pedagogia tecnicista também fracassou, na medida em que continuaram a 

se registrar altos níveis de evasão e repetência. Como observa Mattelart (1976), na América 

do Sul, grande parte dos recursos destinados à educação foram desviados para atividades-

meio, bem como a implementação de programas de implantação tecnológica com artefatos 

obsoletos. 

Já no segundo grupo de teorias da educação – as teorias crítico-reprodutivistas – 

consideram que a educação depende da sociedade. Ou seja, não é um fenômeno autônomo. 
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Pelo contrário, a educação não tem como objetivo melhorar a sociedade, mas sim manter as 

desigualdades sociais.  

Neste grupo de teorias estão: a teoria do sistema de ensino enquanto violência 

simbólica, a teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado e a teoria da escola 

dualista (SAVIANI, 1981). 

A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica foi desenvolvida por 

Bourdieu e Passeron (1992). 

Para Saviani (1981, pp. 19-20), esta teoria toma como ponto de partida que: 

Toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema de relações de 

força material entre grupos ou classes. Sobre a base da força material e sob 

sua determinação erige-se um sistema de relações de força simbólica cujo 

papel é reforçar, por dissimulação, as relações de força material. 

Por outras palavras, a violência material (dominação econômica) reforça-se pela sua 

conversão em violência simbólica (dominação cultural), o que sucede a legitimação através da 

dissimulação do seu caráter. Isto é, no caso moçambicano e brasileiro, o capital econômico 

encontrava-se nas mãos dos colonos portugueses, os quais determinavam os projetos político 

pedagógicos, os currículos, os conteúdos e os materiais didáticos a serem usados nas escolas 

coloniais e, assim, usavam este poder para legitimar e disseminar os hábitos, costumes, 

religião e crenças do povo português em detrimento da cultura dos povos originários de 

África. 

No que se refere à aplicação da teoria geral da violência simbólica no sistema 

escolar, Bourdieu e Passeron (1992, p. 75) sintetizam que: 

Numa formação social determinada, o sistema de ensino dominante pode 

constituir o trabalho pedagógico dominante como trabalho escolar sem que 

os que o exercem como os que a ele se submetem cessem de desconhecer 

sua dependência relativa às relações de força constitutivas da formação 

social em que ele se exerce, porque ele produz e reproduz, pelos meios 

próprios da instituição, as condições necessárias ao exercício de sua função 

interna de inculcação, que são ao mesmo tempo as condições suficientes da 

realização de sua função externa de reprodução da cultura legítima e de sua 

contribuição correlativa à reprodução das relações de força; e porque, só 

pelo fato de que existe e subsiste como instituição, ele implica as condições 

institucionais do desconhecimento da violência simbólica que exerce, isto é, 

porque os meios institucionais dos quais dispõe enquanto instituição 

relativamente autônoma, detentora do monopólio do exercício legítimo da 

violência simbólica, estão predispostos a servir também, sob a aparência da 

neutralidade, os grupos ou classes dos quais ele reproduz o arbitrário cultural 

(dependência pela independência). 
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No quadro da teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, os povos 

nativos são os marginalizados, sendo socialmente marginalizados por não possuírem força 

material (desprovidos dos meios de produção, expulsos das terras férteis e confiscado o seu 

gado) e culturalmente marginalizados por falta de força simbólica (capital cultural), a sua 

cultura não fazia parte dos currículos das escolas coloniais. 

Ainda no campo teórico, entende-se que no estudo do sistema educativo colonial em 

Moçambique, pode-se buscar subsídios na teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico do 

Estado. Esta teoria, desenvolvida por Althusser (1970, p. 60), destaca que  

O Aparelho Ideológico de Estado que foi colocado em posição dominante 

nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classes 

política e ideológica contra o antigo Aparelho Ideológico do Estado 

dominante, é Aparelho Ideológico Escolar. 

Conforme a teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado, através da 

obrigatoriedade escolar, inculca-se nas crianças de todas as classes sociais os saberes práticos 

envolvidos na ideologia dominante. Assim, a educação básica é destinada a formação de 

operários e camponeses, abrangendo as massas populares. Contudo, alguns conseguem 

avançar até ao nível médio de escolaridade, o que lhes permite desempenhar funções de 

quadros médios. Somente uma pequena parte alcança o ensino superior, o que lhes permite 

ascender aos postos de agentes da exploração no sistema produtivo, de agentes da repressão 

nos Aparelhos Repressivos de Estado e de profissionais da ideologia nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado. 

É através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-faire) 

envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são 

em grande parte reproduzidas as relações de produção de uma formação 

social capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de 

exploradores com explorados. (ALTHUSSEIR, 1970, pp. 66-67). 

Levando em conta as questões acima explicitadas, é possível também se analisar o 

sistema educativo de Moçambique e melhor compreendê-lo. 

1.1. O Sistema educativo colonial de 1930 a 1974 

Para um entendimento abrangente do sistema educativo colonial em Moçambique, 

interessa iniciar por uma breve caracterização do regime colonialista português, enfatizando 

os elementos que evidenciam as desigualdades sociais dessa época. 

No continente africano, a colonização portuguesa se baseava em sistema de negação 

de direitos dos povos africanos na medida em que tinha como objetivo a exploração dos 
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recursos materiais e da mão de obra, especialmente através do trabalho forçado e escravidão. 

Portanto, a fixação colonialista portuguesa não contemplava como um dos seus principais 

interesses a educação dos povos africanos. 

A década de 1930 é um marco na colonização de Moçambique. É nesta época que se 

estabelece o Estado Novo em Portugal, resultante do golpe de estado ocorrido em 1926 

durante da primeira república. O Estado Novo foi liderado por Antônio de Oliveira Salazar 

(1932-1968) e constituiu uma mudança nas bases socioeconômicas e políticas do sistema 

colonial, ou seja, havia necessidade de reestruturar o sistema colonial, uma vez que se 

vivenciava uma crise econômica mundial que se repercutiu na metrópole. 

No caso do território moçambicano, o regime colonialista português enfrentava 

pressão externa da África do Sul que pretendia expandir o seu território até ao sul de 

Moçambique. Por outro lado, a Inglaterra também procurava ocupar alguns territórios em 

Moçambique. Diante deste cenário, o regime colonialista português assinou acordos de 

cooperação com a Inglaterra, a África do Sul e os Estados Unidos de modo a conter a pressão 

externa.  

Tendo em vista o fortalecimento do domínio português, o regime colonialista 

aprovou o Ato Colonial (decreto nº 18.570, de 8 de julho de 1930), que no seu artigo 3 

determina que “os domínios ultramarinos de Portugal denominam-se colônias e constituem o 

Império Colonial Português”. 

É a partir dessas mudanças que o regime colonialista português passou a investir nas 

suas colônias, o que afetou em grande parte os setores socioeconômicos e políticos. Como 

resultado, o sistema educativo passou a incorporar os povos africanos, apesar de ser 

direcionado para o fortalecimento da exploração. Portanto, é com base nesse entendimento 

que o presente estudo considera a década de 1930 como ponto de partida para discutir o 

sistema educativo colonial. 

De acordo com os dados estatísticos apresentados por Mondlane (1995), ao 

caracterizar a sociedade colonial em Moçambique, no início da década de 1960, é possível 

distinguir três estratos socioeconômicos: o primeiro é composto por uma minoria de cerca de 

2,5% da população total (67.485 europeus, 17.144 asiáticos, 29.507 mistos e alguns africanos) 

que detinha o grosso do capital, que exercia atividades modernas incorporadas na economia 

de mercado (serviços públicos, comércio, indústria, transportes, agricultura de rendimento 

etc.) e residente na parte urbanizada das cidades, vilas e povoações e também nas explorações 
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mineiras e agropecuárias dispersas pelo interior; o segundo, correspondente a cerca de 3,5% 

da população total, constituído majoritariamente por africanos provenientes da zona rural, que 

residia na periferia dos centros urbanos e que vivia do trabalho assalariado; e, finalmente, o 

terceiro é composto pela maioria, cerca de 94% da população total, sendo africanos rurais que 

viviam, basicamente, em um regime de economia de subsistência, complementado pelo 

trabalho assalariado do tipo migratório e por alguma agricultura de rendimento. 

A partir destes dados, torna-se evidente a questão da distribuição de recursos em 

função da cor da pele, o que remete a uma clara discriminação racial que caracterizou o 

regime colonialista português. Para reforçar este entendimento, pode-se recorrer às palavras 

do Comissário Régio de Moçambique (1894-1895), António Enes, ao defender que 

Se não aprendermos a fazer trabalhar o preto, e não soubermos tirar proveito 

desse trabalho, em pouco tempo seremos obrigados a abandonar a África a 

favor de alguém que seja menos sentimental e mais prático do que nós 

(MONDLANE, 1995, p. 34). 

Deste modo, se assume que a intenção do regime colonialista português era a 

exploração dos recursos e mão de obra africana. Como será destacado mais adiante, o sistema 

educativo colonial seguia o mesmo diapasão. 

Ao estudar a política educacional colonial, Mazula (1995, p. 79) observou que esta 

“tinha por objetivo assegurar a hegemonia política e a direção cultural da classe colonial 

dominante sobre as sociedades ditas tradicionais ou primitivas, consideradas estagnadas no 

grau zero da temperatura da História”.  

No mesmo sentido, Buendia (1999) defende que o sistema educativo colonial 

apresentava-se coerente com os objetivos econômicos, políticos e culturais do sistema 

colonial, cuja finalidade era a reprodução das suas relações de exploração e de dominação.  

O Governador Geral de Moçambique (1896-1898), Mouzinho de Albuquerque, por 

conseguinte, afirmava que: 

Quanto a mim, o que nós precisamos fazer para educar e civilizar o indígena, 

é desenvolver-lhe de forma prática as habilidades para uma profissão manual 

e aproveitar o seu trabalho na exploração da Província (Ministério da 

Educação e Cultura, 1980 apud BUENDIA, 1999, p. 41). 

O Governador Geral de Moçambique (1906-1910), Freire de Andrade, reforça este 

posicionamento ao afirmar que “a única educação a dar ao africano é aquela que faça dele um 

trabalhador” (BUENDIA, 1999, p. 41). 
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Sem sombra de dúvida, o regime colonialista português não visava a formação de 

cidadãos moçambicanos, mas sim o aproveitamento da força de trabalho para abastecer os 

sistemas de produção colonialista, particularmente o trabalho manual.  

O aprofundamento da reflexão sobre o sistema educativo colonial não pode ser feito 

sem considerar a questão da cidadania na sociedade colonial, uma vez que esta compreendia 

três categorias fundamentais: colonos, com plenos direitos de cidadania; assimilados (alguns 

pretos e mestiços), com direitos de cidadania restritos e; indígenas7 (a maioria dos pretos 

africanos), sem direitos de cidadania (FRANCISCO, 2009).  

Nesta sociedade de classes, assimilado correspondia a uma categoria intermediária, 

que consistia no reconhecimento oficial da entrada preto africano na “comunidade lusíada”, 

mediante a satisfação dos seguintes requisitos: o domínio correto da fala, leitura e escrita da 

língua portuguesa; a posse de meios considerados suficientes para a sobrevivência do 

agregado familiar; apresentar um comportamento considerado exemplar (segundos os padrões 

do colonizador); demonstrar a necessária educação e hábitos pessoais e sociais ajustados a 

legislação portuguesa; e requerer à autoridade administrativa competente. 

Esta hierarquia de classes automaticamente instituiu um sistema educativo que 

compreendia dois subsistemas distintos: o oficial para os filhos dos colonos e dos assimilados; 

e o indígena destinado à população nativa (não assimilados). A partir desta distinção, surgem 

também escolas diferenciadas: as escolas das missões Católicas Romanas, destinadas a 

instrução primária dos africanos; e as escolas governamentais (mais sofisticadas), destinadas 

aos brancos, asiáticos e assimilados. 

De forma resumida, pode-se observar que esta diferenciação visava legitimar o 

caráter discriminatório do sistema colonial, em todos os seus aspectos (político, econômico, 

social, racial e cultural). A subdivisão em subsistemas oficial e indígena tinha como objetivo 

legitimar a ideologia de hierarquização dos grupos humanos e sociais – a espinha dorsal do 

pensamento colonialista – pregando a supremacia da cultura europeia.  

À luz da teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, pode-se afirmar 

que o sistema educativo colonial legitimava a cultura portuguesa em detrimento da cultura dos 

povos nativos de África, assumindo de forma clara a sua intenção de sobreposição cultural. 

                                                 

 
7 Indígena é uma expressão amplamente usada pelos colonos europeus para se referir aos povos que viviam nas 

regiões colonizadas antes das chegadas dos colonos. No caso de Moçambique, assim como em outros países da 

África Subsaariana, indígena designava os povos Bantu. 
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O diploma legislativo nº 238, de 17 de maio de 1930, ao determina que: 

O ensino indígena tem por fim conduzir gradualmente o indígena da vida 

selvagem para a vida civilizada, formar-lhe a consciência de cidadão 

português e prepará-lo para a luta da vida, tornando-se mais útil à sociedade 

e a si próprio. O ensino primário rudimentar destina-se a civilizar e 

nacionalizar os indígenas das colônias, difundindo entre eles a língua e os 

costumes portugueses (MAZULA, 1995, p.80). 

Ainda no campo da violência simbólica, é possível destacar a primeira reforma no 

subsistema do ensino indígena, aprovada em 1935, pelo Governador Geral, José Cabral, que, 

na sua essência, não apresenta mudanças profundas, limitando-se a esclarecer alguns pontos 

relativos ao ensino primário rudimentar e ao ensino profissional indígena: 

O ensino primário rudimentar destina-se a colocar a criança indígena em 

condições de aprender a nossa civilização por meio do conhecimento da 

língua portuguesa, educação rudimentar das suas faculdades e adoção dos 

costumes civilizados. As escolas de artes e ofícios, estabelecimentos de 

assistência gratuita às populações indígenas, têm por fim educar os indígenas 

preparando-os para operários dos diferentes ofícios ou indústrias da Colônia 

(Artigo 1º da Portaria nº 2.457 de 27 de março de 1935 apud MAZULA, 

1995, pp. 83-84). 

Ao analisar esta norma, ficam evidente dois aspectos. Por um lado, há um claro 

desprezo e desvalorização da cultura africana, particularmente as línguas nativas, 

consideradas inferiores pelos colonizadores que buscaram a todo custo implantar um sistema 

baseado em uma filosofia que defendia a supremacia europeia. Por outro lado, há que destacar 

o aspecto sociopolítico da norma, na medida em que revela os espaços reservados aos povos 

africanos, o trabalho manual. Por outras palavras, a política tinha como propósito limitar a 

ascensão social dos africanos, por isso a sua educação era direcionada para a aquisição de 

habilidades básicas para o exercício de trabalhos de baixo escalão nos diversos setores de 

produção. 

Em termos estruturais, os dois subsistemas do ensino colonial eram diferentes. O 

subsistema de ensino indígena estruturava-se em: ensino primário rudimentar, com três 

classes; ensino profissional indígena, envolvendo escolas de artes e ofícios com quatro classes 

destinadas a rapazes e escolas profissionalizantes femininas com duas classes. Enquanto isso, 

o subsistema de ensino oficial estava estruturado de modo a permitir que os alunos 

progredissem nos seus estudos até ao nível superior. 

Esta estrutura pode ser compreendida com base na teoria da escola dualista, 

desenvolvida por Baudelot e Establet (1971), a qual concebe o aparelho escolar como unidade 

contraditória de duas redes de escolarização (a rede secundária-superior e a primária-
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profissional) à semelhança da divisão da sociedade capitalista (a burguesia e o proletariado), o 

que remete ao entendimento de que a rede secundária-superior serve à burguesia enquanto a 

rede primária-profissional destina-se ao proletariado. 

É importante destacar que o regime colonial português usou algumas manobras 

legislativas com o objetivo de disfarçar o caráter discriminatório do sistema educativo 

colonial. Em 1962, por exemplo, como indicado por Mazula (1995), o ensino de artes e 

ofícios passou a se designar Ensino de Adaptação e foi instituído o Ensino Normal Indígena, 

destinado à formação de professores indígenas para as escolas rudimentares. 

Outro passo dado nesse sentido é a abolição do Estatuto do Indígena8, o que levou o 

regime colonialista português a realizar reformas nas políticas educativas, com maior 

destaque em 1964, de forma a acomodar a nova situação jurídica do nativo. Com essas 

reformas, o Ensino de Adaptação foi substituído pelo Ensino Pré-Primário, com o propósito 

explícito de permitir “a aquisição correta da língua nacional” (MAZULA, 1995, p.88). 

Paralelamente a estas reformas, foi autorizado o uso das línguas locais (Xironga, Xisena e 

Emakwa)9 nas escolas primárias como instrumento de ensino da língua portuguesa. 

Neste contexto de reformas políticas educativas, o Ensino Rudimentar foi substituído 

pelo Ensino Elementar dos Indígenas, em que a 4ª classe equivalia à 3ª das escolas primárias 

oficiais. Em face disso, o nativo era obrigado a frequentar mais uma 4ª classe das escolas 

primárias oficiais de modo a ingressar na escola de artes e ofícios, na formação de professores 

ou na escola industrial e comercial para os africanos. 

De acordo com Mondlane (1995), a partir da década de 1940, a formação de 

professores para as escolas africanas passa para a responsabilidade da Igreja Católica. Neste 

contexto, aos candidatos eram exigidos que se convertessem ao cristianismo, ou seja, não 

bastava concluir a 4ª classe para frequentar o curso de formação de professores para as escolas 

africanas, era necessário ser membro da Igreja Católica. 

Outra questão que Mondlane (1995) destaca é o baixo nível de aproveitamento 

pedagógico nas escolas de formação de professores para as escolas destinadas aos africanos. 

Em 1960, por exemplo, nas quatro escolas existentes, abarcavam 341 formandos, sendo que 

                                                 

 
8 Simbolicamente, essa abolição deu a todos o estatuto de “portugueses”. 
9
 Xironga é uma língua falada na Província de Maputo (região sul do país), Xisena é uma língua falada na 

Província de Sofala (região centro do país) e Emakwa é uma língua predominante na Província de Nampula 

(região norte do país). 
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somente 65 conseguiram terminar o curso de formação de professores com êxito. No que 

tange à escola oficial, este autor esclarece que os professores eram provenientes da metrópole. 

Como se pode observar, a religião constitui um dos elementos de dominação colonial 

na medida em que se cria uma articulação entre o poder público e a Igreja Católica, a pretexto 

de expandir o cristianismo. Contudo, não se trata de uma expansão, está-se perante uma 

imposição religiosa estranha aos povos africanos. É através da religião que se estabelecem 

novos mecanismos de exploração, uma vez que somente os adeptos do cristianismo podiam 

ser admitidos nos cursos de formação de professores, o que revela claramente a falta de 

liberdade religiosa. 

Tendo em conta que nesta época, em Moçambique, a população era estimada em sete 

milhões e somente 800 mil eram católicos (portanto, a maioria não era católica), servidos por 

cerca de 100 missões e igrejas paroquiais, dirigidas por 240 padres e sacerdotes, dos quais 

somente três eram africanos (MONDLANE, 1995), torna-se claro que a imposição da 

condição religiosa para frequentar os cursos de formação de professores é um dos 

mecanismos de violência simbólica que o regime colonialista português implantou em 

Moçambique. 

Como se pode notar nas declarações do Secretário da Administração, proferidas em 

1967, havia uma cumplicidade entre a autoridade colonial portuguesa e a Igreja Católica, ao 

defender: 

Quando o Estado confia às missões católicas parte do trabalho de educação, 

o Estado tem a certeza de que as missões trabalharão para o bem comum na 

tarefa que lhes é confiada. Quando a igreja aceita esta tarefa, a igreja 

também fica certa de que o Estado escolheu o melhor caminho para defender 

os interesses que é seu dever defender. Disto podemos concluir que, no 

auspicioso trabalho que durante séculos têm levado a efeito em África, as 

atividades da igreja e do Estado continuarão em perfeita harmonia, 

conduzidas pelos mesmos ideais (MONDLANE, 1995, p. 64). 

É a partir deste entendimento que o Bispo Auxiliar de Lourenço Marques10, D. 

Custódio Alvim Pereira, veemente se opôs as pretensões de liberdade do povo moçambicano 

do jugo colonial, defendendo que a independência do povo moçambicano era contrária a 

vontade de Deus (MONDLANE, 1995).  

                                                 

 
10

 É o nome usado na época colonial para a atual Cidade de Maputo. 
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É importante destacar que nas escolas africanas, sob responsabilidade da Igreja 

Católica, os conteúdos eram predominantemente religiosos, sendo que grande parte do tempo 

era dedicado às atividades manuais em detrimento das questões acadêmicas.  

De acordo com Mondlane (1995, p. 63), a aliança entre a Igreja Católica e a 

administração colonial tornou-se estável na medida em que “os portugueses acreditam que há 

maiores possibilidades de um africano se tornar português em todos sentidos, se ele for 

católico”. Por isso, ao delegar à Igreja Católica a responsabilidade da educação dos povos 

africanos, torna-se evidente que “o objetivo desta política é obviamente de doutrinar com o 

Cristianismo os filhos dos moçambicanos negros, assegurando deste modo uma população 

dócil e leal a Portugal” (ibidem). 

É importante recordar que o sistema educativo colonial sofreu inúmeras reformas. 

Contudo, na prática, o ensino indígena não permitia o ingresso direto no Magistério Primário 

(reservado ao ensino europeu) nem nos Estudos Gerais Universitários. Por outro lado, o 

Ensino Primário Elementar e Complementar só funcionava nos centros urbanos. 

Como se sabe, estas reformas políticas educativas não esconderam o dualismo da 

escola colonial. A escola indígena, ao privilegiar o ensino das habilidades rudimentares e as 

artes e ofícios, tinha como objetivo a formação da classe operária, o que evidencia que estas 

escolas formavam a rede primária-profissional, onde se dá primazia ao trabalho manual. Já a 

escola oficial (destinada aos filhos dos colonos e dos assimilados), a qual permitia prosseguir 

até aos estudos universitários, tinha como objetivo a formação dos altos dirigentes do Estado 

Colonial Português, o que constituía a rede secundária-superior, possibilitando aos indivíduos 

da classe burguesa colonialista alcançar o topo da pirâmide escolar e, consequentemente, 

dando-lhes uma preparação especializada para o trabalho intelectual. 

Neste contexto, pode-se observar que a escola indígena servia para a formação da 

força de trabalho e a inculcação da ideologia burguesa. Conforme Saviani (1981), a teoria da 

escola dualista admite a existência da ideologia do proletariado, cuja origem se situa fora da 

escola, por isso a escola procura impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e o 

desenvolvimento da luta revolucionária. Assim, a escola desqualifica o trabalho manual e 

qualifica o trabalho intelectual, sujeitando o proletariado à ideologia burguesa, sob um 

disfarce pequeno-burguês. 

Este pensamento torna-se evidente nas revelações de Mondlane (1995, p. 137): 
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Toda a educação colonial destinava-se essencialmente a produzir uma 

pequena elite europeizada que iria servir os interesses do governo colonial 

ou nele participar, preservando os seus valores [...] ignorando totalmente a 

existência de métodos educacionais locais, atuando como se não houvesse 

qualquer tipo de educação antes da introdução das escolas europeias. 

Assim, torna-se relevante destacar a figura de assimilado, considerado 

Um Outro mais em sintonia com os valores da cultura lusa que, entre os 

colonizados, permitisse uma gestão ideológica da questão indígena e 

alimentasse a ilusão de que a sociedade colonial tinha espaço para a 

mobilidade social (CABAÇO, 2007, p. 164). 

A realidade mostrou aos povos africanos que a mobilidade social era uma ilusão. Na 

prática, os assimilados apenas ocupavam funções subalternas na administração e comércio 

colonial, na medida em que eram discriminados e preteridos profissional e socialmente pelos 

brancos de primeira (nascidos na metrópole) e de segunda (nascidos em Moçambique). 

Como se pode perceber, a escola colonial reproduzia a sociedade de classes (colonos, 

assimilados e indígenas) na medida em que servia como mecanismo de preparação dos 

sujeitos para o desempenho do papel socialmente determinado pela sua categoria. Os colonos 

preparados para ocupar os altos cargos no sistema colonial, enquanto os assimilados se 

circunscreviam à posição subalterna. Já para os indígenas reduziu-se ao trabalho manual. 

Em função da disputa que este colocava ao colono no mercado de trabalho, há 

evidências que mostram uma degradação da figura do assimilado, visto que o colono e o 

assimilado eram formados no mesmo subsistema de educação (o oficial).  

Para o comum dos europeus mantém-se a mentalidade colonialista que 

considera o negro como mão de obra barata e não procura assimilá-lo. No 

momento em que o preto tem direito ao mesmo salário que o branco, já 

ninguém o quer, mesmo que seja um bom operário. Daqui sucede que os 

pretos assimilados têm de ocultar por vezes a sua situação jurídica para 

conseguirem arranjar trabalho como um indígena vulgar. (Dias, 1958 apud 

CABAÇO, 2007, p. 43) 

Com base nas discussões apresentadas, pode-se observar que o sistema educativo 

colonial não se baseava na realidade concreta da sociedade africana e não levava em 

consideração o seu empoderamento. Pelo contrário, este sistema apresentava uma proposta 

política de dominação e exploração da sociedade africana, gerando um ambiente propício para 

estimular a confusão mental e o desenvolvimento de subdesenvolvidos. 

Apesar do grande poderio do regime colonialista português, observou-se em 

Moçambique muitos focos de resistência ao regime. Como indicado por Buendia (1999), nas 

zonas rurais essa resistência tinha um caráter cultural, manifestando-se através de canções, 
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provérbios, expressões linguísticas e artes plásticas, bem como a fixação de residência em 

locais de difícil acesso para as autoridades administrativas coloniais. No caso dos centros 

urbanos, a resistência era protagonizada pelos assimilados, que vivenciaram de perto a 

discriminação racial e social, considerados protonacionalistas, precursores do nacionalismo 

africano, manifestando a sua revolta por meio da escrita.  

A título de exemplo, Mondlane (1995, pp. 90-91) destaca o seguinte trecho do 

editorial do Brado Africano de 27 de fevereiro de 1932: 

Estamos fartos. Tivemos que vos aturar, que sofrer as terríveis 

consequências das vossas loucuras, das vossas exigências [...] não podemos 

aguentar mais os efeitos perniciosos das vossas decisões políticas e 

administrativas. De agora em diante recusamo-nos a fazer maiores e mais 

inúteis sacrifícios. [...] Já chega. [...] Insistimos que leveis a cabo os vossos 

deveres fundamentais, não com leis e decretos, mas com atos. [...] Queremos 

ser tratados da mesma maneira que vós. 

Ao analisar estes processos de resistência não militar (não armada), é possível 

observar que, em parte, o sistema educativo colonial contribuiu para o despertar do espírito 

nacionalista. Por outras palavras, os assimilados tinham as mesmas oportunidades educativas 

com os colonos, uma vez que estavam integrados na “escola oficial”, contrariamente ao resto 

da população africana sujeita à “escola indígena”, o que permitiu (aos assimilados) formar e 

aprimorar a consciência nacionalista, bem como através do intercâmbio com intelectuais de 

outras regiões do continente africano, onde os movimentos de resistência ao colonialismo já 

haviam sido fortalecidos. 

Com o fortalecimento da consciência nacionalista, em Moçambique surgiram 

organizações associativas, como é o caso do Núcleo dos Estudantes Secundários de 

Moçambique, em 1949, que, segundo Buendia (1999), embora atuasse ao nível dos estudantes 

africanos do ensino secundário, procurou defender entre a juventude africana a ideia da 

independência nacional através da resistência contra a dominação colonial, o que levou a uma 

série de medidas repressivas por parte do regime colonialista português, culminando com a 

sua extinção na década de 1960. 

No território estrangeiro, na década de 1960, verificou-se a formação de movimentos 

de luta de libertação de Moçambique, nomeadamente: a União Democrática Nacional de 

Moçambique (UDENAMO), criada em 1960, na Rodésia (atual Zimbabwe); a Mozambique 

African National Union (MANU), criada em 1961, no Quénia; e a União Africana de 

Moçambique Independente (UNAMI), criada em 1961, no Malawi. 
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Contudo, estes movimentos atuavam de forma desarticulada e sem uma orientação 

clara para a formação da nação moçambicana, na medida em que a sua atuação se 

desencadeava com a finalidade de libertar regiões específicas do território nacional. Logo 

cedo, as lideranças aperceberam-se da necessidade de ampliar os horizontes da luta e surgiu à 

ideia de se formar apenas um e único movimento de libertação nacional. Assim, em 25 de 

junho de 1962, em Dar-es-Salam (Tanzânia), decidiu-se a dissolução da UDENAMO, MANU 

e UNAMI e consequente criação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Esta 

reunião constitui o I Congresso da FRELIMO, no qual foi eleito Eduardo Chivambo 

Mondlane11 como Presidente da FRELIMO. 

Além da luta armada de libertação nacional, a FRELIMO reconheceu o desafio da 

formação de uma nova sociedade, onde a educação desempenharia um papel de relevo, daí, no 

seu I Congresso, propôs à 

- Promover e acelerar o treino de quadros; 

- Promover por todos os métodos o desenvolvimento social e cultural da 

mulher moçambicana; 

- Promover imediatamente a alfabetização de todo o povo moçambicano, 

criando escolas onde for possível; 

- Encorajar e apoiar a formação e consolidação das organizações sindicais, 

de estudantes, da juventude e das mulheres (BUENDIA, 1999, p. 130; 

MONDLANE, 1995, pp. 101-102). 

O papel da educação também é enfatizado por Mondlane (1995, p. 137) nos 

seguintes termos: 

Quando foi criada a FRELIMO, demos prioridade máxima a dois programas: 

o militar e o educacional. Atribuímos sempre grande importância à educação 

porque, em primeiro lugar, ela é essencial para o desenvolvimento da nossa 

luta, atendendo a que o envolvimento e o apoio da população aumentam à 

medida que cresce a sua compreensão da situação, em segundo lugar, porque 

o futuro de Moçambique independente terá grande necessidade de cidadãos 

formados para conduzir o país na via do desenvolvimento. 

Como se pode constatar nas palavras de Machel (1980, p. 50), 

O nosso combate não consiste apenas em disparar tiros e matar soldados 

inimigos. O objetivo central do nosso combate é a transformação da 

sociedade. A base da sociedade encontra-se na atividade produtiva e nas 

relações sociais de produção. 

                                                 

 
11 Eduardo Chivambo Mondlane é considerado o primeiro moçambicano a alcançar o título de Doutor. Antes da 

criação da FRELIMO, era funcionário das Nações Unidas e residia nos Estados Unidos da América. Contudo, 

sempre manifestou o sonho de ver Moçambique independente, por isso abandonou a vida confortável que levava 

na diáspora para se juntar ao seu povo engajado na luta de libertação nacional. 
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No entendimento de Nascimento (1987, p. 26), a luta armada de libertação nacional 

apresentava as seguintes características: 

- Era uma ação geral e globalizante, incorporando o conjunto dos grupos 

subalternos e atingindo todos os espações socioeconômicos, políticos e 

ideológicos, se bem que num meio geográfico limitado (menos de 1/5 do 

país); 

- Era uma ação violenta, permitindo a destruição progressiva do aparelho 

repressivo colonial; 

- Era uma ação construtiva, criando simultaneamente novos agentes e novas 

relações sociais, na resposta concreta aos problemas quotidianos das massas 

camponesas. 

Este entendimento sobre a luta armada de libertação nacional também é apresentado 

por Mondlane (1995, p. 129) ao revelar que: 

Uma das primeiras lições a tirar de quase quatro anos de guerra em 

Moçambique é que a libertação não consiste simplesmente em expulsar a 

autoridade portuguesa, mas também em construir um país novo, devendo 

esta construção deve ser levada a cabo com o próprio processo de destruição 

do Estado colonial. Compreendemos isto logo de início, antes de 

começarmos a combater, mas só com o desenrolar da luta nos apercebemos 

de fato que esta reconstrução civil tem de ser rápida e total. Não se trata de 

tomar algumas medidas provisórias nem de esperar até termos o controlo de 

todo o país antes de decidir como governa-lo. Somos levados a criar 

estruturas e tomar decisões que determinarão o padrão do futuro governo 

nacional. 

Neste contexto, havia o entendimento no seio da FRELIMO de que era necessário 

alfabetizar os guerrilheiros, de modo a mobilizar e alfabetizar a população, visto que o 

sistema educativo colonial excluía a maioria da população, com maior incidência de exclusão 

nas zonas rurais. 

Antes de abordar a política educacional da FRELIMO há que reconhecer a educação 

tradicional africana, caracterizada por ser informal, que consiste na formação dada pelos mais 

velhos através de cerimônias, contos e observação (tarefas diárias), o que permite a 

transmissão de valores morais, bem como através da repressão as infrações e o elogio ao bom 

comportamento. Neste sentido, os ritos de iniciação desempenham um papel fundamental na 

medida em que favorecem o aprendizado das regras e normas sociais vigentes na comunidade. 

Paralelamente, na educação tradicional africana constam as artes, o artesanato, as técnicas 

agrícolas e de caça, bem como a formação especializada para curandeiros, adivinhos e 

artesãos. Como salienta Mondlane (1995, p. 138): 

As grandes virtudes desta educação africana tradicional pré-colonial 

consistiam no fato de ela estar orientada para as necessidades da sociedade, 

estar totalmente integrada e abranger a todos por igual. 
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Mondlane (1995) parte do princípio que a educação tradicional africana e a educação 

colonial europeia não se ajustam a política educacional da FRELIMO. Contudo, o autor refere 

que há necessidade de se aproveitar alguns aspetos da educação tradicional africana, como é o 

caso das artes e dos valores morais. Assim, na concepção da política educacional da 

FRELIMO, Mondlane (1995, p. 138) alerta que 

Podemos aprender com outras culturas, incluindo a europeia, mas não 

podemos enxerta-las diretamente na nossa. A curto prazo, porém, há que 

atender a necessidades concretas e urgentes: precisamos de quadros 

treinados a todos os níveis e em todas as disciplinas; precisamos elevar o 

nível de educação extremamente baixo da população em geral, combater o 

analfabetismo e a ignorância. Temos que começar desde já a trabalhar neste 

sentido com aquilo que temos ao nosso dispor, e desenvolver a teoria e o 

sistema à medida que o trabalho avança.  

Deste modo, em 1963, em Dar-es-Salam (Tanzânia), a FRELIMO criou o Instituto 

Moçambicano, vocacionado ao ensino secundário para os refugiados moçambicanos e os 

combatentes da FRELIMO. 

Com o desenrolar da luta armada, transformou-se em revolução democrática popular, 

assumindo a educação o objetivo central de formar o “Homem Novo”12, visto como capaz de 

enfrentar os desafios postos pela revolução, bem como transformar revolucionariamente a 

sociedade moçambicana (MAZULA, 1995).  

À medida que a FRELIMO conquistava territórios em Moçambique, expulsando a 

dominação colonial portuguesa, foram surgindo as chamadas zonas libertadas caracterizadas 

por serem territórios onde a vida das populações seguia as orientações da FRELIMO. 

Em 1966 havia cerca de 100 escolas em Cabo Delgado, abrangendo cerca de 10 mil 

alunos, formando numerosas turmas com uma proporção professor/aluno que varia entre 

1/250 e 1/25. Em Niassa, nos finais de 1967, foram abrangidos cerca de 2 mil alunos.  

De acordo com Mondlane (1995), neste período o ensino nestas escolas da 

FRELIMO era bastante rudimentar, na medida em que muitos professores só tinham a 

instrução primária e havia exiguidade de recursos, contudo estava orientado para a cultura 

moçambicana e a luta armada de libertação nacional, por isso era privilegiada a aprendizagem 

                                                 

 
12

 De acordo com Cabaço (2009 apud MARIANI, 2012, p.66), "não bastava ser patriota, era necessário que esse 

“homem novo” estudasse, produzisse, participasse da luta, se integrasse com os camponeses em seu trabalho 

manual, combatesse as formas de exploração, buscasse criar relações novas, cultivasse continuadamente a 

disciplina revolucionária, e assim por diante". Para reforçar este entendimento, Samora Machel acrescenta que "a 

libertação da mulher é uma necessidade da revolução, garantia da sua continuidade, condição do seu triunfo” 

(ibidem, p. 69). Entende-se que nesta visão também se tem em vista o empoderamento da mulher moçambicana. 
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da leitura, escrita, aritmética, educação cívica, bem como História e Geografia de 

Moçambique. É importante destacar que na educação cívica se abordava questões ligadas a 

História de Moçambique, a guerra e os objetivos da FRELIMO, bem como questões ligadas a 

outros povos africanos e o resto do mundo. 

A educação nas zonas libertadas compreendia a educação formal, a alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos e a formação de professores. A educação formal 

estruturava-se em: Pré-Primário (nos Centros Infantis); Primário com quatro séries, 

desenvolvido nas escolas do interior do país e na Tanzânia; Secundário com quatro séries, na 

Escola Secundária de Bagamoyo (Tanzânia); e Universitário, que não chegou a se concretizar, 

contudo, como resultado da cooperação internacional, os alunos progrediam nesse nível de 

ensino em alguns países que apoiavam a luta armada de libertação nacional. 

Para compreender a política educacional da FRELIMO durante a luta armada de 

libertação nacional, torna-se relevante destacar o papel do Instituto Moçambicano (localizado 

em Dar-Es-Salam), que funcionou como angariador de fundos para o funcionamento das 

escolas primárias da FRELIMO nas zonas libertadas. Neste Instituto, a FRELIMO conseguiu 

organizar cursos para a formação de enfermeiros e técnicos de saúde, o curso político-

administrativo para a formação de quadros e o curso de formação de professores primários. É 

importante destacar que, através do Instituto, muitos jovens moçambicanos beneficiaram de 

bolsas de estudo para a formação universitária e cursos técnicos de nível mais avançado no 

estrangeiro (MONDLANE, 1995). 

De acordo com Mondlane (1995, p. 139), a política educacional da FRELIMO 

preconizava que “todos os estudantes devem encarar a sua formação como uma forma de 

preparação para o trabalho em Moçambique e devem estar prontos a regressar em qualquer 

altura, se para tal forem chamados”. 

Na prática, nem todos estudantes moçambicanos apoiados pela FRELIMO aderiram 

a esta política educacional, recusando-se a regressar a Moçambique e exigindo a progressão 

automática para o ensino superior no estrangeiro. 

De acordo com Johnston (1989, p. 76), muitos estudantes secundários e 

universitários, em particular os afiliados à União Nacional de Estudantes Moçambicanos 

(UNEMO) alegavam que: 

Ninguém pode questionar o fato de que Moçambique precisa de quadros 

formados de nível superior [...]. Foi provado que o senhor Mondlane não 
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quer nenhum intelectual rival. Não há outra razão de porquê ele perseguiu e 

continua a perseguir tantos moçambicanos. 

Como resultado destes desentendimentos, os estudantes da UNEMO saíram da 

FRELIMO e, em 1968, o Instituto Moçambicano foi encerrado, resultando na fuga de cerca de 

80% dos 120 estudantes (JOHNSTON, 1989). 

Diante deste cenário, foram tomadas algumas medidas: a primeira, institui-se a 

obrigatoriedade de ter servido no exército ou nas zonas libertadas como requisito para 

obtenção de bolsa de estudo no estrangeiro; a segunda, foi dada prioridade aos cursos de curta 

duração, em particular nas áreas de enfermagem e administração; a terceira, tornou-se 

obrigatório o regresso ao país após a conclusão do curso13 (MONDLANE, 1995). 

Como pode-se observar, no período colonial o sistema educativo foi montado de tal 

forma que reproduzia as desigualdades sociais, na medida em que, por um lado, existia um 

ensino oficial para as elites (europeus, asiáticos e assimilados) e um ensino rudimentar para os 

povos africanos (considerados indígenas). Contudo, no contexto da prática, é através da 

educação que muitos assimilados ganharam consciência dos movimentos pan-africanos, 

particularmente através da atuação cultural por meio da luta não armada (artes plásticas, 

poesia, etc.). 

É desta conscientização que surgem os primeiros movimentos organizados que 

levaram a criação da FRELIMO. Apesar da crescente conscientização, estava claro que os 

desafios eram enormes, por isso a FRELIMO desde cedo apostou em uma abordagem 

construtivista em que se apoiava em dois domínios: militar e educacional. Ou seja, não 

bastava desencadear uma luta armada, tornou-se urgente agregar uma política educacional que 

permitisse destruir as estruturas discriminatórias do processo de colonização com vista a 

edificação de uma nação onde todos pudessem exercer a sua cidadania. Portanto, à medida 

que a FRELIMO constituía as zonas libertadas, foram implementadas ações concretas, 

particularmente na área de alfabetização de jovens e adultos. 

1.2. Educação no período de 1975 até 1983 

Antes de abordar as questões educativas, torna-se necessário destacar alguns aspectos 

sócio-políticos, econômicos e culturais que caracterizaram Moçambique nesse período. 

                                                 

 
13

 É importante mencionar que esta obrigatoriedade de regressar ao país após o término do curso continua em 

vigor até aos dias de hoje, sendo uma das cláusulas dos memorandos de entendimento entre o Governo de 

Moçambique e parceiros, como é o caso do Projeto CNPq-MCT/Mz, no qual sou bolsista. 
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Nas vésperas da proclamação da independência nacional, Samora Machel, primeiro 

Presidente da República Popular de Moçambique, na reunião de despedida ao povo 

tanzaniano ocorrida em 23 de maio de 1975, defendia o cometimento da FRELIMO nos 

seguintes termos: 

Nós queremos criar o Homem Novo. Queremos criar os futuros 

revolucionários. Queremos criar a nova mentalidade livre, com a nossa 

própria personalidade. Também queremos libertar alguns que ainda 

persistem (tanto em Moçambique como na Tanzânia e em todos os outros 

países independentes da África) em usar uma mentalidade escrava do 

estrangeiro. Por isso, teremos as nossas novas escolas que ensinarão a todo o 

povo os melhores meios de combater esse mal (REIS, 1985 apud MAZULA, 

1995, p.143). 

A independência de Moçambique foi proclamada em 25 de junho de 1975, pelo 

Comitê Central da FRELIMO, constituindo-se a República Popular de Moçambique, através 

da mensagem proferida pelo Presidente Samora Moisés Machel. Nesta mensagem, a 

FRELIMO defendeu abertamente a primazia das decisões e estruturas do Partido sobre as do 

Governo e a sua intenção de construir um Estado democrático popular. 

A República Popular de Moçambique é orientada pela linha política definida 

pela FRELIMO, que é a força dirigente do Estado e da Sociedade. A 

FRELIMO traça a orientação política básica do Estado e dirige e supervisa a 

ação dos órgãos estatais a fim de assegurar a conformidade da política do 

Estado com os interesses do povo (Artigo 3 da Constituição de 1975). 

É a partir deste dispositivo que se entende que, em Moçambique, constitui-se um 

Estado-Partido. Portanto, durante a vigência da República Popular de Moçambique não era 

permitido a criação de outros partidos políticos, somente poderia existir legalmente o Partido 

FRELIMO. 

A agricultura foi eleita a base e a indústria fator dinamizador do desenvolvimento 

econômico. No que se refere ao bem-estar cultural de todos os cidadãos, o Estado 

comprometeu-se a promover e difundir a educação a todos níveis através da sua 

democratização, a liquidação do elitismo e da discriminação educacional na base da riqueza e 

a formação de uma nova mentalidade popular revolucionária no seio das novas gerações 

(FRELIMO, 1975). 

No que se refere ao gênero: 

A República Popular de Moçambique, seguindo a linha da FRELIMO, 

empenhar-se-á no combate pela emancipação da mulher, pela libertação total 

das diversas formas de opressão tradicional e capitalista, a fim de que ela 

retome o seu papel de cidadã de pleno direito na nossa sociedade, dando-lhe 

todo o seu contributo político, cívico e social (FRELIMO, 1975, p. 3). 
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Esta política da FRELIMO é consagrada pelo artigo 17 da Constituição de 1975, nos 

seguintes termos: 

A emancipação da mulher constitui uma das tarefas essenciais do Estado. Na 

República Popular de Moçambique a mulher é igual ao homem em direitos e 

deveres, estendendo-se esta igualdade aos campos político, económico, 

social e cultural. 

Como se pode observar, a questão da igualdade de gênero sempre constituiu uma 

aposta do movimento revolucionário liderado pela FRELIMO. Esta concepção visava 

contrariar a discriminação de gênero típica da sociedade machista implantada pelo 

colonialismo e característica de muitas sociedade tradicionais africanas. Portanto, era do 

entendimento dos revolucionários que a construção da nação moçambicana exigia uma nova 

abordagem nas relações de gênero. Era urgente adotar políticas para emancipação da mulher 

moçambicana. 

Nos primeiros cinco anos após a proclamação da independência, foi realizado um 

censo geral da população e habitação que permitiu observar que o universo cultural 

moçambicano é predominantemente Bantu, tendo sido identificados 16 grupos étnicos e 24 

línguas. Sete línguas eram faladas por cerca de ¾ da população moçambicana: Emakwa 

(27,8%), Tsonga (12,4%), Sena-Nyanja (9,3%), Lomwe (7,8%), Shona (6,5%), Xitswa (6,0%) 

e Chuabo (5,7%), sendo que somente 24,4% da população moçambicana falava a língua 

portuguesa (MAZULA, 1995). Contudo, em Moçambique, a língua portuguesa foi adotada 

como única língua oficial. Assim, o ensino passa a ser exclusivamente na língua portuguesa. 

Na altura, a língua portuguesa foi considerada um veículo para consolidar a unidade nacional. 

No entender da FRELIMO, o uso de uma língua comum podia contribuir para fortalecer a 

harmonia entre os diversos grupos étnicos, bastante afetados pelo regime colonialista. 

Contrariando ao regime colonialista português, onde a Igreja era aliada do poder 

público, na República Popular de Moçambique propôs-se um Estado laico, com separação 

completa entre o Estado e a Igreja. Como se sabe, há razões profundas para se adotar um 

regime laico em Moçambique, visto que a Igreja, no período colonial, constituía um dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado que agia em conluio com a administração colonial 

portuguesa para perpetuar a exploração de Moçambique. Outro aspecto a se levar em 

consideração é que o cristianismo não era a religião dos povos africanos, surgiu como 

imposição e se configurava em uma extrema violência simbólica. 

Nesse contexto, em 24 de julho 1975 (um mês após a proclamação da independência 

nacional), o Governo de Moçambique nacionalizou a educação, bem como outros setores da 
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atividade socioeconômica, o que gerou um grande impacto no controle das escolas e na 

socialização da educação. 

Com a nacionalização das escolas, na medida em que se estabeleceu um ensino laico, 

público e gratuito, estas deixaram de ser um espaço de discriminação racial, regional ou 

religiosa, passando a ser um espaço de oportunidades educativas para o povo moçambicano. 

O país passou a ter um sistema educativo que integra todos cidadãos, ou seja, todos cidadãos 

passaram a ter direito à educação de qualidade. 

Como se discutiu na seção anterior, o sistema educativo colonial era dualista: ensino 

indígena para os pretos africanos e ensino oficial para os europeus, asiáticos e assimilados. 

Com a proclamação da independência nacional, a FRELIMO adotou um regime que defende 

o princípio da igualdade. Assim, a discriminação racial, étnica e de gênero e de outra natureza 

passou a ser proibida. Deste modo, o sistema dualista deixou de fazer sentido para o novo 

Estado e passou a adotar uma política educacional que reconhece o direito de todos à 

educação. Assim, para lograr os intentos do povo moçambicano era fundamental um sistema 

único que envolve todos cidadãos independentemente da sua raça, grupo étnico, gênero ou 

religião. 

Outra questão a ter em conta na nova política educacional é a laicidade do Estado 

moçambicano. Contrariamente ao regime colonialista português, assente no cristianismo, 

caracterizado pela forte relação entre o Estado e a Igreja Católica, com a proclamação da 

independência nacional foi constituído um Estado laico e, com a nacionalização da educação, 

todas escolas passaram a pertencer ao Estado e deixou de existir a exigência de conversão ao 

cristianismo como requisito para o acesso à educação. Portanto, foi estabelecido um ensino 

laico. 

O Governo de Moçambique realizou várias reformas educativas entre 1975 e 1977, o 

que levou a reformulação dos programas da 1ª à 11ª classe, em particular a eliminação das 

disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Religião e Moral e a introdução das 

disciplinas de História e Geografia de Moçambique e de África e de Educação Política. No 

âmbito da formação inicial e continuada de professores, foram criados 10 Centros de 

Formação de Professores Primários e 4 centros de reciclagem (MAZULA, 1995).  

É importante destacar que neste período, devido à elevada taxa de analfabetismo e a 

escassez de mão de obra qualificada, no período de 1977 a 1980, foram priorizadas ações de 

curto prazo, destacando-se: 
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 A alfabetização e educação de adultos foram definidos como prioridade, tendo sido 

realizadas campanhas de alfabetização em todo país, particularmente ao nível das 

Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM), empresas estatais, fábricas e 

cooperativas e outros centros de produção. Foram formados 5 mil monitores de 

alfabetização e criados centros de formação de alfabetizadores em cada província; 

 A educação primária era considerada um direito básico e um pré-requisito 

fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, tendo sido submetidos a ações 

de formação e reciclagem cerca de 3 mil professores com vista a elevação do seu nível 

político e pedagógico. Paralelamente, a FRELIMO defendia a adequação do conteúdo 

dos programas as necessidades de produção, de modo a habilitar os alunos para 

contribuírem na melhoria imediata das condições de produção das populações; 

 No ensino secundário também havia a preocupação de se adequar os conteúdos as 

necessidades de desenvolvimento socioeconômico, bem como a formação e 

capacitação dos professores. Assim, foram criados cursos intensivos para a elevação 

do nível de formação básica dos trabalhadores, cursos noturnos ajustados as 

necessidades do setor laboral. Os trabalhadores envolvidos nesses cursos eram 

escolhidos segundo critérios definidos pela FRELIMO; 

 No ensino técnico-profissional se levou em consideração a criação de uma sociedade 

socialista e o aumento da capacidade de produção e produtividade. Neste período 

foram criados um Instituto Pedagógico, cinco escolas Agrárias e uma Escola 

Secundária Industrial, visando a formação de professores, profissionais dos ramos de 

Mecânica e Química e mestres das Escolas Técnicas. 

 Em todos níveis de educação, incluindo a educação superior, a FRELIMO procurou a 

todo custo fazer valer as suas orientações político ideológicas, tendo insistido no 

atendimento prioritário à formação dos trabalhadores (operários e camponeses) e seus 

filhos, na correspondência dos conteúdos dos programas de ensino às necessidades de 

produção e à natureza da luta de classes, com vista a criar a consciência de classe nos 

alunos.  Assim, a FRELIMO estabeleceu critérios de seleção dos alunos segundo as 

suas orientações político ideológicas, destacando-se a proibição do acesso ao 

professorado e à Universidade a todos aqueles que exerceram um papel ativo nos 

aparelhos ideológicos e de repressão do colonial-fascismo (MAZULA, 1995). 
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No entanto, na sua essência, o sistema educativo continuava inalterado, subsistindo a 

contradição entre o tipo de formação social do sistema antes em vigor e a sua contribuição 

real para o desenvolvimento global do país, bem como a “deficiente articulação entre os 

níveis de ensino, as áreas de formação e os conteúdos programáticos; a rede escolar 

distorcida, inviabilizando a escolaridade obrigatória” (MAZULA, 1995, p.170). 

Para fazer face a essa problemática, em 1981, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) apresentou na 9ª Sessão da Assembleia Popular as Linhas Gerais do Sistema Nacional 

de Educação, aprovadas pela Resolução nº 11/81, de 17 de dezembro, considerando-o como 

um sistema “capaz de responder às exigências do crescimento planificado do país”, cujo 

objetivo central é “a criação do Homem Novo, construtor da Pátria Socialista, onde cada um 

dá o melhor do seu trabalho e onde cada um encontra a sua realidade e afirmação pessoal” 

(MAZULA, 1995, p.171). No entanto, este autor alerta que a estrutura do ensino não 

apresentava uma articulação horizontal entre os vários níveis de ensino, áreas de formação e 

conteúdos programáticos. 

Como se pode ver, o período de 1975 a1983 constitui um momento de transição entre 

o modelo educacional colonialista português e o nacional moçambicano. Enquanto o modelo 

colonialista português tinha em vista perpetuar as estruturas de promoção das desigualdades 

sociais típicas dos regimes colonialistas, a visão do movimento revolucionário liderado pela 

FRELIMO era nacionalista e pensada a partir de ideais modernos, particularmente no que se 

refere ao princípio da igualdade e do direito à educação, tal como consagrado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos (CADHP). Por outras palavras, desde o início a transição para um modelo educacional 

nacionalista moçambicano (orientado para a construção da nação moçambicana) se baseia em 

uma política educacional consonante com os princípios universais dos direitos humanos, 

como é o caso da igualdade e o direito à educação. 

Na República Popular de Moçambique o trabalho e a educação constituem 

direitos e deveres de cada cidadão. Combatendo a situação de atraso criada 

pelo colonialismo, o Estado promove as condições necessárias para a 

extensão do gozo destes direitos a todos os cidadãos (artigo 31 da 

Constituição de 1975). 

Como se pode ver, este posicionamento é compatível com a abordagem assumida por 

demais Estados modernos, em que a educação básica é direito e dever de todo cidadão (artigo 

17 da CADHP; artigo 26 da DUDH). 
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No que se refere a questão linguística, o pesquisador observou que a política 

educacional não levou em conta a aprendizagem em línguas locais. Esta abordagem é um dos 

resíduos da colonização portuguesa, que sempre colocou as línguas locais em último plano. 

Para perceber essa questão, basta olhar para o próprio entendimento do conceito de 

analfabeto, visto como aquele que não tinha o domínio da leitura e escrita na língua 

portuguesa.  

Por outras palavras, o regime colonialista português não investiu na cultura africana. 

Pelo contrário, o projeto colonialista tinha como objetivo a conversão dos africanos em 

“portugueses”, por isso os padrões sociolinguísticos do colonizador estavam mais 

desenvolvidos no que se refere a escrita, os materiais educacionais se apresentavam na língua 

portuguesa. Portanto, a FRELIMO se deparou com a dificuldade de implantar um ensino 

orientado nas línguas africanas. 

Naquela altura, a FRELIMO entendia que havia necessidade de não destacar as 

diversidades étnico-tribais, bastantes exploradas pelo regime colonialista português que tinha 

como marca estratégica de dominação e exploração de Moçambique através da agudização 

das diferenças entre os grupos étnico-tribais. Portanto, à FRELIMO interessava construir a 

nação moçambicana baseada na revolução popular e nos ideais de igualdade entre os 

cidadãos. Por isso, a FRELIMO entendia que para combater o regionalismo, o tribalismo e o 

racismo era fundamental “matar a tribo para fazer nascer a nação moçambicana”. 

É a partir deste entendimento que ações de alfabetização e educação de jovens e 

adultos se orientam no domínio correto da leitura e escrita na língua portuguesa e não tiveram 

em conta as línguas africanas. Praticamente, saber ler e escrever nas línguas locais não era 

suficiente para deixar de ser considerado analfabeto, era preciso que essa habilidade se 

desenvolvesse na língua portuguesa. Portanto, esta foi a opção estratégica que se mostrou 

mais adequado ao momento histórico. 

1.3. Educação a partir de 1983: o Sistema Nacional de Educação 

A terceira etapa inicia em 1983, com a aprovação do Sistema Nacional da Educação 

(SNE), criado pela lei nº 4/83, de 23 de março de 1983: 

O sistema de educação é o processo organizado por cada sociedade para 

transmitir as novas gerações as suas experiências, conhecimentos e valores 

culturais, desenvolvendo as capacidades e aptidões do indivíduo, de modo a 

assegurar a reprodução da sua ideologia e das suas instituições econômicas e 

sociais. 
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Segundo o documento, o SNE contribuirá para a formação de um Homem 

moçambicano, com consciência patriótica, cientificamente qualificado, profissional e 

tecnicamente capacitado e culturalmente liberto, com vista a construção do Socialismo com 

base nos princípios universais do Marxismo-Leninismo e no patrimônio comum da 

Humanidade. 

A Lei do SNE constitui o instrumento jurídico onde se estabelecem os fundamentos, 

princípios e objetivos da Educação em Moçambique e resulta da síntese das Linhas Gerais do 

SNE (aprovadas pela Resolução 11/81, de 17 de dezembro de 1981) e as contribuições 

recolhidas no debate popular realizado a nível nacional. 

Nos termos do artigo 1 da lei 4/83, de 23 de março de 1983, os princípios gerais do 

SNE são: 

a) A Educação é um direito e um dever de todo o cidadão, o que se traduz na 

igualdade de oportunidades de acesso a todos os níveis de ensino e na 

educação permanente e sistemática de todo o povo; 

b) A Educação reforça o papel dirigente da classe operária e a aliança 

operária-camponesa, garante a apropriação da ciência, da técnica e da cultura 

pelas classes trabalhadoras, e constitui um fator impulsionador do 

desenvolvimento econômico, social e cultural do País; 

c) A Educação é o instrumento principal da criação do Homem novo, home 

liberto de toda a carga ideológica e política da formação colonial e dos 

valores negativos da formação tradicional capaz de assimilar e utilizar a 

ciência e a técnica ao serviço da Revolução; 

d) A Educação na República Popular de Moçambique baseia-se nas 

experiências nacionais, nos princípios universais do Marxismo-Leninismo, e 

no patrimônio científico, técnico e cultural da Humanidade; 

e) A Educação é dirigida, planificada e controlada pelo Estado, que garante a 

sua universalidade e laicidade no quadro da realização dos objetivos 

fundamentais consagrados na Constituição. 

Em termos estruturais, na sua versão original, o SNE era composto por cinco 

subsistemas: educação geral (eixo central do SNE), educação de adultos, educação técnico-

profissional, formação de professores e educação superior; os quais se organizam em quatro 

níveis de ensino: primário, secundário, pré-universitário e superior (Tabela 2). 

Tabela 2: Estrutura do SNE no período de 1983 à 1992 

NÍVEL DE 

ENSINO 

SUBSISTEMA 

EDUCAÇÃO 

GERAL 

EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 

TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO 

DE 

PROFESSORES 

EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

PRIMÁRIO 

Primeiro Grau – 

EP1 

(1ª à 5ª classe) 

Segundo Grau – 

EP2 

Primeiro Grau – 

EP1 

(1º ao 3º ano) 

Segundo Grau – 

EP2 

Elementar 

(EP2) 
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(6ª e 7ª classe) (4º e 5º ano) 

SECUNDÁRIO 
Ensino Secundário 

(8ª à 10ª classe) 

Ensino Secundário 

(8ª à 10ª classe) 

Básico 

(Secundário) 
  

MÉDIO 

Ensino Pré-

Universitário 

(11ª e 12ª classe) 

Ensino Pré-

Universitário 

(11ª e 12ª classe) 

Médio 

(Pré-

Universitário) 

Médio 

(3 à 4 anos de 

duração) 

 

SUPERIOR    

Bacharelato 

Licenciatura 

 (4 à 5 anos de 

duração) 

Bacharelato 

Licenciatura 

Fonte: Adaptado de Mazula (1995) 

 

Esta estrutura regia-se pelos princípios consagrados no artigo 2 da lei 4/83, de 23 de 

março de 1983, nos seguintes termos: 

 Princípio da unicidade: apesar de ser constituído por vários subsistemas e níveis, o 

SNE é uma estrutura orgânica firmada na unicidade de objetivos, conteúdos e 

metodologias de educação e formação; 

 Princípio da correspondência entre objetivos, conteúdos e estrutura de educação e a 

transformação da sociedade: para garantir uma relação dinâmica entre os objetivos, 

conteúdos e estrutura do SNE e o desenvolvimento socioeconômico, exige-se uma 

permanente e sistemática atualização e aperfeiçoamento; e 

 Princípio da articulação e integração do sistema: há uma articulação horizontal e 

vertical de todos níveis dentro de cada subsistema e entre estes, o que permite uma 

progressão para o grau ou nível imediato, bem como à sua articulação nos setores 

laborais (mercado de trabalho). 

De acordo com o artigo 4 da lei 4/83, de 23 de março de 1983, o SNE tem como 

objetivo central a formação do Homem Novo, um homem livre do obscurantismo, da 

superstição e da mentalidade burguesa e colonial, um homem que assume os valores da 

sociedade socialista, nomeadamente: a unidade nacional, o amor à Pátria e o espírito do 

internacionalismo proletário; o gosto pelo estudo, pelo trabalho e pela vida coletiva; o espírito 

de iniciativa e o sentido de responsabilidade; a concepção científica e materialista do mundo; 

e o engajamento e contribuição ativa com todos os seus conhecimentos, capacidades e 

energia, na construção do socialismo. 
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Em termos gerais, os objetivos do SNE são: 

a) Formar cidadãos com uma sólida preparação política, ideológica, 

científica, técnica, cultural e física e uma elevada educação patriótica e 

cívica; 

b) Erradicar o analfabetismo de modo a proporcionar a todo o povo o acesso 

ao conhecimento científico e o desenvolvimento pleno das suas capacidades; 

c) Introduzir a escolaridade obrigatória e universal de acordo com o 

desenvolvimento do País, como meio de garantir a educação básica a todos 

os jovens moçambicanos; 

d) Assegurar a todos os moçambicanos o acesso à formação profissional; 

e) Formar o professor como educador e profissional consciente com 

profunda preparação política e ideológica, científica e pedagógica, capaz de 

educar jovens e adultos nos valores da sociedade socialista; 

f) Formar cientistas e especialistas altamente qualificados que permitam o 

desenvolvimento da investigação científica; 

g) Difundir, através do ensino, a utilização da língua portuguesa 

contribuindo para a consolidação da unidade nacional; 

h) Desenvolver a sensibilidade estética e capacidade artística das crianças, 

jovens e adultos educando-os no amor pelas artes e no gosto pelo belo; 

i) Fazer das instituições de ensino bases revolucionárias para a consolidação 

do Poder Popular, profundamente inseridas na comunidade (número 2 do 

artigo 4 da Lei 4/83, de 23 de março). 

Ao analisar os objetivos do SNE ressaltam alguns aspectos sociopolíticos e 

pedagógicos que se mostram relevantes para entender a política educacional moçambicana. A 

primeira questão é a construção da nação moçambicana, daí um forte apelo a preparação 

política e ideológica e a educação patriótica e cívica, a qual encontra alicerces na ideologia 

Marxista-Leninista. Este aspecto é central na formação de professores, uma vez que cabe a 

eles disseminar a ideologia política da FRELIMO no seio da comunidade acadêmica. Deste 

modo, a educação assume um papel fundamental na luta contra o capitalismo e as 

desigualdades sociais típicas do colonialismo e se busca promover o princípio da igualdade e 

o estabelecimento das estruturas básicas da democracia popular. Assim, os esforços se 

centram no combate ao analfabetismo, considerado um dos obstáculos para o 

desenvolvimento socioeconômico do país, por isso a introdução da escolaridade básica 

obrigatória e universal, aliada aos esforços da expansão da educação de jovens e adultos e o 

fortalecimento da ligação escola-comunidade são elementos dinamizadores desta política 

educacional.  

Outra questão que chamou a atenção é a relevância atribuída à língua portuguesa. O 

SNE, aprovado pela lei nº 4/83, de 23 de março, promove o uso da língua portuguesa como 

veículo para consolidação da unidade nacional. Como se pode ver, a ruptura com o sistema 

educativo colonial não é completa na medida em que se continuava a desvalorizar as línguas 

africanas para favorecer a língua do colonizador. Há razão para tal opção política, uma vez 
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que o país não dispunha de materiais pedagógicos em línguas africanas, muito menos havia 

especialistas para conceber esses materiais. Outra dificuldade é a variedade de línguas de 

grupos étnicos, o que podia dificultar na escolha das línguas a serem incorporadas no SNE, 

sem contar que grande parte dessas línguas ainda não era ágrafa. 

Na presente tese, interessa abordar os Subsistemas de Educação de Adultos e de 

Formação de Professores, na medida em que ambos estão ligados à formação de educadores 

de jovens e adultos, visto que se trata de uma formação que prepara professores para atuarem 

na educação de jovens e adultos. 

No Subsistema de Educação de Adultos estão enquadrados os programas e ações de 

alfabetização e educação da população maior de 15 anos de idade, com o propósito de 

assegurar o acesso a classe trabalhadora à educação, particularmente os operários, 

camponeses cooperativistas e as camadas sociais engajadas no processo político, 

socioeconômico e cultural de edificação e defesa da Sociedade Socialista. 

Neste contexto, com a educação de jovens e adultos, procurava-se desenvolver a 

consciência patriótica e revolucionária do Homem Novo, através de uma formação que 

permita 

- Libertar a iniciativa criadora de modo a responder consciente e eficazmente 

Às necessidades da construção do Socialismo; 

- Contribuir para a consolidação da Unidade nacional; 

- Desenvolver uma moral sã e revolucionária promovendo o sentido de 

responsabilidade coletiva e individual, a libertação da mulher e o espírito de 

solidariedade internacionalista (nº 3 do artigo 21 da lei 4/83, de 23 de março 

de 1983). 

O subsistema de educação de adultos compreendia os níveis primário, secundário e 

pré-universitário. 

O ensino primário para adultos tinha a duração de cinco anos e subdividia-se em: 1º 

grau com a duração de três anos, correspondendo à 5ª classe do subsistema de educação geral; 

e o 2º grau com dois anos, correspondendo à 7ª classe do subsistema de educação geral. 

O ensino secundário para adultos correspondia à 10ª classe do subsistema educação 

geral e tinha em vista a ampliação, o aprofundamento e a consolidação da formação adquirida 

no ensino primário. 

O ensino pré-universitário para adultos correspondia à 12ª classe e visava, dentre 

outros objetivos, conferir ao adulto a preparação necessária para o ingresso nos cursos do 

nível superior. 
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O subsistema de formação de professores foi concebido para assegurar, conforme o 

artigo 32 da Lei 4/83, de 23 de março de 1983, “uma qualificação pedagógica, metodológica, 

científica e técnica do corpo docente para os vários subsistemas e tem um carácter 

profundamente ideológico que confere ao professor a consciência de classe que o torna capaz 

de educar o aluno nos princípios do Marxismo-Leninismo”, ocorrendo em dois níveis: médio, 

com duração de três a quatro anos, destinado a formação de professores primários, professores 

do primeiro nível da educação de jovens e adultos e dos professores de práticas de 

especialidades na educação técnico-profissional; e superior, com duração de quatro a cinco 

anos, destinado a formação inicial dos professores para os níveis secundário e médio do SNE. 

A formação de professores se realizava em três domínios: a formação inicial 

(formação regular dos professores), a formação em exercício (ações de atualização, 

reciclagem e aperfeiçoamento de professores em serviço) e a formação permanente (ações de 

atualização permanente e de preparação para o desempenho de determinados cargos e 

funções). Esta abordagem se mantém até aos dias de hoje. 

O SNE é gerido centralmente pelo Ministério da Educação (MINED), 

responsabilizando-se pelo seu planejamento, direção e controle, de modo a garantir a 

unicidade do SNE. Assim, os currículos e programas tem um caráter nacional e são aprovados 

pelo MEDH. 

A partir de 1990, como resultado da Constituição de 1990, a qual consagra o fim do 

monopartidarismo e o início do multipartidarismo, verifica-se uma mudança no panorama 

político moçambicano. Todas referências constitucionais referentes ao Partido FRELIMO são 

revogadas, bem como os seus princípios político e ideológicos.  

Para perceber estas mudanças, importa fazer uma breve reflexão sobre a Constituição 

anterior. O artigo 52 da Constituição de 1975 determina que o Presidente da República era o 

Presidente do Partido FRELIMO, eleito pelo Comitê Central deste partido. O parlamento 

moçambicano designava-se Assembleia Popular e a sua composição obedecia os interesses do 

Partido FRELIMO. Portanto, ainda não estava estabelecido um Estado de Direito 

Democrático, na medida em que os órgãos de soberania não correspondiam à manifestação da 

vontade do povo moçambicano. Como se pode observar, estava-se perante um Partido-Estado. 

Com a Constituição de 1990, o cenário político sofreu alterações profundas, 

principalmente com a introdução do pluralismo político, bem como constitui um marco 

importante para o reconhecimento dos direitos humanos, igualdade dos cidadãos perante a lei, 
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democracia e liberdade individual. Assim, o Presidente da República e a representatividade 

parlamentar passam a ser definidos em função de eleições por sufrágio universal, como um 

dos alicerces na formação do Estado de Direito Democrático.  

Para Taimo (2010), a Constituição de 1990 abre caminho para o neoliberalismo em 

Moçambique. O neoliberalismo se apoia na ideia de transferência ou divisão das 

responsabilidades administrativas dos poderes públicos com o setor privado, de modo a 

estimular a competição e aquecimento do mercado, o que se acredita ser essencial para manter 

um padrão de qualidade da oferta dos serviços. Nesta concepção se defende que a comunidade 

tem a possibilidade de escolher livremente o tipo de educação desejada para os seus filhos. 

Neste contexto, houve necessidade de se ajustar o sistema educativo para 

corresponder a nova realidade política vigente no país. Assim, foi a aprovada a Lei nº 6/92, de 

6 de maio de 1992, revogando-se a Lei nº 4/83, de 23 de março de 1983. Em síntese, foram 

retiradas do sistema educativo moçambicano todas diretivas fundamentadas no Marxismo-

Leninismo e os princípios político e ideológicos da FRELIMO.  

Em termos estruturais, o SNE não sofreu mudanças essenciais (Tabela 3). Contudo, 

importa destacar que o ensino escolar passou a organizar-se em ensino geral, ensino técnico-

profissional, ensino superior e modalidades especiais de ensino (ensino especial, ensino 

vocacional, ensino de adultos, ensino à distância e formação de professores). Portanto, foi 

abandonada a ideia de subsistemas. 

O ensino geral continua a ser o eixo central e os seus níveis e conteúdos são os 

pontos de referência para todo o SNE. Com a nova abordagem, o ensino de adultos (antigo 

subsistema de educação de adultos) e a formação de professores (antigo subsistema de 

formação de professores) passam a constituir modalidades especiais de ensino escolar.  

Nos termos do artigo 31 da Lei 6/92, de 06 de maio de 1992, o ensino de adultos é 

destinado aos “indivíduos que não se encontram na idade normal de frequência dos ensinos 

geral e técnico-profissional”, bem como aqueles que “não tiveram oportunidade de se 

enquadrar no sistema de ensino escolar na idade normal de formação ou que o não 

concluíram” e “atribui os mesmos diplomas e certificados conferidos pelo ensino regular”, 

diferenciando-se no que concerne as formas de acesso, planos e métodos de estudo. 

Quanto à modalidade de formação de professores, há que destacar a sua 

configuração, passando de dois para três níveis: o básico, destinado à formação de professores 

do ensino do primeiro grau; o médio, consistindo na formação inicial de professores do ensino 
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primário e dos professores de práticas de especialidades do ensino técnico-profissional; e o 

superior, responsável pela formação dos professores para todos níveis de ensino. 

Para além destas modalidades, prevê-se a realização do ensino de adultos e da 

formação de professores na modalidade de ensino à distância, de modo a complementar o 

ensino geral e até mesmo suplementar o ensino escolar.  

Os programas de alfabetização e educação de jovens e adultos também estão 

contemplados no ensino extraescolar, visto em uma perspectiva de educação permanente. 

 

 

Tabela 3: Estrutura do SNE a partir de 1992 

NÍVEL DE 

ENSINO 

SUBSISTEMA 

ENSINO GERAL 
ENSINO DE 

ADULTOS 

ENSINO 

TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO 

DE 

PROFESSORES 

EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

PRIMÁRIO 

EP1 (1ª à 5ª 

classe) 

EP2 (6ª e 7ª 

classe) 

Nível 1 

(Alfabetização) 

Nível 2 (Pós-

Alfabetização EP1) 

Nível 3 (EP2) 

Elementar 

(EP2) 
  

SECUNDÁRIO 
Primeiro Ciclo 

(8ª à 10ª classe) 
 

Básico 

(Secundário) 

Básico 

(1 a 3 anos) 
 

MÉDIO 
Segundo Ciclo 

(11ª e 12ª classe) 
 

Médio 

(Pré-Universitário) 

Médio 

(1 ou 2 anos) 
 

SUPERIOR    

Licenciatura 

(4 anos) 

Mestrado 

(2 anos) 

Doutorado 

(3 ou 4 anos) 

Licenciatura 

(3 a 5 anos) 

Mestrado 

(2 anos) 

Doutorado 

(3 ou 4 anos) 

Fonte: adaptado da lei 4/83, de 23 de março e da lei 6/92, de 6 de maio. 

 

Como se pode ver na tabela 3, com o fim do modelo revolucionário liderado pela 

FRELIMO, verifica-se uma mudança bastante emblemática na educação de jovens e adultos, 

passando a adotar um modelo neoliberal que se apoia nos ditames dos organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e a UNESCO, que defende uma formação voltada para 

o trabalho simples, particularmente nos países em vias de desenvolvimento. 
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1.4. Aspectos político-administrativos do SNE 

Para compreender os aspectos político-administrativos do Sistema Nacional de 

Ensino (SNE) torna-se imprescindível destacar três níveis gestão: central, provincial e 

distrital. 

A nível central, o SNE é da responsabilidade do Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano (MEDH), na medida em que constitui 

O órgão central do aparelho do Estado que planifica, coordena, dirige e 

desenvolve atividades no âmbito da educação e desenvolvimento humano, 

contribuindo para a elevação da consciência patriótica, o reforço da unidade 

nacional, da cidadania e da moçambicanidade (Artigo 1 da Resolução 

17/2015, de 10 de janeiro).  

Nos termos do artigo 2 da Resolução 17/2015, de 10 de janeiro, são atribuições do 

MEDH: 

 Formulação de propostas de políticas e estratégias da educação; 

 Normatização, regulamentação, supervisão e inspeção das atividades de educação 

(ensino geral, formação de professores e alfabetização e educação de adultos); 

 Planejamento, monitoria e avaliação das atividades de educação no âmbito do Ensino 

Geral, Formação de Professores e Alfabetização e Educação de Adultos; 

 Formação de professores e educadores de adultos e de outros técnicos de educação e 

desenvolvimento humano; 

 Promoção de estudos e difusão da informação sobre a organização e o funcionamento 

do sistema educativo. 

Na presente pesquisa, maior atenção será dada à Direção Nacional de Alfabetização e 

Educação de Adultos (DINAEA) e a Direção Nacional de Formação de Professores (DNFP), 

visto que estas unidades orgânicas estão diretamente relacionadas à formação de educadores 

de jovens e adultos em Moçambique. 

Cabe à DINAEA conceber e elaborar projetos de lei, propostas de regulamentos e 

normas de organização e funcionamento das instituições de ensino de educadores de adultos, 

bem como realizar outras atividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos do 

Estatuto Orgânico do MEDH e demais legislação aplicável. 
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Figura 1: Estrutura orgânica do MEDH 

  
 

Fonte: Estatuto Orgânico do MEDH, aprovado por Resolução nº 17/2015, de 10 de Julho 

 

Nos termos do Estatuto Orgânico do MEDH, cabe à DNFP: 

 Conceber e elaborar projetos de lei, propostas de regulamentos e normas de 

organização e funcionamento das instituições de formação de professores, educadores 

de adultos e técnicos da educação; 

 Promover a capacitação de formadores de professores e educadores de adultos; 

 Coordenar a formação inicial, em exercício e contínua de professores e educadores de 

adultos. 

Ao nível provincial, o SNE é gerido pela Direção Provincial de Educação e 

Desenvolvimento Humano (DPEDH). 

Nos termos do artigo 8 do Decreto 11/2005, de 10 de junho de 2005, a Província é a 

maior unidade territorial da organização política, econômica e social da administração local 

do Estado, sendo composta por distritos, postos administrativos, localidades e povoações, 

bem como as áreas das autarquias locais compreendidas no respetivo território. 
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Deste modo, nos termos do artigo 22 do Decreto 21/2015, de 9 de setembro, cabe à 

DPEDH: 

 Assegurar a aplicação uniforme do currículo de ensino aprovado e controlar o seu 

cumprimento; 

 Assegurar a formação de professores, alfabetizadores e educadores de adultos; 

 Planejar o desenvolvimento da alfabetização e educação de adultos. 

Ao nível do distrito, o SNE é responsabilidade do Serviço Distrital de Educação, 

Juventude e Tecnologia (SDEJT). 

Nos termos do artigo 9 do Decreto 11/2005, de 10 de junho, o distrito é a unidade 

territorial principal da organização e funcionamento da administração local do Estado e base 

do planejamento do desenvolvimento socioeconômico e cultural da República de 

Moçambique. 

O SDEJT é um serviço integrado que responde pelas áreas da educação, cultura, 

juventude e desportos, ciência e tecnologia. Deste modo, na área da educação, nos termos do 

artigo 6 do Decreto 6/2006, de 12 de abril, cabe ao SDEJT: 

 Garantir o bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino, instituições de 

formação de professores, de alfabetização e educação de adultos e educação não 

formal; 

 Assegurar o acesso das crianças, em idade escolar, às escolas, com destaque para a 

rapariga; 

 Promover a alfabetização e educação de adultos; 

 Promover a ligação escola-comunidade. 

Nos termos do artigo 5 do diploma ministerial nº 148/2009, de 24 de junho, o SDEJT 

compreende: o Coletivo de Direção, a Repartição de Educação Geral, a Repartição de Ensino 

Técnico-Profissional e Tecnologia, a Repartição de Cultura, Juventude e Desportos, a 

Repartição de Administração e Planificação e a Repartição de Recursos Humanos. Como se 

pode ver, no SDEJT não temos uma repartição que se dedica exclusivamente a educação de 

jovens e adultos. Assim, as atividades ligadas a educação de jovens e adultos são asseguradas 

pela Repartição de Educação Geral.  
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1.5. História da Educação de Jovens e Adultos em Moçambique 

As campanhas de alfabetização e escolarização de jovens e adultos iniciaram durante 

a luta armada de libertação de Moçambique, sendo que os primeiros beneficiários destas 

campanhas foram os guerrilheiros. Em seguida, como multiplicadores, tinham a missão de 

ensinar as populações das zonas libertadas. 

No estudo da alfabetização de jovens e adultos em Moçambique, Mário (2002 apud 

MÁRIO; NANDJA, 2006) distingui três etapas fundamentais. A primeira, caracterizada por 

uma dinâmica social que se funda na necessidade de reconstrução nacional, construção da 

unidade nacional e da afirmação da identidade moçambicana, iniciada em 1975 e que se 

prolonga até meados da década de 80. 

Neste período, em parceria com determinadas empresas, comunidades ou setores 

sociais estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique, foram 

realizadas quatro campanhas de alfabetização e de educação de jovens e adultos em nível 

nacional, por isso foram designadas Campanhas Nacionais de Alfabetização (CNA). Como 

resultado destas ações educativas, nos primeiros 5 anos, a taxa de analfabetismo reduziu de 

97% para cerca de 72% em todo território nacional. 

De acordo com Lind (1998), ideologicamente, os objetivos das CNA visavam suprir 

três necessidades políticas: incrementar a participação popular nas transformações planejadas; 

promover o entendimento e implementação das diretrizes da FRELIMO; e promover a 

unidade nacional. 

Para Samora Machel, estas CNA eram de natureza política, científica e cultural e 

visavam: 

Libertar a iniciativa dos (…) trabalhadores, fornecendo-lhes conhecimentos 

científicos básicos e instrumentos de análise que lhes permitissem a sua 

completa participação no processo revolucionário e contribuir para a unidade 

nacional, tomada do poder e a construção de uma sociedade “nova” 

(MACHEL, 1978 apud MAZULA, 1995, p.161). 

De acordo com Lind (1999), a 1ª CNA iniciou em julho de 1978 e estendeu-se até 

outubro de 1979. Nesta campanha foram matriculados cerca de 300 mil alunos, sendo que 264 

mil prosseguiram até ao final, o que culminou com a alfabetização de 115 mil jovens e adultos 

(concluíram com êxito). A 2ª CNA decorreu em 1980 (fevereiro a novembro), tendo 

abrangido cerca de 324 mil jovens e adultos, das quais 253 mil (145 mil homens e 108 mil 

mulheres) continuavam matriculados até ao final do processo, o que culminou com a 
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alfabetização de 119 mil jovens e adultos (73 mil homens e 46 mil mulheres). Na 3ª CNA, 

ocorrida em 1981 (fevereiro a novembro), foram matriculados cerca de 310 mil jovens e 

adultos, tendo permanecido cerca de 161 mil até ao final da campanha, o que resultou na 

alfabetização de cerca de 61 mil jovens e adultos. Finalmente, a 4ª CNA, realizada em 1982 

(fevereiro a novembro), envolveu cerca de 194 mil jovens e adultos, dos quais somente 83 mil 

(59 mil homens e 24 mil mulheres) permaneceram até ao final da campanha, tendo sido 

alfabetizados cerca de 37 mil jovens e adultos (29 mil homens e 8 mil mulheres). 

Ao analisar os dados apresentados por Lind (1999), observamos que há uma 

tendência do aumento da taxa de evasão, sendo que na 1ª CNA foi de 8,7% (cerca de 26 mil 

alunos), na 2ª CNA foi de 21,9% (cerca de 71 mil alunos), na 3ª CNA foi de 48,1% (cerca de 

149 mil alunos) e na 4ª CNA foi de 57,2% (cerca de 111 mil alunos). 

A segunda etapa inicia-se em meados da década de 1980 e vai até 1995. 

Caracterizada por uma redução significativa das ações educativas, em particular a 

alfabetização e educação de jovens e adultos, passando, em razão da guerra civil que se 

registrava intensamente nas zonas rurais, a se concentrar nos grandes centros urbanos. A 

redução destas ações educativas foi tão significativa que, praticamente, somente prevaleceram 

os programas de iniciativa privada, o que levou a extinção da Direção Nacional de 

Alfabetização e Educação de Adultos (DINAEA), incorporando-se as suas atividades na 

Direção Nacional do Ensino Básico. 

A terceira etapa inicia em 1995 e prolonga-se até aos dias de hoje, caracterizando-se 

por um processo de resgate da alfabetização e educação de jovens e adultos. Nesta etapa, o 

Governo de Moçambique aprovou e implementou duas Estratégias de Alfabetização e 

Educação de Adultos (2001-2005 e 2010-2015) e criou cinco Institutos de Formação de 

Educadores de Adultos, bem como ratificou convenções internacionais relevantes para o 

setor, como, por exemplo, as Declarações de Jomtien e Dakar. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, também conhecida por 

Declaração de Jomtien, é resultado da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada de 05 a 09 de março de 1990, em Jomtien, Tailândia. 

No contexto dos termos previsto na Declaração, a educação básica é vista como “a 

base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanente” (UNESCO, 1998, p. 1).  
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Na mesma década, o Banco Mundial apresentou uma proposta de reforma 

educacional nos países em desenvolvimento, onde a educação básica é considerada uma 

prioridade (TORRES, 2009). 

Na sequência da Avaliação da Educação para Todos, em abril de 2000, em Dakar, 

Senegal, foi realizado o Fórum Mundial da Educação, que contou com a participação de 

organismos governamentais e não-governamentais, representantes da sociedade civil, dentre 

outros, tendo culminado com a Declaração de Dakar. Neste encontro, de acordo com a 

UNESCO (2001), foi reafirmada a visão da Declaração de Jomtien e acolhidos outros 

compromissos da educação básica resultantes da Cúpula Mundial para a Infância (1992), na 

Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), na Conferência Mundial de 

Direitos Humanos (1993), na Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais da 

Educação: acesso e qualidade (1994), na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social 

(1995), na Quarta Conferência Mundial da Mulher (1995), no Encontro Intermediário do 

Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos (1996), na Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (1997) e na Conferência Internacional sobre o Trabalho 

Infantil (1997). 

Neste contexto, os governos são encorajados a estabelecer parcerias e cooperações 

com agências e instituições regionais e internacionais para assegurar o cumprimento dos 

objetivos e metas da educação para Todos (UNESCO, 2001). 

A partir de 2009, foi progressivamente introduzido um novo currículo de 

alfabetização e educação de jovens e adultos em Moçambique, compreendendo: 

 Alfabetização (ou Nível 1), referente ao certificado de alfabetizado; 

 Pós-Alfabetização (ou Nível 2), correspondente à 5ª classe; e 

 Nível 3, correspondente à 7ª classe. 

Este currículo não se limita as habilidades de leitura e escrita, dá mais atenção ao 

desenvolvimento das habilidades para a vida (CONSELHO DE MINISTROS, 2012). Após a 

conclusão do nível 3, o aluno prossegue para o nível secundário. 

Com vista a materialização deste currículo de alfabetização e educação de jovens e 

adultos, foi introduzido um currículo de formação inicial de educadores de jovens e adultos 

nos Institutos de Formação de Educadores de Adultos (IFEA). O curso tinha a duração de dois 

anos. Para o ingresso, o candidato deveria ter concluído a 10ª classe.  
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1.5.1. A I Estratégia de Alfabetização e Educação de Adultos (2001-2005) 

A I Estratégia de Alfabetização e Educação de Adultos e Educação Não-Formal 

(2001-2005) surge no âmbito do enquadramento da educação de jovens e adultos no Plano 

Estratégico da Educação. Nesta estratégia estão incorporadas a missão, a visão, as áreas 

prioritárias, os objetivos estratégicos e os resultados globais esperados no campo da educação 

de jovens e adultos, bem como as questões ligadas a sua gestão, administração e monitoria e 

avaliação. 

No quadro da I Estratégia de Alfabetização e Educação de Adultos e Educação Não-

Formal (2001-2005), a Direção Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos tem por 

missão promover, coordenar e garantir acesso equitativo à educação básica para jovens e 

adultos, em parceria com a sociedade civil, com vista à erradicação do analfabetismo e ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural, contribuindo para a redução da pobreza. 

Em termos visionários, pretendia-se promover a igualdade de acesso de jovens e 

adultos com base nos princípios da igualdade de gênero, aprendizagem ao longo da vida, 

respeito pela diversidade linguística e cultural e desenvolvimento contínuo da capacidade 

institucional. 

1.5.2. A II Estratégia de Alfabetização e Educação de Adultos (2010-2015) 

De acordo com o Governo de Moçambique, com a implementação da primeira 

estratégia, reduziu-se a taxa de analfabetismo em cerca de 10%, caindo de 60,5%, em 2001, 

para 50,4%, em 2007, e para 48,1%, em 2008.  

Embora se verifique redução da taxa de analfabetismo, a evasão nos programas de 

alfabetização e educação de jovens e adultos é preocupante, tendo sido identificados os 

seguintes fatores: 

- Insuficiente formação dos alfabetizadores (a grande maioria são voluntários 

e tem baixa formação acadêmica e não possuem formação específica na área 

de alfabetização e educação de adultos); 

- Desmotivação por irregularidades no pagamento do subsídio dos 

alfabetizadores (atrasos, descontinuidade nos pagamentos); 

- Insuficiência na provisão do material didático e de um ambiente literário 

apropriado nos Centros de Alfabetização e Educação de Adultos 

(CONSELHO DE MINISTROS, 2011, p.13). 

Ciente desta situação, o Governo reconhece a necessidade de realização de estudos 

aprofundados sobre as suas causas e fatores. 
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É importante destacar que a primeira estratégia estendeu-se até 2009, o que permitiu 

fazer uma análise com base na matriz de análise FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças), conforme ilustra o quadro 1 (página seguinte). 

A segunda estratégia, embora aprovada em março de 2011 pelo Conselho de 

Ministro14, foi concebida para ser implementada no período 2010 a 2015 com o propósito de 

alfabetizar homens e mulheres analfabetos ou que não tenham concluído o ensino primário do 

primeiro grau (5ª classe), cuja idade seja igual ou superior a 15 anos, em particular as 

mulheres e raparigas, bem como promover a aprendizagem permanente ao longo da vida. 

 

Quadro 1: Matriz de Análise FOFA 

FORÇAS 

 – Vontade Política; 

 – Experiência na implementação da I Estratégia; 

 – Existência de instituições ativas na alfabetização; 

 – Ampliação do sistema de coleta de dados de 

alfabetização com a integração da educação não-formal; 

– Cerca de 2% do orçamento do Ministério da Educação 

aplicado nos programas de alfabetização e educação de 

jovens e adultos; 

 – Interesse na articulação interinstitucional na 

implementação da educação não-formal; 

 – Experiência na capacitação de alfabetizadores em 

cursos de curta de duração. 

FRAQUEZAS 

 – Deficiente articulação, coordenação e comunicação 

multi-setorial; 

 – Reduzido número de instituições públicas e privadas 

(através da responsabilidade social) envolvidas na 

alfabetização e educação de jovens e adultos; 

 – Não implementação do manual de procedimentos para o 

estabelecimento de parcerias; 

 – Deficiente coleta de dados estatísticos em termos 

quantitativos e qualitativos a todos os níveis na educação 

não-formal; 

 – Inexistência de um mecanismo que garanta um 

financiamento da alfabetização e educação de jovens e 

adultos de forma partilhada; 

 – Insuficientes recursos (humanos, financeiros e 

materiais); 

 – Fragilidade na articulação e coordenação dos fóruns de 

alfabetização e educação de jovens e adultos. 

OPORTUNIDADES 

 – Existência de políticas (serviços cívicos, ação social, 

trabalho voluntário, lei do mecenato); 

 – Existência de grupos de fóruns de diálogo entre o 

Governo e parceiros; 

 – Processos de reformas em curso no país e, em 

particular, no setor da educação; 

 – Intenção de implementação da plataforma comum de 

coleta de informação e disseminação; 

 – Implementação de programas diversificados de 

alfabetização e educação de jovens e adultos; 

 – Existência de mecanismo de responsabilidade social das 

empresas. 

AMEAÇAS 

 – Insucesso na articulação com os setores e outros 

intervenientes na alfabetização e educação de jovens e 

adultos; 

 – Baixo impacto dos programas: 

 – Desistência em massa dos alfabetizandos: 

 – Necessidades de subsistência dos beneficiários: 

 – Fraca adesão de jovens e adultos, em particular dos 

homens nos programas de alfabetização e educação de 

jovens e adultos; 

 – Não inclusão do orçamento da alfabetização e educação 

de jovens e adultos no Fast Track Initiative. 

Fonte: Conselho de Ministros, 2011, p.15. 

 

                                                 

 
14

 Nos termos do artigo 200 da Constituição da República de Moçambique “o Governo da República de 

Moçambique é o Conselho de Ministros”.  
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Neste contexto, a meta era reduzir a taxa de analfabetismo de 48,1% para 30% em 

2015 (CONSELHO DE MINISTROS, 2011). Contudo, dados recentes do MEDH, disponíveis 

na sua página oficial, indicam que esta meta não chegou a ser alcançada, uma vez que a taxa 

de analfabetismo é estimada em cerca de 48%. 

Visando atingir os respectivos objetivos, o governo de Moçambique investiu em 

“garantir o acesso e retenção dos alfabetizandos nos programas de alfabetização e educação 

de adultos; melhorar a qualidade e relevância dos programas de alfabetização e educação de 

adultos e educação não-formal; e reforçar a capacidade institucional e organizativa” 

(CONSELHO DE MINISTROS, 2011, p.18). 

Com base nestes objetivos, estabeleceram-se os seguintes pilares: acesso e retenção; 

melhoria da qualidade e relevância; e reforço da capacidade institucional. Como estratégia 

para alcançar tais objetivos, o governo criou o Fundo de Alfabetização e Educação não 

Formal15, com o propósito de gerir os recursos para financiamento dos programas de 

alfabetização e educação não formal. 

No capítulo que se segue procura-se aprofundar a formação de educadores de jovens 

e adultos em Moçambique. Para tal, o pesquisador leva em conta os documentos normativos 

que norteiam a política educacional moçambicana. 

 

 

                                                 

 
15

 “O Fundo da Alfabetização e Educação não Formal tem por objetivo gerir recursos destinados ao 

financiamento de Programas de Alfabetização e Educação não Formal, provenientes do Estado, Parceiros de 

Cooperação, Empresas Públicas e Privadas, Sociedade Civil e outras formas de coparticipação para apoiar a 

implementação da Estratégia e garantir a erradicação do analfabetismo em Moçambique” (Moçambique, 2011, 

p,23). 
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CAPÍTULO II: A FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DE JOVENS E 

ADULTOS EM MOÇAMBIQUE 

No presente capítulo pretende-se refletir em torno da formação inicial de educadores 

de jovens e adultos em Moçambique. Para tal, toma-se como base os documentos oficiais que 

orientam o sistema educativo moçambicano, como a lei do Sistema Nacional da Educação 

(SNE), as Estratégias de Alfabetização e Educação de Adultos, o Plano Estratégico de 

Formação de Professores (2004-2015), os Planos Curriculares de Formação de Educadores de 

Jovens e Adultos e o Regulamento Geral dos Institutos de Formação de Educadores de 

Adultos (IFEAs).  

Com vista a reforçar as reflexões em torno da formação de educadores de jovens e 

adultos em Moçambique, leva-se em consideração as discussões levadas a cabo por Garcia 

(1999), Mizukami, Reali, Martucci, De Lima, Tancredi e De Mello (2002), Delors (1998, 

2010), Freire (2016, 2006), De Oliveira (2012), Schon (1995), Pérez Gómez (1995) e Niquice 

(2014). 

Deste modo, torna-se relevante fazer uma breve abordagem sobre a formação de 

professores primários em Moçambique, de modo a ampliar os horizontes no entendimento da 

formação inicial de educadores de jovens e adultos, uma vez que existe uma equivalência 

formal entre ambos processos formativos, sendo que em finais de 2015 os Institutos de 

Formação de Educadores de Adultos (IFEAs) foram extintos, passando a constituir Institutos 

de Formação de Professores (IFPs), destinados a formação de professores primários. Por fim, 

o pesquisador lança um olhar crítico para o projeto educativo para a formação inicial de 

educadores de jovens adultos no país. 

2.1. A Formação de Professores Primários em Moçambique 

Os dados oficiais indicam que, em Moçambique, a formação de professores iniciou 

por volta de 1930, ainda no tempo colonial, com a criação da Escola de Habilitação de 

Professores Indígenas do Alvor, considerada a primeira instituição de formação de 

professores no país (NIQUICE, 2014). Por outras palavras, antes de 1930, a formação de 

professores ocorria em Portugal. Somente após cerca de 30 anos é que surgiram outras 

instituições de formação de professores, destacando-se as Escolas do Magistério Primário da 

Cidade de Lourenço Marques, em 1962, e da Cidade da Beira, em 1966. Paralelamente, a 
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partir de 1965, foram criadas as Escolas de Habilitação dos Professores do Posto Escolar, sob 

controle das Missões Católicas. 

Estas instituições de formação de professores se fundamentavam na política 

educativa colonialista, a qual sustentava a ideia de civilizar os pretos africanos, ou seja, aos 

olhos da ideologia colonialista os povos africanos viviam no estado de barbárie e selvajaria. 

Portanto, neste período, a formação de professores assentava na ideia de poder e dominação e 

propunha que “só pela força se educam povos bárbaros” (MAZULA, 1995, p. 71). 

Este posicionamento é visível nas declarações dos dirigentes do regime colonial, a 

título de exemplo, António Enes defendia que 

Ao Estado [...] como soberano [...], depositário da autoridade [...] não deve 

ter o menor escrúpulo em obrigar e se necessário for forçar esses rudes 

negros da África, esses ignorantes párias, esses semi-idiotas selvagens [...] 

(MONDLANE, 1976, p. 32). 

Com base em Niquice (2014), é possível observar que o modelo de formação de 

professores adotado pelo regime colonialista valorizava a capacidade de modelar o 

comportamento do aluno africano aos padrões portugueses, valendo-se até da força de castigar 

e de todas as medidas. Neste contexto, a formação de professores se limitou ao treinamento de 

habilidade em que cabia ao candidato a professor seguir os passos do mestre-formador, na 

medida em que “o ensino de pedagogia será todo prático, ministrado [pelo formador] e em 

lições executadas [pelo formando] na escola anexa” (NIQUICE, 2014, p. 28). 

De acordo com Niquice (2014), baseando-se em Pouw (1993), no período colonial, a 

formação de professores apresenta alguns aspetos positivos na medida em que se trata de uma 

formação profissional que habilitava o formando para o exercício do trabalho docente, uma 

vez que  

a) O futuro professor (formando) recebia durante o curso uma formação 

pedagógica suficiente; 

b) Recebia uma educação para uma boa postura e conduta social e; 

c) Os formadores (professores-mestres) eram profissionais experientes e 

amantes da profissão, dispostos a colaborar na obra da formação. 

Assim, para assegurar estes aspetos positivos: 

a) Havia muita exigência na seleção e nível de ingresso dos candidatos, quer 

do ponto de vista pedagógico (rendimento escolar), quer em termos da 

conduta; 

b) Era feita uma seleção cuidadosa dos formadores, observando o nível 

acadêmico e a especialidade, até o aspecto vocacional; 
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c) Dava-se particular atenção à profissionalização dos candidatos, na 

implementação do currículo de formação de professores (Niquice (2014, pp. 

30-31). 

Como se pode constatar, no período colonial, a formação de professores seguia um 

modelo de formação tradicional a assentava em uma orientação prática. Neste período, a 

formação de professores era discriminatória e antidemocrática, na medida em que, não só 

desvalorizava a identidade cultural dos formandos africanos, impunha-lhes valores europeus 

com base numa prática autoritária, concebida para fortalecer a dominação colonialista. O 

pesquisa entende que está-se perante um modelo não progressista. 

Por se tratar de uma sociedade que se sustentava na discriminação racial, onde os 

sujeitos africanos ocupavam os escalões socialmente baixos, limitados aos trabalhos manuais, 

não é de admirar que a formação de professores para atender a população africana 

privilegiasse o treinamento de habilidades práticas do ensino, o objetivo da formação era 

assegurar a modelagem do africano aos padrões colonialistas portugueses, desprovê-lo da 

reflexão crítica para torná-lo um sujeito submisso, incapaz de lutar contra a exploração. 

Com a proclamação da independência de Moçamique, em 25 de junho de 1975, 

verificou-se a necessidade de mudança das políticas educativas para corresponder as 

aspirações do povo moçambicano. Assim, a FRELIMO introduziu uma série de cursos e 

ações de formação de professores para fazer face as necessidades educativas do país, em um 

momento em que a taxa de analfabetismo estava em torno de 97%. 

Inicialmente, os cursos de formação de professores tinham a duração de 1 a 3 meses. 

De 1976 a 1980, estes cursos passaram a durar de 6 a 10 meses e, posteriormente, chegaram a 

durar 1 ano. 

De acordo com Niquice (2014), estes cursos compreendiam duas fases principais: a 

primeira correspondia a formação teórica (português, matemática, história, geografia, ciências 

naturais) e a segunda era composta de práticas pedagógicas. Nestes cursos, as disciplinas de 

formação geral e teórica ocupavam a maior parcela de tempo. 

Com a consolidação de cursos com a duração de 1 ano, em 1982, foi introduzido um 

novo modelo de formação de professores primários designado 6ª+1, uma vez que se exigia ao 

candidato a conclusão da 6ª classe (correspondente, no momento, ao ensino primário 

completo) como condição para frequentar o curso de formação de professores. 

Ao analisar os documentos do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Niquice 

(2014, p. 35) observou que estes cursos visavam preparar os futuros professores de forma que 
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1. Adquiram conhecimentos sociopolíticos necessários à compreensão e 

prática da linha política do Partido FRELIMO [...] e uma atuação e 

comportamento próprio de um agente educador; 

2. Adquiram conhecimentos básicos científicos e técnicos que garantam s 

melhoria da qualidade de ensino [...] através de conhecimentos 

psicopedagógicos, didáticos e de formação geral; 

3. Adquiram conhecimentos psicopedagógicos e metodológicos básicos 

necessários ao desenvolvimento da capacidade de resposta às situações que 

se apresentam na atividade docente e de estabelecimento de uma relação 

correta professor-aluno; 

4. Desenvolvam a consciência crítica, a imaginação e criatividade e o 

espírito de inovação; 

5. Adquiram conhecimentos [...] no sentido de saber o que há a mudar e 

como, saber inserir a escola na comunidade. 

Ao analisar a estrutura curricular do curso 6ª+1, é possível observar que, para 

alcançar os propósitos supramencionados, abarcava três áreas principais: sociopolítica 

(educação política e ética) com a duração anual de 112 horas; psicopedagógica (pedagogia, 

psicologia e legislação) com a duração anual de 224 horas e; formação metodológica 

(português, matemática, educação física, geografia, história e as respectivas didáticas), 

correspondente a 924 horas anuais. Para além das atividades letivas, a formação de 

professores compreendia o estudo individual, atividades produtivas e atividades desportivas.  

Com entrada em vigor do Sistema Nacional de Educação (SNE), em 1983, a 

formação de professores sofreu alterações profundas. No campo prático, no que se refere a 

formação de professores primários, foi introduzido o curso 6ª+3, alargando-se a duração para 

3 anos, na medida em que se observavam muitas lacunas nos graduados da 6ª classe e se 

acreditava que a extensão da duração dos cursos de formação de professores iria compensar a 

formação geral. 

Assim, o curso 6ª+3 tinha os seguintes objetivos: 

1. Possuir os conhecimentos do Marxismo-Leninismo necessário à aquisição 

de uma concepção científica [...] da natureza [...] e do pensamento; 

2. Interiorizar e converter em hábitos [...] e convicções pessoais os princípios 

políticos, ideológicos e morais do socialismo, para que, de forma ativa e 

consciente, participe na construção do socialismo; 

3. Ter habilidade para conhecer e compreender a criança, as suas 

necessidades e particularidades; 

4. Ter a habilidade de observar pedagogicamente a criança; 

5. Saber organizar o processo de ensino-aprendizagem; 

6. Dominar as técnicas de comunicação para ligar a escola à comunidade; 

7. Analisar os programas, livros, guias metodológicos e manuais; 

8. Selecionar adequadamente os conteúdos [...] correspondentes ao ensino 

primário; 

9. Estruturar as suas aulas de acordo com o nível dos alunos, os interesses, as 

condições da escola; 

10. Aplicar de maneira criadora os métodos, os meios; 
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11. Avaliar sistematicamente a aprendizagem dos alunos [...] atendendo ao 

nível dos seus conhecimentos, capacidades (MEC, 1983 apud NIQUICE, 

2014, p. 37) 

O curso 6ª+3 apresentava quatro áreas de formação: político-ideológica, 

psicopedagógica, formação geral e especialidade. Na área político-ideológica, com 206 horas 

distribuídas pelos três anos de formação, eram abordados conteúdos que visavam a 

consolidação da política Marxista-Leninista adotada pela FRELIMO na construção do Estado 

Moçambicano. A área psicopedagógica compreendia as disciplinas de pedagogia e psicologia 

(450 horas). O componente de formação geral comportava português (490 horas), matemática 

(358 horas), história (152 horas), geografia (152 horas), física (152 horas), química (152 

horas) e biologia (150 horas). O componente de especialidade correspondia as metodologias 

de ensino específicas para cada uma das disciplinas de formação geral, bem como questões 

relacionadas a ligação escola-comunidade. No total, o curso 6ª+3 tinha a duração de 3.692 

horas, distribuídas em 3 anos. As práticas pedagógicas se realizavam durante o estágio de 9 

semanas letivas, programado para o último semestre do curso (sexto semestre). 

Segundo Niquice (2014, p. 39), o plano de estudos dos cursos 6ª+3 assentava em três 

princípios da hierarquização: “a valorização dos conteúdos teóricos, nomeadamente das 

disciplinas de Português e Matemática; a chamada ‘política no comando’, que possibilitou a 

lecionação do Marxismo-Leninismo e; a sobrevalorização da teoria”. 

Os cursos de formação de professores 6ª+1 e 6ª+3 adotaram um modelo de formação 

tradicional, em que a teoria encontra-se separada da prática docente. Particularmente no curso 

6ª+3, é possível observar que a componente teórica ocupava os primeiros cinco semestres, ao 

passo que a componente prática apenas se verificava no estágio, durante nove semanas do 

último semestre do curso. 

Garcia (1999), se apoiando em Joyce (1975) e Pelberg (1979), observou que o 

modelo tradicional se caracteriza fundamentalmente pela separação entre a teoria e a prática 

através de um currículo normativo e orientado para as disciplinas. 

Olhando a estrutura curricular dos cursos 6ª+1 e 6ª+3, pode-se afirmar que também 

foi adotado o modelo da racionalidade técnica. De acordo com De Oliveira (2012), no modelo 

da racionalidade técnica a formação inicia com a aprendizagem dos conhecimentos científicos 

culturais da área de estudo, para depois se aprender os conteúdos didático-pedagógicos. 

Evidentemente, o pesquisador concorda que esta estrutura desarticula os conhecimentos 

teóricos e a prática docente, o que contribui de forma significativa para o distanciamento entre 
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as instituições de formação de professores e os estabelecimentos escolares onde esses 

professores irão atuar. 

Pérez Gómez (1995), ao se debruçar sobre este modelo, realça que se estabelece uma 

hierarquia entre o conhecimento científico básico e aplicado e as derivações técnicas da 

prática profissional, com base em três pressupostos: a investigação acadêmica contribui para o 

desenvolvimento conhecimentos profissionais úteis; o conhecimento profissional ensinado 

nas instituições de formação de professores prepara o formando para os problemas e 

exigências do mundo real da sala de aula e; um hipotético valor autônomo do conhecimento 

científico básico e aplicado justifica a sua transmissão aos formandos. Portanto, como se pode 

observar neste modelo, a formação de professores é concebida como um processo de 

preparação técnica com o propósito de levar o formando a compressão do funcionamento das 

regras e das técnicas do mundo real da sala de aula e o desenvolvimento das competências 

profissionais exigidas pela sua aplicação eficaz. 

Na mesma ótica, De Oliveira (2012) e Mizukami et al (2002) alertam que o modelo 

da racionalidade técnica trata as questões educacionais como problemas teóricos cuja 

resolução se dá pela aplicação de um conjunto de princípios, regras e procedimentos próprios 

da prática docente, ignorando-se, assim, outros fatores que influenciam o processo educativo, 

como, por exemplo, o conhecimento do aluno, as infraestruturas escolares. 

Em 1991, foi adotado o curso de formação de professores 7ª+3, em um momento em 

que o país, como resultado da Constituição de 1990, já não se orientava por uma concepção 

política baseada no Marxismo-Leninismo. Com a entrada em vigor desta Constituição, o país 

passa a ter uma nova realidade política, ou seja, foi consagrado o pluralismo partidário, o que 

levou ao surgimento de outros partidos políticos e a consolidação das estruturas democráticas. 

A partir desta nova realidade sociopolítica, houve necessidade de criar mecanismos 

jurídicos-políticos de separação entre o Estado e o Partido. Portanto, a formação de 

professores deixa de ser orientada segundo os princípios políticos e propostas pedagógicas 

associadas ao Partido FRELIMO. 

Como destaca Niquice (2014, p. 39), 

O futuro professor deve ter [...] conhecimentos e [...] capacidade e 

habilidades que lhe permitem desempenhar os papéis de educador, 

facilitador do saber, dinamizador da integração escola-comunidade, 

profissional de ensino.  
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É a partir desta concepção política que o MEC definiu como objetivos dos cursos 

7ª+1 a formação de professores capazes de: 

Aplicar de forma criativa os princípios da política educacional vigente em 

Moçambique; aplicar os modelos, métodos e técnicas adequadas ao ensino e 

à aprendizagem; utilizar corretamente as técnicas de comunicação e; avaliar 

criticamente o processo de ensino-aprendizagem (NIQUICE, 2014, p. 39). 

Com a consolidação do Sistema Nacional de Educação e as consequentes reformas 

curriculares no ensino básico (corresponde as primeiras sete classes) em Moçambique, o nível 

de ingresso nos cursos de formação de professores primários passou a ser a 10ª classe 

(Ministério da Educação [MINED], 2004). Neste contexto de mudanças, particularmente a 

partir de 2004, foram experimentadas várias propostas de formação de professores primários: 

10ª+1 (com duração de 1 ano), 10ª+1+1 (com 1 ano correspondente a parte curricular, 

acrescido de 1 ano de estágio), 10ª+2 (com duração de 2 anos) e, atualmente, 10ª+3 (com 

duração de 3 anos).  

Estes cursos ocorrem em instituições especializadas. Na sua maioria, são públicas – 

os Institutos de Formação de Professores – e algumas privadas, em particular as escolas de 

formação da Associação de Desenvolvimento do Povo para o Povo (ADPP). É importante 

observar que os Institutos de Formação de Educadores de Adultos, com a sua extinção em 

2015, foram transformados em Institutos de Formação de Professores. 

Apesar destas mudanças curriculares, a formação de professores primários 

continuava a ocorrer segundo modelos tradicional, da racionalidade técnica e de 

competências. 

De Oliveira (2012), baseando-se em Maldaner (2007), observa que o modelo das 

competências privilegia um saber fazer rígido e repetitivo próprio dos profissionais das 

indústrias, por isso, contrapõe-se ao processo educativo, caracterizado por contextualização, 

flexibilidade e integração das diferentes áreas de conhecimento. 

Contrapondo-se a estes modelos de formação de professores, Pérez Gómez (1992 

apud MIZUKAMI et al, 2002) defende que os problemas da prática social não podem ser 

considerados problemas meramente instrumentais, sequer a tarefa profissional se limita a uma 

acertada escolha e aplicação de meios e procedimentos. Para este autor, na prática não 

existem problemas, trata-se de situações problemáticas que muitas vezes constituem casos 

únicos que não se enquadram nas categorias genéricas identificadas pela técnica e pela teoria 

existentes. 
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Para Pérez Gómez (1995), estes modelos são incapazes de descrever ou explicar a 

riqueza e complexidade de fenômenos educativos, uma vez que, neste modelo, se observa um 

distanciamento entre a investigação e a prática docente, o que resulta em um conhecimento 

que só pode sugerir regras de atuação para ambientes protótipos e para aspectos comuns e 

convergentes da vida escolar, tornando-se incapaz de ser aplicado nos espaços singulares e 

divergentes da prática docente. 

No mesmo sentido, Schon (1987 apud Pérez Gomez, 1995, p. 110), ao analisar as 

limitações do modelo da racionalidade técnica, alerta que “na vida profissional, o professor 

defronta-se com múltiplas situações para as quais não encontra respostas pré-elaboradas e que 

não são susceptíveis de serem analisadas pelo processo clássico de investigação científica”. 

Para este autor, as realidades não são objetivas, elas são criadas e construídas no intercâmbio 

psicossocial da sala de aula, ou seja, resulta das percepções, apreciações, juízos e credos dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Por outras palavras, pode-se entender que o autor se posiciona contra a existência de 

um conhecimento profissional idealizado para cada caso-problema decorrente da prática 

educativa, pelo contrário, o autor defende a busca por uma nova epistemologia da prática 

docente que transcende a racionalidade técnica. Portanto, para este autor, a prática tem que 

assumir o papel central de todo currículo de formação de professores. Contudo, reconhece que  

A prática encontra-se sempre num equilíbrio difícil e instável entre a 

realidade e a simulação: por um lado, deve representar a realidade da aula, 

com suas características de incerteza, singularidade, complexidade e 

conflito; por outro lado, deve proteger o formando das pressões e riscos da 

aula real, que excedem a sua capacidade de assimilação e reação racional 

(SCHON, 1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1995, pp. 110-11). 

Paralelamente a formação técnico-profissional, em Moçambique, a formação de 

professores também se dá no nível universitário. Inicialmente, a Universidade Eduardo 

Mondlane foi autorizada a criar cursos de formação de professores (Diploma Ministerial nº 

39/86, de 23 de julho). 

Devido ao ambicioso projeto educacional, resultante da implementação do SNE, 

ficou claro que havia necessidade de se investir na formação de professores em um outro 

nível. 

Em 1985, por meio do Diploma Ministerial nº 73/85, de 4 de dezembro, foi criado o 

Instituto Superior Pedagógico, vocacionado a formação de professores para todos os níveis do 

SNE e de quadros do setor da educação. Em 1986, o Instituto Superior Pedagógico iniciou as 
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suas atividades, oferecendo apenas três cursos de licenciatura em ensino em matemática e 

física, de pedagogia e psicologia e de ensino de história e geografia, todos sediados em 

Maputo. Gradualmente, o Instituto Superior Pedagógico foi se expandindo para outras 

províncias e alargou a sua oferta formativa, o que culminou com a sua transformação, em 

1995, em Universidade Pedagógica, de acordo com o Decreto nº 13/95, de 25 de abril. Este 

processo de expansão foi determinante para a Universidade Pedagógica se tornar a instituição 

de ensino superior moçambicano com maior cobertura territorial, com delegações implantadas 

em todas províncias do território moçambicano, oferecendo diversos cursos nos níveis de 

licenciatura, mestrado e doutorado. É importante observar que a maioria dos cursos destina-se 

a formação de professores e de técnicos especializados para o setor da educação 

(administradores, gestores, pesquisadores, etc.). No início de 2019, o Governo de 

Moçambique decidiu reestruturar a instituição, tendo sido extinta e transformada em 5 

universidades, designadamente: Universidade Rovuma, na zona norte; Universidade Licungo 

e Universidade do Púngoè, ambas no centro; Universidade Save e Universidade de Maputo, 

ambas na zona sul. 

Devido ao crescimento da rede escolar moçambicana, nos últimos tempos surgiram 

instituições de ensino superior de iniciativa privada que oferecem variados cursos nos níveis 

de licenciatura e mestrado destinados a formação de professores e de técnicos especializados 

nas diversas áreas da educação. Majoritariamente, trata-se de instituições subordinadas as 

confissões religiosas, das quais pode-se destacar a Universidade Católica de Moçambique, 

com instalações no centro e norte do país; a Universidade Pedagógica Sagrada Família, 

resultante da parceria entre a Universidade Pedagógica e a Congregação Sagrada Família da 

Maxixe, situada no Distrito da Maxixe (zona sul do país); o Instituto Superior Maria Mãe de 

África e o Instituto Superior Dom Bosco, ambos situados em Maputo (zona sul do país). 

Como indicado por Garcia (1999), a orientação acadêmica concebe a formação de 

professores como um processo de transmissão de conhecimentos científicos e culturais 

caraterizada por uma formação especializada, centrada fundamentalmente no domínio dos 

conceitos e estrutura disciplinar de sua especialidade (por exemplo, matemática, história, 

geografia, física, educação física, psicologia escolar, etc.), portanto, visando o domínio do 

conteúdo. 
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2.2. Breve Histórico da Formação de Educadores de Jovens e Adultos em Moçambique 

Em Moçambique, a formação inicial de educadores de jovens e adultos se realiza nos 

níveis médio e superior. O nível médio está na alçada dos IFEAs (instituições de ensino 

público) enquanto no ensino superior existem 2 cursos de licenciatura, sendo um na 

Universidade Pedagógica, através da sua delegação em Nampula (região norte do país) e 

outro na Universidade Católica de Moçambique e 2 cursos de mestrado, sendo um na 

Universidade Eduardo Mondlane (região sul do país) e outro na Universidade Católica de 

Moçambique.  

É importante ressaltar que a Universidade Pedagógica não oferece este curso de 

forma regular, ou seja, não abre vagas anualmente para o curso de licenciatura em educação 

de adultos, sendo que nos últimos três anos ainda não recebeu novos ingressos. Outro aspecto 

que merece destaque é que somente a Universidade Católica de Moçambique, que é uma 

instituição de iniciativa privada, é que oferece cursos na área de educação de adultos nos dois 

níveis (licenciatura e mestrado), através da Faculdade de Educação localizada em Nampula 

(região norte do país). Portanto, consegue-se observar que os cursos superiores desta área do 

saber estão concentrados em Nampula. 

No presente estudo, interessa destacar a formação inicial de nível médio, oferecida 

pelos IFEAs. A análise tem como foco os planos curriculares para a formação de educadores 

de jovens e adultos (MINED, 2010, 2011a, 2013) e o Regulamento Geral dos IFEAs 

(MINED, 2011b). Estes documentos apresentam, em linhas gerais, o que deve orientar a 

formação inicial de educadores de jovens e adultos em Moçambique, apresentando os 

fundamentos (filosóficos, antropocêntricos, sociológicos, científicos, psicopedagógicos e 

andragógicos) da proposta curricular, as metodologias de formação e a estrutura curricular, 

bem como sugestões para orientar a implementação da proposta curricular para a formação 

inicial de educadores de jovens e adultos. 

Os IFEAs foram criados em 2010, através do Diploma Ministerial nº 180/2010, de 3 

de novembro, para responder aos desafios da educação de jovens e adultos em Moçambique. 

É importante observar que a formação de educadores de jovens e adultos constitui uma 

preocupação que desde cedo ocupou um lugar de destaque no país, uma vez que logo após a 

independência a taxa de analfabetismo era bastante elevada, cerca de 97%, herança do sistema 

educativo colonialista, como se observou no capítulo anterior, que apenas servia uma parcela 

da população e visava a edificação de estruturas de exploração. 
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Inicialmente, para atender as necessidades de formação de educadores de jovens e 

adultos em Moçambique, em 1977, foram criados os Centros Provinciais de Formação e 

Reciclagem de Quadros de Alfabetização e Educação de Adultos (CPFRQAEA). Estes 

centros foram implantados em todas províncias do país, oferecendo cursos de curta duração, 

de 15 a 30 dias, que consistiam na  

leitura e interpretação de textos do manual como procedimento didático em 

detrimento das práticas pedagógicas para a docência na Educação Básica de 

Adultos, tendo como disciplinares nucleares do curso Português e 

Matemática (UAMUSSE, 2015, p. 2). 

Nestes cursos também eram abordadas temáticas ligadas a agropecuária, água e 

saneamento, saúde e desenvolvimento comunitário. 

Com a implantação do SNE, se observa a consolidação do subsistema de educação 

de adultos, o que exigiu uma nova dinâmica na formação de educadores de jovens e adultos. 

Assim, em 1984, foram introduzidos cursos com a duração de 30 a 45 dias, compreendendo as 

disciplinas de Metodologia de Português (78 horas), Metodologia de Matemática (64 horas), 

Educação Política (18 horas), Aperfeiçoamento de Português (17 horas), Aperfeiçoamento de 

Matemática (17 horas), Organização Geral (16 horas) e Pedagogia Geral (12 horas), 

totalizando 223 horas de curso (UAMUSSE, 2015). 

Tal como na formação de professores primários, também se observa o modelo 

tradicional na formação de educadores de jovens e adultos. Como se pode ver, nestes cursos a 

prioridade era a aprendizagem das disciplinas de Português e Matemática. Esta abordagem dá 

a entender que estes cursos procuravam capacitar os educadores a desenvolver habilidades e 

competências destinadas a levar os jovens e adultos a aprender a leitura, escrita e cálculos 

básicos. 

Esta abordagem se baseia na ideia de que alfabetizar é ensinar a ler e escrever. Nesta 

época, esse era o entendimento generalizado sobre a educação de jovens e adultos no país. 

Face a este equívoco, o Ministério da Educação e Cultura ([MEC], 1983, p. 4) alerta que “a 

alfabetização não é a simples leitura de uma palavra, de um conjunto de sílabas e sons, mas 

um exercício de compreensão e transformação ativa e crítica da realidade socioeconômica à 

qual os "analfabetos" pertencem”. 

Como se pode notar, o país recém independente, os desafios eram enormes na arena 

socioeconômica, daí a grande preocupação de se ultrapassar a ideia de aprendizagem básica 
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da leitura, escrita e cálculo para se adotar uma filosofia da educação de jovens e adultos 

orientada para compreensão e transformação das condições de vida das comunidades. 

Nesse contexto, o MEC (1983) propunha uma formação capaz de desenvolver nos 

jovens e adultos o hábito de observação e pesquisa, partindo da situação concreta de cada 

educando, tendo em conta a sua profissão, a família, a comunidade, a sua cultura e seus 

hábitos, as suas expectativas, aspirações e potencialidades, bem como aspectos relacionados 

com as suas atividades (manuais, mentais, sociais e afetivas). Portanto, a política vigente 

defendia uma educação de jovens e adultos orientada para a satisfação das reais necessidades 

dos educandos. 

Com o desenrolar da guerra de desestabilização (1976-1992), fomentada pela 

RENAMO, o país enfrentou uma série de dificuldades de ordem socioeconômica, o que levou 

o Governo a dar maior atenção às questões bélicas em detrimento de outros setores. 

É importante observar que a guerra de desestabilização durou 16 anos (de 1976 a 

1992), tendo provocado a morte de milhões de moçambicanos, particularmente nas zonas 

rurais, onde os conflitos armados eram bastante intensos. Neste contexto, também se observou 

a destruição de importantes infraestruturas públicas, como estradas e pontes, escolas, 

hospitais, redes de abastecimento (água, luz e telefone). Diante deste cenário, obviamente, se 

verificou a saída maciça da população dessas zonas em busca de refúgio nas vilas e cidades 

consideradas seguras, bem como a emigração para os países vizinhos (África do Sul, Malawi, 

Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe).  

Por outro lado, também se destaca a atuação dos organismos internacionais, como é o 

caso do Banco Mundial que propunha políticas educacionais pouco favoráveis para a 

educação de jovens e adultos. Como indicado por Torres (2009), o Banco Mundial 

recomendou aos países da África Subsaariana a dar maior importância a educação de primeiro 

grau, desvalorizando as construções escolares, e a privilegiar a capacitação em serviço em 

detrimento da formação inicial de professores. 

Neste contexto, observa-se o encerramento gradual dos CPFRQAEA e a proliferação 

de programas de formação de curta duração, três a dez dias, oferecidos por organizações da 

sociedade civil um pouco por todo país, bem como através da articulação interna ao nível das 

direções distritais (UAMUSSE, 2015). 



78 
 

 
 

Como resultado dessas políticas educacionais, a alfabetização e educação de jovens e 

adultos passou a ser assegurada por muitos educadores sem a devida formação 

psicopedagógica – alfabetizadores voluntários. 

Perante este cenário, foi criado o Centro de Formação da Manga, localizado na 

Cidade da Beira (região centro do país). Inicialmente, o Centro ofereceu cursos com a duração 

de seis meses, cujo nível de ingresso era a 6ª classe (correspondente ao ensino primário 

completo no antigo sistema de educação). Posteriormente, o curso passou a ter a duração de 

um ano (UAMUSSE, 2015). 

Com o tempo, o Centro passou a ser uma peça-chave na formação de educadores de 

jovens e adultos em Moçambique, o que culminou com a sua transformação em Instituto 

Nacional de Educação de Adultos (INEA), passando a oferecer cursos de nível básico, entre 

1994 e 2005, e de nível médio, entre 2005 e 2008. 

Em 2010, o Governo decidiu apresentar uma nova abordagem na formação de 

educadores de jovens e adultos e criou cinco Institutos de Formação de Educadores de 

Adultos (IFEA) na Beira (antigo INEA), Chongoene, Mutauanhana, Quelimane e Matola. É a 

partir da criação dos IFEAs que foi implantada a formação inicial no nível médio. Em termos 

práticos, somente o IFEA de Chongoene é que conseguiu funcionar na sua plenitude, 

oferecendo de forma efetiva e regular cursos de formação de educadores de jovens e adultos. 

É com base neste entendimento que se mostra imperioso destacar a experiência do IFEA de 

Chongoene. Contudo, há que iniciar pela análise dos aspectos curriculares da formação inicial 

de educadores de jovens e adultos em Moçambique.  

2.3. Aspectos Curriculares da Formação Inicial de Educadores de Jovens e Adultos 

Para analisar os aspectos curriculares da formação inicial de jovens e adultos, o 

pesquisador baseia-se nas propostas curriculares do MINED (2010, 2011a, 2013). 

Inicialmente, os IFEAs ofereciam cursos 10ª+1 (com 1 ano de duração) e passaram a oferecer 

cursos 10ª+3 (com duração de 3 anos). Estes cursos foram introduzidos em 2010 e duraram 

até 2017.  

2.3.1. Perfil dos candidatos 

Para abordar esta questão, são considerados dois momentos: o perfil de entrada e o 

perfil de saída do curso. 
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Como exigência do Plano Estratégico para a Formação de Professores (MINED, 

2004, 2010, 2011a, 2013), o requisito mínimo para ingressar no curso é a conclusão da 10ª 

classe ou equivalente, com uma nota igual ou superior a 12 valores16. Outra exigência é que o 

candidato tem que demonstrar competências de leitura, escrita e cálculo e domínio dos 

conteúdos fundamentais na área da alfabetização e educação de jovens e adultos. Então, 

verificados estas condições é que se pode apresentar candidatura no processo seletivo para o 

curso de formação de educadores de jovens e adultos. 

Em regra, esta seleção é realizada por meio de exames de admissão, exigindo-se 

classificação mínima de 10 valores como condição para o ingresso no curso. Estes exames de 

admissão são realizados nas disciplinas de Matemática e de Português, sendo através do 

aproveitamento dos candidatos que se faz o seu ordenamento, visto que nem sempre é 

possível responder satisfatoriamente a demanda. Posteriormente, os candidatos são 

submetidos a um processo de entrevistas, com o propósito de aferir: as suas expectativas em 

relação a carreira de educador de jovens e adultos; o conhecimento (mínimo) sobre a 

alfabetização e educação de jovens e adultos e; o nível de motivação dos potenciais 

candidatos (MINED, 2010, 2011a, 2013). 

Tratando-se de uma formação profissional voltada para o trabalho docente, o perfil 

de saída dos educadores de jovens e adultos envolve as seguintes competências no domínio do 

ensino: lecionar nos Centros de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; programação 

e realização de ações de apoio aos alfabetizadores de jovens e adultos e aos coordenadores 

dos núcleos pedagógicos de base; integração em equipes de acompanhamento, monitoria, 

supervisão e avaliação; avaliação crítica do trabalho desenvolvido pelos alfabetizadores; 

reflexão crítica sobre o seu trabalho, a fim de identificar boas práticas e fraquezas a sanar, 

desenvolvendo práticas de ensino inovadoras e; a coordenação das atividades do setor da 

alfabetização e educação de adultos nos serviços distritais adstritos a educação (MINED, 

2010, 2011a, 2013). 

De um modo geral, é possível observar que a proposta de formação de educadores de 

jovens e adultos é orientada para o desenvolvimento de competências básicas gerais e 

específicas na promoção e desenvolvimento de ensino-aprendizagem de qualidade. 

                                                 

 
16 Diferentemente do Brasil (onde a nota varia de 0 a 10 valores), em Moçambique, a nota varia de 0 a 20 

valores. 
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As competências gerais agrupam-se em técnicas, estratégicas e relacionais. Com base 

em Parente (2008), o MINED (2013, p. 19) entende que no campo das competências técnicas, 

pretende-se dotar o candidato de capacidade de intervenção, realizando “ações de trabalho 

coerentes e distintas no seio de um determinado domínio de tarefas, bem como às diversas 

intervenções práticas que essas ações implicam”.  

No que refere as competências estratégicas, o pesquisador observou que o MINED 

(2013) se propõe a formar educadores de jovens e adultos capazes de tomar decisões 

acertadas face as questões cotidianas decorrentes do processo de ensino-aprendizagem. 

Como sugere Parente (2008, p. 29): 

As competências estratégicas dizem respeito ao grau de controle que os 

trabalhadores exercem sobre as ações de trabalho, à qualidade da sua 

execução, à responsabilidade, à autonomia e à iniciativa presente nas suas 

decisões e ações 

Quanto às competências relacionais, espera-se que o futuro educador de jovens e 

adultos desenvolva a capacidade de “interação com o outro, de comunicação, de cooperação e 

de participação” (PARENTE, 2008, p. 29), portanto, as competências relacionais são 

transversais às competências técnicas e estratégicas, por meio da interatividade, permitem 

uma participação reflexiva no processo e trabalho e são decisivas no desenvolvimento de 

capacidades de aprendizagem. Por outras palavras, trata-se de promover o desenvolvimento 

de capacidades fundamentais para o relacionamento entre os sujeitos da educação de jovens e 

adultos, bem como a sua adaptação as varias situações decorrentes do trabalho docente. 

As competências específicas do futuro educador de jovens e adultos encontram-se no 

domínio de ensino-aprendizagem e se traduzem em: planejar o processo de ensino-

aprendizagem para jovens e adultos; dirigir e organizar o processo de ensino-aprendizagem; 

promover a construção do conhecimento e/ou aprendizagem ativa e; avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem.  

O quadro 2 apresenta as competências específicas, ilustrando as respetivas 

habilidades e atitudes. 
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Quadro 2: Competências específicas do futuro educador de jovens e adultos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES E ATITUDES 

Planejar o processo de ensino-

aprendizagem 

- Avaliar as condições locais concretas, facilitadoras ou obstrutoras da 

aprendizagem de jovens e adultos. 

- Estruturar as atividades e ações lógicas adequadas à realidade dos 

educandos. 

- Selecionar adequadamente os espaços, recursos, meios e metodologias de 

ensino-aprendizagem, incluindo avaliação, de acordo com os conteúdos a 

tratar. 

Dirigir e organizar o processo 

de ensino-aprendizagem 

- Identificar o nível atual de conhecimentos e experiências, as necessidades 

de aprendizagem e as potencialidades dos educandos. 

- Relacionar os conteúdos de aprendizagem com os fatos da vida (dia-a-dia) 

do educando e da educanda. 

- Manifestar a atitude receptiva às dificuldades de aprendizagem dos 

educandos. 

- Explorar e usar adequadamente as potencialidades e as condições 

existentes, motivadoras e facilitadoras da aprendizagem. 

- Promover e encorajar uma participação ativa dos aprendentes. 

Promover a construção do 

conhecimento e/ou 

aprendizagem ativa 

- Problematizar a realidade e os conteúdos de aprendizagem. 

- Usar adequadamente a metodologia participativa, de acordo com as 

situações. 

- Aplicar as estratégias de diálogo, debate e práticas pedagógicas no processo 

de aprendizagem/formação. 

Avaliar o processo de ensino-

aprendizagem 

- Aplicar diferentes tipos, modalidades e técnicas de avaliação da 

aprendizagem. 

- Interpretar a capacidade e/ou dificuldades de aprendizagem. 

- Replanejar as atividades de remediação e de aprendizagem. 

- Auto-avaliar-se, sintetizando as experiências da prática docente. 

- Identificar os meios e as condições para a mudança. 

- Tomar decisões pertinentes para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 

Fonte: MINED (2010, p. 19) 

 

Observando o quadro 2, claramente pode-se assumir que o currículo de formação de 

educadores de jovens e adultos sofreu influências do modelo de competências. Há uma 

preocupação em formar profissionais capazes de realizar o trabalho docente no contexto da 

prática, ou seja, não se privilegia a formação acadêmica, o interesse maior está na 

profissionalização dos educadores. 

Outro aspecto que merece atenção é a invisibilidade da educação de jovens e adultos 

neste conjunto de competências específicas. Neste quadro, não se explora o fato de se estar 

perante uma formação de professores que irão atuar na educação de jovens e adultos. De 

modo resumido, pode-se concluir que estas competências são genéricas, podendo ser 

aplicadas em qualquer contexto de aprendizagem. Esta invisibilidade da educação de jovens e 

adultos pode ser uma consequência das atuais orientações neoliberais através da influência 

dos organismos internacionais sobre a educação implementada nos países em 

desenvolvimento. 
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2.3.2. O projeto educativo 

É importante observar que o MINED (2010, 2011a, 2013) assume o currículo como 

uma proposta de trabalho, um projeto educativo para o currículo de formação inicial de 

educadores de jovens e adultos em Moçambique. 

Maximiano (2014) entende que um projeto é um empreendimento finito cujos 

objetivos tem que ser claramente definidos em função de um problema, oportunidade ou   

interesse de um indivíduo, grupo de indivíduos, comunidade ou organização.  

No mesmo sentido, Weiss e Wysoki (1992) consideram que o projeto é um 

empreendimento complexo, singular e finito com recursos limitados, envolvimento 

interfuncional e escalonamento de tarefas que se orienta por objetivos para atingir um produto 

(ou serviço) final. 

Este entendimento é generalista, portanto abarca outras dimensões políticas, 

socioeconômicas, tecnológicas e culturais onde se tem registado o desenvolvimento de 

projetos, quer individuais quer institucionais. No campo educacional, é usual se recorrer as 

expressões projeto educativo, projeto educacional e projeto político-pedagógico. No presente 

estudo, interessa a expressão projeto educativo, uma vez que esta é a expressão adotada no 

contexto moçambicano. 

De acordo com Costa (1999), o projeto educativo constitui um documento de caráter 

pedagógico, subordinado ao quadro legal, que apresenta o modelo geral de organização e os 

objetivos institucionais, o qual serve como ponto de referência orientador na coerência da 

ação educativa. O autor alerta que o projeto educativo tem de ser elaborado com a 

participação da comunidade educativa de modo a estabelecer a identidade do próprio 

estabelecimento de ensino. 

Na ótica de Canário (1992), o projeto educativo constitui um instrumento que leva a 

autonomia do estabelecimento do ensino na medida em que constitui um processo capaz de 

articular a investigação (produção de conhecimento), a inovação (mudança organizacional) e 

a formação (mudança de representações e práticas dos indivíduos). 

De acordo com o MINED (2010, 2011a, 2013), a elaboração da proposta curricular 

de formação de educadores de jovens e adultos tomou como ponto de partida as discussões 

nos encontros de avaliação da alfabetização de jovens e adultos em Moçambique, o que 

permitiu contar com as contribuições dos especialistas do MINED e dos parceiros do setor da 

educação. 
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O MINED entende que a ideia de projeto educativo se enquadra na sua proposta 

curricular na medida em que se apresenta como um documento com múltiplas possibilidades 

de enriquecimento, em particular pelo fato de permitir aos formadores melhorar e inovar no 

ato de sua implementação a partir das condições locais. Assim, entende-se que a proposta 

curricular para formação inicial de educadores de jovens e adultos constitui um documento 

que apresenta as linhas gerais de ação (estratégicas e metodológicas) de abordagem do 

conteúdo e da prática de avaliação. 

Outro aspecto a ter em conta nesta ideia de projeto educativo é que o mesmo se 

propõe como uma prática em busca do isomorfismo entre o processo de formação de 

educadores de jovens e adultos e o exercício pós-formação. Por outras palavras, esta proposta 

curricular defende a necessidade de “garantir-se a continuidade e aplicação das experiências e 

práticas vigentes durante a formação, que foram aprendidas pelos sujeitos formados, de 

ambos os sexos” (MINED, 2013, p.29). 

No que tange “ao modelo de formação, propõe-se o interativo-reflexivo que, em 

certa medida, se inspira na pedagogia e filosofia de Paulo Freire e seus seguidores” (MINED, 

2013, p.31), sendo articulado com o modelo construtivista para assegurar uma formação capaz 

de relacionar as situações problemáticas reais a partir das realidades geográficas e da 

contextualização dos contextos. 

Como se pode observar, no projeto educativo do MINED se defende um modelo de 

formação do professor prático-reflexivo. Este modelo teórico, bastante difundido por Schon 

(1995), surge em oposição aos modelos tradicionais. 

Na ótica de Oliveira (2012), este modelo dá ênfase à investigação da prática como 

atividade permanente de construção e reconstrução do saber, do saber fazer e de refazer 

conhecimento, permitindo ao educador a aquisição de competências essenciais para o seu 

desenvolvimento pessoal, pensar com criatividade, saber tomar decisões e aprender a 

aprender. 

Com base em Schon (1987), Pérez Gómez (1995) observa que a prática como eixo 

do currículo de formação do professor deve permitir e promover o desenvolvimento das 

capacidades, competências e atitudes assentes no conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação, 

reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação. 

O conhecimento na ação é tácito e implícito, interiorizado na ação, sendo mobilizado 

pelos professores no seu cotidiano, configura um hábito. Dada a insuficiência do 
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conhecimento na ação para lidar com situações novas que extrapolam a rotina, os professores 

constroem novas soluções, criam novos caminhos, o que ocorre através da reflexão na ação, 

construindo-se um repertório de experiências que serão mobilizadas em situações similares, 

configurando um conhecimento prático. Contudo, ao surgirem novas situações que estão fora 

do alcance do repertório criado “exigindo uma busca, uma análise, uma contextualização, 

possíveis explicações, uma compreensão de suas origens, uma problematização, um diálogo 

com outras perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o problema, uma investigação” 

(PIMENTA, 2012, p. 23), observa-se uma movimentação para a reflexão sobre a reflexão na 

ação. 

Como defendido pelo próprio MINED, em Moçambique, a formação inicial de 

educadores de jovens e adultos se inspira em Paulo Freire, um célebre educador brasileiro que 

se notabilizou por abordar questões pertinentes para a formação de educadores, bem como na 

educação de jovens e adultos. Freire (2016, p. 24) defendeu uma epistemologia da prática 

docente a partir de um modelo progressista, a partir da discussão que faz sobre os saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica, tomando como base que “ensinar não é transferir 

conhecimento, criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Opondo-se ao ensino “bancário”, o autor entende que quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender, trata-se de uma prática docente que se 

fundamenta no binômio ensinar-aprender, característico da prática crítica que possibilita a 

curiosidade epistemológica. Por isso, ensinar exige respeito aos saberes e o reconhecimento 

da identidade cultural dos educandos (ou formandos). 

Em um país como Moçambique, onde é possível encontrar uma variedade de grupos 

étnicos que preservam práticas e ritos tradicionais, os quais se destacam no seio das 

comunidades, o pesquisador reconhece que a filosofia e pedagogia de Paulo Freire tem espaço 

para aplicação, particularmente na educação de jovens e adultos. Em parte, esta função é 

cumprida pela ligação escola-comunidade, política defendida como fundamental na edificação 

da nação moçambicana. 

Neste sentido, Freire (2016) defende que a prática docente exige pesquisa, o que 

implica o respeito ao senso comum e o respeito e o estímulo a capacidade criadora do 

formando, um compromisso com a consciência crítica do formando. 

Na ótica do MINED (2010, 2011a, 2013), a interação que se desenvolve entre os 

sujeitos (formadores, formandos e os técnicos do IFEA) e entre estes e o meio que os rodeia é 
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a base para a transferência da prática docente, servindo como a plataforma que assegura o 

isomorfismo, uma vez que a ação educativa dos formadores tem que inspirar o ser profissional 

dos futuros educadores. É importante observar que a proposta rejeita a ideia de imitação 

artesã, mas reconhece que a atuação dos formadores constitui uma referência para o 

desenvolvimento da criatividade. 

Tal como Schon (1995), Freire (2016) destaca que ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática na medida em que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2016, p. 40). Para tal, “o próprio discurso 

teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunde 

com a prática” (ibidem). 

O currículo para a formação de educadores de jovens e adultos se fundamenta em 

três princípios: realidade, no sentido de orientar o formador a não enveredar pelo caminho do 

hipotético, é preciso ter em conta as condições reais que fazem parte do cenário de 

alfabetização e educação de jovens e adultos em Moçambique; racionalidade, “realça a 

necessidade de construção de experiências, ou seja, a atribuição de sentido do que se faz, de 

como se faz e por que se faz” (MINED, 2013, p.32) e; decisionalidade, refere-se a preparação 

para a tomada de decisão em função dos acontecimentos e do processo, ou seja, trata-se de 

decidir, regular, corrigir e buscar reorientação. 

Com vista a capacitar o futuro educador para interpretar a realidade educacional dos 

contextos onde irá exercer a atividade profissional, o MINED (2010, 2011a, 2013) se baseia 

em Silvestre (2003), ao sintetizar os quatro pilares para educação no século XXI propostos 

por Jacques Delores: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender 

a ser. 

Ainda com base em Silvestre (2003), o MINED (2013, p. 33) entende que a 

formação de educadores de jovens e adultos, refletindo-se ao nível do conhecimento (teoria), 

“se traduz no formar para conhecer, por exemplo, as características e particularidades do 

jovem e adulto, os métodos de ensino de jovens e adultos”. 

O pesquisador entende que este nível se enquadra no primeiro pilar proposto por 

Delors (1998): aprender a conhecer. Neste nível, o futuro educador de jovens e adultos tem 

que buscar o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, os quais constituem, 

simultaneamente, um meio e uma finalidade da vida humana. Por outras palavras, os 

instrumentos do conhecimento constituem um meio para aprender a compreender o mundo 
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que o rodeia, é através deles que o futuro educador pode desenvolver as suas capacidades 

profissionais, estabelecer a comunicação, ter acesso a informações relevantes sobre os aspetos 

sociopolíticos e culturais das comunidades onde irá trabalhar. Os instrumentos do 

conhecimento constituem finalidade pelo prazer de compreender, de conhecer e de descobrir 

que proporcionam aos formandos. 

Na ótica de Delors (1998, p. 92), “aprender para conhecer supõe, antes de tudo, 

aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento” e “o processo de 

aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode enriquecer-se com qualquer 

experiência”, posicionamento com o qual o pesquisador concorda parcialmente. 

No sentido contrário, Freire (2016), ao defender uma pedagogia progressista, vai 

mais além ao defender que ensinar exige pesquisa. Na ótica deste autor, a pesquisa permite 

constatar e através dessa constatação o educador pode intervir para educar e se educar. 

Deste modo, o pesquisador entende que a formação de educadores de jovens e 

adultos em Moçambique tem que adotar uma concepção que permite a aprendizagem ao longo 

da vida, uma vez que o conhecimento nunca está acabado, o futuro educador tem que estar 

apto para lidar com os desafios da sua profissão. 

No segundo nível, o MINED (2010, 2011a, 2013) propõe que a formação de 

educadores de jovens e adultos tem de refletir-se ao nível da prática, em estreita ligação com a 

teoria em uma perspectiva integrada (não fragmentada). 

O pesquisador entende que este nível corresponde ao segundo pilar: aprender a fazer. 

Com base em Delors (1998), o MINED assume que a formação de educadores de jovens e 

adultos tem de ser capaz de prover o futuro educador a capacidade de pôr em prática os seus 

conhecimentos. Esta é uma abordagem reducionista e mecanicista dos processos educativos, 

com a qual não se pode concordar. 

A partir das discussões de Schon (1995) e Freire (2016), é possível observar que a 

proposta de formação de educadores de jovens e adultos, ao procurar aproximar a teoria e a 

prática, pretende privilegiar a epistemologia da prática docente progressista, que se identifica 

como o modelo do professor prático-reflexivo, ou seja, se propõe a formar um educador capaz 

de refletir na ação, refletir sobre a ação e sobre a reflexão na ação. 

No terceiro nível, o MINED (2010, 2011a, 2013) defende uma formação que se 

reflita nas atitudes e comportamentos dos futuros educadores, trata-se de saber relacionar-se 

com os colegas, com os educandos e com a comunidade. 
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Esta visão se refere àquilo que Delors (1998) chama de aprender a viver juntos, 

aprender a viver com os outros. Para o autor, este nível de aprendizagem é bastante desafiante 

na medida em que os seres humanos tendem a supervalorizar as suas qualidades e as do grupo 

a que pertencem, bem como alimentam preconceitos desfavoráveis em relação aos outros.  

Nesta ordem de ideias, a formação de educadores de jovens e adultos é um grande 

desafio, uma vez que Moçambique é um país multiétnico, sujeito aos efeitos da globalização, 

torna-se relevante preparar os futuros formadores em uma perspectiva que possibilite o 

desenvolvimento do seu mosaico cultural, ou seja, trata-se de uma combinação do 

conhecimento em uma dimensão local e nacional, também globalizada, que leva ao saber 

viver e estar no mundo e na relação com os demais.  

Para atingir essa meta educacional (aprender a viver juntos, aprender a viver com os 

demais) Delors (1998) destaca a necessidade de incorporar a descoberta do outro e 

participação em projetos comuns como vias complementares nos processos educativos. A 

descoberta do outro parte necessariamente pela descoberta de si mesmo. Na ótica deste autor, 

é importante preparar os futuros formadores em uma perspectiva que lhes permita tomar 

consciência das semelhanças entre os seres humanos, culturalmente semelhantes, diversos e 

interdependentes, de modo saber se colocar no lugar do outro.  

Este autor enfatiza que é preciso ensinar aos jovens a adotar a perspectiva de outros 

grupos étnicos ou religiosos na medida em que é muito útil para os comportamentos sociais 

ao longo de toda a vida. Em outra via, a participação em projetos comuns, é a necessidade se 

reservar tempo e ocasiões suficientes para iniciar os futuros formadores em projetos de 

cooperação, quer através de atividades desportivas e culturais, quer em atividades sociais 

(ações humanitárias, ajuda aos mais desfavorecidos, solidariedade entre gerações).  

O autor destaca que a prática letiva diária dos formadores, ao envolver a participação 

dos formandos em projetos comuns, tende a originar a aprendizagem de métodos de resolução 

de conflitos e serve de referência para os futuros formados, enriquecendo-se assim a relação 

formador/formando (Delors, 1998).  

De forma progressista, Freire (2016) defende que ensinar exige o reconhecimento e a 

assunção da identidade cultural, o que implica adotar uma prática educativa-crítica capaz de 

propiciar as condições em que no relacionamento entre os formandos e entre estes e os 

formadores sejam capazes de se assumirem como seres com experiência social, histórica, 
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política e cultural que forja a sua identidade e que “esta assunção de nós mesmos não significa 

a exclusão dos outros” (FREIRE, 2016, p. 42).  

Evidentemente, o pesquisador concorda com o posicionamento de Freire, na medida 

em que parte dos conflitos que emergem na sociedade, em particular nos processos 

educativos, podem ser originados pelo não reconhecimento da identidade cultural do outro, 

geralmente presente nos preconceitos, como se verificou no período colonial. Portanto, a 

educação progressista assume que os sujeitos são social, histórica, política e culturalmente 

diversos e encontram um espaço de partilha dos seus propósitos, descobrindo as semelhanças 

e, por meio da negociação, encontram consensos. 

Por fim, no quarto nível, o MINED (2010, 2011a, 2013) destaca a necessidade 

permanente do futuro educador se manter atualizado, daí a formação tem que estimular o 

aprender a aprender e aprender a desaprender. Esta concepção corresponde à aprender a ser.  

Delors (1998) parte da premissa que em um mundo em mudança, impulsionada pela 

inovação social e econômica, é preciso dar importância à imaginação e à criatividade. É 

importante observar que a perspectiva de Delors é mercadológica e capitalista. 

Como se pode constatar, os documentos que tratam do currículo de formação de 

educadores de jovens e adultos em Moçambique remetem a dois pensamento em disputa. Por 

um lado, se afirma categoricamente que o currículo se baseia na política e filosofia de Paulo 

Freire, pensador que defende uma pedagogia progressista e socialista; por outro, a leitura 

destes documentos permite evidenciar claramente a presença de um discurso mercadológico e 

reducionista que se sustenta nas ideias de Jacques Delors. 

Para perceber o pensamento de Delors (1998, 2010), é preciso recordar que Jacques 

Delors é um político francês, que já exerceu os cargos de Presidente da Comissão Europeia 

(1985 a 1995), Ministro das Finanças (1981 a 1984) e membro do Parlamento Europeu (1979 

a 1981). Jacques Delors é formado em Economia, tendo trabalhado 17 anos no Banco da 

França (1945 a 1962). 

Em finais do séc. XX, Jacques Delors presidiu a Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, que tinha como objetivo refletir sobre os desafios para a 

educação no novo século, tendo apresentado sugestões e recomendações ao nível de políticas 

e práticas educacionais que deviam ser adotadas pelos diversos atores políticos, com 

particular destaque para a cooperação e ajuda internacional, onde a UNESCO e o Banco 

Mundial desempenhariam um papel preponderante. Assim, a comissão presidida por Delors 
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(1998, 2010) produziu um relatório (também conhecido como Relatório Jacques Delors) que 

orienta a atuação dos organismos internacionais na educação. 

Como se sabe, o Relatório Jacques Delors constitui um instrumento de orientação das 

políticas educacionais e disseminação das ideologias dos organismos internacionais, 

particularmente nos países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, 

considerado um dos dez países mais pobres do mundo, onde o orçamento continua a ser 

amplamente suportado por via da ajuda externa. 

Deste modo, a proposta de Delors (2010) defende a alocação de 25% do orçamento 

destinado à ajuda ao desenvolvimento para o financiamento da educação. Segundo essa 

proposta, o financiamento deverá ser assegurado, igualmente, pelas instituições financeiras 

internacionais e, em primeiro lugar, pelo Banco Mundial. 

O pesquisador entende que o Banco Mundial concebe a educação em uma 

perspectiva econômica. Por outras palavras, não pode ser sensato confiar o financiamento da 

educação a uma instituição bancária, devido a natureza de cada um dos setores, enquanto a 

educação perspectiva o desenvolvimento humano, a atividade bancária privilegia a obtenção 

do lucro (é um negócio). 

A atuação dessas instituições financeiras internacionais pode por em causa as 

políticas educacionais dos países em vias de desenvolvimento, na medida em que reduz a sua 

autonomia política e limita as opções dos atores políticos e dos processos educativos. 

É com base nesse entendimento que se evidencia claramente o interesse econômico 

no Relatório Jacques Delors, na medida em que propõe uma educação voltada para o mercado 

do trabalho. Por outras palavras, ao ler o Relatório Jacques Delores, ficou evidente que se 

propõe um modelo educacional caracterizado pela alternância entre a escola e a vida 

profissional ou social. Na ótica de Delors (2010), a diversificação da oferta permite a 

valorização de todos os talentos e contribui para a diminuição do fracasso escolar e, 

consequentemente, reduz o desemprego em massa. 

No entanto, a partir do primeiro pilar da educação - aprender a conhecer -, Delors 

(2010) revela que a educação tem que se combinar com uma cultura geral, suficientemente 

ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos. 

Como se pode ver, se trata de uma visão utilitarista e reducionista da educação a partir de uma 

perspectiva mercadológica, que se mostra altamente compatível com a atuação das 

instituições financeiras internacionais, como é o caso do Banco Mundial. 
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Obviamente, pode-se constatar que o currículo de formação de educadores de jovens 

e adultos apresenta duas visões distintas no mesmo documento. Por um lado, procura se 

basear na pedagogia de Paulo Freire. Por outro, incorpora elementos típicos da proposta de 

Jacques Delors (os quatro pilares da educação). Esta contradição pode ser resultado das 

disputas dos grupos de discussão que participaram da elaboração desses documentos 

curriculares, amplamente influenciados pelos organismos internacionais que patrocinaram a 

sua concepção. 

2.3.3. Estrutura curricular do curso 

Como indicado anteriormente, o curso de formação de educadores de jovens e 

adultos obedece ao modelo 10ª+3, o que significa tem a duração total de 3 anos. Assim, o 

primeiro e o segundo ano são dedicados à parte letiva (presencial), compreendendo quatro 

módulos e duas unidades independentes. O terceiro ano (último) corresponde ao estágio pré-

profissional. 

O currículo busca estabelecer uma flexibilização na formação dos educadores de 

jovens e adultos, daí a sua estrutura se organiza por módulos. De acordo com o MINED 

(2011a), a organização dos conteúdos obedece uma sequência complexa, uma vez que se 

pretende que um conteúdo abordado em um determinado módulo seja retomado 

posteriormente em outro módulo e tratado de forma mais aprofundada. 

É a partir desse entendimento que o MINED (2013) propõe uma orientação 

metodológica que privilegia a relação estreita entre a teoria e a prática, de tal modo que os 

conteúdos abordados nos módulos incorporem a possibilidade de práticas de observação de 

aulas nos Centros de alfabetização e educação de jovens e adultos e/ou a análise de casos. 

Para um melhor entendimento da estrutura e organização curricular do curso de 

formação de educadores de jovens e adultos, pode-se recorrer à tabela 4 e ao quadro 3. 

Tabela 4: Distribuição da carga horária 

MÓDULO/UNIDADE 
CARGA HORÁRIA DURAÇÃO 

(Semanas) Teoria Prática Total 

0 
Unidade: Tecnologia de Informação e Comunicação 16 32 48 8 

Unidade: Necessidades Educativas Especiais ? ? ? ? 

I Fundamentos de Psicopedagogia e Andragogia 120 30 150 8 

II 
Alfabetização, Desenvolvimento e Empoderamento 

das Comunidades 
180 45 225 12 

III Comunicação e Estudos Sociais 300 75 375 20 

IV Matemática e Ciências Naturais 300 75 375 20 

TOTAL 916 257 1.173 68 

Fonte: MINED (2013). 
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Quadro 3: Módulos e respectivas competências 

MÓDULOS UNIDADES 
COMPETÊNCIAS 

(Conhecimentos, habilidades e atitudes/valores) 

INTRODUÇÃO 

Unidade 1: As Tecnologias de Informação e Comunicação 

como recurso didático 

- Aplicar as TICs no processo de ensino-aprendizagem 

- Facilitar a aprendizagem dos educandos, programando tarefas 

Unidade 2: Outros domínios de aplicação das TICs 

- Processar texto 

- Aceder à internet e trocar e-mails 

- Usar a folha de cálculos do Excel 

Unidade 3: Necessidades Educativas Especiais  

MÓDULO I 

FUNDAMENTOS DE 

PSICOPEDAGOGIA E 

ANDRAGOGIA 

Unidade 1: Introdução à Psicopedagogia  

- Aplicar métodos e técnicas facilitadoras da aprendizagem de jovens e adultos de 

ambos os sexos 

- Questionar as práticas de educação de jovens e adultos, incluindo a perspectiva de 

gênero 

- Diagnosticar as condições e situações de ensino-aprendizagem, a fim de melhorá-las 

- Experimentar e diversifica as estratégias e técnicas de ensino 

- Planificar o modo de trabalho pedagógico adequado à aprendizagem de jovens e 

adultos/as 

- Organizar situações de aprendizagem em diversos contextos 

- Avaliar o desenvolvimento dos educandos (jovens e adultos/as) no processo de 

aprendizagem 

- Refletir, interpretando os resultados (dificuldades) de aprendizagem 

Unidade 2: Concepção da Personalidade 

Unidade 3: Educação e Desenvolvimento da 

Personalidade 

Unidade 4: Organização e Gestão do Processo de Ensino-

Aprendizagem 

MÓDULO II 

ALFABETIZAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO 

E 

EMPODERAMENTO 

DAS 

COMUNIDADES 

Unidade 1: Literacia  
Dominar as estratégias, métodos e procedimentos de ensino e aprendizagem da 

literacia e numeracia 

- Problematizar a realidade, usando métodos e técnicas participativas de análise social 

- Aplicar algumas técnicas de DRP/REFLECT 

- Gerir as situações de aprendizagem de forma adequada no trabalho com adultos/as 

- Desenvolver uma relação pedagógica e andragógica favorável, no processo de 

ensino-aprendizagem 

Unidade 2: Numeracia 

Unidade 3: Desenvolvimento e 

Empoderamento das Comunidades 

MÓDULO III 

COMUNICAÇÃO E 

ESTUDOS SOCIAIS 

Unidade 1: Língua Portuguesa  

- Dominar a metodologia de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa 

- Dominar as metodologias de ensino-aprendizagem das Ciências Sociais 

- Dominar a Língua Inglesa para a comunicação básica 

- Manifestar uma postura ética e deontológica como formando/a e futuro professor/a 

Unidade 2: Ciências Sociais 

Unidade 3: Língua Inglesa 

Unidade 4: Educação Moral e Cívica 

Unidade 5: Educação Bilíngue e Línguas 

Nacionais 

MÓDULO IV Unidade 1: Matemática  - Dominar os conteúdos e as metodologias de ensino-aprendizagem da Matemática 
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MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS 

NATURAIS 

- Aplicar os conhecimentos de Matemática na prática diária 

Unidade 2: Ciências Naturais/ da Natureza  

- Dominar as metodologias de ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza 

- Explorar adequadamente as condições naturais para o ensino das ciências 

- Desenvolver experiências no ensino dos conteúdos das ciências naturais 

Unidade 3: Educação Visual  - Dominar as metodologias de ensino-aprendizagem na área das artes visuais 

Fonte: MINED (2013, pp. 38-40). 
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No presente capítulo observou-se que a formação de educadores de jovens e adultos 

sempre constituiu uma questão pertinente, visto que nos primeiros anos após a proclamação da 

independência nacional (1975), a taxa de analfabetismo era de cerca de 97%, herança do sistema 

educativo colonialista português, intimamente ligado as estruturas de exploração. Dada a dimensão 

da problemática e das urgentes ações para o desenvolvimento socioeconômico e a implantação do 

Marxismo-Leninismo, foram adotados nos primeiros anos cursos de curta duração para a formação 

de educadores de jovens e adultos, o que permitiu a redução gradual da taxa de analfabetismo até 

cerca de 72,8%, em 1980, isto é, uma redução correspondente a 25% em apenas cinco anos. 

Como se pode notar, este é um grande avanço para o país, principalmente, através da 

mobilização em massa procurou-se levar os processos educacionais à todas camadas populares. É 

importante destacar que este investimento do movimento revolucionário liderado pela FRELIMO se 

dá em momento em que o país enfrentava uma série de dificuldades geradas por agressões externas 

promovidas pela África do Sul (regime do apartheid) e pela Rodésia (atual Zimbábue) que 

instrumentalizaram a RENAMO para desencadear a guerra de desestabilização, iniciada em 1976. 

 Somente após a aprovação e implementação do SNE é que os cursos de formação de 

educadores de jovens e adultos se consolidaram, como resultado da criação de estabelecimentos de 

ensino destinados a oferecer especificamente estes cursos. Esta política constitui um diferencial nos 

esforços do Governo para reduzir a taxa de analfabetismo e promover a educação de qualidade. No 

próximo capítulo pretende-se dar continuidade à reflexão em torno da formação de educadores de 

jovens e adultos em Moçambique, procurando analisar as experiências do IFEA de Chongoene no 

período de 2010 a 2017. 
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CAPÍTULO III: A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES DE ADULTOS DE CHONGOENE 

No presente capítulo, pretende-se realizar um estudo de caso da experiência do 

Instituto de Formação de Educadores de Adultos (IFEA) de Chongoene no período de 2010 a 

2017, altura em que graduou a última turma. 

Para materializar esta análise, o pesquisador toma como base as seguintes questões: 

qual é a participação do IFEA na concepção do currículo? Qual é a sua participação nas 

mudanças curriculares? Como está sendo implementada a política de formação no IFEA? 

Quais são as principais dificuldades na implementação? Como a comunidade acadêmica lida 

com tais dificuldades? Como são as relações de poder? 

Levando em conta tais questões, os textos políticos que se mostraram relevantes para 

apoiar no estudo de caso – análise da experiência do IFEA de Chongoene, são: o Currículo do 

curso de formação de educadores de jovens e adultos (MINED, 2010, 2011a, 2013); o 

Regulamento Geral dos IFEAs (MINED, 2011b) e o Sistema de Gestão do Desempenho da 

Administração Pública. 

Para entender a implementação da política, pesquisador analisa os textos articulando 

com as reflexões dos depoimentos dos entrevistados. Particular atenção é dada as falas do 

especialista da Direção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos (DINAEA), dos 

formandos17 do curso, dos formadores18 e do representante da Direção do IFEA de 

Chongoene. 

O especialista da DINAEA trabalha na educação de jovens e adultos há mais de 30 

anos e tem formação superior em educação de adultos (bacharelado), planejamento e gestão 

da educação (licenciatura) e formação de formadores (mestrado). Os formadores e o 

representante da Direção do IFEA de Chongoene trabalham na instituição há mais de seis 

anos e todos têm formação superior na área da educação pela Universidade Pedagógica. Os 

formandos encontravam-se no 3º ano do curso de formação de educadores de jovens e adultos 

e haviam concluído todas atividades referentes ao curso. Os formandos foram entrevistados 

uma semana antes da cerimônia de encerramento do curso.  

                                                 

 
17 São 3 formandos, sendo 2 homens e 1 mulher. 
18 Foram entrevistados 5 formadores, sendo 3 homens e 2 mulheres. O Formador 1 é licenciado em planificação 

e gestão escolar. O Formador 2 é licenciado em educação física e desporto. Os formadores 3 e 5 são licenciados 

em ensino da língua portuguesa. O Formador 4 é licenciado em ensino de matemática. 
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3.1. Aspectos Administrativos e Organizacionais do IFEA de Chongoene 

O IFEA de Chongoene situa-se na Província de Gaza (região sul de Moçambique), 

Distrito de Chongoene, Localidade de Maciene, a cerca de 6 Km da sede do Distrito de 

Chongoene e a 25 Km da capital provincial, a Cidade de Xai-Xai O IFEA de Chongoene 

encontra-se geograficamente isolado, não existe outra infraestrutura nas suas proximidades. 

Contudo, o IFEA de Chongoene se encontra em uma estrada rural (não asfaltada) em uma 

extensão de cerca de 1,0Km da Estrada Nacional Número 1 (N1), por isso, o seu acesso pode 

ser feito por qualquer veículo, principalmente através do transporte rodoviário interdistrital. 

Figura 2: Localização do IFEA de Chongoene 

Fonte: Imagem de satélite obtida através do Google Maps19. 

 

O IFEA de Chongoene, assim como os demais IFEAs, foi criado através do diploma 

ministerial nº 180/2010, de 3 de novembro, e está subordinado ao Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano (MEDH). Tem como objetivo principal promover a formação de 

educadores de jovens e adultos através da oferta de cursos de nível médio.  

Conforme previsto no Regulamento Geral dos IFEAs, visa  

a) Assegurar a formação integral dos formadores capacitando-os para a 

assumir a responsabilidade de educador jovens e adultos; 

                                                 

 
19 Disponível em https://www.google.com.br/maps/place/Chongoene,+Mozambique/@-

25.0001459,33.8240022,692m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee056168c57b3d7:0xdc436d7cd67c4496!8m2!3

d-25.019535!4d33.7971594?hl=en&authuser=0, acesso aos 15.01.2019. 

https://www.google.com.br/maps/place/Chongoene,+Mozambique/@-25.0001459,33.8240022,692m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee056168c57b3d7:0xdc436d7cd67c4496!8m2!3d-25.019535!4d33.7971594?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.br/maps/place/Chongoene,+Mozambique/@-25.0001459,33.8240022,692m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee056168c57b3d7:0xdc436d7cd67c4496!8m2!3d-25.019535!4d33.7971594?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.br/maps/place/Chongoene,+Mozambique/@-25.0001459,33.8240022,692m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee056168c57b3d7:0xdc436d7cd67c4496!8m2!3d-25.019535!4d33.7971594?hl=en&authuser=0
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b) Conferir ao educador uma sólida formação científica, psicopedagógica e 

metodológica; 

c) Permitir ao educador uma elevação constante do seu nível de formação 

científica e psicopedagógica (artigo 2 do Regulamento Geral dos IFEAs).  

Como se pode observar, o IFEA, para além de formar educadores de jovens e adultos 

no nível inicial e de formação continuada, tem como propósito formar formadores. 

Como indicado no Regulamento Geral dos IFEAs, o seu funcionamento obedece os 

seguintes princípios:  

a) Ligação teoria-prática com vista a facilitação na aquisição de 

conhecimentos, atitudes, competências profissionais, investigação e 

inovação em uma perspectiva integrada; 

b) Melhoria da formação de educadores de jovens e adultos com vista a 

assegurar a melhoria da qualidade de ensino, a redução do analfabetismo e 

garantir o acesso à educação básica e ao conhecimento científico  

c) Formação especializada e adaptada às necessidades da vida económica, 

social e cultural dos profissionais da educação educados no espírito da paz, 

tolerância, transparência e democracia (artigo 4 do Regulamento Geral dos 

IFEAs). 

Do ponto de vista de atribuições e funções, o IFEA é responsável pela 

implementação das políticas e estratégias de formação de quadros para a alfabetização e 

educação de jovens e adultos; desenvolvimento dos currículos de formação de educadores de 

jovens e adultos de nível médio e cursos de curta duração para alfabetizadores e outros 

quadros da educação de jovens e adultos, podendo fazer os ajustamentos necessários através 

da adoção de processos, métodos e técnicas de ensino-aprendizagem diversificados; 

estabelecimento de intercâmbios com outras instituições de formação de quadros de educação 

e instituições que atuam na educação de jovens e adultos; realização de cursos de interesse 

para o desenvolvimento comunitário; produção de materiais didáticos para desenvolver o 

currículo; prestação de assistência técnica pedagógica e organizacional às organizações 

comunitárias e comunidades religiosas interessadas na educação de jovens e adultos e; 

realização de investigações que contribuam para a melhoria da qualidade de ensino de jovens 

e adultos e promover a divulgação dos seus resultados. 

Os IFEAs são diretamente subordinados, conforme o representante da Direção do 

IFEA de Chongoene: 

Ao Serviço Distrital, assim como a Direção Provincial e o próprio 

ministério. O Diretor do Instituto equipara-se com o Diretor Provincial, mas 

isso não indica que não se subordina à Direção Provincial e também ao 

Distrito. 
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O IFEA de Chongoene, por estar localizado no Distrito de Chongoene, o seu 

planejamento tem que constar no planejamento do Governo do Distrito de Chongoene. Assim 

ocorre porque o IFEA de Chongoene não goza de autonomia administrativa e financeira. 

Portanto, o seu orçamento encontra-se no orçamento do Governo do Distrito de Chongoene, 

devendo lhe prestar contas com relação as suas finanças. 

O IFEA faz o controle do pessoal, porém o processamento e o pagamento dos 

salários é da responsabilidade do Governo do Distrito. O mesmo ocorre em relação ao 

pagamento de serviços. O Instituto requisita ao Governo do Distrito, por meio do Serviço 

Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) de Chongoene. 

De acordo com o Decreto nº 21/2015, a Direção Provincial de Educação e 

Desenvolvimento Humano (DPEDH) é o órgão administrativo do MEDH que dirige e 

assegura a execução das atividades da área de educação na província. Na sua estrutura, temos 

a Repartição de Formação de Professores, órgão que o IFEA responde, apresentando todas 

informações referente as suas atividades de formação. 

Como se pode observar, o IFEA se encontra em uma situação de dupla subordinação, 

por um lado, ao Governo do Distrito de Chongoene e, por outro, ao Governo da Província de 

Gaza. 

O Distrito, quando produz um documento, mostra também as atividades que 

são feitas aqui. A Província, por sua vez, mostra também aquilo que são as 

atividades feitas pelo Instituto (Representante da direção do IFEA de 

Chongoene). 

O mesmo ocorre com a gestão dos recursos humanos do IFEA, na medida em que, 

em função do nível de habilitações e das categorias profissionais, a responsabilidade pode ser 

do Administrador do Distrito ou do Governador da Província. A nomeação e promoção dos 

funcionários públicos nas categorias profissionais a que correspondem habilitações até ao 

nível médio é da competência do Administrador do Distrito. Já categorias profissionais que 

exigem habilitações de nível superior são da responsabilidade do Governador da Província.  

Já a nomeação para determinados cargos de direção e chefia do IFEA é da 

competência do Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. Assim, o Diretor do 

Instituto e os Diretores-Adjuntos (pedagógico e administrativo) são indicados pela DPEDH e 

nomeados pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. A comunidade acadêmica 

não tem participação no processo. 
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O Regulamento Geral dos IFEAs estabelece que os órgãos de direção do IFEA são: a 

Direção do Instituto, o Coletivo de Direção e o Conselho Pedagógico. Contudo, abre espaço 

para a existência de órgãos de coordenação visando o fortalecimento da participação 

comunitária ou de parceiros.  

A Direção dos Institutos é composta pelo: 

 Diretor do Instituto – instância responsável por garantir a implementação das 

estratégias e das metodologias de formação visando a eficácia e rentabilidade do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como assegurar a direção científica, técnica e 

pedagógica e proceder a avaliação dos formadores e outros funcionários do IFEA;  

 Diretor-Adjunto Pedagógico para a Formação Inicial – é o substituto imediato do 

Diretor do Instituto na sua ausência e impedimento. É o responsável por garantir a 

implementação dos currículos de aperfeiçoamento de educadores de jovens e adultos; 

propor cursos de formação de formadores; assegurar a realização de práticas 

pedagógicas e estágios dos formandos; bem como zelar pela manutenção da ordem e 

disciplina dos formadores;  

 Diretor-Adjunto Pedagógico para a Formação em Exercício – responsável por 

organizar cursos, seminários de curta duração e workshops para a capacitação de 

professores, coordenadores e diretores de escolas, assim como propor modelos de 

formação e capacitação permanente e em exercício de alfabetizadores, educadores 

profissionais e outros quadros da alfabetização e educação de jovens e adultos. 

Também tem como atribuição promover atividades de auto-formação e de intervenção 

comunitária;  

 Diretor-Adjunto Administrativo – responsável pela gestão do pessoal, recursos 

materiais e financeiros, manutenção e conservação do patrimônio do IFEA, assim 

como o planejamento, controle e coordenação das atividades do setor administrativo; 

 Diretor-Adjunto do Internato – responsável por planejar e assegurar o 

desenvolvimento de atividades extracurriculares no internato20 (cultura, desporto, 

produção escolar etc.); garantir a assistência médica dos formandos; assegurar as 

medidas de higiene e sanidade do ambiente escolar; bem como a prevenção e combate 

                                                 

 
20 “Internato” é a expressão usada em Moçambique para o espaço de moradia estudantil. 
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ao HIV/SIDA21. Tem como principal função, manter a ordem, disciplina e um 

ambiente apropriado ao processo de ensino-aprendizagem;  

 Chefe da Secretaria – responsável por propor, orientar e controlar o orçamento do 

IFEA; zelar pela manutenção e funcionamento dos equipamentos, limpeza das 

instalações e conservação dos bens e imóveis do IFEA e organizar e providenciar a 

tramitação e arquivo de todo expediente e outros documentos pertinentes ao IFEA.  

De acordo com o Regulamento Geral dos IFEAs, a Direção do Instituto, no exercício 

das suas funções, conta com o apoio dos Chefes de Departamento e Diretores de Turmas. 

Assim, compõem o coletivo de direção alargado. 

O Conselho Pedagógico é um órgão de apoio técnico, científico e metodológico 

composto pelo Diretor do Instituto, os Diretores-Adjuntos Pedagógicos e os Chefes de 

Departamentos e tem a responsabilidade, dentre outras, de organizar o processo docente, 

metodológico e educativo; promover o estudo e análise de currículos, programas, livros, 

manuais e outros documentos de natureza pedagógica; e analisar e aprovar as propostas de 

projetos de investigação e projetos pilotos de autossuficiência.  

Os formadores estão lotados nos Departamentos conforme a sua área de atuação 

científica. Em termos de organização pedagógica, estão divididos em cinco departamentos: 

Ciências da educação; Comunicação e ciências sociais; Atividades práticas e tecnológicas; 

Matemática e ciências naturais; e Formação em exercício. 

Aqui o que acontece é que trabalha-se em conjunto. Cada Departamento 

tem um calendário dos encontros para debater os seus assuntos. Então, 

aqueles grupos de disciplina, quando é planificação analítica, quando é 

planificação quinzenal, sempre se reúnem e trabalham nesse sentido 

(Representante da direção do IFEA de Chongoene). 

Conforme um dos Formadores entrevistados: 

A seleção de textos, das obras é feita pelo grupo de disciplina e ajuda de 

alguma forma a superar uma e outra dificuldade porque, em algum 

momento, se trabalhar de forma individual, temos poucos recursos na 

biblioteca (Formador 3). 

Como estabelecido no Regulamento Geral dos IFEAs, cabe aos departamentos 

elaborar os planos analíticos de todas as disciplinas; analisar os problemas da prática docente 

                                                 

 
21 Em Moçambique, o nível de prevalência de HIV/SIDA é de cerca de 13,2%. A Província de Gaza é a mais 

afetada, apresentando um nível de 24,4%. Uma vez que o IFEA de Chongoene se localiza nesta província, 

promove-se a preparação dos futuros educadores de jovens a adultos para lidarem com esta pandemia. 
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dos formadores; analisar o aproveitamento por disciplina; e selecionar a bibliografia 

obrigatória para cada disciplina. 

Por fim, na estrutura do Instituto, tem o Conselho dos Formandos. Este conselho é 

constituído pela totalidade dos formandos, que tem a função de avaliar periodicamente o 

processo de sua formação, bem como pronunciar-se sobre o envolvimento dos formandos na 

gestão, funcionamento e melhoramento das condições de internato.  

3.2. Política Institucional 

Para entender a política institucional, a reflexão se dá, dentre outras questões, em 

torno do perfil e avaliação do corpo docente, o ingresso e disciplina do corpo discente e a 

caracterização das infraestruturas do IFEA de Chongoene. 

3.2.1. Formadores 

O recrutamento e seleção dos formadores é realizado pelo SDEJT de Chongoene e 

pela DPEDH de Gaza. Como revelou o Representante da Direção, “através do Serviço 

Distrital e da Direção Provincial indicam-se os formadores para poderem cá estar”. 

O Distrito é que me solicitou. Precisavam de uma formadora na área de 

Numeracia. Um professor que já tinha trabalhado no ensino primário e que 

já era licenciado na área de Matemática. Por sinal, eu era a única no 

Distrito. Então fui solicitada para vir aqui (Formador 4). 

Não se trata de um concurso púbico, mas sim de um recrutamento interno dirigido 

aos professores que atuam nas escolas públicas moçambicanas. 

Alguns autores, como Michel (2007 apud Xavier, 2012) reconhecem que o 

recrutamento interno é vantajoso na medida em que incentiva a permanência e a fidelidade 

dos funcionários da organização, uma vez que não requer socialização organizacional de 

novos membros e é ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. 

Contudo, o recrutamento interno pode gerar um sentimento de injustiça e desmotivar 

os professores que não foram convocados para atuar no Instituto, sem contar que acaba 

gerando uma vaga na escola de proveniência do professor destacado para o Instituto. Outro 

aspecto que merece atenção é que, apesar de ser pouco dispendioso, o recrutamento interno 

reduz a possibilidade de renovação do pessoal com ideias novas. 

O Regulamento Geral dos IFEAs determina que para ser formador é necessário 

possuir nível superior em uma ou mais disciplinas previstas no plano curricular do curso de 
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formação de educadores de jovens e adultos e possuir experiência de docência em ensino de 

adultos ou ensino básico. O Regulamento também abre espaço para a contratação de 

profissionais com nível médio em uma especialidade relevante nas áreas curriculares e 

extracurriculares. 

Na prática, para fazer parte do corpo docente do IFEA se exige que o candidato tenha 

o grau de licenciatura em uma área específica da educação e, pelo menos, cinco anos de 

serviço no ensino básico. 

Não pode ser aquele que saiu da universidade diretamente para aqui. Tem 

que ser um indivíduo que já tem uma longa experiência no ensino primário. 

Em princípio, devia ser aquele que já tem uma formação específica em 

educação de adultos e que tenha passado pelo ensino primário (Formador 

1). 

A exigência de experiência no ensino primário é uma questão que desperta atenção, 

uma vez que este é destinado a crianças, enquanto o IFEA forma profissionais para atuarem 

na alfabetização e educação de jovens e adultos. 

Se colocava como critério, não muito consensual, ter experiência de 

docência no ensino primário. Não sabemos se isto tem alguma relação com 

a educação de adultos, mas é o perfil dos formadores nos institutos de 

formação de professores. Então, acabamos aderindo (Formador 5). 

Esta situação reflete a realidade da educação de jovens e adultos em Moçambique 

que majoritariamente é constituída por alfabetizadores voluntários. Geralmente, os 

alfabetizadores voluntários são pessoas sem uma formação psicopedagógica consistente e, na 

sua maioria, só tem o ensino básico (7ª classe). Outro aspecto que merece atenção é que a 

legislação moçambicana não prevê a categoria de educadores de jovens e adultos. Portanto, os 

alfabetizadores voluntários não constituem uma categoria profissional, apenas recebem um 

subsídio muito abaixo do salário mínimo. Por isso, a educação de jovens e adultos é uma 

atividade pouco atrativa para os profissionais da educação. Neste contexto, torna-se difícil 

encontrar professores com formação superior que atuam na educação de jovens e adultos.  

É a partir deste cenário que o IFEA recorre aos professores que atuam no ensino 

básico, por ser formalmente equivalente a educação de jovens e adultos (alfabetização e pós-

alfabetização) em Moçambique. 

Quanto à formação de formadores, o pesquisador observou que há uma lacuna, no 

sentido em que os formadores não passam por uma preparação prévia para atuarem na 

formação de educadores de jovens e adultos. Como destacado anteriormente, os formadores 

são escolhidos entre os professores que atuam há mais de cinco anos no ensino básico e que 
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tenham, no mínimo, uma licenciatura na área da educação. São geralmente professores com 

pouca ou nenhuma experiência concreta na educação de jovens e adultos. Nem sequer são 

preparados para formação de docentes. 

Não fui formada para ser formadora. Eu só recebi aqueles módulos e 

comecei a trabalhar. Com a ajuda de outros formadores que estavam aqui 

fui engrenando nas metodologias de como formar, de como trabalhar como 

formadora, porque trabalhei muitos anos como professora e não como 

formadora (Formador 4). 

Em Moçambique há um grande déficit de cursos de formação de formadores. A 

maioria dos cursos da área de educação visa a formação de professores, mas poucos cursos 

formam professores para formar outros professores. É neste contexto que, recentemente, a 

Universidade Pedagógica introduziu o curso de Mestrado em Formação de Formadores. 

Conforme o Especialista da DINAEA entrevistado, “a Universidade Pedagógica 

avançou com um curso específico de formação de formadores. Mas, isso é apenas uma gota 

no oceano”. 

É importante observar que, em Moçambique, o ensino superior não é gratuito. 

Independentemente de se realizar em uma instituição de ensino superior pública ou privada 

acarreta o pagamento de propinas22. No caso dos cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) oferecidos pela Universidade Pedagógica requerem o pagamento de mensalidades 

que partem de valores equivalentes a três salários mínimos. 

Para prestar apoio financeiro ao pessoal docente interessado em prosseguir com 

estudos de pós-graduação, o MEDH tem disponibilizado algumas bolsas de estudo a partir de 

critérios fixados em edital próprio. Contudo, um dos requisitos é que a idade máxima dos 

candidatos seja 25 anos. Este critério acaba comprometendo as aspirações de grande parte do 

pessoal docente, em particular no IFEA de Chongoene. 

Como revelou o Representante da Direção do IFEA de Chongoene: 

A idade máxima é de 25 anos, mas o que acontece é que se calhar só pode 

existir um formador. Por exemplo, só temos uma, acho que são duas 

formadoras, a outra já tem 26. Maior parte dos formadores tem acima dos 

30 anos. Quando tem vaga de bolsas, mandam para as escolas, incluindo o 

Instituto. Mas há casos em que as bolsas direcionam-se aos formadores. Até 

dão bolsas para mestrado e doutoramento, mas o problema é a idade. O 

Instituto não tem como interferir nesse aspecto (Representante da Direção 

do IFEA de Chongoene). 

                                                 

 
22 Propina é a taxa semestral que se paga por cada disciplina, uma vez que o ensino superior não é gratuito. Em 

muitos casos, as instituições de ensino o seu pagamento na forma de mensalidades. 
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Como se pode observar, a fixação de 25 anos como idade máxima para se obter uma 

bolsa de estudo, acaba deixando de fora a maioria dos formadores do IFEA de Chongoene. 

Por outras palavras, evidencia-se uma contradição entre o texto político e o contexto da 

prática. Como se referiu anteriormente, para ser formador no IFEA se exige um mínimo de 

cinco anos de docência e formação superior. A realidade moçambicana mostra que são raros 

os docentes com idade inferior a 25 anos que preencham estes requisitos (habilitações e tempo 

de serviço). 

Contudo, há que realçar a atuação do MEDH, como indicou o Especialista da 

DINAEA:  

O Instituto Nacional de Educação (INDE), antes de implementar os 

currículos e os materiais, treina os formadores. E qualquer inovação que 

surge, o INDE tem a tendência de treinar os formadores e tem feito com 

muita regularidade. 

O pesquisador constatou que existe uma preocupação em atualizar os formadores. 

Contudo, é apenas uma tendência, não chega a abarcar todos formadores. Por outras palavras, 

ao analisar os textos políticos foi possível observar que a formação de formadores é um dos 

elementos destacados na proposta. Contudo, no contexto da prática verificou-se que não há 

regularidade nos programas de formação e das poucas oportunidades que existem acabam não 

sendo abrangentes a todo corpo docente dos IFEAs. 

Olhando o caso dos formadores do IFEA de Chongoene, o MEDH apenas promove a 

formação em exercício, através de seminários de capacitação. Quando o IFEA iniciou as suas 

atividades, em 2011, os formadores tiveram a oportunidade de participar de seminários de 

capacitação em matérias de formação de educadores de jovens e adultos, particularmente nos 

aspetos ligados a aprendizagem baseada em problemas e a Andragogia. 

A expressão Andragogia surgiu por volta dos anos 1970, introduzida nos debates 

acadêmicos por Malcolm Knowles, em um momento em que se davam os primeiros passos 

para mostrar que os adultos aprendem de modo diferente das crianças. A corrente andragógica 

(etimologicamente, andrus significa homem e gogus significa ensinar) surge como alternativa 

a pedagogia clássica, para construir um modelo educativo centrado nos aprendentes jovens e 

adultos. 

Para Hamze (2008 apud Carvalho et al, 2010, p. 82), a Andragogia é 

Um caminho educacional que busca compreender o adulto, podendo ser 

considerada uma teoria, mas também um método de ensino, que se reflete 
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em um somatório de trocas de conhecimentos entre o facilitador de 

conhecimento e o estudante adulto e suas experiências de vida. 

Deste modo, a Andragogia apresenta os princípios fundamentais de aprendizagem de 

adultos que podem ser usados pelos profissionais que atuam na educação de jovens e adultos 

com vista a concepção de processos educativos mais apropriados para os adultos. 

Posteriormente, os formadores tiveram outros seminários temáticos. Segundo os 

interlocutores, cerca de dois ou três por ano, com uma duração que varia de três a cinco dias. 

Em regra, os seminários de capacitação não são abrangentes, são realizados em conformidade 

com as necessidades identificadas pelo MEDH. Por serem temáticos, não envolvem todos 

formadores ao mesmo tempo, apenas são selecionados alguns de acordo com o tema de cada 

seminário. 

A formação em exercício é uma das políticas educacionais amplamente promovidas 

pelos organismos internacionais com interesses na educação dos países em desenvolvimento, 

na medida em que esta modalidade de formação contribui para a redução das despesas com o 

pessoal docente, bem como favorece a otimização dos custos, uma vez que ocorrem em pouco 

tempo e o pessoal docente não precisa ser substituído durante o período de formação. 

O Banco Mundial parte da ideia que “docentes com maior número de anos de estudo 

e maiores qualificações não necessariamente conseguem melhores rendimentos com seus 

alunos” (TORRES, 2009, pp. 161-162), daí que desaconselha aos países da África 

Subsaariana a investir na formação inicial dos professores e recomenda a dar prioridade a 

capacitação em exercício, considerada mais efetiva em termos de custo. Como se pode ver, a 

atuação das instituições financeiras internacionais segue a lógica econômica do custo-

benefício e muitas vezes optam pela via que representa menor custo, o que nem sempre 

representa um ganho sob ponto de vista político-educacional. 

Neste sentido, compreende-se que, sem sombra de dúvida, esta é uma abordagem 

econômica do fenômeno educativo. 

Eu acho que deviam ser regulares, porque sentimos falta dessa parte mesmo 

de atualização. Em algum momento, chegamos a introduzir algum currículo 

sem antes sermos preparados. Então sentimos essa falta. Temos tido 

capacitações, mas não são regulares. Por exemplo, há pouco tempo tivemos 

uma formação na Beira em relação à mudança do currículo do ensino 

primário (Formador 3). 

Ao analisar a fala do Formador 3, nota-se claramente uma contradição entre o 

discurso político e a política na prática. Em parte, trata-se de falas apresentadas por 
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interlocutores que se situam em níveis diferentes no sistema educativo. Enquanto o 

Especialista da DINAEA lida com questões estratégicas da política de formação de 

educadores de jovens e adultos, os formadores do IFEA se situam no nível operacional, no 

contexto da prática. Neste sentido, evidentemente apresentam os desdobramentos da realidade 

que vão além dos textos políticos. 

Como se pode ver, existem lacunas e disparidades na questão da formação de 

formadores que atuam no IFEA de Chongoene. Esta situação se observa na medida em que se 

trata de um processo altamente centralizado, cabendo ao MEDH gerir todo o processo que 

envolve a formação de formadores, desde a concepção do plano até a sua concretização. 

Portanto, os IFEAs não têm planos de formação para os formadores. Os seus desdobramentos 

são muito limitados, uma vez que também não existem especialistas nos IFEAs que sejam 

capazes de lidar com esta situação. Assim, a formação de formadores se baseia na agenda do 

MEDH e não se vincula as necessidades específicas dos IFEAs, ou seja, tudo é gerido 

centralmente pelo Ministério. 

Para além de não ir ao encontro das necessidades específicas dos IFEAs, esta 

abordagem traz alguns inconvenientes, como é o caso da avaliação dessas ações formativas. 

Não parece sensato que o MEDH consiga avaliar o impacto de uma ação formativa sem antes 

ter identificado as necessidades dos formadores. Assim, torna-se difícil estabelecer a 

compatibilidade dessas ações formativas e o cotidiano dos formadores. 

Olhando para a questão em causa, parece que a forte centralização do SNE acaba 

sufocando qualquer movimento de autonomia dos Institutos, visto que acabam não sendo 

alocados recursos para que estes desenvolvam programas de formação do seu corpo docente. 

Como abordado no início desta seção, o próprio recrutamento e seleção do corpo docente não 

é realizado pelo IFEA, o que, na percepção do pesquisador, também influencia negativamente 

para a formação de formadores que atuam no Instituto. 

No que se refere a avaliação dos formadores, o IFEA de Chongoene segue o modelo 

aplicável aos funcionários e agentes do Estado. O Instituto não possui uma avaliação 

específica para os formadores, apenas aplica o formulário de avaliação usado nas demais 

instituições públicas. 

Na verdade, a ficha de avaliação chamada SIGEDAP [Sistema de Gestão de 

Desempenho na Administração Pública] é a ficha que nós usamos para 

avaliar os formadores. Não é uma ficha específica do Instituto. É enviada 

para cá a partir do Governo do Distrito (Representante da Direção). 
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O SIGEDAP, aprovado através do Decreto n° 55/2009, de 12 de outubro, tem em 

vista a avaliação do desempenho individual dos funcionários e agentes do Estado. Com a sua 

instituição, a Administração Pública pretende criar um clima de exigência, de mérito e de 

transparência na ação dos serviços, bem como identificar os desequilíbrios funcionais e 

deficiências organizacionais de modo responsabilizar os dirigentes, funcionários e agentes do 

Estado na sua ação como servidores do Estado e do cidadão. 

Em regra, esta avaliação é realizada pelo superior hierárquico imediato, por isso cada 

funcionário deve submeter o plano de trabalho individual no início de cada ano. É a partir 

deste plano que se procura verificar a qualidade do trabalho prestado. Por isso, o resultado do 

desempenho é correspondente ao ano todo e fica registrado na ficha de avaliação que compõe 

o processo individual do servidor público. Como se pode ver, este processo de avaliação não 

envolve a participação do cidadão, que é o beneficiário do serviço público. 

O SIGEDAP constitui uma avaliação expressa em escalas numéricas de zero a vinte. 

É com base nessa escala numérica que o avaliado é classificado em termos do seu 

desempenho profissional. Em síntese, é regido pelos seguintes princípios:  

 Legalidade: consiste na conformidade da ação administrativa com a lei e o Direito. Ou 

seja, a atuação dos funcionários e agentes do Estado deve observar a Constituição da 

República, o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação 

aplicável à Administração Pública; 

 Transparência: exige a publicidade dos atos administrativos dos órgãos e de 

instituições da Administração Pública e indispensável, nomeadamente os 

regulamentos, normas e outros diplomas legais, incluindo os resultados da avaliação 

do desempenho; 

 Justiça e Imparcialidade: a atuação dos funcionários e agentes do Estado deve ser 

forma justa e imparcial. Assim, a imparcialidade impõe que estes se abstenham de 

tomar decisões que visem interesse próprio, do seu cônjuge, parente ou afim, bem 

como de outras entidades com as quais possa ter conflitos de interesse, nos termos da 

lei; 

 Isenção: a atuação dos dirigentes, funcionários e agentes do Estado deve ocorrer sem 

quaisquer influências exteriores que tendem a prejudicar os interesses dos avaliados; 
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 Boa-fé: na sua atuação, os órgãos da Administração Pública, observado o princípio da 

boa-fé, prosseguem o interesse público, sem prejuízo dos direitos e interesses dos 

particulares protegidos por lei; 

 Integridade: estado ou qualidade de justo, reto, incorruptível, honesto, imparcial, 

idôneo; 

 Responsabilização: a Administração Pública responde pela conduta dos funcionários e 

agentes do Estado de que resultem danos a terceiros, sem prejuízo do seu direito de 

regresso; 

 Contraditório: consiste na possibilidade do avaliado pronunciar-se sobre as 

observações do avaliador nas diferentes fases do processo, incluindo o resultado da 

avaliação final (Ministério da Função Pública, 2011). 

Ao se debruçar sobre o SIGEDAP, o Formador 5 alertou que: 

Essa avaliação tem muitas implicações porque o acompanhamento 

pedagógico exige outras formas de análise, mas infelizmente, nós, a única 

estratégia que temos para superar isso é o acompanhamento mútuo e 

sentimos a falta de uma orientação técnica específica de um indivíduo que 

pode ser o mentor. Por exemplo, na área de formação, mesmo que não seja 

especialista noutras disciplinas, mas que domine um pouco as metodologias 

de formação de professores, que são tão diferentes do ensino primário e do 

ensino secundário. A parte da didática, da técnica, não consta da avaliação 

dos formadores. 

Como se pode observar, não parece razoável aplicar um instrumento de avaliação 

que não engloba os aspetos técnicos do trabalho docente, na medida em que acaba deixando 

de lado os elementos que podem influenciar na melhoria da qualidade de educação em 

Moçambique, particularmente na formação docente. 

O SIGEDAP estabelece que a avaliação final do desempenho deve ser expressa em 

níveis de ponderação quantitativa e qualitativa. Quantitativamente, a ponderação varia de zero 

a vinte. Esta ponderação quantitativa é posteriormente apreciada em termos qualitativos, 

conforme os seguintes níveis: Excelente (19 a 20 pontos); Muito Bom (17 a 18 pontos), o que 

implica que excedeu os requisitos; Bom (14 a 16 pontos), significa que preenche 

completamente os requisitos; Suficiente (10 a 13 pontos), significa que ainda está em 

desenvolvimento e; Mau (0 a 9 pontos), significa que não satisfaz os requisitos.  

É importante observar que uma classificação correspondente à “Mau” pode levar a 

cessão de funções, rescisão do contrato ou cessação da relação de trabalho, conforme o caso.  
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É com base nos resultados dessas avaliações que os funcionários públicos são 

promovidos, principalmente quando o número de concorrentes supera o número de vagas 

existentes para promoção. Trata-se de um critério usado para estabelecer um ordenamento dos 

funcionários, classificando-os em função do seu desempenho.  

Quando eu comecei a trabalhar aqui era Docente N1. Mas, com base nas 

avaliações que fui acumulando, consegui ter esta promoção de Docente N1 

para Instrutor Técnico Pedagógico N1. Para ser apurado depende da 

pontuação que você tem naquela ficha de classificação durante os três anos 

(Formador 1). 

A carreira docente nas instituições sob tutela do MEDH está intimamente ligada às 

habilitações acadêmicas. Assim, temos Docente N4 (nível secundário), Docente N3 (nível 

médio), Docente N2 (bacharel) e Docente N1 (licenciado). De acordo com o tempo de serviço 

e a avaliação de desempenho, os docentes podem ascender a carreira de Instrutor Técnico 

Pedagógico N2 (bacharel) e Instrutor Técnico Pedagógico N1 (licenciado). No caso de 

mestres e doutores, têm a possibilidade de ascender a carreira de Especialista em Educação. 

Contudo, a questão salarial ainda constitui uma preocupação na carreira docente, assim como 

nas demais carreiras da Administração Pública moçambicana, em que os salários não 

correspondem ao custo de vida e sequer acompanham a taxa de inflação. Ao nível da 

educação, o salário básico mais baixo é 8.080,00MT23, correspondente à categoria de Docente 

N3, e o mais alto é 38.599,00MT24, correspondente à categoria de Especialista em Educação. 

Como se pode ver, o salário mais alto continua abaixo de 1.000,00 USD 

A avaliação dos formadores não envolve os estudantes, como indicou o Formador 1: 

“os formandos não têm participação nessa avaliação. Essa responsabilidade é apenas da 

Direção Pedagógica e o próprio Diretor”. 

O próprio currículo e a própria política curricular não abrem espaço para o 

formando tecer qualquer juízo em relação ao trabalho do formador. É daí 

que é difícil perceber o grau de satisfação dos formandos em relação ao 

desempenho dos formadores (Formador 5). 

Por não existir uma proposta de acompanhamento e monitoramento das atividades 

docentes implementadas no Instituto que envolve o olhar dos formandos, não se consegue 

evidenciar problemas reais vividos no cotidiano de sala de aula, principalmente com relação 

aos conteúdos trabalhados. 

                                                 

 
23 Cerca de 130,00USD (cento e trinta dólares americanos). 
24 Cerca de 650,00USD (seiscentos e cinquenta dólares americanos). 
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Há tempos não remotos passou uma pesquisa da JICA25, agência japonesa, 

que constatou fatos que estavam nas barbas do Instituto, mas ninguém tinha 

levantado essa questão. Há formadores com déficit de conhecimento iguais 

aos dos próprios formandos, áreas de maior domínio dos formandos que os 

formadores (Formador 5). 

O trabalho dos formadores pode não estar sendo devidamente percebido pela Direção 

do IFEA, na medida em que, praticamente, deixa de lado o público que diariamente interage 

com os formadores no seu quotidiano profissional – os formandos. Dada a natureza do 

trabalho docente, há necessidade de absorver os pontos de vistas dos variados intervenientes a 

fim de encontrar os mecanismos de avaliação mais justos e eficazes. 

Assim, para não por em questão a qualidade do trabalho docente, cada departamento 

procura realizar reuniões com os formadores, onde são abordadas as questões que preocupam 

a comunidade acadêmica, principalmente os aspectos ligados aos conteúdos e as metodologias 

usadas no IFEA. Contudo, esta abordagem não é suficiente na medida em que nessas reuniões 

não se verifica a participação de outros atores do processo de ensino-aprendizagem – os 

formandos. Como se pode ver, a avaliação do trabalho docente não está completa, apenas 

envolve uma perspectiva, a dos próprios formadores. 

O pesquisador entende que esta situação pode enfraquecer a política de formação de 

educadores de jovens e adultos, na medida em que os formadores poderão ascender na 

carreira docente sem que o seu trabalho tenha um impacto positivo nos processos de ensino-

aprendizagem, dado que se não tem o feedback dos formandos, apenas o superior hierárquico 

é que detém o poder de avaliar o trabalho docente. Assim, torna-se difícil perceber a relação 

entre o trabalho docente e os processos de ensino-aprendizagem, ou seja, não é fácil 

evidenciar com clareza a relação entre o aproveitamento escolar dos formandos e desempenho 

dos formadores. É uma avaliação vertical, de cima para baixo. 

Outra questão que chamou a atenção, uma vez que o IFEA de Chongoene se localiza 

em uma zona rural e relativamente isolado, são os alojamentos dos Formadores. Essa questão 

foi de certo modo negligenciada, dado que o IFEA está em funcionamento há oito anos e não 

investiram em nada nesta direção. 

Quanto a questão do alojamento dos formadores, nós não temos residência. 

Só temos três residências que foram construídas para a Direção. Mas estão 

lá numa das residências, dois colegas cubanos, esses são formadores. A 

outra residência é da Diretora-Adjunta do Internato e a residência de cá é 

que foi concebida para o Diretor do Instituto. Tendo residência seria muito 

                                                 

 
25 Japan International Cooperation Agency – Agência de Cooperação Internacional do Japão. 
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bom porque teríamos mais tempo de trabalhar com os formandos. Porque 

até os colegas vêm reclamando sobre o assunto, mas não é uma questão 

automática. São questões que requerem outros intervenientes 

(Representante da Direção). 

Como se sabe, o IFEA de Chongoene não goza de autonomia administrativa. Assim, 

a construção de habitações para o corpo docente e demais funcionários é uma questão que 

pode ser resolvida pelo Governo do Distrito de Chongoene, responsável por esse tipo de 

investimentos. Portanto, o IFEA não tem recursos para tomar esse tipo de iniciativa. 

Deste modo, os formadores residem na Cidade de Xai-Xai, em residências 

particulares, não custeadas pelo Estado, sequer existe algum auxílio à moradia para o corpo 

docente.  

Como o IFEA de Chongoene não dispõe de meios de transporte para o corpo 

docente, cada formador é responsável pelos seus deslocamentos. Esta situação constitui um 

constrangimento na medida em que o Instituto se localiza em uma região onde não tem 

transportes públicos. Assim, alguns usam veículos pessoais e outros recorrem aos transportes 

semicoletivos, gerido pelas associações dos transportadores rodoviários, que não obedecem 

nenhum horário de trabalho, não circulam com regularidade. 

3.2.2. Formandos 

O ingresso no curso de formação de educadores de jovens e adultos se dá por meio 

de exames de admissão. O Regulamento Geral dos IFEAs determina que estes exames devem 

obedecer as mesmas condições e procedimentos dos exames de admissão dos cursos de 

formação de professores do ensino básico. Deste modo, embora os candidatos sejam 

examinados no IFEA de Chongoene, o processo é gerido a nível central, pelo MEDH.  

Na prática, o que se verifica é que a participação do IFEA de Chongoene é muito 

limitada neste processo seletivo. As inscrições são geridas pelo MEDH, que concebe e produz 

os exames e os envia para serem aplicados no IFEA de Chongoene.  

Tal como preconizado no Regulamento Geral dos IFEAs, os exames de admissão 

para os cursos de formação de educadores de jovens e adultos e de formação de professores 

do ensino básico são os mesmos. Assim, os candidatos são submetidos aos exames nas 

disciplinas de matemática, de línguas portuguesa e inglesa. É importante observar que cada 

candidato só pode escolher um curso no ato de inscrição, não havendo espaço para optar por 

outro curso após a formalização da inscrição. 
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Como indicou o Representante da Direção do IFEA “logo depois do [exame] escrito, 

faz-se o oral e envia-se tudo. Esses exames são corrigidos no Ministério. Depois enviam-nos 

os resultados”. 

Como se pode observar, trata-se de um processo de seleção centralizado, 

possivelmente, justificado pelo fato de Moçambique ter adotado um sistema nacional de 

educação, cuja administração e gestão é responsabilidade central do MEDH. Esta é uma 

questão que resulta da legislação educacional, como se pode constatar na lei nº 4/83, de 23 de 

março. É a partir desse entendimento que se procura assegurar a unidade do sistema nacional 

de educação, evitando em parte a possibilidade de existência de discrepâncias nos conteúdos 

curriculares, como ocorre, por exemplo, nos exames de admissão ao ensino superior, em que 

cada instituição do ensino superior estabelece os seus próprios mecanismos de avaliação e 

seleção. 

Como se pode observar, a centralização tem um aspecto positivo que se mostra 

relevante, na medida em que uniformiza os procedimentos de ingresso aos cursos e eleva os 

critérios de justiça no seu acesso, visto que os candidatos são submetidos aos mesmos exames 

de admissão simultaneamente. Contudo, há que destacar que o lado negativo desta 

centralização é o fato dos IFEAs não participarem da concepção e correção dos exames de 

admissão, o que, na opinião do pesquisador, fragiliza o seu papel na seleção de candidatos 

com o perfil do curso. Também pode-se considerar negativo o fato do candidato ser obrigado 

a fazer o exame somente para um Instituto, não existe a possibilidade de concorrer ao mesmo 

tempo com a sua nota para outros institutos no mesmo processo seletivo. 

Moçambique é um dos países do mundo com maiores índices de desemprego. De 

acordo com os dados oficiais, divulgados pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança 

Social ([MITESS], 2016), a taxa de desemprego se situa em 20,7%, sendo 29,4% nas zonas 

urbanas e 16,8% nas zonas rurais, mostrando claramente que nas zonas urbanas existe uma 

grande preocupação de pessoas desempregadas. Os mesmos dados mostram que, no seio da 

população jovem a taxa de desemprego é de 28,4% (encontra-se acima da média), 

verificando-se maior concentração de jovens desempregados na região sul do país, sendo a 

mais elevada do país em Maputo Província com 45,2% seguido de Gaza com 40,5% e Maputo 

Cidade com 39,7%. Deste modo, não há dúvidas da existência de um número elevado de 

jovens desempregados. Como tem sido comum no país, o Estado é o maior empregador, com 

particular destaque para as áreas da educação, saúde e segurança pública (Polícia e Forças 

Armadas). Contudo, nos últimos anos, o Estado tem contratado apenas professores com 
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formação psicopedagógica para atuarem no ensino básico (1ª a 7ª classe). É a partir desse 

pressuposto que muitos jovens desempregados, após tentarem sem sucesso ingressar no 

ensino superior, acabam optando pelos cursos do magistério primário. Por isso, grande parte 

dos candidatos tem o nível médio de escolaridade (12ª classe), mas acabam concorrendo em 

um curso que exige habilitação inferior (10ª classe). 

Outra questão a ter em conta é que a profissão do magistério ainda é bastante 

respeitada, particularmente nas comunidades. Mesmo nas estruturas governamentais, pode-se 

observar que grande parte dos dirigentes moçambicanos são professores. Apesar dos salários 

não serem muito atrativos e as condições de trabalho muito abaixo do desejável, o trabalho 

docente ainda goza de um alto prestígio social e cultural. Para perceber o nível de procura, 

pode se basear na tabela 5. 

Tabela 5: Número de candidatos inscritos e de admitidos 

Fonte: Dados disponíveis no registro acadêmico do IFEA de Chongoene 

 

O Regulamento Geral dos IFEAs estabelece que 25% das vagas do curso de 

formação de educadores de jovens e adultos são destinadas aos alfabetizadores voluntários, 

selecionados em reconhecimento do seu trabalho na alfabetização e educação de jovens e 

adultos. Esta seleção é realizada pelos SDEJT e homologada pelas DPEDH. Estes 

alfabetizadores voluntários estão isentos de realizar o exame de admissão, ou seja, não 

precisam demonstrar o seu mérito acadêmico. 

Em regra, os alfabetizadores voluntários são aqueles que atuam na educação de 

jovens e adultos para resolver a escassez de educadores profissionais. Na sua maioria, os 

alfabetizadores voluntários não têm formação psicopedagógica e só tem o ensino primário 

completo (7ª classe). Por isso, quando concluem a 10ª classe podem ter a oportunidade de 

ingressar nos cursos 10ª+3, de modo a se tornarem educadores profissionais. 

 

ANO 

CANDIDATOS 

INSCRITOS 

CANDIDATOS 

AVALIADOS 

CANDIDATOS 

ADMITIDOS  

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

2012         49 

2013         91 

2014 43 86 129 38 74 112 33 57 90 

2015 64 131 195 58 116 174 40 40+8 88 

2016 173 277 450 173 277 450 46 47 93 

2017 293 500 793 288 475 763 45 45 90 
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No IFEA do Chongoene, estes são designados “bolseiros”26 e, no momento de 

admissão, devem ter idade inferior a 33 anos. Esta exigência se justifica na medida em que a 

idade máxima para ingressar na Administração Pública é de 35 anos e, como o curso de 

formação de educadores de jovens e adultos tem a duração de três anos, se correria o risco de 

formar educadores profissionais que legalmente não poderiam ser contratados pelo Estado 

para trabalhar na educação de jovens e adultos. 

Os bolseiros são aqueles enviados pelos Distritos. São aqueles que 

trabalhavam como alfabetizadores voluntários, mas com o nível da 10ª 

Classe. Passados três anos de trabalho ganhavam bolsa para estudar aqui, 

para serem formados. Esses não eram submetidos ao exame de admissão, 

era uma entrada automática (Formador 4). 

Estes alunos são considerados pelo corpo docente como problema para instituição, 

pois apresentavam maiores dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

Muitas das vezes os que nos davam problemas eram os bolseiros. Até 

parecia que não tinha o nível de 10ª classe. Mesmo para multiplicar 3x2 era 

muito difícil. Mesmo para escrever, era muito difícil. Era muito complicado. 

Chegamos mesmo a concluir que não reuniam os requisitos necessários 

(Formador 4).  

O último curso de formação de educadores de jovens e adultos, iniciado em 2015 e 

encerrado em 2017, já não contou com alfabetizadores voluntários. Essa situação se observou 

porque o IFEA de Chongoene não recebeu a lista de bolseiros e, como se trata de um processo 

gerido pelo SDEJT, não pode intervir. 

Há que se repensar nos critérios usados para a profissionalização dos alfabetizadores 

voluntários. O grande entrave está no próprio processo de seleção, que envolve critérios não 

muito claros e pouco objetivos, na medida em que a isenção ao exame de admissão não 

permite avaliar o nível de preparação dos alfabetizadores voluntários para dar seguimento ao 

curso de 10ª+3, ou seja, não se tem como aferir que os alfabetizadores voluntários estão 

preparados para lidar com a complexidade dos conteúdos do curso 10ª+3. 

É importante observar que o processo de inscrição nos cursos 10ª+3 não é gratuito. 

Cada candidato tinha que desembolsar cerca de 200,00MT27 para pagamento da taxa de 

inscrição. 

No início de cada ano letivo, os formandos realizavam um processo eleitoral 

democrático para eleger, entre os formandos, um Chefe-Geral, que tem como principal tarefa 

                                                 

 
26 Bolseiro é o termo oficialmente usado em Moçambique para designar bolsista. 
27 Cerca de 3,00USD (três dólares americanos). 
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colaborar com o Diretor-Adjunto do Internato nas diversas questões que envolvem a vida dos 

formandos no Instituto. 

No internato são eleitos vários chefes, a partir do Chefe-Geral. Nós, como 

formandos, observamos que este dá para ser nosso chefe a partir da 

maneira de se comportar. Depois a gestora do internato é que vem com a 

informação de que no dia tal vamos eleger os nossos chefes. Então, a pessoa 

que sai com o maior número de votos é que fica Chefe-Geral (Formando 3). 

Segundo o Formando 1: 

O Chefe-Geral auxilia o gestor do internato. Ele ajuda na planificação das 

atividades internas, fazer exercer as atividades planificadas pela Direção e 

pelo próprio gestor do internato. Ele faz com que os colegas possam 

trabalhar, orientar as atividades e como sendo um formando, está dentro e 

vive com os formandos. É o olho da Direção. Ajuda a identificar as 

necessidades. Uma vez que somos muitos, é difícil a comunicação direta 

com o Diretor ou a própria Direção. 

Geralmente, o Chefe-Geral é um formando eleito pelos demais colegas através de um 

pleito eleitoral de democracia direta. Para tal, o candidato tem que ser uma pessoa de 

reconhecida idoneidade que inspira confiança nos formandos. Esta é uma figura respeitada na 

medida em que tem como principal tarefa procurar resolver as demandas discentes junto a 

direção do instituto. Quando um formando está doente, por exemplo, é através do Chefe-Geral 

que se dá o encaminhado do caso com vista a tramitação nas estruturas competentes. O 

mesmo acontece quando ocorre um problema nas instalações de alojamento dos formandos, 

estes informam ao Chefe-Geral de modo a providenciar os encaminhamentos necessários para 

a resolução do problema. 

É importante destacar que existe uma preocupação em estabelecer um bom 

relacionamento no seio da comunidade acadêmica. 

Em todos os anos, a Direção faz uma festa no início do ano. Nessa festa eles 

começam a nos conscientizar que a partir do momento que estamos aqui, já 

somos professores. Então, eles nos deixam num ambiente muito saudável. E 

muitos formadores nos chamam de colegas na sala de aulas. Isso nos 

motiva, cria um ambiente muito bom (Formando 1). 

A partir desta recepção, procurava-se criar um ambiente onde os formandos possam 

se integrar de forma apropriada nos processos de ensino-aprendizagem. Por se tratar de uma 

instituição geograficamente isolada que recebe formandos provenientes de diversas regiões do 

país, torna-se necessário criar um ambiente que facilite a adaptação dos formandos que se 

encontram longe de casa. Para muitos, provavelmente, é a sua primeira experiência de estudar 

longe de casa. 
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Sendo uma instituição que se encontra um pouco longe da cidade, é uma 

zona calma, nós sentimentos a necessidade de termos uma aproximação. 

Nós temos nos ajudado muito na parte dos estudos. Compartilhamos o 

pouco que tivermos (Formando 2). 

De modo a assegurar a harmonia nas relações entre os formandos, a questão 

comportamental ocupa um espaço central na construção de um ambiente favorável aos 

processos de ensino-aprendizagem e de socialização dos formandos. 

Quando nós chegamos aqui tivemos muitas reuniões para discussão do 

Regulamento Interno do IFEA. A primeira reunião que tivemos com o 

Chefe-Geral (...). É por isso que o nosso comportamento, não só entre nós 

colegas, fomos treinados nas reuniões que tivemos, que para além do seu 

respeito com os colegas, cada um tem que se respeitar, porque quem 

despreza o outro significa que também pode ser desprezado (Formando 3). 

A Direção do IFEA de Chongoene desencoraja os namoros entre os formandos, bem 

como entre estes e os demais membros do IFEA de Chongoene. 

Nos anos passados, a Direção dizia que 'quem quer desafiar pode fazê-lo, 

mas nós mandamos embora'. No momento em que nós fomos admitidos 

ficamos felizes, até nossos familiares ficaram felizes. Agora para dizer que 

eu fui mandado embora por causa de mau comportamento é um pouco 

complicado. Dizem que daqui do IFEA saíram dois casais. Quer dizer que 

quatro colegas foram mandados embora, antes de eu estar aqui. Foram 

flagrados a namorar. Eu acho que todo mundo começou a pôr a mão na 

consciência e viu que não pode perder o curso por brincadeiras. É por isso 

que estamos aqui e no dia 8, que é sexta-feira, estaremos a graduar 

(Formando 3). 

Em Moçambique, muitas jovens abandonam a escola devido os casamentos 

prematuros e gravidez precoce. A UNICEF (2015), ao analisar a situação marital de jovens 

moçambicanas de 20 a 24 anos de idade, constatou que 14,3% se casou antes dos 15 anos e 

48,2% antes dos 18 anos. Outra constatação relevante se refere a gravidez precoce de jovens 

menores de 15 anos de idade que atinge 5,9% na área urbana e 9,0% na área rural, ao passo 

que as grávidas antes dos 18 anos são 33,2% na área urbana e 44,4% na área rural. Esta 

situação contribui significativamente para o abandono escolar. É a partir desse entendimento 

que se aposta na sensibilização dos formandos em relação a estas questões, de modo que não 

contribuam para o abandono escolar de jovens como resultado dos casamentos prematuros e 

gravidez precoce. É importante observar que na vida profissional, o assédio sexual pode levar 

a perda de emprego e prisão. 

O Regulamento Interno do IFEA de Chongoene proíbe a frequência do curso à 

formandas grávidas ou que estejam a amamentar. Esta é uma questão bastante controversa, na 
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medida em que entra em choque com o direito da mulher. Contudo, parece que o IFEA adota 

um sistema semelhante ao militar, adotado pelos quartéis e escolas militares. 

Para entender o lado militarizado do IFEA de Chongoene, basta recorrer ao 

Regulamento Interno onde é possível evidenciar um conjunto de normas que regulam a 

postura dos formandos. Por exemplo, durante o período letivo os formandos precisam de 

autorização para se ausentar do Instituto e sequer podem receber visitas pessoais nos dias 

úteis. Os formandos têm direito de sair do IFEA nos fins-de-semana e essas saídas obedecem 

uma escala de tal modo que metade fique no Internato. Ou seja, cada formando só pode sair 

dois fins-de-semana por mês. Esta abordagem de alojamento remete a ideia de 

aquartelamento. 

Em Moçambique, as Forças Armadas gozam de prestígio social. Para entender isso, é 

preciso recordar a história do país. A independência nacional é fruto da luta armada 

desencadeada pela FRELIMO através das Forças Populares de Libertação de Moçambique 

(FPLM) e mesmo durante a fase da luta, os combatentes tiveram bastante apoio do povo, fator 

determinante para a sua vitória contra o colonialismo. Com a proclamação da independência 

nacional, as FPLM foram profissionalizadas e passaram a integrar as Forças Armadas de 

Moçambique (FADM). Com a guerra de desestabilização protagonizada pela Resistência 

Nacional de Moçambique (RENAMO), as FADM tinham que proteger a população contra as 

incursões da RENAMO que contou com o apoio de regimes estrangeiros como o Apartheid 

(África do Sul) e a Rodésia do Sul (atual Zimbabwe). Como se pode ver, existe um forte 

apoio popular às FADM. 

Outro aspecto que merece atenção é que o país consagra o fuzil de assalto soviético 

AK-47 como um dos elementos do emblema nacional e da bandeira nacional, justamente para 

enfatizar que a independência nacional resulta da luta armada e representa o compromisso 

com a defesa da pátria e da soberania. 

Deste modo, há algumas questões típicas do ambiente militar que acabaram sendo 

incorporadas em organizações não militares. No caso do IFEA e em outros institutos de 

formação de professores, pode-se destacar o alojamento dos formandos que ocorre em 

casernas, uma estrutura semelhante aos quartéis militares. No campo comportamental também 

é possível identificar alguns elementos militares, como é o caso do confinamento. As saídas 

são bastante controladas, todos formandos devem permanecer no recinto escolar, além da 

existência de horários para cada tipo de atividades (limpeza, refeições, toque de recolher, 
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etc.), bem como a postura dos formandos, por exemplo, ao interagir com um membro da 

Direção e demais funcionários do IFEA, o formando deve se manter em posição de sentido. 

Como se pode evidenciar, o ambiente criado no internato se propõe a preparar os 

formandos para enfrentar os desafios da vida em comunidade, onde se observa a interação de 

pessoas de culturas diversificadas. Este processo é muito importante na medida em que a 

política moçambicana para o desenvolvimento socioeconômico privilegia o Distrito como 

Polo do Desenvolvimento. Assim, há um grande interesse de se envidar esforços para alocar 

profissionais qualificados das mais diversas áreas do saber para atuarem nos distritos, 

particularmente nas comunidades rurais onde se verificam elevadas taxas de analfabetismo. 

Olhando para as comunidades moçambicanas, fortemente marcadas pela tradição 

africana, os seus integrantes desempenham funções diversificadas em função do gênero e 

idade. Neste sentido, é relevante que os formandos sejam preparados para lidar com estas 

questões sem entrar em choque com as comunidades onde irão atuar. A capacidade de 

adaptação é muito importante, principalmente quando se tem em conta que o futuro educador 

é um agente da mudança, que se espera que seja capaz de influenciar os integrantes da 

comunidade a adotar uma postura mais apropriada com as sociedades contemporâneas onde 

impera a democracia e a igualdade entre os homens e mulheres. 

3.2.3. Infraestruturas 

O IFEA de Chongoene apresenta uma infraestrutura básica, devidamente organizada. 

No bloco administrativo estão situados os gabinetes da Direção, a sala dos formadores, a sala 

de reuniões e demais gabinetes do setor administrativo. No bloco de aulas existe um conjunto 

de salas de aula espaçosas, equipadas com carteiras individuais e dispostas no formato de 

“U”. Contudo, as salas de aula não possuem equipamentos para a projeção de conteúdos 

audiovisuais e não têm sistemas de climatização do ambiente. 

Para o alojamento dos formandos, o IFEA de Chongoene possui duas casernas28. O 

alojamento dos formandos se rege pela separação de gênero, assim, uma caserna é para os 

homens e a outra para as mulheres. A capacidade total de alojamento é de 180 formandos. 

A questão do alojamento é fundamental na medida em que o curso de formação de 

educadores de jovens e adultos se realiza em regime de internato. Por isso, a abertura de vagas 

                                                 

 
28 Em regra, em Moçambique, os internatos são constituídos por casernas, que são infraestruturas similares aos 

alojamentos militares 



118 
 

118 
 

 

nos cursos deve respeitar a capacidade de alojamento, de modo a não ocorrer 

constrangimentos. 

Em 2015, quando nós chegamos, havia colegas que estavam no 2º e no 3º 

ano. Então, naquela semana houve confusão porque as camas não eram 

suficientes para todos. Naquele ano tivemos mesmo que compartilhar as 

camas, juntando. Ao invés de ser uma pessoa, éramos duas. Então, nós 

juntávamos duas camas para serem três pessoas nas duas camas. A nossa 

Direção, eu acho, sentou e analisou esse caso. Por isso que, em 2016, 

aqueles que estavam no 3º ano não voltaram aqui. Então, já não havia 

confusão. Cada um na sua cama e com sua cabeceira (Formando 3). 

O alojamento dos formandos não é gratuito. Anualmente, os formandos pagavam um 

valor simbólico de 3.000,00MT29 (quase um salário mínimo nacional). Também não é uma 

questão facultativa, na medida em que existe um conjunto de atividades que só podem se 

tornar possíveis se todos estiverem alojados no IFEA. 

Assim, na seleção dos formandos, também se leva em consideração a equidade do 

gênero, uma vez que cada caserna só pode alojar 90 formandos. Assim, o Instituto tem 

alojamento para 90 homens e 90 mulheres. 

No que se refere as estruturas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, o IFEA 

de Chongoene conta com uma biblioteca e uma sala de informática. 

Os materiais disponíveis na biblioteca são de consulta interna, os formandos têm que 

realizar as consultas durante o seu horário de funcionamento. Contudo, em situações 

excepcionais, os materiais podiam ser requisitados para serem usados fora da biblioteca. 

Em algum momento, nós levávamos para sala de aula, tínhamos que 

registrar no livro para o controle. Materiais como Atlas, por exemplo, 

usávamos quando tivéssemos ciências sociais. Nós levávamos lá na 

biblioteca de acordo com o número de formandos para cada um ter o seu 

Atlas. Quem ia buscar é o chefe da turma. Depois daquela aula, tínhamos 

que devolvê-los. Para além da aula, nós pedíamos para retirar o material 

quando tivéssemos trabalho em grupo. Tínhamos que devolver no mesmo dia 

(Formando 3). 

Esta situação é constrangedora na medida em que na maior parte do horário de 

funcionamento da biblioteca, os formandos se encontravam no período de aulas. A biblioteca 

funciona das 07:30 às 15:30 (horário normal de expediente) enquanto as aulas decorrem no 

período matinal e às 13:00 é o momento do almoço. Assim, o tempo remanescente é muito 

reduzido para usar a biblioteca. 

                                                 

 
29 Cerca de 50,00USD (cinquenta dólares norte-americanos). 
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O uso da sala de informática é uma das questões que estimulou algumas inquietações 

por parte do corpo discente, que se mostraram relevantes e que, de certo modo, interferiam no 

processo de ensino-aprendizagem. O pesquisador observou que a sala de informática somente 

se encontra disponível para a realização de aulas do módulo de tecnologias de informação e 

comunicação. Então, é uma sala de uso restrito, o que dificultava, em parte, o 

aperfeiçoamento da aprendizagem das tecnologias de informação e comunicação, bem como 

para o uso geral dos computadores.  

A sala não estava ligada a rede de internet. Assim, os formandos apenas aprendiam a 

usar os pacotes básicos da informática. 

Quando saímos daqui no ano passado, tínhamos uma sala de informática. 

Mas agora já não tem. Removeram o material que estava lá e ainda não tive 

informação de como a coisa está a funcionar. Usávamos nas aulas das TICs, 

era nas tardes, segundo a escala de cada turma. Era só para aulas. Nós 

aprendíamos a escrever. A sala não tem internet (Formando 2). 

Outra questão levantada pelos formandos é a inexistência de uma reprografia para o 

fornecimento de serviços de fotocópias e impressão. Estas questões têm a sua razão de ser na 

medida em que interferiam, de algum modo, no processo de ensino-aprendizagem.  

Por se tratar de um estabelecimento de ensino localizado em uma zona rural, até 

certo ponto isolado, os serviços de internet, fotocópias e impressão tornam-se necessários e 

urgentes. A internet tem a vantagem de possibilitar o acesso a uma variedade de materiais 

bibliográficos disponibilizados por várias fontes e tendem a ser atualizados com alguma 

regularidade. Os serviços de fotocópias e de impressão seriam muito úteis para compensar a 

inacessibilidade dos materiais da biblioteca por serem de consulta interna e pela 

incompatibilidade do seu horário de funcionamento. 

Perante estes constrangimentos, um dos formandos entrevistados desabafou: 

Aquilo tornava-se um atraso. Às vezes era um trabalho que nós queríamos 

fazer no próprio dia para apresentar no dia seguinte e porque aqui dentro 

não temos material suficiente, ou porque não tive acesso a cópia e também 

não tive a oportunidade de sair, uma vez que aqui há regras, não é só 

entender e sair, nem que diga que estou a sair para tirar cópias, aquilo para 

a Direção era visto como sendo uma desculpa para poder fazer qualquer 

coisa fora. Na verdade não foi fácil (Formando 2). 

Por se tratar de um regime de internato, as saídas dos formandos eram bastante 

controladas, particularmente nos dias úteis. Assim, aos fins-de-semana, os formandos tinham 

licença para sair do IFEA. Contudo, essas licenças não eram automáticas, a sua autorização 

depende da programação. Deste modo, a única possibilidade que os formandos tinham para 
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usar os serviços de reprografia era a autorização para se deslocar até a sede do Distrito de 

Chongoene, há quase 6 Km, ou, em alguns casos, até a capital provincial, a Cidade de Xai-

Xai, distante cerca de 25 Km do IFEA do Chongoene. 

O IFEA de Chongoene contou com um refeitório comum, onde todos realizavam as 

refeições. Em regra, o “mata-bicho”30 era servido antes do início das atividades letivas, por 

volta das 06:30. O almoço era servido ao meio-dia e o jantar por volta das 18:30. O refeitório 

também funcionava como sala de televisão, principalmente nos momentos em que os 

formandos estão sem atividades. 

Para a prática de atividades desportivas, o IFEA contou com um campo de futebol. 

Como no IFEA de Chongoene se realizava a produção escolar do tipo agropecuário, existia 

um espaço reservado para o plantio de hortícolas (couve, alface, etc.), bem como a pocilga e a 

capoeira. 

3.3. Aspectos Político-Pedagógicos 

Nesta seção, o pesquisador apresenta a sua discussão em torno dos aspectos político-

pedagógicos que se evidenciam na experiência do IFEA de Chongoene, tomando como 

elementos estruturais as questões curriculares, a metodologia de ensino-aprendizagem e os 

recursos didáticos. 

3.3.1. Questões curriculares 

Em Moçambique, o sistema educativo adotado é único e nacional. Assim, através da 

Lei nº 4/83, de 23 março, cria-se o SNE. Este dispositivo legal contém as disposições gerais 

do sistema educativo. Deste modo, o MEDH, órgão responsável pela direção e gestão do 

SNE, é responsável pela concepção dos currículos de vários subsistemas, com exceção do 

ensino superior, tarefa exclusiva das instituições de ensino superior, e do ensino técnico-

profissional, sob alçada do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Ensino 

Técnico-Profissional (MCTESTP). Portanto, o MEDH é responsável pela concepção dos 

currículos da educação geral (ensino primário, ensino secundário e ensino pré-universitário), 

alfabetização e educação de adultos e da formação de professores (níveis básico e médio). 

                                                 

 
30 Café da manhã. 
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Assim, os currículos implementados pelos IFEAs foram concebidos pelo MEDH, 

através da contratação de dois consultores externos. Essa consultoria resultou da parceria do 

MEDH, a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)31 e a 

Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV)32. 

No caso do primeiro currículo de formação de educadores de jovens e adultos (curso 

de 10ª+1), em fevereiro de 2010, os consultores realizaram uma oficina de trabalho que 

contou com a participação de 45 pessoas provenientes de várias instituições interessadas, 

como o MEDH, o Instituto Nacional de Educação de Adultos (INEA), os Centros de 

Formação de Quadros para Alfabetização e Educação de Adultos (CFQAEA) de Nampula, 

Quelimane, Xai-Xai e Matola, os Institutos de Formação de Professores (IFPs) da Matola e da 

Munhuana, a UEM (Departamento de Educação de Adultos) e a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. Essa oficina de trabalho ocorreu em um momento anterior a criação dos IFEAs (Diploma 

Ministerial nº 180/2010, de 3 de novembro). É nessa oficina de trabalho onde se deu um 

grande passo no sentido de se conceber um currículo de formação de educadores de jovens e 

adultos orientado para o desenvolvimento de competências e organizado por unidades 

temáticas modulares, tendo em conta as diferentes realidades nacionais. 

Posteriormente, foram realizadas reuniões e workshops que contaram com a 

participação de técnicos do MEDH e representantes de algumas instituições parceiras, como a 

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)33 e a Progresso (uma ONG que atua na 

educação de jovens e adultos). 

Deste modo, os formadores do INEA e dos CFQAEA de Mutauanha (Nampula) e da 

Matola foram responsáveis pela elaboração dos módulos. 

De acordo com o relatório dos consultores externos: 

O resultado dos debates havidos foi a opção por um modelo o mais possível 

integrado, reflexivo e construtivista, que permita oferecer a Educadores e 

Educadoras de jovens e adultos uma formação que lhes permita, por seu 

turno, apoiarem o desenvolvimento duma AEJA mais prática e pragmática, 

onde o saber fazer, o saber estar e o saber ser sejam privilegiados 

(NIQUICE; CABRAL, 2011, p. 10). 

Neste contexto, foi concebido um currículo organizado por quatro módulos: 

Fundamentos de Psicopedagogia e Andragogia; Alfabetização, Desenvolvimento e 

                                                 

 
31 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 
32 É uma organização alemã que atua na área de educação de jovens e adultos. 
33 Agência Alemã para a Cooperação Técnica. 
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Empoderamento das Comunidades; Comunicação e Ciências Sociais e; Matemática e 

Ciências Naturais (MINED, 2010, 2011a, 2013). 

O módulo de Fundamentos de Psicopedagogia compreendia quatro unidades 

modulares: introdução a psicopedagogia; concepção da personalidade; educação e 

desenvolvimento da personalidade e; organização e gestão do processo de ensino-

aprendizagem. Neste módulo, os formandos desenvolviam competências para aplicar métodos 

e técnicas facilitadoras da aprendizagem de jovens e adultos; diagnosticar as condições e 

situações de ensino-aprendizagem, a fim de melhorá-las; avaliar o desenvolvimento dos 

educandos no processo de aprendizagem e; planejar o modo de trabalho pedagógico adequado 

à aprendizagem de jovens e adultos. 

O módulo de Alfabetização, Desenvolvimento e Empoderamento das Comunidades 

compreendia três unidades modulares: literacia; numeracia e; desenvolvimento e 

empoderamento das comunidades. Neste módulo, os formandos desenvolviam competências 

para gerir as situações de aprendizagem de forma adequada no trabalho com adultos; 

problematizar a realidade, usando métodos e técnicas participativas de análise social; dominar 

as estratégias, métodos e procedimentos de ensino e aprendizagem da literacia e numeracia e; 

aplicar algumas técnicas de DRP/REFLECT34. 

O módulo de Comunicação e Ciências Sociais compreendia cinco unidades 

modulares: língua portuguesa; ciências sociais; língua inglesa; educação moral e cívica e; 

educação bilíngue e línguas nacionais. Neste módulo, os formandos desenvolviam 

competências para dominar a metodologia de ensino-aprendizagem da língua portuguesa e 

ciências sociais; dominar a língua inglesa para a comunicação básica e; manifestar uma 

postura ética e deontológica como formando e futuro formador. 

O módulo de Matemática e Ciências Naturais compreendia três módulos: 

matemática; ciências da natureza; e educação visual. Neste módulo, os formandos 

desenvolviam competências para dominar as metodologias de ensino-aprendizagem da 

matemática, das ciências da natureza e das artes visuais; e aplicar os conhecimentos de 

matemática na prática diária. 

                                                 

 
34 REFLECT é uma inglesa que significa Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community 

Techniques (Alfabetização Freireana Regenerada através de Técnicas de Empoderamento Comunitário). 

REFLECT é uma abordagem que trabalha a alfabetização de adultos, a partir de uma perspectiva que 

problematiza as relações de poder e de percepção social da realidade, que envolve o uso de técnicas de 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) e educação popular (AMÂNCIO; AMÂNCIO, s/d).   
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Com a revisão curricular de 2011, foi introduzida uma unidade modular 

independente, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  Nesta unidade modular, o 

objetivo era dotar os formandos de domínio das TICs como recurso didático. Basicamente, os 

formandos aprendiam a usar os processadores de texto e as folhas de cálculos. A unidade 

modular previa o uso da internet. Contudo, a sala de informática do IFEA de Chongoene não 

tinha acesso a rede de internet.  

Em 2013, foi feita revisão mais recente do curso de formação de educadores de 

jovens e adultos, passando a se oferecer o curso 10ª+3. Deste modo, o curso passou a ter três 

anos de duração, sendo os dois primeiros dedicados a aulas presenciais e o último ano é 

destinado ao estágio pré-profissional. 

O currículo de formação de educadores de jovens e adultos, implementado pelo 

IFEA de Chongoene, se baseava na integração entre a teoria e a prática.  

O currículo não é só teórico. Então, logo no início o formando tem este 

componente de ligação teoria-prática, ele começa a conhecer a escola desde 

o primeiro ano da sua formação. Entrou no 1º ano do curso e logo tem 

práticas pedagógicas e começa a conhecer o que é escola, o que é plano de 

aula, fazem observações e, depois disso, tem o verdadeiro estágio 

(Especialista da DINAEA). 

No mesmo sentido, o Formador 3 revelou que: 

Tem um período de práticas pedagógicas. Eles vão observando as aulas, 

aquele processo todo. Primeiro vê a escola, o que é que tem, depois observa 

as aulas. Então, depois tem uma fase em que eles lecionam lá, na companhia 

dos professores e seus tutores. Quando voltam a sala de aulas, discutimos os 

mesmos aspetos. 

Como se pode observar, houve um esforço por parte do IFEA de Chongoene no 

sentido de assegurar a integração entre a teoria e a prática. Deste modo, para a realização das 

práticas pedagógicas, os formandos eram organizados em grupos. Em regra, eram seis 

formandos por grupo e eram distribuídos pelos Centros de Alfabetização35. Em uma primeira 

fase, a tarefa consistia em realizar observações focadas nos aspectos administrativos, 

organizacionais e estruturais. Cada formando tinha que ser capaz de conhecer o 

funcionamento de uma escola, ter os conhecimentos básicos para perceber as questões que 

                                                 

 
35 O Centro de Alfabetização é uma estrutura pedagógica bastante flexível que é constituída em função da 

demanda pela educação de jovens e adultos, ou seja, não se trata de uma estrutura pedagógica permanente. O 

Centro de Alfabetização pode funcionar em qualquer lugar, podendo ser na escola, no mercado municipal, na 

igreja, na cadeia ou outro local onde a demanda pela educação de jovens e adultos justifique a sua existência. 

Geralmente, os centros são geridos através de uma escola primária. Nestes centros podemos encontrar 

educadores profissionais assim como alfabetizadores voluntários.  
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delineiam o funcionamento. O ideal é que o Centro de Alfabetização esteja instalado na 

escola. Contudo, há circunstâncias que determinam a sua instalação em espaços exteriores 

para atender a demanda por educação de jovens e adultos. Mesmo nesses casos, o Centro 

subordina-se à uma determinada escola primária, onde o educador profissional se encontra 

alocado. É por essa razão que o formando precisava conhecer o funcionamento da escola 

como uma instituição completa, não se limitava ao funcionamento do Centro de Alfabetização 

que é uma parcela da escola.  

Só após se familiarizar com os aspectos administrativos, organizacionais e estruturais 

da escola é que podia passar aos aspectos pedagógicos que caracterizam os Centros de 

Alfabetização. Em seguida, os formandos tinham a possibilidade de observar as aulas que 

decorrem nos Centros.  

Trata-se de uma observação dos processos educativos no contexto da prática, onde se 

vivenciam as várias dinâmicas que caracterizam a educação de jovens e adultos em 

Moçambique. É nesse ambiente que os formandos tinham os primeiros contatos com a 

realidade. Assim, faziam anotações e procuravam identificar os aspectos positivos, que 

poderiam ser incorporados na sua prática, e aqueles que se mostravam desfavoráveis aos 

processos educativos, de modo a que pudessem fazer propostas de melhoramento. 

No segundo momento, os formandos tinham a possibilidade de planejar e dar uma 

aula. Enquanto um formando estivesse a dar a sua aula, os demais membros do grupo tinham 

que observar a sua atuação, procurando identificar os aspetos positivos e negativos dessa 

atuação.  

Este procedimento tinha o propósito de permitir aos formandos desenvolver 

competências para diagnosticar as condições e situações do processo de ensino-aprendizagem 

a fim de melhorá-lo. Portanto, as práticas pedagógicas possibilitam a reflexão e interpretação 

dos resultados da aprendizagem. 

Contudo, é importante observar que, devido à escassez de Centros de Alfabetização 

nas proximidades do IFEA de Chongoene, em algum momento, as práticas pedagógicas se 

realizavam em Chicumbane, a cerca de 40 Km de distância. Nesses casos, o IFEA tinha que 

providenciar o transporte aos formandos. Por não possuir meios circulantes, a instituição tinha 

que alugar viaturas. Para tal, a DVV disponibilizava um financiamento destinado ao 

pagamento dessas despesas. É importante frisar que a DVV é uma ONG alemã que atua na 
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educação de jovens e adultos, por isso, quando os IFEAs foram extintos, transformando-se em 

Institutos de Formação de Professores, os formandos deixaram de ter esse apoio da DVV. 

Tomando como ponto de partida as questões provenientes da ausência de Centros de 

Alfabetização nas proximidades do IFEA de Chongoene, também eram realizadas algumas 

simulações. Nessas simulações, cada formando tinha que conduzir uma aula, enquanto a sua 

turma tinha que tomar notas sobre a sua atuação. Com base nestas simulações, os formandos 

procediam a avaliação da sua atuação. Esses procedimentos visavam permitir aos formandos 

se anteciparem na percepção dos aspectos que norteiam as dinâmicas dos processos de ensino-

aprendizagem que envolvem jovens e adultos. 

De forma resumida, pode-se observar que as práticas pedagógicas compreendiam 

uma série de atividades que vão desde as práticas de observação de aulas e situações 

de aprendizagem de jovens e adultos (planejamento, condução e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem), até ao estudo orientado e resolução de tarefas. 

No terceiro ano, os formandos realizavam o estágio pré-profissional. Em regra, este 

estágio era realizado em um Centro de Alfabetização, onde o formando devia permanecer por 

um período correspondente a um ano letivo. Devia à escassez de Centros nas proximidades do 

IFEA de Chongoene, os formandos eram distribuídos pelos Centros existentes nos demais 

distritos da Província de Gaza, como indica a tabela abaixo. 

 

Tabela 6: Centros de estágio pré-profissional na Província de Gaza 

DISTRITO 
DISTÂNCIA  

(em Km) 

Nº DE 

FORMANDOS 

Bilene 80 10 

Chókwè 150 15 

Mandlakazi 40 13 

Limpopo 35 6 

Chongoene 10 10 

Guijá 135 8 

Chibuto 45 7 

Cidade de Xai-Xai 25 18 

TOTAL 87 

Fonte: Extraído da lista dos formandos em estágio pré-profissional em 2017, fornecida pelo IFEA de Chongoene. 

 

 

Como se pode observar, o Distrito de Chongoene tem pouca capacidade para 

absorver os formandos durante o estágio pré-profissional. Em parceria com a DPEDH de 

Gaza, o IFEA de Chongoene procurava alocar os formandos nos locais onde a demanda por 

alfabetização e educação de jovens e adultos se mostrasse pertinente. É nesse sentido que 
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alguns formandos acabaram realizando o estágio pré-profissional há mais de 100 Km de 

distância. Por isso, durante o estágio pré-profissional, os formandos tinham o direito de morar 

fora do internato. 

A instituição, primeiro, faz uma auscultação nos Centros para saber quantas 

turmas existem e só manda os formandos dependendo das turmas que 

existem lá, para não ter muito trabalho de o formando ir formar uma turma 

lá (Formando 1). 

Em regra, os formandos eram supervisionados por um tutor que trabalhasse no Cento 

de Alfabetização responsável pelo estágio. De acordo com a política institucional, o tutor tem 

que ser um educador profissional. Ou seja, um alfabetizador voluntário não pode ser tutor, 

uma vez que não possui habilitações adequadas para o exercício profissional da função de 

educador de jovens e adultos.  

Como se pode evidenciar, para além da demanda por alfabetização e educação de 

jovens e adultos, o critério essencial para que um formando realizasse o estágio pré-

profissional em um determinado Centro de Alfabetização é que nele também tivesse um 

educador profissional formado, habilitado para trabalhar na educação de jovens e adultos. 

De modo a facilitar a integração dos formandos na comunidade, no IFEA de 

Chongoene eram realizadas diversas atividades extracurriculares que se desenvolviam nas 

áreas desportiva, cultural e de produção escolar (agropecuária), que podiam ocorrer 

internamente, bem como através de intercâmbios com outras instituições de formação e na 

interação com outras comunidades. 

Nós tivemos um intercâmbio com o IMAP36 Eduardo Mondlane e com a 

ADPP37 de Chókwè. É uma questão de diversão e troca de experiência. 

Nesses intercâmbios, cada Chefe-Geral podia falar de como é feita 

articulação na sua instituição, a situação da logística (Formando 1). 

Nas atividades extracurriculares se observava a questão da igualdade de gênero. Por 

isso, todos formandos tinham a possibilidade de realizar determinadas atividades que, 

culturalmente, são atribuídas em função do gênero. Por exemplo, culturalmente, os trabalhos 

domésticos são atribuídos às mulheres. No caso do IFEA de Chongoene, estas atividades eram 

executadas por todos formandos, independentemente do gênero. 

Por exemplo, este ano introduziu-se uma nova atividade que é pilar e moer. 

Para tal, usamos pilão, pau de pilar e alguidar. Esta atividade é realizada 

                                                 

 
36 Instituto do Magistério Primário 
37 Associação para o Desenvolvimento do Povo para o Povo (ADPP) é uma organização não-governamental 

moçambicana. 
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tanto por homens, assim como por mulheres. Não há exclusão de gênero 

(Formando 2). 

Para assegurar a sanidade do ambiente, os formandos também realizavam a limpeza 

do pátio, segundo uma escala de trabalho. 

Se fazemos limpeza é para termos o hábito de deixar o nosso local limpo. 

Não somente aqui no Instituto, estejamos em casa ou na comunidade nós 

temos que ter esse espírito de deixar tudo em ordem. Isso é uma 

aprendizagem que também levamos para as nossas comunidades (Formando 

2). 

Os formandos também participavam de algumas atividades no refeitório do Instituto. 

Assim, nas primeiras horas do dia, os formandos eram responsáveis pela preparação do 

“mata-bicho” – café da manhã, uma vez que ocorre entre às 06:00 e 06:30, altura que 

antecede o horário normal do expediente do Instituto. 

Na área do desporto, as atividades extracurriculares se concentravam na prática de 

futebol e basquetebol e envolviam as comunidades circunvizinhas. Como o propósito era 

reforçar as relações entre o IFEA e as comunidades, os locais de realização dos jogos eram 

intercalados entre o campo do Instituto e os situados nas comunidades. 

Nós, nos fins-de-semana, temos um tempo para sair um pouco, passear pela 

comunidade. Até que a comunidade podia mesmo nos estranhar, a partir dos 

jovens. Então, a partir dos jogos, eles já sabem que este vem do Instituto. 

Essa é uma das importâncias das atividades extracurriculares (Formando 

3). 

Na área cultural, as atividades extracurriculares privilegiavam o canto coral e as 

danças tradicionais, como makwaela38, xigubo39 e xingomana40. Através destas atividades, 

verificava-se uma interação entre os formandos fora do ambiente formal que caracteriza a sala 

de aula, o que servia para fortalecer e aprimorar o relacionamento interpessoal na comunidade 

acadêmica. Assim, estas práticas eram promovidas pelos próprios formandos, onde os mais 

antigos tinha a missão de transmitir aos novos ingressos de modo a se assegurar sua 

continuidade todos anos. 

A atuação cultural dos formandos não se limitava aos espaços internos do IFEA de 

Chongoene. Os grupos culturais do Instituto eram convidados para atuar nas cerimônias do 

Estado, como é o caso de datas comemorativas e visitas presidenciais. 

                                                 

 
38 Esta dança, inicialmente, era executada por mineiros moçambicanos que trabalhavam na África do Sul é por 

isso que se alega que é originária daquele país. Posteriormente, passou a ser praticada por homens no geral, 

acompanhada de cantos em que se satirizam aspectos da vida social. 
39 É um desfile guerreiro que representa a resistência contra o colonialismo. 
40 É uma dança praticada por mulheres ao ritmo de um pequeno batuque. 
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Como destacou o representante da Direção do IFEA de Chongoene, “nós temos um 

grupo de makwaela, que já teve prêmio dado pelo Governo da Província pelo 

reconhecimento”. 

Através desta dinâmica, os formandos eram preparados para desenvolver 

competências relacionais para facilitar a sua integração na comunidade. 

Este é um indivíduo que vai trabalhar com adultos, tem que saber inserir-se 

na comunidade mediante aquilo que está a fazer aqui. Vai interligar as 

atividades culturais que ele tinha aqui com as atividades culturais que se 

praticam, por exemplo, em determinada comunidade (Formador 1). 

Para além do canto coral e das danças tradicionais, algumas vezes recorriam à outras 

manifestações culturais como a poesia, o conto de estórias e os desfiles de beleza e moda 

(vulgo xiluva). Através destas manifestações culturais, os formandos aprendiam os costumes e 

as tradições das comunidades, bem como tinham a oportunidade de praticar a oralidade. 

Portanto, através das manifestações culturais se procurava estabelecer um elo entre o IFEA e a 

comunidade. 

A produção escolar se realizava por meio da produção agropecuária. Os formandos 

produziam uma variedade de hortaliças que eram usadas para o consumo interno. Estas 

práticas contribuíam para a redução dos custos na aquisição dos alimentos. 

Ensinamos os formandos a produzir os seus próprios alimentos e adotar 

técnicas de como produzir de forma rápida num espaço tão pequeno, usando 

outras técnicas (Formador 5). 

Para além de hortaliças, a produção escolar abrangia a criação de animais, tais como 

porcos e patos. Houve uma tentativa de criar coelhos, mas acabou fracassando. Assim, a 

produção escolar se limitava a criação de animais de pequeno porte que não exigem cuidados 

muito complexos. 

Embora a produção escolar se destinasse à produção de alimentos para o consumo 

interno, há momentos que se verificavam excedentes de produção. 

Aqueles produtos que não se deterioram são conservados para o consumo 

dos próprios formandos. Havendo um excedente, por se tratar de um 

produto interno do Instituto, pode-se vender aos funcionários por um preço 

simbólico (Formador 5). 

Contudo, a prioridade da produção escolar era favorecer a variação da dieta alimentar 

dos formandos, bem como incutir hábitos e costumes que facilitassem a sua adaptação nas 

comunidades rurais. 
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A Constituição da República consagra que a agricultura é a base do desenvolvimento 

nacional. Assim, a tarefa do Estado é garantir e promover o desenvolvimento rural para 

impulsionar o progresso socioeconômico do país. É a partir deste entendimento que o 

emblema da República de Moçambique contém, dentre outros elementos, uma enxada que 

representa o campesinato e a produção agrícola. Este aspecto é uma das questões que levanta 

muitos debates no país, uma vez que grande parte dos produtos alimentares são importados, 

ou seja, a produção interna não tem sido suficiente para responder as necessidades do país.  

Contrariamente, ao que ocorre nos países industrializados, onde se aposta no 

desenvolvimento científico e tecnológico e se pratica a agricultura mecanizada, em 

Moçambique a agricultura ainda ocorre no modelo tradicional, bastante dependente da 

produção familiar e das condições climáticas. 

A produção escolar é uma política nacional que se observa nos estabelecimentos 

públicos de formação de professores sob a gestão do MEDH. Assim, esta prática de produção 

de alimentos contribui no processo de ensino-aprendizagem, particularmente na atual 

conjuntura que se verifica no país (Moçambique é um dos dez países mais pobres do mundo). 

Contribui para a promoção de técnicas melhoradas de produção agropecuária que podem ser 

disseminadas na comunidade por meio da educação de jovens e adultos. 

Eles vão lidar com adultos no terreno. Eles devem incutir esta prática, 

partir dele mesmo como educador, lá em casa tem que ter horta. Isso 

diminui também aquilo que são os custos, porque há coisas que podem ser 

produzidas ao invés de ir comprar (Representante da Direção do IFEA de 

Chongoene). 

Para entender esta questão há que recordar o lema da FRELIMO durante a luta 

armada de libertação nacional: “combater, produzir e estudar!”. Como se pode ver, desde 

cedo, a FRELIMO observou que os combatentes não só deviam dominar os aspectos militares 

da luta, era preciso preparar as estruturas básicas da produção. Naquele momento, limitava-se 

a agropecuária, bem como permitir que os combatentes desenvolvessem habilidades 

intelectuais para melhor compreender os objetivos da luta armada de libertação nacional. 

Deste modo, nas zonas libertadas, a FRELIMO consolidava a sua política através da formação 

militar, da produção agropecuária e da alfabetização dos combatentes e das populações dessas 

zonas. Portanto, a questão da produção escolar deriva dessa experiência da FRELIMO nas 

zonas libertadas. 

Como se pode observar, as atividades extracurriculares serviam como meio de 

socialização dos formandos, na medida em que contribuíam para estimular a interação no seu 
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dia-a-dia e a sua integração com a comunidade. Também serviam como mecanismos para a 

aquisição de hábitos saudáveis, através da limpeza do pátio e da prática do desporto. É através 

destas atividades que se observa a transmissão de valores morais e éticos. 

Olhando para a experiência do IFEA de Chongoene na implementação do currículo 

de formação de educadores de jovens e adultos, pode-se constatar que faltou a avaliação deste 

processo. O que se verificou é que ainda estava na fase-piloto. Inicialmente, foi introduzido o 

curso 10ª+1, que não chegou a levar muito tempo, acabando por ser substituído pelo curso 

10ª+3. O pesquisador entende que estas mudanças curriculares não tiveram como ponto de 

partida a atuação dos graduados. Pelo contrário, é mais uma das evidências dos mecanismos 

políticos usados pelo MEDH, caracterizados pela verticalidade da política educacional, em 

que as decisões são tomadas de cima para baixo, deixando pouco espaço de manobra para os 

executores. 

Contudo, o currículo implementado pelo IFEA de Chongoene permitiu a 

profissionalização do corpo docente para atuar na educação de jovens e adultos. O 

pesquisador entende que a experiência do Instituto constitui um grande avanço na área, dado 

que se tratou de um currículo concebido para dotar os educadores de competências e 

habilidades apropriadas aos programas de aprendizagem de jovens e adultos. O currículo do 

curso 10ª+3 constitui uma mais valia sob o ponto de vista de formação, dado que contemplava 

um período de estágio pré-profissional de um ano letivo, o que permitia que os formandos 

acompanhassem a turma desde o início das aulas até ao seu término. Deste modo, o formando 

tinha a possibilidade de se familiarizar com os diversos aspectos que compõem o cotidiano do 

professor. 

3.3.2. Metodologia de ensino-aprendizagem 

De acordo com o MINED (2010, 2011a, 2013), a metodologia tem de 

ser, de preferência, ativa, participativa ou de problematização. Assim, com base em Berbel 

(1999), o MINED (2010, 2011a, 2013), na proposta curricular para a formação de educadores 

de jovens e adultos, defende que a metodologia se baseia no Método do Arco, concebido por 

Charles Maguerez. 

De acordo com Berbel (2012, p. 110-111), o método do arco de Maguerez se baseia 

em três hipótese básicas: 

1) estabelecendo-se uma ligação estreita entre o conteúdo do ensino e o meio 

real, do modo mais ativo possível, voltado para o interesse dos alunos, 
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obtém-se uma melhor consolidação das aquisições e uma motivação 

constante; 

2) oferecendo-se um ensinamento global e integrando-se a aquisição da 

língua, da sua leitura e de sua escrita, à aprendizagem da imagem e do 

desenho, o ensino de conhecimentos gerais, técnicas, tecnologias, aritméticas 

e aprendizagens manuais, realiza-se uma transformação dos esquemas de 

pensamento, no sentido favorável à promoção profissional; 

3) assegurando-se a realização desse ensinamento global por um instrutor 

advindo do mesmo meio que seus alunos e de um nível de instrução 

imediatamente superior, obtém-se uma maximização da comunicação entre o 

monitor e o aluno. 

Maguerez (1970 apud Berbel, 2012, p. 116) sinaliza que, no método do arco: 

Partimos da realidade (observação da realidade), passamos por um amplo 

processo de estudo e reflexão (discussão sobre o teórico e o empírico etc.) e 

retornamos para a realidade (execução efetiva na realidade), com algum grau 

de intervenção. 

Assim, o método de arco de Maguerez apresenta cinco etapas: 

 Observação da realidade concreta – por meio da observação direta e dos saberes 

provenientes da sua experiência, o aluno deve identificar dificuldades, falhas, 

contradições, discrepâncias, conflitos etc. que podem configurar-se como problemas. 

Nessa etapa, espera-se que o aluno assuma uma postura crítica frente à realidade, que 

se envolva intelectual e politicamente com ela. 

 Determinação de pontos-chave – a partir de uma reflexão, um questionamento, sobre 

os possíveis fatores associados ao problema e que afetam a sua existência, o aluno 

define o aspecto do problema que será objeto de pesquisa. De modo a compreender 

mais profundamente o problema e encontrar maneiras de interferir na realidade, os 

alunos refletem também sobre os possíveis determinantes maiores, contextuais, tais 

como os aspectos político, econômico e ético que podem estar associados ao problema 

e aos próprios fatores já registrados. Nesse momento de análise reflexiva, o professor 

deve orientar os alunos a elaborarem uma síntese, apontando o conjunto dos tópicos a 

serem investigados. 

 Teorização – é a etapa investigativa, em que os alunos buscam conhecimentos e 

informações acerca do problema em variadas fontes, usando diferentes estratégias ou 

formas de coleta de informações (pesquisa bibliográfica, entrevistas, consultas a 

especialistas etc.). O estudo deve servir de base para a transformação da realidade. 

Nessa etapa, os alunos adquirem maior consciência do problema com que deparam e 

de sua influência sobre o meio social. 
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 Hipóteses de solução – etapa em que o potencial criativo e o reflexivo são mobilizados 

para o aluno pensar de modo inovador. Com base na teoria, os alunos projetam ideias 

que poderão se transformar em ações concretas para solucionar o problema ou apontar 

caminhos para isso, ou seja, a formulação das hipóteses de solução deve ser norteada 

pela percepção do problema e pela compreensão teórica alcançada pelos alunos. 

 Aplicação prática à realidade – devem ser analisadas e escolhidas as propostas de 

soluções mais viáveis, que poderão ser postas em prática e ajudarão a superar o 

problema no todo ou em parte, contribuindo para a transformação da realidade 

investigada É o momento de planejamento e de execução, de desenvolvimento de um 

compromisso social, profissional e político. (VILLARDI, CYRINO;  BERBEL, 2015). 

O Formador 1 realçou que: 

O formador quando está na sala de aula não está para transmitir os 

conhecimentos, mas está para orientar como estes [os formandos] têm que 

ir trabalhar no terreno. Nós usamos as metodologias que fazem o próprio 

formando ser o sujeito da sua aprendizagem. Então, tem que partir da 

própria apresentação do formando. 

No mesmo sentido, o Formando 2 destacou que: 

A elaboração do conteúdo não pode estar só baseada no formador, devem 

ter uma interligação com os formandos. Por exemplo, o formador lança uma 

questão e deixa que os formandos exponham as suas ideias. Por fim, o 

formador vê o que cada um disse. Em conjunto, vão ver a solução mais 

adequada de acordo com aquele conteúdo a ser lecionado. Eu acho que a 

metodologia é muito boa porque o aluno tem a possibilidade expor as suas 

ideias. 

Para reforçar esse entendimento, o Formando 3 revelou que: 

As aulas eram desenvolvidas na nossa parte. O formador, depois de discutir, 

é que fazia o resumo, no caso de haver necessidade, porque há certos temas 

que o formador não chegava a intervir. 

No mesmo sentido, Freire (2006, p. 47), ao se debruçar sobre a formação docente, 

alerta que é preciso ter em conta que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Deste modo, no IFEA de 

Chongoene adotavam-se métodos que buscavam criar as condições que permitissem a 

participação dos formandos. 

Como se pode observar, no IFEA de Chongoene, as aulas decorriam em forma de 

sessões, em que o formador e os formandos debatem os tópicos. Essa abordagem exigia uma 
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participação ativa dos formandos. Por isso, as aulas tinham lugar no período da manhã para 

permitir que os formandos usassem o período da tarde para fazer a investigação. 

De modo a possibilitar uma boa interação nas aulas, os formandos eram organizados 

em grupos. Assim, os formandos usavam os grupos para consolidar as suas discussões. Um 

dos obstáculos que os formandos enfrentavam nesse processo é escassez de materiais na 

biblioteca e a falta de rede de internet no IFEA. Diante deste cenário, os formandos recorriam 

a meios próprios para acessar a internet disponibilizada pelas companhias de telefonia móvel. 

Os formadores também recomendavam aos formandos a adotarem a metodologia 

ativa na alfabetização e educação de jovens e adultos, na medida em que dá maior liberdade 

ao educando para expor as suas experiências relevantes para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Deste modo, os formadores procuravam fazer uma avaliação diagnóstica para adaptar 

a metodologia a situação concreta da aprendizagem. É a partir dessa avaliação que o formador 

ia introduzindo gradualmente os métodos participativos de modo a engajar os formandos nos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Em regra, no IFEA de Chongoene, não era permitido usar o método expositivo, na 

medida em que coloca o formador como centro do processo de ensino-aprendizagem. A 

Direção do IFEA de Chongoene privilegiava e apoiava a adoção de métodos de ensino-

aprendizagem centrados no formando. Essa abordagem é fundamental, na medida em que 

estimula os formandos a ter domínio dos métodos que poderão usar na sua atuação docente na 

educação de jovens e adultos, por valorizar os saberes dos educandos. 

Esta abordagem metodológica vai ao encontro da proposta de Paulo Freire, ao 

defender uma educação progressiva e emancipadora. No IFEA de Chongoene, o pesquisador 

observou que os métodos participativos usados nos processos de ensino-aprendizagem davam 

oportunidade aos formandos para desenvolverem a capacidade de refletir criticamente sobre a 

prática docente, uma vez que ao recorrerem à problematização como mecanismo de condução 

das sessões, gerava-se um ambiente favorável de autonomia dos formandos, provocando 

curiosidade e abrindo espaço para realizarem pesquisas de modo a participarem ativamente no 

diálogo. É através da pesquisa que os formandos conseguiam aumentar os seus horizontes 

com vista a apreensão da realidade.  

Deste modo, os formadores incentivavam os formandos a adotar métodos 

participativos no exercício do trabalho docente, de modo a contribuir para se alcançar a 
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rigorosidade metodológica, ou seja, é pela prática que os formandos iam dominando as 

técnicas que permitiam cativar a participação dos seus educandos na educação de jovens e 

adultos. 

3.3.3. Recursos didáticos 

Para realizar o curso de formação de educadores de jovens e adultos, foram 

elaborados quatro manuais, cada um correspondente a um módulo. 

Para o primeiro módulo, “Fundamentos da Psicopedagogia e Andragogia”, o manual 

compreendia quatro unidades: a primeira é Introdução a Psicopedagogia, onde se abordava a 

origem, o objeto e os aspetos pedagógicos e psicológicos da psicopedagogia; a segunda é 

Concepção da Personalidade, na qual se destacava o conceito de personalidade e os aspectos e 

fatores do desenvolvimento humano; e a terceira é Fundamentos e Princípios da Andragogia, 

que tratava das condições de aprendizagem dos adultos, os princípios andragógicos e os 

fundamentos da educação de jovens e adultos. 

No segundo módulo, “Alfabetização, Empoderamento e Desenvolvimento 

das Comunidades”, o manual continha três unidades: a primeira é Literacia, que englobava 

temas como orientação e comunicação (grafismo, oralidade, ensino de vogais e consonantes), 

questões genéricas (família, atividades domésticas, profissões, convivência na comunidade, 

meios de transporte e comunicação e etiqueta), língua funcional, saúde (corpo humano, órgãos 

dos sentidos, higiene corporal, saúde comunitária, alimentação, doenças sexualmente 

transmissíveis, primeiros socorros) e cidadania (comportamento em sociedade, educação para 

a paz, direito e deveres do cidadão, educação moral, cívica e patriótica); a segunda é 

Numeracia, que tratava de números naturais, operações aritméticas, matemática financeira, 

medidas e geometria e; a terceira é Desenvolvimento das Comunidades, que tinha como temas 

a comunidade (história da comunidade, relações de género, os recursos e atividades 

econômicas), saúde comunitária (as doenças mais comuns, HIV-SIDA e saúde sexual e 

reprodutiva). 

No terceiro módulo, “Comunicação e Ciências Sociais”, o manual compreendia 

cinco unidades: a primeira é Língua Portuguesa, que tratava de comunicação e expressão, 

relações interpessoais, valores, crenças e atitudes e consciência intercultural; a segunda é 

Língua Inglesa; a terceira é Educação Moral e Cívica, que tratava dos conceitos valores, 

moral, ética e as características humanas, direitos humanos, universalidade e solidariedade; a 
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quarta é Ciências Sociais (História e Geografia), que abordava a importância do estudo de 

ciências sociais e a ligação dos factos passados com a realidade atual, de modo a permitir a 

identificação e interpretação dos grandes acontecimentos ocorridos ao longo dos tempos e sua 

contextualização; e, por fim, a quinta é Educação Musical, que tratava da importância da 

educação musical, a origem da música e sua importância social e como utilizar a música para 

desenvolver outras disciplinas. 

No quarto módulo, “Matemática e Ciências Naturais”, o manual compreendia cinco 

unidades: a primeira é Matemática, que tratava de números naturais, fracções, percentagem, 

equações e inequações, escala, estatística básica, potenciação, razões e proporções, 

correspondências e teoria de conjuntos; a segunda é Ciências Naturais, que tratava dos seres 

vivos, ecossistema, cadeia alimentar, água, energia, combustão, eletricidade, fenómenos 

naturais (raio, trovoada e relâmpago) e solo; a terceira é TICs, que tratava da introdução à 

informática na ótica do utilizador, particularmente o sistema operativo Windows e os 

aplicativos do pacote informático Microsoft Office; a quarta é Educação Visual, Tecnológica 

e Ofícios, que tratava de corte e costura, cartaz, banda desenhada, desenho geométrico, 

culinária, construção civil e higiene e segurança no trabalho; e, por fim, a quinta é Educação 

Física, que tratava da história da educação física, exercícios de organização e controlo, 

exercícios de desenvolvimento geral, atletismo, jogos tradicionais e ginástica desportiva. 

Analisando o conteúdo dos manuais, o pesquisador conseguiu distinguir unidades 

modulares não previstas no currículo de formação de educadores de jovens e adultos. No 

quarto módulo, “Comunicação e Ciências Sociais”, o currículo previa a unidade modular 

Educação Bilíngue e Línguas Nacionais. Contudo, o manual deste módulo não contém esta 

unidade, tendo sido substituída por Educação Musical.  

No caso do quarto módulo, “Matemática e Ciências Naturais”, o currículo previa três 

unidades modulares. Contudo, o manual continha cinco unidades modulares, devido a 

inclusão do módulo independente de TICs e a introdução de uma nova unidade modular, a 

Educação Física, não prevista no currículo de formação de educadores de jovens e adultos.  

Outro aspecto que chamou a atenção é que a unidade modular de “Necessidades 

Educativas Especiais” não constava em nenhum dos manuais, embora tivesse sido prevista no 

currículo. Assim, acaba sendo uma lacuna e retrocesso nos esforços da sociedade 

moçambicana na busca de uma educação inclusiva, que respeita as diferenças e as 

necessidades das pessoas portadoras de deficiência. 
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Relativamente aos conteúdos dos manuais, um dos formadores entrevistados revelou 

que: 

Tivemos um problema sério para implementar esse curso de 10ª+3 de 

educação de adultos por causa dos próprios módulos, ainda precisavam de 

ser bem trabalhados. Trabalhamos, posso dizer assim, cegamente porque 

era ainda um material novo com muitos erros (Formador 1). 

Ao constatar essas questões, tiveram lugar vários encontros com vista a encontrar 

soluções. Assim, a DINAEA orientou aos formadores para realizar as devidas correções nos 

manuais e adaptá-los a situação do IFEA do Chongoene. Deste modo, os formadores 

identificaram as questões que precisavam ser corrigidas e realizaram algumas modificações 

contingenciais.  

Outra recomendação da DINAEA é que essas modificações deviam ser submetidas 

ao órgão central, para que se proceda à atualização dos manuais. Contudo, o pesquisador 

observou que as modificações sugeridas pelos formadores do IFEA de Chongoene não foram 

acolhidas, na medida em que não houve atualização dos manuais e os formadores tiveram que 

trabalhar desse jeito. 

Nesta mesma direção, outro formador entrevistado se referiu aos manuais nos 

seguintes termos: 

Esses módulos não tinham nada importante lá. Eram mesmo preciso o 

formador procurar saber o que fazer, pareciam ser módulos direcionados 

para alfabetizandos e não para a formação de educadores de jovens e 

adultos (Formador 4). 

Aliada a esta situação, o pesquisador observou que a biblioteca tinha poucos 

exemplares. Assim, os formandos apenas podiam consultar os manuais na própria biblioteca. 

Como relatado anteriormente, também se verifica a inexistência de uma reprografia para 

realizar fotocópias, impressão e acessar a rede de internet. Deste modo, os formadores e os 

formandos tinham que realizar esforços adicionais para fazer face a situação. 

Em linhas gerais, o pesquisador compreende a necessidade revisão na gestão da 

política de formação de educadores de jovens e adultos de Moçambique. A separação entre os 

órgãos de decisão (MEDH) e os de execução (IFEAs) gera um abismo entre o texto político e 

a prática. Olhando para os manuais fica evidente que muitos problemas constatados resultam 

da separação entre as esferas de produção do texto político e da implementação da política. 

Como resultado, os manuais não correspondiam as exigências do currículo, muito menos as 

expectativas dos sujeitos principais do processo educativo. 
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A separação é bastante evidente na medida em que os formadores do IFEA de 

Chongoene não foram contemplados pelas equipes responsáveis pela elaboração dos manuais. 

Deste modo, os manuais acabaram sendo concebidos sem respeitar as observações dos 

sujeitos que lidam com a política no cotidiano profissional. Para reforçar o este entendimento, 

há que ter em conta que mesmo após serem detectadas as falhas, os formadores fizeram as 

devidas observações e as remeteram ao MEDH, mas não houve retorno. O posicionamento do 

Ministério é que os formadores podiam fazer as adaptações que achassem adequadas, abrindo 

espaço para cada grupo de disciplina realizar os ajustes dos conteúdos. Contudo, esta abertura 

é uma tentativa de remediar.  

Compreende-se que para a elaboração de materiais/recursos didáticos é fundamental 

a contribuição dos profissionais que atuam nas instituições onde esses materiais serão 

utilizados. 

3.4. Nova política de formação de educadores de jovens e adultos 

Em finais do ano 2015, o Governo de Moçambique, na voz do Vice-Ministro da 

Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, anunciou o encerramento dos 

IFEAs. Segundo ele, com a extinção dos IFEAs, o objetivo é introduzir um modelo de 

formação integrada de professores para atuarem no ensino primário e na educação de jovens e 

adultos. Por outras palavras, a intenção é passar a formar professores que sejam capazes de 

trabalhar com alunos de todas as idades. 

Na prática, o que se verifica é que os IFEAs extintos foram transformados em 

Institutos de Formação de Professores (IFP). Assim, os antigos IFEAs deixam de formar 

educadores de jovens e adultos e passam a formar professores para o ensino básico, próprio 

para o ensino de crianças. Essa situação ocorre na medida em que o Governo de Moçambique 

decidiu pela extinção dos IFEAs sem ao menos conceber alguma proposta curricular para dar 

suporte a nova política de formação que se pretende implementar em Moçambique. 

Deste modo, estes professores que estão sendo formados sem a devida qualificação 

em educação de jovens e adultos, não terão a capacidade para desenvolver uma prática 

pedagógica consistente as especificidades e peculiaridades dos sujeitos da educação de jovens 

e adultos, correndo-se o risco de se usar metodologias (técnicas, recursos e atividades) sem 

qualquer significado para os alunos-trabalhadores, desconsiderando o contexto e a 

historicidade desses sujeitos. 
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Hoje, ainda é bastante comum a existência de práticas docentes desconexas do ideal 

de atuação direcionado à educação de jovens e adultos. Isso porque, na maioria das vezes, o 

educador de jovens e adultos é também pertencente ao ensino geral, e grande parte dos 

conhecimentos que possui, e mesmo suas concepções metodológicas, são organizados a fim 

de atender a um ensino de crianças e adolescentes, portanto, um tipo diferente de aluno no que 

diz respeito ao perfil, necessidades, interesses e situações de vida. Como se pode ver, a 

extinção dos IFEAs pode agudizar este cenário. 

Segundo o MEDH, existe uma intenção de introduzir um novo modelo de formação 

de professores designado curso de 12ª+3, que permitirá formar professores preparados para 

atuarem no ensino primário e no ensino de adultos. De acordo com especialista da DINAEA, 

por nós entrevistado, trata-se de um curso profissionalizante com a duração de três anos 

direcionado para candidatos com a 12ª classe (nível médio). 

Uma das questões levantadas pelos sujeitos da pesquisa é que no MEDH não existe a 

categoria de educador de jovens e adultos. Pelo contrário, o sistema de carreiras prevê as 

carreiras de Docente N1 (professores com habilitações de nível de licenciatura), Docente N2 

(professores com habilitações de nível de bacharelato), Docentes N3 (professores com 

habilitações de nível médio) e Docente N4 (professores com habilitações de nível secundário). 

Deste modo, como os graduados do curso de formação de educadores de jovens e adultos são 

habilitados com o nível médio, o SDEJT contrata-os como Docentes N3. 

Na prática, o Docente N3 é habilitado para lecionar o ensino básico (1ª a 7ª classe). 

Deste modo, os diretores de escola possuem a liberdade de alocar as turmas ao seu critério, 

sem respeitar a especificidade do fato se tratar de um profissional formado como educador de 

jovens e adultos. Por outras palavras, os graduados do curso de formação de educadores de 

jovens e adultos são contratados como Docente N3, por isso acabam trabalhando com turmas 

de crianças do ensino primário. 

É partir desse entendimento que um dos formadores entrevistados revelou que  

Eu acho que é positivo extinguir. Aliás, não estão a extinguir na totalidade. 

Uma parte vai ser incorporado no novo currículo que está a ser desenhado, 

portanto, a parte andragógica, que diz respeito as metodologias de ensino 

de adultos. Portanto, os IFPs terão que trabalhar este elemento que é para 

sair um professor completo, capaz de trabalhar com as crianças e ao mesmo 

tempo trabalhar com adultos (Formador 1). 

Para sustentar a nova proposta, se alega que os graduados do curso de formação de 

educadores de jovens e adultos trabalham majoritariamente no ensino primário e somente 
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atuam na alfabetização e educação de jovens e adultos com uma turma adicional. Por outras 

palavras, a turma da alfabetização e educação de adultos não é sua turma principal, apesar de 

ter formação específica para lidar com este subsistema educacional, acaba constituindo uma 

turma secundária. 

Em virtude do pouco tempo da implementação da atual proposta de formação 

docente, ainda é prematuro fazer uma avaliação, uma vez que a mesma ainda não está 

consolidada. Contudo, com base nos depoimentos dos sujeitos de pesquisa, a percepção que 

se tem é que se trata de uma proposta que vem reforçar a primazia do ensino geral sob 

qualquer coisa, principalmente porque os professores (incluindo os educadores de jovens e 

adultos) são contratados para atuarem no ensino primário do ensino geral, ficando a 

disposição da direção da escola primária onde estiverem alocados. 

 O que se verifica na prática é que as escolas primárias priorizam o ensino de 

crianças, deixando de lado a educação de jovens e adultos. Em algum momento, quando a 

demanda por educação de jovens e adultos exige a criação de um Centro de Alfabetização, 

apenas se improvisa um espaço e o professor responsável pela turma, muitas vezes em regime 

de horas-extras, ou seja, ele tem uma turma principal no ensino de crianças. 

Como se pode observar, esta abordagem põe xeque as estratégias adotadas para 

reduzir a taxa de analfabetismo no país. Por um lado, tem-se os documentos normativos que 

estabelecem metas; por outro, observou-se que as ações implementadas acabam prejudicando 

as metas traçadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, o Sistema Nacional de Educação (SNE) de Moçambique é um sistema 

educativo universal. Sustenta-se nos princípios gerais dos direitos humanos, que concebem a 

educação básica como direito e dever de todos cidadãos. Neste contexto, cabe ao Estado 

assegurar o acesso a todos cidadãos.  

Com a criação do seu SNE, o país passa a ter um sistema uniforme, contrariamente 

ao sistema educativo colonialista que era dualista e constituía um mecanismo da prevalência 

das desigualdades sociais, por isso se dividia em ensino oficial para os europeus, asiáticos e 

assimilados e ensino rudimentar para os pretos africanos (considerados indígenas). 

Na época colonial, o sistema educativo havia sido montado para dificultar a ascensão 

social dos pretos africanos, condenando-os ao exercício de trabalhos de baixo escalão na 

sociedade colonialista e capitalista. Com a implementação do SNE, resultado das experiências 

da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) nas zonas libertadas, o país passa a ter 

um sistema educativo que permite o acesso universal à educação, sem discriminação de raça, 

gênero, classe social ou religião. É a partir desse momento que, em Moçambique, se observa a 

ascensão social de muitos africanos, particularmente pelos diversos programas e intercâmbios 

com os países socialistas, como é o caso de Cuba, República Democrática da Alemanha, 

Ucrânia, Rússia e outros do bloco soviético, onde vários moçambicanos tiveram a 

oportunidade de se formar em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, como engenharias, medicina, economia e educação. Para a formação 

de professores qualificados para atuarem no SNE, foi criada a Universidade Pedagógica, 

instituição vocacionada a formação de professores, gestores e outros especialistas da área da 

educação. 

Outra questão a destacar com a implantação do SNE é a expansão da rede escolar. 

Enquanto na época colonial as escolas estavam concentradas nos centros urbanos, o SNE 

possibilitou a construção de escolas nas zonas rurais. Contudo, inicialmente, a expansão da 

rede escolar foi afetada pela guerra de desestabilização promovida pela Resistência Nacional 

de Moçambique (RENAMO). A guerra provocou a saída massiva das populações das zonas 

rurais devido aos elevados índices de instabilidade e insegurança, uma vez que os conflitos 

armados se concentravam nessas zonas, caracterizando-se por ataques às populações civis, 

rapto de crianças, violação de mulheres, incêndios à residências e transportes públicos, 

destruição de infraestruturas (escolas, hospitais, estradas e pontes) e praticavam saqueamento 
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aos abastecimentos. Assim, os esforços do governo, sob orientação ideológica-política da 

FRELIMO, estavam concentrados na atuação bélica e pouco se investia em outras áreas.  

Com a nacionalização das escolas, o Estado passou a ser o único ator responsável 

pela construção de infraestruturas escolares, mas também estava dedicado a combater a 

guerrilha da RENAMO. Somente em 1991 é que passou a ser admitido o funcionamento de 

estabelecimento de ensino privado e com o fim da guerra de desestabilização, resultante dos 

Acordos Gerais de Paz, assinados, em 1992, é possível se observar um aumento nos 

investimentos para áreas sociais que resultaram em um incremento exponencial da rede 

escolar, também impulsionado pela iniciativa privada, incluindo no ensino superior. 

A educação de jovens e adultos é uma das áreas que mereceu especial atenção da 

FRELIMO, uma vez que o Estado herdou um sistema educativo com uma taxa de 

analfabetismo de quase 97% da população, visto que o sistema educativo colonialista era 

elitista e excluía a maior parte da população africana. 

Deste modo, a FRELIMO promoveu campanhas nacionais de alfabetização. Estas 

campanhas privilegiavam a alfabetização dos combatentes das Forças Populares de Libertação 

de Moçambique (FPLM), os operários e camponeses. Com esta política, o país conseguiu 

reduzir a taxa de analfabetismo em cerca de 25% em um período de 5 anos. Atualmente, a 

taxa de analfabetismo é estimada em 48%. 

Em Moçambique, a educação de jovens e adultos foi pensada como uma política 

nacional. No SNE, aprovado pela lei 4/83, de 23 de março, a educação de jovens e adultos é 

um subsistema que se equipara ao subsistema de educação geral, ou seja, a educação de 

jovens e adultos compreendia os níveis primário, secundário e pré-universitário (médio). 

Como se pode ver, se trata de uma lei ambiciosa que procura estruturar a educação de jovens 

e adultos de modo a se respeitar as especificidades da aprendizagem de jovens e adultos. 

Esta abordagem é coerente com o posicionamento dos defensores da educação de 

jovens e adultos, como Paulo Freire, vista como uma educação emancipadora que envolve 

atores com as mais variadas experiências nos mais diversos âmbitos da vida em sociedade, 

diferentemente das crianças, muitas delas sem muito contato com ambientes exteriores à 

família. 

Contudo, a prática não viabilizou esta política. O que se observa, desde a 

implantação do SNE, é que a educação de jovens e adultos tem se limitado à alfabetização. O 

Estado não conseguiu implantar um subsistema de educação de adultos que envolvesse os três 



142 
 

142 
 

 

níveis (primário, secundário e pré-universitário). Por outras palavras, olhando para a política 

de educação de jovens e adultos em Moçambique, fica evidente a contradição entre o texto 

político e o contexto da prática. O que se conseguiu na prática são a operacionalização de 

Centros de Alfabetização, que apenas oferecem 3 anos de escolaridade, equivalente ao ensino 

primário do primeiro grau (1ª a 5ª classe) da educação geral, dividido em duas fases: 

alfabetização (1º e 2º ano) e pós-alfabetização (3º ano). 

Deste modo, no contexto da prática, a educação de jovens e adultos corresponde 

apenas ao ensino primário do primeiro grau, não tendo a sua devida continuidade. Portanto, a 

política de educação de jovens e adultos não chegou a alcançar o que se pretendia – um 

subsistema completo e autônomo. 

Hoje, fundamentado nos princípios da UNESCO, a educação deve ser considerada 

como um direito “ao longo da vida” – “educação continuada ao longo da vida”. Ou seja, não 

deve se restringir a um momento específico de escolarização, mas sim todo o processo. Por 

outro lado, embora pareça uma concepção positiva, está engendrada por uma concepção 

neoliberal em que se defende que todos devem está se preparando o tempo todo para o 

“mundo do trabalho” que se modifica e se metamorfoseia constantemente. 

Os investimentos na área da educação são muito concentrados na educação geral, daí 

não ter sido possível viabilizar a proposta na sua plenitude. Isto resulta das orientações dos 

organismos internacionais que financiam a educação nos país da África Subsaariana, como é 

o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que recomendam a estes 

países a privilegiar o ensino primário. 

Neste contexto, os jovens e adultos graduados nos Centros de Alfabetização são 

integrados no ensino primário do segundo grau (6ª e 7ª classe). Ou seja, após terminar a fase 

da pós-alfabetização, os jovens e adultos são obrigados a ingressar na educação geral, 

destinada as crianças e adolescentes e que não tem em conta as especificidades da educação 

para jovens e a adultos. Como se pode ver, há um retrocesso no processo de estabelecimento 

de uma educação emancipadora e dinamizadora do desenvolvimento socioeconômico. 

Diante deste cenário, são criadas turmas que funcionam no turno noturno para 

atender os jovens e adultos oriundos da educação de jovens e adultos de modo a não ficarem 

misturados com as crianças. Um dos grandes constrangimentos é que a metodologia utilizada 

não é adequada à educação para jovens e adultos e o material didático não está adaptado para 

responder as especificidades da aprendizagem de jovens e adultos. 
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Com a revisão do SNE, através da lei 6/92, de 6 de maio, não se observaram estas 

questões. Pelo contrário, esta revisão veio legitimar a precariedade da educação de jovens e 

adultos, que deixou de ser vista como um subsistema e passa a ser uma modalidade de ensino. 

Como resultado, a educação de jovens e adultos deixa de contemplar o ensino primário, 

secundário e pré-universitário – apesar de na prática nunca ter sido implementada nos níveis 

secundário e pré-universitário. Deste modo, no próprio texto político, a educação de jovens e 

adultos passa designar-se ensino de adultos, portanto, uma modalidade de ensino que pode ser 

realizada de forma flexível. Portando, observa-se um abandono da proposta inicial, em que se 

defendia a educação de jovens e adultos como um subsistema completo, capaz de oferecer 

uma educação de qualidade aos jovens e adultos em todos níveis de ensino.  

Neste contexto, os Centros de Alfabetização constituem estruturas pedagógicas 

flexíveis que funcionam de acordo com a demanda da educação de jovens e adultos. Em 

outras palavras, a criação de um Centro de Alfabetização tem que levar em conta o número de 

alunos inscritos ou de jovens e adultos interessados nesta modalidade de ensino. Assim, 

quando as turmas têm poucos alunos, são fechados alguns Centros que se fundem para formar 

apenas um. Como pode-se observar, é uma prática que visa meramente aspectos econômicos 

que defendem a racionalização da mão-de-obra, ou seja, são constituídas turmas numerosas 

para contratar poucos professores. No caso da educação de jovens e adultos, as turmas têm 

sido de poucas pessoas, mas, ao passar para a educação geral são integrados em turmas 

numerosas. 

Por se tratar de uma modalidade de ensino, há espaço para adaptação da educação de 

jovens e adultos ao público-alvo, daí pode se realizar em espaços diferentes do ambiente 

escolar, como é o caso da cadeia, do mercado municipal, da igreja e outros onde houver 

demanda. Deste modo, tem-se a modalidade presencial denominada Alfa-Regular, que se 

realiza nos centros de alfabetização seguindo horários estabelecidos em ponderação com a 

disponibilidade do público-alvo. A outra modalidade é à distância, denominada Alfa-Rádio. 

Esta modalidade consiste em programas radiofônicos difundidos pela Rádio Moçambique, 

através dos seus emissores provinciais.  

O lado positivo desta modalidade é que consegue alcançar jovens e adultos que 

residem em zonas onde não se tem Centros de Alfabetização, bem como os jovens e adultos 

que não têm disponibilidade de tempo para atender as sessões presenciais da modalidade 

Alfa-Regular. Por outro lado, a modalidade Alfa-Rádio, como tantos programas de tele-

ensino, não permite uma interação eficaz e eficiente entre os sujeitos do processo educacional. 
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Estas limitações na interação entre os sujeitos da educação de jovens e adultos se projeta à 

metodologia, na medida em que acabam sendo aplicados métodos de ensino-aprendizagem 

não centrados no aluno. Pelo contrário, esta modalidade não leva em conta as características 

do público-alvo, uma vez que se trata de um processo de ensino-aprendizagem padronizado, 

concebido sem o aprofundamento da realidade dos alunos. Como se pode observar, esta 

abordagem se contradiz com os princípios andragógicos que caracterizam a aprendizagem de 

jovens e adultos, colocando em causa os esforços para promover a educação emancipadora. 

No que se refere a formação de educadores de jovens e adultos, como se sabe, é uma 

área que não tem a devida atenção do poder público.  

As políticas públicas moçambicanas sempre privilegiaram a formação de professores 

para atuarem no ensino geral. Para perceber esta situação basta olhar para os documentos 

normativos em vigor no país. O primeiro aspecto que parece relevante é a existência de 

estabelecimentos direcionados a formação de professores primários em todas províncias, 

diferentemente dos IFEAs que eram apenas em 5 distritos.  

A grande aposta sempre foi a formação de professores primários, particularmente 

com a implantação dos Institutos do Magistério Primário (IMAP), em 1994, que depois 

passaram a designar-se Instituto de Formação de Professores (IFP), enquanto só existia um 

Instituto Nacional de Educação de Adultos (INEA), que não oferecia cursos de forma 

ininterrupta, dependendo das determinações da DINAEA. Os IFEAs somente foram criados 

em 2010 e não chegaram a funcionar na sua plenitude. Apenas o IFEA de Chongoene 

conseguiu oferecer cursos de forma ininterrupta. Como se sabe, a formação de educadores de 

jovens e adultos é em menor escala comparada a formação de professores do ensino primário, 

uma vez que os IFPs oferecem continuamente os seus cursos. 

O mesmo cenário é possível ser observado no ensino superior. Existe uma larga 

oferta de cursos de licenciatura destinados a formação de professores para atuarem no ensino 

geral e somente foi possível identificar 2 cursos de licenciatura e 2 de mestrado voltados para 

a educação de adultos. Na prática, a oferta formativa nesta área não é suficiente para satisfazer 

as reais necessidades do país, visto que a taxa de analfabetismo ainda é de cerca de 48%. 

Como se pode observar, esta situação constitui uma lacuna no campo da educação de 

jovens e adultos na medida em que acaba tendo pessoal docente para atuar nesta área sem a 

devida formação para o exercício da profissão docente – é o caso dos alfabetizadores 

voluntários, bem como de alguns com uma formação docente não orientada para a educação 
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de jovens e adultos. Os alfabetizadores voluntários não têm formação em educação de jovens 

e adultos. Em razão disso, as metodologias utilizadas acabam não correspondendo as 

necessidades educativas dos jovens e adultos, que requerem uma abordagem que se 

fundamenta na andragogia. 

Outra questão que desperta a atenção é que grande parte dos alfabetizadores 

voluntários sequer têm o nível médio de escolaridade, apenas concluíram a 7ª classe (ensino 

primário completo). Assim, estes não chegam a reunir os requisitos mínimos para ingressar 

nos cursos de formação de educadores de jovens e adultos, visto que se exige a 10ª classe. 

Portanto, está-se diante de uma situação duplamente embaraçosa. Por um lado, os 

alfabetizadores não estão devidamente qualificados para atuar na educação de jovens e 

adultos e, por outro, não cumprem os requisitos legais para obter a qualificação para atuar na 

educação de jovens e adultos. 

Olhando para a proposta curricular de formação inicial de educadores de jovens e 

adultos, é possível observar que o documento apresenta duas perspectivas antagônicas. Por 

um lado, o documento se apresenta como uma proposta que se baseia na pedagogia de Paulo 

Freire e seus seguidores. É a partir desse entendimento que a proposta curricular defende que 

o curso de formação de educadores de jovens e adultos deve adotar um modelo crítico-

reflexivo. Por outro lado, o pesquisador conseguiu observar que no mesmo documento está 

patente o pensamento de Jacques Delors, que, como se sabe, é uma proposta vinculada aos 

organismos internacionais, especialmente as agências financiadoras que atuam nos países 

ditos em desenvolvimento.  

O pesquisador entende que a presença dessas duas perspectivas revela as disputas 

filosóficas por trás do processo de concepção do currículo. Enquanto a proposta curricular, 

pretende apresentar uma abordagem progressista, capaz de criar as bases para implantação da 

educação emancipadora, com condições para estabelecimento da liberdade de pensamento, 

espírito crítico-reflexivo e a pesquisa na busca pelo conhecimento; por outro lado, não está 

isenta da influência dos organismos internacionais. O próprio documento enaltece a 

participação da UNESCO e da DVV (agência alemã que atua na educação de jovens e 

adultos).  

A partir da análise da experiência do IFEA observou-se que a política de formação 

de educadores de jovens e adultos é fragmentada. É uma política pública de governo e não de 

Estado. Como se sabe, os IFEAs foram criados em 2010, altura em que se dá início ao último 
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mandato de governo de Armando Guebuza. Coincidentemente, os IFEAs funcionaram até 

2015, altura em que se dá o início do governo do atual Presidente da República, Filipe Jacinto 

Nyussi. Portanto, o atual Governo de Moçambique extinguiu estes estabelecimentos de 

ensino, criados pelo seu antecessor, sem ter feito uma avaliação da experiência dos IFEAs.  

A justificativa divulgada pelo Governo é que se pretende adotar um modelo híbrido, 

que permitirá preparar professores para atuarem tanto na educação de jovens e adultos como 

no ensino geral. Contudo, na prática, isso não se sucedeu. Desde o encerramento dos IFEAs, 

em 2015, não se chegou a implementar nenhum modelo híbrido. Pelo contrário, apensas se 

procedeu a transformação dos Institutos de Formação de Educadores de Adultos (IFEA) em 

Institutos de Formação de Professores (IFP), que são estabelecimentos destinados a formação 

de professores para atuarem no ensino primário. Assim, os especialistas em educação de 

adultos que trabalhavam no IFEA acabaram sendo alocados em outros órgãos, visto que foi 

abandonada a formação de educadores de jovens e adultos. 

No início do estudo pretendia-se analisar as experiências dos IFEAs de Chongoene e 

da Matola. No entanto, somente foi possível realizar o estudo de caso no IFEA de Chongoene, 

uma vez que o da Matola encontrava-se fechado. Com base em entrevistas e análise 

documental, conseguiu-se abordar algumas questões sociopolíticas e pedagógicas que 

caracterizam a formação de educadores de jovens e adultos em Moçambique. O IFEA de 

Chongoene se destaca na medida em que foi considerado o melhor estabelecimento de ensino 

por três anos consecutivos. Esta distinção se deve, em parte, ao uso de metodologias de 

ensino-aprendizagem adequadas a educação de jovens e adultos, caracterizadas pela 

participação ativa dos formandos nos processos educativos e se apoiam na problematização.  

Neste sentido, os IFEAs compreendem um marco importante no sistema educativo 

moçambicano, principalmente na política de formação de educadores de jovens e adultos do 

país, na medida em que permitiram a profissionalização de professores para atuarem 

exclusivamente com jovens e adultos, bem como pela introdução de metodologias de ensino-

aprendizagem inovadoras e progressistas, contrariamente ao ensino geral, onde se usam 

métodos tradicionais, instrumental e conteudista. 

Contudo, é possível identificar alguns aspectos que precisavam ser melhorados na 

atuação do IFEA de Chongoene. Quando se olha para a formação de formadores nota-se 

lacunas que se mostram relevantes. A primeira, por exemplo, está relacionada a falta de 

regularidade na formação, uma vez que não se trata de um plano concebido pelo próprio 
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IFEA, mas sim pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH). Em 

síntese, o IFEA não tem autonomia política, pedagógica, financeira e nem administrativa.  

Esta situação gera alguns constrangimentos na medida em que não se chega a fazer o 

levantamento das necessidades formativas específicas do Instituto; pelo contrário, sequer o 

MEDH leva em consideração as especificidades de cada IFEA ou IFP. Como se pôde 

observar, trata-se de uma formação abrangente e muitas vezes está associada as reformas do 

ensino geral. Também se observa que a formação de formadores é realizada apenas por meio 

de seminários e workshops com duração de pouquíssimos dias. 

Ainda no campo da formação de formadores, foi possível observar a existência de 

uma barreira para a realização de estudos de pós-graduação. O MEDH tem uma 

regulamentação que trata da atribuição de bolsas de estudo com algumas exigências 

incompatíveis com a realidade do IFEA. A idade máxima para ser concedido bolsa de estudo 

é 25 anos.  

A pesquisa mostrou que os formadores têm idades superiores a 25 anos, uma vez que 

antes de se tornarem formadores precisam ser licenciados e ter experiência docente de pelo 

menos 5 anos no ensino primário. Assim, é muito difícil encontrar profissionais no corpo 

docente, licenciado e com idade inferior a 25 anos e que já tenham experiência docente de 5 

anos no ensino primário. 

Deste modo, o corpo docente do IFEA de Chongoene é formado apenas por 

licenciados, embora a maioria tenha concluído a licenciatura há 10 anos. Sem sombra de 

dúvida, estas normas precisam ser revistas, uma vez que constituem um obstáculo por não 

corresponderem a realidade. Assim, o ideal é os editais de bolsas de estudo não levem em 

conta o limite de idade, uma vez que a educação é um processo que realiza ao longo da vida, 

cabendo a cada sujeito escolher as oportunidades de formação que se ajustam ao seu momento 

de vida. Como exemplo de bolsas de estudo que não contém essa barreira, pode-se destacar o 

Programa Estudantes Convênio Pós-Graduação (Brasil), Commonwealth Scholarships (Reino 

Unido) e o Fundo de Ciência e Tecnologia (Portugal). 

A questão da autonomia é um dos aspectos que chamou a atenção na análise da 

experiência do Instituto. O IFEA está no nível de execução, praticamente sem muita margem 

de mudança. Ao analisar o currículo de formação de educadores de jovens e adultos, foi 

possível observar que o IFEA não teve participação na sua concepção, tudo foi realizado pelo 

nível central (Ministério). O mesmo sucedeu com as revisões que culminaram com a 
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introdução do curso 10ª+3. Neste momento, os IFEAs já estavam em funcionamento e não 

foram respeitados. Como resultado desta abordagem, a revisão curricular trouxe alguns 

constrangimentos, particularmente no que se refere aos materiais didáticos que se mostraram 

desajustados, uma vez que não contaram com a participação dos formadores e formandos do 

IFEA, capazes de identificar os elementos essenciais na implementação dos currículos. Deste 

modo, houve a necessidade de se adotar materiais alternativos para suprir as lacunas. Apesar 

do grande esforço dos formadores em fazer adaptações e recomendações ao MEDH para rever 

os materiais, nada foi feito nesse sentido, ou seja, o Ministério não acolheu as suas 

contribuições para melhorar os materiais. 

Como se sabe, está-se perante um modelo político “up-down” (de cima para baixo), 

em que as políticas públicas são iniciativas dos órgãos centrais. Esta abordagem é herança do 

regime político monopartidário, no qual a atuação do Estado dependia das orientações 

ideológico-políticas da FRELIMO, emanadas do Comité Central. Apesar do país viver 

atualmente em um regime de pluralismo partidário, desde 1990, o que ocorre é que todos os 

governos até o momento ainda são da FRELIMO, e ainda mantém uma concepção política 

centralizada, com tendência a se descentralizar, ainda com fortes influências do Comitê 

Central.  

No caso da educação, a política se sustenta no SNE, que é gerido pelo MEDH, e a 

legislação não prevê a sua adaptação a realidade de cada região do país. Pelo contrário, todas 

instituições estão sob tutela do MEDH e estão sob a guarda de um currículo único, 

centralmente planejado. O que implica que todos estabelecimentos de ensino têm a obrigação 

de seguir estritamente o plano anual aprovado pelo Ministério. 

Ao analisar a justificativa do atual Governo de Moçambique para a extinção dos 

IFEAs e criação dos IFPs, percebe-se a insuficiência de argumentos, na medida em que 

passados quase 4 anos deste processo, ainda não há uma proposta consolidada. O que se 

evidencia é um retrocesso na política da formação de educadores de jovens e adultos, 

particularmente no nível médio, uma vez que os únicos estabelecimentos que ofereciam esses 

cursos deixaram de existir, passando a engrossar os estabelecimentos responsáveis pela 

formação de professores para atuarem no ensino primário. 

A mudança da política de formação de educadores de jovens e adultos tem que ser 

questionada também tendo em vista a atual conjuntura socioeconômica do país.  
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Em 2015, por exemplo, Moçambique mergulhou em uma crise socioeconômica sem 

precedentes, que ditou a desvalorização da moeda nacional em 100%. Esta crise se deve ao 

escândalo das dívidas ocultas, que é um conjunto de empréstimos bancários realizados de 

forma ilegal pelo Governo cessante e que vieram a ser transformadas em dívidas soberanas na 

atual legislatura. Essa situação gerou um clima de desconfiança nos doadores internacionais, 

que deixaram de apoiar o Orçamento Geral do Estado (OGE). Deste modo, o atual Governo 

teve que reduzir os investimentos em muitas áreas estratégicas e tomou algumas medidas 

administrativas de grande impacto como o cancelamento de concursos públicos para o 

provimento de vagas na função pública.  

Para voltar a conquistar a confiança dos doadores internacionais, o Governo teve que 

ceder algumas exigências da comunidade internacional, o que culminou com a nomeação de 

um novo Governador do Banco Mundial, Rogério Zandamela, economista e funcionário do 

FMI. 

Como se sabe, as instituições financeiras internacionais que têm investido na 

educação nos países da África Subsaariana defendem a primazia do ensino primário. É fácil 

observar isso no campo prático, visto que em Moçambique ainda não se tem escolas 

exclusivamente concebidas para oferecer educação de jovens e adultos. Pelo contrário, a 

educação de jovens e adultos é oferecida em espaços improvisados e muitas das vezes 

subordinada a um escola do ensino primário. 

O que se constata é que a educação de jovens e adultos tem funcionado em escolas 

de ensino primário, geralmente em espaços improvisados, disponibilizados segundo o 

entendimento do diretor da escola. Portanto, o investimento na educação de jovens e adultos é 

residual. Com a criação dos IFEAs esperava-se que esta realidade tivesse outro rumo.  

Também observa-se que a maioria dos profissionais formados nos cursos de 

formação de educadores de jovens e adultos têm sido absorvidos pelo ensino primário, onde 

são contratados como Docente N3, enquanto a sua atuação nos Centros de Alfabetização 

depende da boa vontade da direção da escola onde atuam. Como observado, esta prática 

fragiliza ainda mais a política de formação de educadores de jovens e adultos, na medida em 

que acabam formando profissionais que são desviados para outros setores do SNE. 

Em dezembro de 2018, o MEDH lançou o edital para o ingresso no curso de 

formação de professores 10ª+3, que apenas contempla a preparação do corpo docente para o 

ensino primário. No mesmo edital, o MEDH anunciou que no primeiro trimestre de 2019 irá 
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lançar outro edital destinado ao curso 12ª+3, indicado para candidatos com o nível médio de 

escolaridade. Como se pode observar, esta proposta ainda é uma promessa e pouco se sabe, 

apenas estão apoiadas nos discursos do Ministério, que defende que o curso 12ª+3 irá se 

basear no modelo híbrido de modo a formar professores capazes de atuar no ensino de 

crianças, jovens e adultos. 

A grande questão é que o curso 12ª+3 é uma inovação que traz questionamentos. O 

curso tem a duração de 3 anos e não tem equivalência no SNE. Contrariamente ao curso 

10ª+3, também com duração de 3 anos, confere o nível médio de escolaridade, no caso do 

curso 12ª+3 parece haver um vazio legal, visto que o candidato tem que ter o nível médio de 

escolaridade. Em termos de qualificações acadêmicas, o curso 12ª+3 não constitui mais-valia, 

uma vez os professores continuarão com o mesmo nível de escolaridade (médio). 

Por outro lado, para o ingresso nos cursos de licenciatura é preciso ter o nível médio 

e a legislação moçambicana determina que um curso de licenciatura tem a duração mínima de 

3 anos (Artigo 10 do decreto 30/2010, de 13 de agosto). Como se pode ver, está-se diante de 

um conflito de normas.  

O questionamento também pode ser realizado em relação aos conteúdos, porque 

ainda não se sabe se terão conteúdos do nível médio ou ensino universitário. Há que ressaltar 

que havendo conteúdos do nível médio estar-se-ia perante um retrocesso na medida em que 

estarão a sujeitar os candidatos a avaliação nos conteúdos que foram considerados aprovados 

no nível médio. Assim, levantam-se dúvidas quanto a qualidade de ensino médio, que razão 

levaria a essa repetição? 

 Não se pretende explorar essa questão para não fugir do objeto da pesquisa. O outro 

questionamento será feito se os conteúdos do curso 12ª+3 corresponderem ao ensino 

universitário, dado que a duração do curso é correspondente a duração mínima de um curso de 

licenciatura, sem que se estabeleça alguma equivalência formal entre ambos. Nesta 

perspectiva, também seria um retrocesso, na medida em que estar-se-ia a criar um 

esvaziamento nas licenciaturas. 

Sem sombra de dúvidas, a extinção dos IFEAs constitui um retrocesso, visto que 

significa o fim dos cursos de formação de ensino médio exclusivamente de educadores para 

atuar na educação de jovens e adultos. Contrariamente a todas expectativas e justificativas que 

levaram ao encerramento dos IFEAs, vive-se um momento de incertezas quanto à 

profissionalização de professores para atuarem na educação de jovens e adultos, na medida 
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em que somente está em vigor a formação de professores primários preparados para lidar com 

o ensino de crianças e adolescentes, sujeitos que se diferem em vários sentidos do público da 

educação de jovens e adultos.  

A educação de jovens e adultos como modalidade especial de ensino, circunscrita à 

alfabetização e pós-alfabetização, não responde as necessidades concretas do país, uma vez 

que está longe de cumprir com o seu papel na medida em não se constitui um subsistema.  

No caso de Moçambique, é urgente que a educação de jovens e adultos tenha um 

tratamento diferenciado como o ensino geral que engloba três níveis de ensino (primário, 

secundário e pré-universitário). Esta questão se mostra pertinente na medida em que não se 

pode atender a população jovem e adulta com base nos métodos usados no ensino geral, 

típicos para crianças e adolescentes. 

Outro aspecto que merece atenção é o retorno a formação de educadores de jovens e 

adultos, permitindo a formação de profissionais qualificados para lidar com esta modalidade 

de ensino, que nos últimos tempos tem sido assegurada por alfabetizadores voluntários, o que 

fragiliza os processos educativos. 

Com base nas discussões apresentadas ao longo do texto, pode-se constatar que os 

objetivos da pesquisa foram cumpridos, na medida em que foram analisadas as políticas 

públicas que delineiam à área de educação de jovens e adultos em Moçambique, desde os 

primeiros momentos caracterizados por campanhas nacionais de alfabetização em que 

formação dos alfabetizadores era de curta de duração até aos IFEAs, que trouxeram uma nova 

dinâmica na profissionalização de professores para atuarem na educação de jovens e adultos. 

Ao analisar a experiência do IFEA de Chongoene, foram discutidos vários aspectos 

sociopolíticos e pedagógicos que se mostraram pertinentes para estudar esta política 

educacional. 

O trabalho também conseguiu identificar alguns desafios que vão desde a 

necessidade de revisão das perspectivas apresentadas nos documentos curriculares até 

autonomia das instituições de formação, chamando a atenção para o modelo de concepção da 

política no país que se sustenta de cima para baixo, o que deixa de lado os sujeitos do campo 

da prática. 

Para finalizar, fica evidente que, com a consagração do neoliberalismo em 

Moçambique, após a entrada em vigor da Constituição de 1990, a educação de jovens e 
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adultos deixou de se fundamentar na realidade concreta do país, passando a ser influenciada 

pelos ditames dos organismos internacionais. 
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APÊNDICE A – Transcrição da entrevista com o Especialista da DINAEA 

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado 

 

[André Xavier]: Há quanto tempo trabalha no setor da educação? E com a educação de jovens 

e adultos? 

[Especialista da DINAEA]: Eu estou no setor da educação desde 1985. De lá para cá 

trabalho na Direção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos. (DINAEA), por 

outras palavras, no setor da educação de jovens e adultos em Moçambique. 

Primeiro, trabalhei como técnico por algum período. Depois disso, passei a exercer a função 

de Chefe de Repartição de Alfabetização e Educação de Jovens. Há 10 anos para cá sou 

Chefe do Departamento de Organização e Gestão Escolar na mesma direção. 

 

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica? 

[Especialista da DINAEA]: Em termos de formação acadêmica, eu sou Mestre em Educação, 

na especialidade de formação de formadores. Antes, tive o grau de licenciatura pela 

Universidade Pedagógica, na área de planificação e gestão. Na mesma universidade obtive o 

grau de bacharelato em educação de adultos, isso em 1995. 

Parte B: Políticas Públicas de Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

[André Xavier]: Quais são os fundamentos das políticas públicas para a educação de jovens e 

adultos em Moçambique? 

[Especialista da DINAEA]: Em termos de políticas, a natureza do Ministério ou da DINAEA 

é de efetivamente o desenho de políticas para a área de alfabetização e educação de adultos 

no país. E nesse contexto, nós desenhamos as Estratégia de Alfabetização e Educação de 

Adultos, onde podemos encontrar toda política relativa ao acesso, qualidade e 

desenvolvimento institucional. 

Quero acreditar que ao usar o termo acesso fica claro que estamos a falar de estratégias que 

visam criar mais oportunidades para que mais jovens e adultos frequentem os centros de 

alfabetização e educação de adultos. Nós, por essa via, tentamos descentralizar os 

programas de alfabetização e abrimos espaço para que mais parceiros se dediquem a 

alfabetização e educação de adultos no país, e oferecemos outros cursos que criam condições 

para que as pessoas entrem e permaneçam no sistema, oferecendo cursos de pequena 

duração ou, por outras palavras, cursos de habilidades para a vida. Dentro de cursos de 

habilidades para a vida nós falamos de cursos profissionalizantes de curta-duração, como é o 

caso de gestão de pequenos negócios, como horta orgânica, corte e costura, entre outros, em 

parceria com o Instituto do Emprego Alberto Cassimo. 

Quando falamos de qualidade centramos nossa atenção na produção de currículos. Já 

elaboramos o currículo para o nível de alfabetização e desenhamos o currículo para o nível 

de pós-alfabetização. Também desenvolvemos os materiais. Tanto os currículos que foram 

desenhados para o nível de alfabetização e pós-alfabetização e os respetivos materiais que 

estão sendo produzidos, parte dele é este processo em que me encontro agora, estamos a 

elaborar. Esses materiais são desenhados na perspectiva de gênero. Para facilitar que esta 

qualidade que nós nos referimos tenha o seu alcance, também nos dedicamos à formação e 

capacitação de quadros de alfabetização e educação de adultos, oferecendo vários cursos ao 

longo do ano.  

No domínio do desenvolvimento da capacidade institucional, concentramo-nos na criação 

dos IFEAs que funcionaram durante muito tempo nas Províncias de Nampula, Sofala, Gaza e 
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Maputo. E, porque a dinâmica nos mostra outra realidade, neste preciso momento estamos a 

ensaiar um outro modelo de formação de educadores de adultos, ou formação de professores, 

melhor dizendo, que é um modelo de formação de professores que vai habilitar o futuro 

candidato a ensinar crianças e jovens e adultos ao mesmo tempo. 

 

[André Xavier]: Em relação a este novo modelo, existe alguma instituição onde ele está sendo 

implementado? 

[Especialista da DINAEA]: Será implementado a partir deste ano. O primeiro ensaio deste 

último modelo que me referi agora. 

 

[André Xavier]: Quais são as instituições que fornecem programas de formação de 

educadores de jovens e adultos? 

[Especialista da DINAEA]: No passado mais recente nós tínhamos o IFEA de Mutauanha, o 

IFEA da Manga, o IFEA de Chongoene, o IFEA da Matola e o IFEA de Quelimane. Com a 

dinâmica das políticas educativas, desde 2015 estes IFEAs foram transformados em IFPs. 

Mas, ao transformar estes IFEAs era para racionalizar o uso de todos IFPs, racionalizar não 

só os recursos materiais, assim como as infraestruturas e os recursos financeiros, na 

perspectiva da busca da melhoria da qualidade de ensino para a componente da 

alfabetização de jovens e adultos. Então, foi a partir dali que se introduz neste institutos 

todos que se introduz a disciplina de Andragogia, isso para habilitar estes formandos dos 

IFPs nesta componente, no sentido de que eles saiam preparados para ensinar jovens e 

adultos. Mas, não se parou por aí. O Ministério ordenou ao INDE para o desenho de um 

currículo específico de formação de 12ª+3, que é um currículo de formação de professores 

primários e educadores de adultos, onde temos uma disciplina chamada de Andragogia na 

educação adultos. 

Como pode imaginar, o subsetor da alfabetização e educação de adultos saiu a ganhar, nesta 

perspectiva da modernização do ensino em Moçambique. Ao invés de termos cinco Institutos, 

todos os Institutos do país passaram a ter esta componente andragógica. Significa que num 

futuro breve, nós teremos, em Moçambique, professores habilitados para ensinar crianças e 

jovens. 

 

[André Xavier]: Que parecerias estas instituições estabelecem com o Ministério da Educação? 

[Especialista da DINAEA]: Em termos de parcerias, o MEDH define o estabelecimento de 

parcerias como uma opção estratégica para o desenvolvimento da educação em 

Moçambique. Falando particularmente do nosso setor, alfabetização e educação de adultos, 

privilegiamos esta área de estabelecimento de parcerias. Daí que nós temos um número 

considerável de memorandos assinados ao nível central e, também, ao nível local. E isto 

acompanha a implementação a operacionalização da Estratégia de Alfabetização e Educação 

de Adultos em Moçambique. 

 

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/atualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP? 

[Especialista da DINAEA]: Sim. Ao ponto de criarmos Institutos é porque, primeiro, 

concebeu-se um plano curricular. E, do plano curricular, nós tivemos planos analíticos para 

as diferentes disciplinas. Só para citar alguns, nós temos as disciplinas referentes as 

didáticas, temos disciplinas que têm didática de língua portuguesa, matemática, ciências 

naturais, depois tivemos a cadeira de psicopedagogia, só para citar algumas disciplinas, 

também temos a de ofícios.  

O currículo não é só teórico. O nosso currículo é concebido numa perspectiva de dotar o 

formando numa perspectiva prática. Então, logo no início ele tem esta componente de ligação 
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teoria-prática. Significa que ele logo começa a ter uma componente prática, ele começa a 

conhecer a escola desde o primeiro ano da sua formação. Depois tem um estágio pré-

profissional, que complementa. Antes do estágio pré-profissional, eles têm práticas 

pedagógicas. Isto para dizer que o curso de formação de professores está orientado para a 

perspectiva da prática pedagógica. Então, entrou no 1º ano do curso e logo tem práticas 

pedagógicas e começa a conhecer o que é escola, o que é plano de aula, fazem observações e, 

depois disso, tem o verdadeiro estágio. Já algum tempo temos o estágio pré-profissional, 

onde o aluno fica 1 ano dentro de uma turma acompanhado de um formador. 

 

[André Xavier]: Quais são os tais programas? 

[Especialista da DINAEA]: Historicamente, até um passado recente, não existia uma escola 

específica de formação de formadores. Como é que os IFEAs e os IFPs funcionavam? Eram 

selecionados formadores experientes no ensino primário e na educação de adultos. Eram 

esses que eram selecionados para lecionar nesses Institutos, para serem formadores dos 

professores e dos educadores.  

A Universidade Pedagógica avançou com um curso específico de formação de formadores. 

Mas, isso é uma gota no oceano. O que se faz para melhorar isso? 

O MEDH já desenhou, através de um pacote específico, cursos para capacitação de 

formadores, inclusive de gestores. Portanto, há sempre programas de capacitação dos 

formadores nas diversas áreas, de acordo com as necessidades, sendo a entidade responsável 

o Instituto Nacional de Educação, responsável pelo desenho do currículo e concepção dos 

materiais. O INDE, antes implementar os currículos e os materiais, treina os formadores. E 

qualquer inovação que surge, o INDE tem a tendência de treinar os formadores e têm o feito 

com muita regularidade. 

 

[André Xavier]: Nesse caso, para além do curso da UP, somente temos uma formação 

continuada? 

[Especialista da DINAEA]: Primeiro ele passa por uma licenciatura. Essa é a formação 

inicial. O MEDH apenas disponibiliza a formação de formadores em exercício. 

 

[André Xavier]: Existe alguma cooperação/parceria com outras instituições (públicas e 

privadas)? 

[Especialista da DINAEA]: Como eu dizia, nós consideramos as parcerias como uma opção 

estratégica. Primeiro, nosso grande parceiro é a UNESCO. A UNESCO nos apoia no 

desenho de políticas e estratégias e desenvolvimento de iniciativas tendentes a melhorar a 

prática educativa na EJA. 

Também temos outro parceiro muito forte, que é a DVV. A DVV tem a particularidade de ser 

uma organização que nos ajudou a transformar os Centros de Formação de Quadros de 

Alfabetização e Educação de Adultos em IFEAs. Foi a DVV que nos apoiou no desenho do 

currículo de 10ª+3 específico para a formação de educadores de adultos. Portanto, é outro 

parceiro nosso. E a DVV está virada ao desenho de programas integrados, quer dizer 

orientados para o desenvolvimento das comunidades e da mulher de uma forma particular. 

Como pode ver, a área da DVV está mais centrada no desenho de políticas e na componente 

de formação. 

Temos outros parceiros como a Progresso. A Progresso é uma das organizações que trabalha 

na operacionalização e implementação do Plano Estratégico da Educação e da Estratégia de 

Alfabetização e Educação de Adultos em Moçambique, através da organização de turmas de 

alfabetização em línguas moçambicanas. E trabalhava muito em Niassa e Cabo Delgado. 

Temos memorandos com outros parceiros que atuam nesta área. Maioritariamente, as 

igrejas. 
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[André Xavier]: Olhando a questão da alfabetização em línguas locais, onde são formados os 

alfabetizadores que atuam nesta área? 

[Especialista da DINAEA]: Primeiro temos que compreender um aspecto. Os nossos 

alfabetizadores não são profissionais. Os alfabetizadores são voluntários e eles, quando se 

voluntariam, passam por seminários de capacitação pedagógica, aprender o que é dar uma 

aula. Têm uma preparação psicopedagógica. Então, para além da preparação 

psicopedagógica, recebem um noutro treino na componente de alfabetização em línguas 

moçambicanas. Esta área da alfabetização em línguas moçambicanas, a própria Progresso 

já tem uma equipa de especialistas, sobretudo da Universidade Eduardo Mondlane, que se 

dedicaram na formação dos formadores ao nível local. Portanto, foi criada uma capacidade 

local através de especialistas da Universidade Eduardo Mondlane e de outros quadrantes 

que apoiaram a Progresso nesse processo. 

Não é só a Progresso. Também temos a SIL que trabalha nesta área. Há muitas organizações 

que se dedicam ao treino e produção de materiais em línguas moçambicanas. 

 

[André Xavier]: Quais são os documentos normativos que orientam essa cooperação? 

[Especialista da DINAEA]: Quanto aos documentos que orientam a cooperação, podemos 

dizer primeiro que está salvaguardado no próprio Regulamento Orgânico do MEDH e no 

Regulamento da DINAEA. Esses dois documentos e a própria Estratégia da Alfabetização e 

Educação de Adultos, no seu articulado preconiza o estabelecimento de parcerias. Portanto, 

temos estes 2 instrumentos orientadores. 

Não basta escrito no Regulamento Interno ou estar na Estratégia que deve se estabelecer 

parcerias. É necessário operacionalizar. É daí que o MEDH promove e estimula a assinatura 

de memorandos. É este instrumento – o memorando – que é assinado pelo Secretário 

Permanente do MEDH e do outro lado pelo proponente ou da entidade que quer implementar 

os programas de alfabetização. Assinam o instrumento. 

É necessário ficar claro que no articulado desses memorandos, a responsabilidade do MEDH 

se circunscreve fundamentalmente na componente da capacitação e formação de 

alfabetizadores, disponibilização de materiais e pagamento de subsídios, incluindo a 

supervisão. São as quatro áreas fundamentais nas quais o MEDH se compromete a garantir. 

Pode se perguntar: porquê o MEDH quer garantir o pagamento dos subsídios? É por uma 

razão muito simples. Temos experiência de organizações que afirmam que querem pagar 

3.000,00MT, 2.000,00MT, 1.500,00MT ao alfabetizador por mês. Mas, decorrido algum 

tempo, essa organização já não tem a capacidade de assegurar o pagamento desses subsídios 

e a rivalidade e o conflito começam aí. O alfabetizador já não vai ter com aquele que o 

empregou, volta para o MINDEH e diz “estes não estão a pagar o meu subsídio”. Então, 

para evitar esse tipo de situações, o MEDH criou um regulamento para o pagamento de 

subsídios. Com o orçamento do Estado e o FASE, o MEDH garante o pagamento mensal dos 

seus alfabetizadores. Mas, a organização que acha que pode dar um outro subsídio isso é por 

conta e risco da organização e do alfabetizador. Ela pode contribuir com mais um subsídio. 

Porque a política é do MEDH, é nosso dever dizer a organização qual é o currículo, quais 

são os programas e os materiais de ensino. Então, como nossa responsabilidade, garantimos 

esses materiais. Também a própria supervisão para ver se de fato tudo está a correr no bom 

termo. 

Também pode aparecer uma organização que gostaria de ter seus materiais. O que o MEDH 

quer salvaguardar é o currículo, a organização pode fazer ajustamentos, mas dentro das 

balizas curriculares que foram definidas. 
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Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares? 

[Especialista da DINAEA]: A entidade responsável pelas mudanças curriculares é o INDE, 

em coordenação com as diferentes unidades orgânicas. Nesse caso, para educação de 

adultos, foi em coordenação com a DINAEA  

Parte D: Aspetos Político-Administrativos e Organizacionais 

 

[André Xavier]: Qual é o enquadramento do IFEA-IFP na estrutura político-administrativa? 

[Especialista da DINAEA]: Os IFEAs estão dentro de um determinado território. Estando 

dentro de um determinado território, temos o Diretor do Serviço Distrital, também temos o 

Diretor Provincial. Significa que logo a partida eles prestam contas ao Diretor do Serviço 

Distrital e ao Diretor Provincial. 

Em termos de recursos humanos, eles também se encaixam dentro do quadro criado ao nível 

local. Não só, a gestão dos recursos humanos é responsabilidade do Administrador do 

Distrito e do Governador da Província, dependo dos níveis de formação de cada um. 

Do ponto de vista pedagógico eles subordinam-se a Direção Nacional de Formação de 

Professores. 

Então, é esta a gestão do dia-a-dia dos nos IFEAs. Portanto, há uma dupla subordinação e é 

óbvia. 

 

[André Xavier]: Em que consiste a subordinação do IFEA-IFP? 

[Especialista da DINAEA]: Em termos administrados financeiros, o IFP tem um orçamento. 

Mas, por não constituir uma UGB, o seu orçamento é visualizado na direção provincial. Mas, 

a prática mostra que esta forma não é eficiente. Nota-se, as vezes, lentidão na libertação de 

fundos, o que acaba dificultando alguns programas dos próprios IFPs. Mas, isso varia de 

província para província. Podemos encontrar províncias em que criar ou não criar a UGB é 

mesma coisa porque a direção provincial é muito flexível. 

Também, há um outro problema. Para além do valor estar inscrito, esse valor tem que ser 

visualizado no sistema. Então, há todo um sistema que é necessário ter em consideração. 

Mas, a perspectiva é que todos IFPs sejam constituídos em UGB. Então, o Diretor do 

Instituto teria uma autonomia de executar o orçamento quase em 100% sem ter que passar 

por muitas voltas. Isso é o ideal. 

Isso estamos a falar porque eles recebem dois tipos de orçamento. Temos este orçamento do 

Estado. E, para o funcionamento no seu todo, grande parte do orçamento recebem-no através 

do FASE, Fundo de Apoio a Educação. É com esse valor que eles conseguem garantir o 

funcionamento da instituição, conseguem realizar programas de formação contínua, 

capacitação de formadores e outras atividades de natureza pedagógica como estágios e 

outros. 

Portanto, está inscrito, mas é visualizado através do orçamento da direção provincial. 

É um desafio, mas um dia teremos os institutos transformados em UGBs 

 

Parte E: Diversos 

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos)? 

[Especialista da DINAEA]: Eu acho que um desafios que nós temos para a melhoria do 

funcionamento dos institutos, primeiro seria a sua constituição em UGB, de modo a terem 
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autonomia de execução do orçamento, para poderem executar de forma efetiva os programas 

de desenvolvimento que eles precisam. 

Também, aqui seria necessário que os institutos se dediquem as questões de pesquisa. O 

instituto deste nível, para além de dar aulas, tem que ter uma componente de pesquisa.  

Observando o contexto em que estão inseridos, o institutos deviam ter programas de 

desenvolvimento comunitário ou pesquisa-ação. Pois, o futuro professor, que eles formam, é 

um agente de desenvolvimento comunitário. Daí que eu considero um desafio urgente, uma 

área de desenvolvimento comunitário e pesquisa-ação para estes institutos. 

A outra, no meu entender, seria a capacitação dos próprios formadores. A ciência é 

dinâmica. E, hoje, nós nos confrontamos com uma outra dimensão da educação de adultos. 

Daí que, nos institutos, devia se desenvolver esta componente da Andragogia. Porque a 

educação de adultos não é apenas do nível primário. A educação de adultos perpassa todo o 

sistema nacional. Isso quer dizer que até no ensino superior nós falamos de educação de 

adultos. Então, termos pessoas formadas nesta área da Andragogia seria muito benéfico. 

Essa é minha opinião. 

Também, é um sonho, se pudermos implementar o programa de 12ª+3 que habilita o 

formando a lecionar crianças, jovens e adultos seria um dos melhores currículos que o 

MEDH iria oferecer. 

 

[André Xavier]: Nesse caso, qual seria o nível dos graduados? 

[Especialista da DINAEA]: Estamos a falar de um curso em que os pré-requisitos são estes. 

 

[André Xavier]: Qual seria a equivalência do curso? 

[Especialista da DINAEA]: Não falamos de equivalência. O que estamos a dizer que o nível 

para fazer este curso é 12ª classe. Então a entra a saber que vai fazer este tipo de curso. É 

diferente de ir a uma universidade. Aqui trata-se de um curso profissional. 

Parecendo que não, se tiver mais uma oportunidade, pode fazer uma outra pesquisa para 

saber quem são os formandos que entram no curso de 10ª+3? Sozinho, vai concluir que os 

formandos que entram ali são todos eles de 12ª classe. Mas, o que requer ali é formar o 

professor. Até é um requisito. 

 

 

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspetos precisam de ser melhorados na 

entrevista? 

[Especialista da DINAEA]: Eu acho que a entrevista foi boa. Algumas questões estão 

interligadas. Mas, para aprofundar o seu conhecimento eu aconselharia que voltasse a reler 

um pouco mais os documentos relacionados dos IFEAs e o novo plano curricular, esse que 

vai ser ensaiado agora, para ver que inovações existem em cada um deles. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Especialista da DINAEA]: De nada 
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APÊNDICE B – Transcrição da entrevista com a Direção Pedagógica 

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado 

 

[André Xavier]: Qual é a função que ocupa no IFEA-IFP? E qual é a sua formação? 

[Representante da Direção]: Eu sou Diretor-Adjunto Pedagógico deste Instituto há dois anos 

e sou formado no Ensino da Língua Inglesa pela UP (Universidade Pedagógica) 

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP 

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formandos? 

[Representante da Direção]: Os formandos são recrutados através dos exames de admissão. E 

esses exames são feitos em três disciplinas que são Português, Matemática e Inglês, tratando-

se do currículo de 10ª + 3 anos, isto é monobloco, apenas um curso. 

E esses exames são corrigidos no Ministério, depois enviam-nos os resultados. 

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formadores? 

[Representante da Direção]: Quanto aos formadores, na verdade aquilo que é o perfil dos 

formadores do IFEA tem que ter no mínimo experiência de cincos no ensino primário e 

também tem que ter formação específica da cadeira que deve leccionar e tem que ser 

formação superior. Então, através do Serviço Distrital e da Província indicam-se os 

formadores para poderem cá estar. 

 

[André Xavier]: O Instituto não é ele que faz esta busca? 

[Representante da Direção]: Em coordenação com o Serviço Distrital, o Instituto até pode 

localizar os formadores e informar ao Distrito que existem formadores que precisamos que 

conseguimos localizar no sítio X. 

 

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/atualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP? 

[Representante da Direção] Quanto a formação dos formadores, não existe um programa fixo 

para a capacitação. O Ministério tem organizado diferentes tipos de capacitação dependendo 

daquilo que é área da sua planificação. 

 

[André Xavier]: Por exemplo, nos últimos dois anos que o Sr. Diretor está aqui, pode me dizer 

quais são os programas que foram organizados para os formadores? 

[Representante da Direção]: Já estivemos em Maputo, naquilo que era cooperação entre 

Moçambique e Brasil em termos das estratégias do ensino nos Institutos de Formação dos 

Professores, fomos lá por cinco dias se não me engano. 

Mas, fora disso, tem havido seminários de cinco dias ou três dias dependendo das áreas 

porque não vamos todos ao mesmo tempo, podem solicitar formadores de Matemática e 

Língua Portuguesa, podem solicitar professores ou formadores de Psicopedagogia, Ensino 

Bilíngue, portanto não vamos todos ao mesmo tempo. 

 

[André Xavier]: Quais são os mecanismos usados para avaliar os formadores? 

[Representante da Direção]: Quanto a avaliação, usamos na verdade a ficha de avaliação 

chamada SIGEDAP, é a ficha que nós usamos para avaliar os formadores. 
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[André Xavier]: Essa ficha específica do Instituto? 

[Representante da Direção]: Não. É mandado para cá a partir do Governo do Distrito. 

Depois de avaliarmos aqui, mandamos ao Serviço Distrital. O Serviço Distrital por sua vez 

manda para o Governo para a homologação. Depois é que mandam para cá, para o próprio 

funcionário poder arquivar. Isto é usado posteriormente para promoções na carreira e 

progressões.  

É uma avaliação anual. 

 

[André Xavier]: Existe alguma cooperação/parceria com outras instituições (públicas e 

privadas)? 

[Representante da Direção]: Quanto a cooperação e parceria com outras instituições, no 

momento em que estávamos a funcionar com o currículo da formação de educadores de 

adultos tínhamos o apoio da DVV Internacional, que é uma organização não governamental 

que ajudava o Instituto, nos financiava.  

Posso dar como exemplo as práticas pedagógicas. O segundo ano tinha cerca de dez 

semanas a fazer o estágio fora, uma vez que aqui perto não tínhamos turmas suficientes, 

tínhamos que deslocar até cidade [Xai-Xai], as vezes tínhamos que atravessar a ponte para o 

outro lado de Chicumbane, Machelene. Eles pagavam o transporte, para dizer que tínhamos 

que lançar um concurso para podermos ter os transportadores, podíamos ter quatro ou cinco 

minibus que pudessem levar os formandos para diferentes sítios. Então, iam estagiar ou 

praticar e lhes recolhiam de volta.  

 

[André Xavier]: Isso quando ainda tinham o curso de formação de educadores? 

[Representante da Direção]: Sim, sim. Então, como aquele projeto financiava na verdade a 

área da alfabetização, logo que passou para o IFP, o projeto cortou. 

Então, neste momento não temos nenhuma parceria. 

 

[André Xavier]: Quer dizer que eles nunca mais voltarem a interagir convosco? 

[Representante da Direção]: Sim. Até fizemos a questão de pedir no ano passado, ajuda para 

as práticas pedagógicas do último curso que está fora e não tivemos satisfação. Ficamos 

assim. 

 

[André Xavier]: Essa cooperação era através de algum memorando ou era feita de forma 

aberta segundo os interesses deles? 

[Representante da Direção]: Bem, aquilo partia do próprio Ministério porque não podiam 

fazer algo cá sem o conhecimento do ministério. 

Portanto, foi através de um memorando. Até davam capacitações aos formadores, nalgumas 

vezes davam capacitações aos formadores. Eu recordo-me que em 2014 estiveram cá para 

capacitar os formadores num período de uma semana, mas tudo isso tinha a ver com as 

estratégias daquilo que é a formação. 

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

 [André Xavier]: Quais são os cursos ministrados no IFEA-IFP? 

[Representante da Direção]: Quanto aos aspectos pedagógicos da formação, o curso apenas é 

único, que é de formação de educadores de adultos, refiro-me quando ainda funcionava. 

Neste momento temos também a formação de professores, mas também é monobloco, apenas 

é um curso. 
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[André Xavier]: Que metodologias são usadas nos cursos do IFEA-IFP? 

[Representante da Direção]: Quanto a metodologia de ensino e aprendizagem, para a questão 

de educadores de adultos, até para todos os cursos, como é o caso da formação dos 

professores, usamos aquilo que é a problematização, mas também usamos métodos 

participativos. O formando é que deve produzir a aula, o formador orienta apenas. 

E tratando-se do currículo modular, os formandos têm mais tempo para trabalhar os 

assuntos e chega o momento e apresentam naquilo que são os seminários. 

 

[André Xavier]: Nesse caso, há um momento em que eles estão na sala, depois tem um 

momento em que eles estão nessa produção? 

[Representante da Direção]: Todos os dias eles estão na sala. Mas no período de tarde fazem 

essas pesquisas, vão a biblioteca porque nós deixamos os módulos lá. Então, eles vão ler os 

módulos dependendo daquilo que vai se tratar ou daquilo que é a orientação do formador. 

Eles vão explorar e chega o momento apresentam. 

É que tem horas do contato com formador e tem aulas em que eles trabalham independentes, 

que são horas de estudo. 

 

[André Xavier]: Isso de segunda a sexta-feira? 

[Representante da Direção]: De segunda a sexta. 

 

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem? 

[Representante da Direção]: Quanto a avaliação tem dois testes escritos por cada unidade 

modular. Tem lá dois testes escritos. Tem também a parte dos seminários, são dados os 

temas, procuram as informações e voltam para apresentar. Os seminários são facultativos. E 

também tem um outro instrumento que é usado para avaliação, é o portfólio, em que depois 

de cada a aula o formando tem que fazer o resumo daquilo que aprendeu e produz o 

portfólio. Faz a reflexão diária daquilo que aprende em cada unidade modular. Então isso 

constrói o portfólio, que no fim vai meter também todos aqueles trabalhos, os testes 

corrigidos. O portfólio é individual. No fim da formação cada formando leva os seus 

portfólios. 

 

[André Xavier]: Em que medida os formadores têm a liberdade de modificar ou adaptar as 

suas escolhas metodológicas? 

[Representante da Direção]: Bem, tem vários métodos participativos. Os métodos 

participativos são aqueles que põem o formando a trabalhar, podem trabalhar aos pares, 

podem trabalhar em grupos, aquilo é questão de envolver os próprios formandos a trabalhar. 

Então, cabe ao formador na sua planificação, qual é o método melhor para aquela sua aula. 

 

[André Xavier]: O Sr. Diretor exerce a função de formador no IFEA-IFP? 

[Representante da Direção]: Sim. Eu sou formador e leciono a Língua Inglesa. 

 

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são os aspectos ou tópicos mais relevantes na disciplina 

que lecciona? 

[Representante da Direção]: Bem, a Língua Inglesa para os formandos que estão na formação 

de educadores de adultos aqui a prioridade é a comunicação. Essa era a prioridade. É 

diferente dos professores primários porque esses devem estar em altura de leccionar a 

Língua Inglesa no fim, até Didática, Literatura, os outros era mais para a comunicação. 
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[André Xavier]: Então, os educadores não são preparados para um dia ensinar a língua? 

[Representante da Direção]: Não. É muito mais para a comunicação. Na verdade, há certas 

zonas em que as pessoas misturam as línguas e há zonas em que preferem mais Inglês do que 

Português, estamos a falar das zonas que estão nas fronteiras. Fora disso, como uma língua 

internacional há necessidade de cada um estar a par disto, estar em altura de se comunicar. 

Aqui tínhamos que tratar aquilo que é a vida diária. Tínhamos que tratar aquilo que é a vida 

diária, pelo menos terem aquilo que são as noções básicas. É verdade que tiveram no ensino 

primário, no ensino secundário, mas o aluno no ensino secundário, ensino primário, só está 

preocupado em passar. Até dizem, basta eu ter dez e eu passar não tem problemas. Quando 

já está na formação é quando já tenta se empenhar. É verdade que alguns podem ter 

dificuldades, mas tentam superar essas dificuldades porque já estão a ver que estão na 

formação, diferentemente da educação geral. 

 

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado? 

[Representante da Direção]: Quanto as atividades extracurriculares temos a produção escola. 

Temos também atividades culturais, atividades desportivas. 

Nós temos um grupo de makwela, que já teve prémio dado pelo Governo da Província pelo 

reconhecimento. Temos também canto coral. Eles têm tido várias atividades culturais. 

Também temos equipes de futebol e basquetebol. Eles têm feito intercâmbio com as 

comunidades vizinhas e com o IFP Eduardo Mondlane. 

Quanto a produção escolar, produzem diferentes tipos de hortícolas, isto é muito mais para a 

dieta alimentar deles, é usado mesmo para a sua alimentação. 

As vezes temos excedente e conseguimos vender. Mas a prioridade aqui é variar aquilo que 

são alimentos dos próprios formandos. Porque também o ministério orienta isso. 

 

[André Xavier]: Qual é a relevância dessas atividades para a própria formação dos educadores 

de adultos? 

[Representante da Direção]: Eles vão lidar-se com adultos no terreno, eles devem incutir esta 

prática, partir dele mesmo como educador, lá em casa tem que ter horta. Então tem que 

incutir está prática aos adultos. Isso diminui também aquilo que são os custos, porque há 

coisas que podem se produzir ao invés de ir comprar. Muitos deles têm água em casa. 

 

[André Xavier]: Quais são as mudanças curriculares mais evidentes? 

[Representante da Direção]: Na verdade quando este Instituto arrancou com as atividades 

estava no currículo de formação de educadores de adultos 10ª+1, mas isso aconteceu em 

2011, foi apenas um ano. Em 2012 introduziu-se 10ª+3. Foi uma das instituições que 

introduziu este currículo de 10ª+3. E porque o ministério tem o plano de colocar este 

currículo de 10ª+3 em todos institutos a nível nacional. Esta foi uma das instituições que 

introduziu este currículo. 

O próprio currículo são 3 anos, como pode ver, o formando tem mais tempo na carteira, tem 

mais tempo a lidar-se com didática, embora este currículo estava divido em módulos, tinha 

módulos 1, 2, 3 e 4. Então havia uma diferenciação entre esses módulos, havia módulos que 

tinham mais tempo, por exemplo os módulos 3 e 4 tinham 20 semanas. Os formandos têm 

mais tempo, têm também a capacidade de fazer síntese porque essa era a prática diária, era 

prática diária, depois de cada aula tinham que fazer uma síntese. Então, isso contribuía no 

melhoramento do próprio formando na parte da escrita, gramática em vários aspetos. É só 

imaginar que depois de 3 anos enquanto faz isso sempre. 
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[André Xavier]: Pelo que percebi na fala do Sr. Diretor, com a mudança curricular de 10ª+1 

para 10ª+3, basicamente passou a haver mais tempo para os conteúdos teóricos assim como 

práticas, assim no currículo de 10ª+1 qual era o tempo da prática? 

[Representante da Direção]: Na 10ª+1 eles têm tempo, mas aquilo é uma formação acelerada 

e estudam de manhã e de tarde. É só ver que quando se trata de um curso acelerado, há 

coisas que ele até pode aprender, mas outras coisas podem passar por cima. Há quem tem 

fraca capacidade pode não assimilar tudo ao mesmo tempo, e tem muitas disciplinas ao 

mesmo tempo. 

Também quando trata-se das práticas significam que vão todos os dias é um tempinho 

mesmo, mas como eu não estava aqui não posso precisar. É tudo fora daqui. É só imaginar 

que nós estamos isolados, aqui perto não temos centros de AEA. Houve um tempo que 

tivemos uma turma aqui no instituto que estava a funcionar e aquilo foi até ano antepassado, 

no ano passado não tivemos. Só que não irá possível praticarem todos porque eram muitos. 

Então, para deslocar para a cidade e outras zonas seria necessário meio de transporte, seria 

necessário meio de transporte, foi nesse sentido que tivemos a parceria com a DVV. Não sei 

nos tempos do currículo de 10ª+1 houve possibilidades de ter transporte paras as práticas 

pedagógicas em 2011. Eu não sei, talvez os colegas formadores podem ter esses dados, 

porque estavam cá. 

 

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares? 

[Representante da Direção]: Quanto ao responsável pelas mudanças do próprio currículo, 

está a cargo do próprio ministério em coordenação com o INDE, porque o INDE é que 

produz os instrumentos. 

 

[André Xavier]: Nesse caso, o instituto não participou, não é uma iniciativa ou proposta que 

nasceu daqui do instituto? 

[Representante da Direção]: Não. O que acontece que sempre faz-se avaliação de qualquer 

currículo. Eu recordo-me do currículo que estamos a implementar, este de formação de 

professores primários, estivemos numa reunião nacional, onde tivemos que reclamar porque 

o bloco só tem dez semanas e tem unidades curriculares que bastou terminar, terminou. Está 

ver dez semanas, esse período é muito pouco. Agora está a ser produzido o currículo de 

12ª+3, já a periodicidade é de um semestre para cada bloco, até aí há tempo para todos os 

formandos. 

 

[André Xavier]: Essa mudança para 12ª+3 somente é para a formação de professores? 

[Representante da Direção]: Ao se eliminar a formação de educadores de adultos era para se 

introduzir esse currículo que abrange os dois grupos, é a fusão dos IFPs e IFEAs. Significa 

que no fim, este professor deve estar em altura de trabalhar com crianças e adultos. Só 

porque os instrumentos ainda não estavam preparados, acabamos introduzindo a formação 

de professores 10ª+3. Mas quando foram extinguidos os IFEAs era para se introduzir esse 

currículo que funde os IFPs e IFEAs 

Parte D: Aspectos Político-Administrativos e Organizacionais 

 

[André Xavier]: Como se estrutura pedagogicamente o IFEA? 

[Representante da Direção]: Temos cinco departamentos, como pode ver aí. Temos o 

departamento de ciências da educação, temos o departamento de comunicação e ciências 

sociais, temos também o departamento de atividades práticas e tecnológicas, temos o 

departamento de matemática e ciências naturais e temos o departamento de formação em 

exercício. Então, temos cinco departamentos. 
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Cada departamento tem as suas unidades curriculares ou unidade modulares.  

 

[André Xavier]: Tanto para a formação de adultos assim como para a formação de professores 

são os mesmos departamentos? 

[Representante da Direção]: São os mesmos departamentos. São os mesmos departamentos. 

 

[André Xavier]: Em termos de articulação, os conteúdos são produzidos de forma 

independente? Pelo que eu percebi cada departamento corresponde a uma área de 

conhecimento, como é feita a produção dos conteúdos de modo que haja alguma articulação 

dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento? 

[Representante da Direção]: Ok. Aqui o que acontece é que trabalha-se em conjunto. Posso 

falar daquilo que são as didáticas. E didática é uma arte de como ensinar. Então ali, o 

modelo do plano tem que ser mesmo, ao invés de cada formador pegar o seu tipo de plano 

para lá. Tem que haver harmonização. E cada departamento tem um calendário dos 

encontros para debater aquilo que são assuntos do departamento. Aquilo que é a 

planificação, também depende do, porque lá dentro do departamento existe grupos de 

disciplina. Então aqueles grupos de disciplina, quando é planificação analítica, quando é 

planificação quinzenal, então sempre sentam, se são dois, se são três sentam e trabalham 

nesse sentido. 

 

[André Xavier]: Existe algum apoio social e/ou económico para a formação (bolsas de estudo, 

financiamentos, etc.)? 

[Representante da Direção]: Bem. Quanto ao financiamento. Esta parte aqui, os funcionários 

recorrem aos bancos para poderem ter financiamento. Quanto as bolsas, sempre que existir 

chance de bolsas, o Ministério tem enviado o documento, a direção provincial também 

quando chega o documento envia para cá. Só que lá há certos critérios. A idade máxima é de 

25 anos, mas o que acontece é que se calhar só pode existir um formador. Por exemplo, só 

temos uma, acho que são duas formadoras, a outra já tem 26, uma é que não tenho a máxima 

certeza. Mas que são duas poderão ter essa idade, e ainda são contratadas, para ter essa 

bolsa é difícil. Maior parte dos formadores têm acima dos 30 anos. Para ter essa bolsa é 

difícil. 

Quando tem vaga de bolsas, mandam para as escolas, incluindo o Instituto. Mas há casos em 

que as bolsas direcionam-se aos formadores. Mas o problema é da idade. Até dão bolsas 

para mestrado, doutoramento, mas o problema é da idade. 

 

[André Xavier]: O próprio Instituto tem como interferir nesse aspecto? 

[Representante da Direção]: Nunca tivemos essa oportunidade.  

 

[André Xavier]: O IFEA-IFP tem alojamento para os formadores, os formandos e os 

funcionários? 

[Representante da Direção]: Questão do alojamento dos formadores, nós não temos 

residência. Só temos três residências que foram construídas para a Direção, estão do outro 

lado logo a entrar. Mas estão lá numa das residências dois colegas cubanos. Sendo 

estrangeiros estão lá numa das residências, esses são formadores. Agora os formandos têm 

alojamento, funcionários não.  

 

[André Xavier]: Nesse caso, numa residência ficaram esses dois formadores estrangeiros? 

[Representante da Direção]: Sim. A outra residência é da Diretora-Adjunta do Internato e a 

residência de cá é que foi concebida para o Diretor do Instituto. 
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[André Xavier]: Então, o senhor diretor não conseguiu? 

[Representante da Direção]: Não. Mas como estou aqui perto tenho facilidade de fazer o vai-

e-vem. Mas tendo residência também seria muito bom porque teríamos mais tempo de 

trabalhar com os formandos. Porque até os colegas vêm reclamando sobre assunto, mas não 

é uma questão automática. São questões que requerem outros intervenientes. 

 

[André Xavier]: O senhor diretor falou aqui que temos formadores cubanos. Quer dizer então 

que não só moçambicanos são formadores? 

[Representante da Direção]: Sim. Temos também estrangeiros. Só são dois. Estes chegaram 

no ano passado. Um trabalhou com educadores de adultos, o outro não, que é de matemática. 

Um de educação visual e ofícios, esse trabalhou com educadores de adultos, porque 

estávamos para entrar no módulo IV, que iniciava no segundo semestre. 

 

[André Xavier]: Eles foram contratados diretamente pelo Instituto? Como se procedeu até eles 

chegarem aqui? 

[Representante da Direção]: É a cooperação entre Moçambique e Cuba, através do Ministério 

eles foram contratados. De princípio eles estavam em Marere. Então, devido ao conflito 

político tiveram que ser transferidos de lá para cá, por questões de segurança. 

Esteve uma em 2012, que trabalhava com a educação de adultos, dava a língua inglesa, essa 

era uma americana. Na verdade tem estado mesmo americanos, japoneses, aqueles países 

que têm cooperação com a educação. Eles têm vindo cá trabalhar. Para o nosso caso só 

tivemos essa americana e os cubanos. 

 

[André Xavier]: Quanto ao alojamento dos formandos como se tem procedido? 

[Representante da Direção]:  Bem, eles pagam um valor simbólico de 3.000,00MT41 por ano. 

Esse, de facto, é um valor simbólico. 

 

[André Xavier]: Nesse alojamento, como se articula a questão de género? 

[Representante da Direção]: Há uma separação. As camaratas que estão cá, são três de 

homens e do outro lá são três de mulheres. E mesmo a parte da seleção isso é observado, a 

questão da equidade do género. Temos capacidade de 180, então devem 90 homens e 90 

mulheres. [50% para cada lado]. 

 

[André Xavier]: Tendo em conta as dificuldades de alojamento que o formando possa 

enfrentar durante as práticas pedagógica ou no estágio, existe algum tratamento diferenciado 

de modo a que este seja colocado numa escola próxima a sua proveniência? 

[Representante da Direção]: Bem, as vezes colocar o formando na sua zona de origem ou na 

sua terra, as vezes cria problemas. Porque se calhar pode ter várias atividades familiares que 

até podem perturbar aquilo que é o desempenho no estágio. Porque eles têm direito do 

estágio durante um ano, mas nesse estágio eles têm subsídio de 3.000,00MT, agora já são 

3.200,00MT42 mensais, só que é um valor que não sai, por exemplo se começam a ter direito 

a esse valor em Fevereiro, não significa que no fim de Fevereiro vão ter, porque é do fundo 

FASE43, pode estar disponível depois de cerca de dois meses, dão por acumulado. 

Durante o estágio os formandos não têm direito ao alojamento no IFEA. Eles têm que estar 

fora. E devem realizar todas as atividades que os outros funcionários fazem lá na escola. É 

por isso que não é assim tão fácil para estarem aqui no Instituto. 

                                                 

 
41 Cerca de 150 a 200 reais. 
42 Cerca de 160 a 200 reais 
43 Fundo de Apoio ao Sector da Educação. 
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[André Xavier]: E quando é que eles têm de vir cá? 

[Representante da Direção]: Como têm tido módulos auto-instrucionais, se tem qualquer 

inquietação eles vêm contatar os formadores. A outra coisa, é que produzem relatórios, 

marcamos datas para poderem entregar, para corrigirmos. E marcamos datas também para 

as avaliações em relação aos módulos auto-instrucionais. 

 

[André Xavier]: Qual é a periodicidade desses relatórios? 

[Representante da Direção]: Bem, eles lá têm o direito de produzir relatório semanal assim 

como mensal. Mas para os módulos auto-instrucionais, por exemplo, nós distribuímos os 

módulos obrigatórios e opcionais. Primeiro tinham que trabalhar com os módulos 

obrigatórios e, depois de trabalharem com esses módulos, porque lá dentro tem atividades 

né, depois de trabalharem esses módulos tinham que produzir relatório de cada módulo e 

mandar ao formador para a respetiva correção. Mas se se deparam com alguma dificuldade 

devem se aproximar ao formador. 

 

[André Xavier]: Em que momento ocorrem esses módulos obrigatórios? 

[Representante da Direção]: Esses módulos, normalmente avaliamos a partir de outubro. 

Questão de relatórios para módulos obrigatórios já entregaram. Entregaram no mês passado 

os relatórios que são dos módulos obrigatórios. Assim, estão a produzir os relatórios dos 

módulos opcionais. Neste mês de Outubro hão-de trazer os relatórios para depois realizarem 

avaliações. Então, aquilo ajuda o formando para poder se inteirar de tudo o que aparece lá 

para poder fazer aquilo que é o relatório. Quem faz o relatório é quem está dentro da 

matéria. Quem não está não pode fazê-lo. 

 

[André Xavier]: Quantos módulos obrigatórios? Quais são? 

[Representante da Direção]: São quatro obrigatórios e dois opcionais. Um dos módulos tem a 

ver com a oralidade do ensino primário, o outro módulo tem a ver com a avaliação da 

aprendizagem no ensino primário, o outro tem a ver com metodologia do ensino de ciências 

no ensino primário, o outro tem a ver com a resolução de problemas matemáticos. Aquilo 

ajuda ao formando na sua prática do dia-a-dia. 

 

[André Xavier]: Qual é o enquadramento do IFEA-IFP na estrutura político-administrativa? 

[Representante da Direção]: O IFP subordina-se ao Serviço Distrital, assim como a Direção 

Provincial e o próprio ministério. O que acontece aqui no meio é que o Instituto tem, como é 

que posso dizer, o Diretor do Instituto equipara-se com o Diretor Provincial, mas isso não 

indica não se subordina a Direção Provincial e também ao Distrito, não é. Mas, nós nos 

subordinamos ao Serviço Distrital, Província, assim como Ministério. Mas o Ministério 

manda informações diretamente para o Instituto, mas também manda para a Província, a 

Província também manda para nós, mas tem essa ligação, se temos essa situação, há 

questões que direcionamos ao Distrito, há questões que direcionamos a Direção Provincial, 

há questões que direcionamos ao próprio Ministério. 

 

[André Xavier]: Ao nível do Distrito, como se situa hierarquicamente o Instituto? 

[Representante da Direção]: O Instituto depende da programação do Distrito, posso falar a 

partir dos próprios fundos que são geridos no Serviço Distrital. Nós planificamos tudo, mas o 

próprio pagamento é com o Distrito, nós organizamos tudo e mandamos para lá, incluindo os 

salários, todo o processo é lá. 
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[André Xavier]: E em relação a Província? 

[Representante da Direção]: A questão de fundo tem a ver com a própria descentralização. 

Agora a questão da província, na província tem a repartição de formação de professores, é 

por isso que temos que drenar toda informação que tem a ver com o Instituto naquela 

repartição, mandamos para a província, mandamos para o distrito, também mandamos para 

o ministério. O distrito quando produz um documento, mostra também as atividades que são 

feitas aqui. A província por sua vez mostra também aquilo que são as atividades feitas pelo 

Instituto. 

 

[André Xavier]: E em relação ao recrutamento e seleção dos formandos? Quem faz gestão 

deste processo? 

[Representante da Direção]: Primeiro são as inscrições para os exames, faz-se aqui. O 

Instituto é que orienta tudo isso e o cadastramento é online, isso é controlado em Maputo. 

Depois disso, enviamos tudo ao Ministério. Daqui mandamos para a Província, e a Província 

por sua vez manda para o Ministério. Depois de se corrigir mandam-nos de volta. 

Parte E: Diversos 

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos)? 

[Representante da Direção]: Aqui o grande desafio, nós estamos com problemas sérios do 

transporte. Isso dificulta naquilo que é o processo das práticas pedagógicas. Isso dificulta 

muito. Também dificulta naquilo que é o acompanhamento do próprio estágio pré-

profissional. A outra questão tem a ver com a escola anexa. Bem nós temos escola anexa no 

entanto que está perto, mas aquilo não está oficializado. Essa escola subordina-se ao Serviço 

Distrital, é por isso que eu digo que podemos dizer que temos escola anexa, mas ainda não 

temos, só porque está aqui perto, tudo coordenamos, mas subordina-se ao Serviço Distrital e 

para a escola anexa subordinar-se aqui, não devia existir um diretor lá, tinha que existir um 

diretor-adjunto pedagógico da escola anexa e que tinha que se subordinar aqui44. Então isso 

não está oficializado, não é. Já fizemos documento para a Direção Provincial a pedirmos a 

oficialização, mas ainda não temos o feedback. 

 

[André Xavier]: Essa escola serve para as práticas pedagógicas? 

[Representante da Direção]: Sim. É verdade que não só naquela escola, para práticas 

pedagógicas realizamos em três escolas, Chongwene, Chonguene e Nhokwene. Tem a escola 

ao lado do Governo Distrital, outra está depois da escola secundária. 

 

[André Xavier]: Em termos de funcionamento dessa escola que pretende transformar em 

anexa, ela serve exclusivamente aos interesses do IFEA ou há outros interesses? 

[Representante da Direção]: É uma escola comum. Só que a vantagem é que sempre 

coordenamos com o Serviço Distrital para colocar professores experientes que possam lidar 

com os formandos. Por exemplo, nesta fase eles assistem aulas. Na primeira fase é uma 

questão de observação, entrevistas, mais aquilo. Então, depois entram na sala de aula, 

assistir as aulas durantes dez semanas. Por exemplo, terminou o bloco 3, estavam a assistir, 

no bloco 4 vão continuar a assistir, mas também devem verificar se existem crianças com 

necessidades educativas especiais e verificar se o professor presta atenção a estes alunos. E 

se não presta atenção, o que é que ele como futuro professor podia fazer para poder incluir 

                                                 

 
44 Isso seria uma ramificação do instituto. 
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aquelas crianças, não é. Então, já no próximo ano vão entrar em sala de aulas, só aqui falo 

da formação de professores. Para educadores de adultos, tem dez semanas de práticas 

pedagógicas, o estágio é um ano. Primeiro tinham duas semanas a assistir, aliás uma semana 

a assistir aulas, e a partir da segunda semana começam a lecionar porque tinham também 

aqui a prática de lecionar. Então, chegados lá só uma semana para se integrar, depois 

começam a planificar e lecionam. 

 

[André Xavier]: Durante essas práticas são acompanhados por aquele professor da escola? 

[Representante da Direção]: Sim, está lá o educador. Mas, também o formador vai lá. 

 

[André Xavier]: E no caso do estágio, como é que ele atua? 

[Representante da Direção]: No estágio pré-profissional está lá o dono da turma. Mas, o que 

acontece é que o dono da turma é tutor, coordena todas as atividades com ele, para lhe 

apoiar, assiste as aulas para ver o que é que acontece, quais são as falhas. Depois tem que 

sentar e falar com, tem que fazer assim, assim, assim. Mas, há casos em que o estagiário 

chega no sítio e se calhar nesse ano não tem uma turma. Mas, porque eles aprenderam o que 

fazer, mobilizam e formam turma. 

 

[André Xavier]: Nesse caso, ele fica sozinho? 

[Representante da Direção]: Sim, ele fica sozinho. Mas tem que existir um educador 

profissional perto para ver o trabalho dele e auxiliar. 

 

[André Xavier]: Como é que o Instituto consegue controlar essa situação? 

[Representante da Direção]: Temos ido para fazer o acompanhamento para ver o que 

acontece. É verdade que temos essa dificuldade de deslocamento, mas temos ido para lá. 

Devido a questões financeiras, na verdade, este ano, por exemplo, fomos apenas uma vez ao 

Serviço Distrital, procuramos saber o que é que acontece lá no terreno, reunimos com os 

próprios formandos no mesmo sítio e depois saímos para podermos assistir as aulas. Isso foi 

de manhã o período do encontro, Então no período de tarde tínhamos que ir assistir as aulas, 

trabalhamos lá, e os que trabalham de noite também tivemos que assistir. No dia seguinte 

também assistimos as aulas, em cada distrito, dividimo-nos. Então conseguimos abrangê-los. 

 

[André Xavier]: Terminadas essas práticas pedagógicas ou o estágio, há algum vínculo 

contratual com a escola onde elas ocorreram? 

[Representante da Direção]: Não. No fim do estágio, eles voltam aqui. E trazem aquilo que 

são os portfólios do estágio, trazem também os relatórios de estágio feitos pelos tutores e 

pela direção da escola. E, prontos, compilamos aquilo que são as notas e, depois, prepara-se 

a graduação. E antes da graduação, cada preenche uma ficha, onde escolhe pelo menos duas 

províncias e dois distritos. Por exemplo, quando diz Gaza, tem que escolher a primeira opção 

de distrito e depois a segunda opção de outro distrito. E escolher outra província. Agora, no 

fim nós mandamos tudo a Direção Provincial. A Direção Provincial é que coloca os 

graduados nos distritos e, naqueles distritos, vão concorrer, tudo trata-se de concurso agora. 

Mas, aqueles que estão colocados naquele distrito têm prioridade ao concorrer, 

diferentemente de quem sai de um outro distrito para concorrer. Então, aqueles têm 

prioridade. 

 

[André Xavier]: Refere-se aos locais ou aqueles que estagiaram naquele distrito? 

[Representante da Direção]: Não. Aqueles colocados pela Província. Não é que o formando 

volta para o distrito do estágio, não. Pode até coincidir, mas não é que são colocados nos 

mesmos distritos. Isso depende da planificação que é feita na Província. 
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[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa? 

[Representante da Direção]: Aqui na formação de educadores de adultos, o que reclamamos 

foi a concepção dos próprios módulos. O formador tinha que trabalhar a dobrar porque 

vinha lá, posso dar exemplo de matemática, só tinha módulo de matemática, não tinha 

didática de matemática. Então, o formador tinha que trabalhar a dobrar aqui, tinha que 

trabalhar a parte da didática e a própria matemática, não é. Português também não tinha 

didática no entanto que didática. Todos os módulos ou as unidades modulares não tinham 

didática no entanto que didática. 

 

[André Xavier]: Como é que faziam para superar essa situação? 

[Representante da Direção]: É por isso que eu dizia que formador tinha que trabalhar a 

dobrar, tinha que trabalhar a parte da didática e a parte científica. 

Tinha que usar aquele tempo mesmo porque eram 20 semanas. Tinha que usar aquele tempo, 

não havia como. Tinha que se usar aquele tempo mesmo. Então é uma questão mesmo. 

Também, colocamos a questão dos dois primeiros módulos. O primeiro módulo que era o 

módulo I tinha oito semanas, então esse tempo era muito curto. O módulo II tinha 12 

semanas, mas também esse tempo era muito curto. Aquilo se tivesse sido concebido para 

semestres, isso acho que teria sido muito bom, teria sido muito bom, porque os formando iam 

ter tempo mesmo de simularem todos. 

 

[André Xavier]: Esta concepção continua ainda na formação dos professores primários? Ou já 

foi corrigida? 

[Representante da Direção]: Cá já tem didática. Para a formação de professores, logo que 

arrancou em 2012 tinha lá as didáticas. Mas cá nos educadores é onde não há. Então os 

próprios módulos não estavam assim bem estruturados. O formador tinha que procurar isto 

mais aquilo para por as coisas a andar. 

 

[André Xavier]: Esta adaptação foi uma iniciativa do Instituto ou veio do ministério? 

[Representante da Direção]: Os próprios consultores, quando na altura em que preparam os 

formadores para o arranque do currículo, os formadores reclamaram. Então, colocaram esta 

questão, porque até recordo-me que em 2014 deram autonomia aos formadores para fazerem 

a revisão dos próprios módulos, colocarem aquilo que acham muito bom para enriquecer o 

próprio módulo e tirarem aquilo que acharem que não estava bem enquadrado. E isso foi 

feito. É verdade que não foi feito em todos os módulos, mas isso foi feito. Só que como já 

cortaram esta parte dos IFEAs ficou assim. 

 

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista? 

[Representante da Direção]: Para mim, a entrevista foi ótima. Acho que tudo está bem 

estruturado e foi fácil mesmo explicar com detalhes aquilo que era necessário. Não vejo algo 

que se possa melhorar aqui. Deu para fazer a síntese. São perguntas claras. Obrigado. Então 

mais ou menos isso. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Representante da Direção]: De nada. 
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APÊNDICE C – Transcrição da entrevista com o Formando 1 

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado 

 

[André Xavier]: Qual é o curso que está a frequentar no IFEA-IFP? 

[Formando 1]: Sou formando do 3º ano. Neste momento estamos nos preparativos para a 

graduação. Estou a frequentar o curso de formação de educadores de adultos. Antes de vir 

aqui eu frequentei o ensino profissional em Massinga, nível básico de marcenaria e 

carpintaria. Aqui ingressei em 2015. 

 

[André Xavier]: Antes de entrar no IFEA, chegou a exercer a profissão que se formou em 

marcenaria? 

[Formando 1]: Não foi possível, porque quanto mais estudava eu sonhava mais. Aquela 

formação que eu fiz em carpintaria era a visão do meu pai, mas que depois eu percebi que eu 

queria mais, me sentia bem estando numa sala de aula a trabalhar com adultos. É daí que eu 

disse ao meu pai que queria ir a formação em Xai-Xai, saindo de Inhambane para aqui. Eu 

apreciei o edital e vi que há uma formação e eu queria ir lá. Ele não dificultou, me permitiu. 

 

[André Xavier]: Qual é a sua experiência na área de educação de jovens e adultos? 

[Formando 1]: Não. Até o que me levou a apreciar é que o meu pai se voluntariou para 

trabalhar com os adultos. Tive alguns dias quando ele não estava, algumas coisas que eu 

podia assimilar, ele deixava eu orientar, mas não era uma coisa oficial, [...] da comunidade 

assim para ajudar. A partir daí eu gostei, até que vim aqui. Importa também dizer que este 

curso foi muito bom para mim. Eu tive uma experiência muito boa durante todo curso, 

principalmente neste ano quando eu estava no estágio. De verdade, fui percebendo que os 

jovens e adultos precisam muito mais da nossa atenção, precisam mais da atenção do próprio 

educador e que os manuais e tudo o que se fornece para poder trabalhar com o adulto é 

muito mais para deixar o educador dentro de regras, de parâmetros, mas na verdade tem que 

se trabalhar com as necessidades dos jovens, o que le mais prioriza, o que se preocupa em 

aprender. Essa é uma das experiências muito boas. É isso que eu queria compartilhar 

consigo.  

 

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP 

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formandos? 

[Formando 1]: Para poder entrar aqui eu fiz exame de Português, Inglês e Matemática. São 

essas disciplinas que permitiram que pudesse entrar aqui. Todos candidatos fazem os mesmos 

exames. 

 

[André Xavier]: Beneficiou de alguma bolsa de estudo no IFEA-IFP? 

[Formando 1]: Não tive bolsa. 

 

[André Xavier]: Tem alojamento fornecido pelo IFEA-IFP? 

[Formando 1]: Quando chegamos aqui a instituição disponibilizou alojamento. Como eu 

vinha de Inhambane, tinha que sair um dia antes e cheguei a tempo. Fui recebido e recebi 

uma refeição, alojamento, nos mostraram tudo. Tinha boas condições para poder se preparar 

melhor para estudar. 
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[André Xavier]: A formação é gratuita? 

[Formando 1]: Pagamos matrícula e internato. Já não me recordo da matrícula, mas foi um 

valor menor que 500,00MT, penso que foi por volta de 100 a 250,00MT. O internato foram 

3.000,00MT válido por todo ano. Quando entramos, em 2015, havia a possibilidade de pagar 

esse valor em duas prestações, mas agora já não permitem. Isso me facilitou muito porque eu 

não estava em condições de pagar todo valor assim que entramos e começamos a estudar. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os outros formandos? 

[Formando 1]: Durante a formação eu fiz um esforço de criar um relacionamento saudável 

com os meus colegas e tenho muita coisa que poderia falar. Na primeira reunião que tivemos 

com a Direção, depois de umas duas semanas, no auditório, quando o Director era o Dr 

Narciso Eduardo nós fomos surpreendidos com uma chamada na reunião, chamaram o meu 

nome. Então, quando me levantei me disseram que foi escolhido para ser o Adjunto do Chefe-

Geral e que se trabalhasse bem, no seguinte seria o Chefe-Geral. Então, eu trabalhei com o 

Chefe-Geral.  Eu vi que o meu relacionamento com o meus colegas contou muito para um 

líder. Então, eu acho que tive uma relação muito boa, até que acabei mesmo sendo Chefe-

Geral. Tentei sempre me relacionar bem com os colegas, com os formadores, com a própria 

Direção. 

 

[André Xavier]: Qual é o papel do Chefe-Geral? 

[Formando 1]: O Chefe-Geral auxilia o Gestor do Internato. Ele ajuda na planificação das 

atividades internas, fazer exercer as atividades planificadas pela Direção, pelo próprio 

Gestor do Internato, ele faz com que os colegas possam trabalhar, orientar as atividades e 

como sendo um formando, está dentro e vive com os formando, é o olho da Direção. Ajuda a 

identificar as necessidades. Uma vez que somos muitos é difícil a comunicação direta com o 

Diretor ou a própria Direção. Então, o Chefe-Geral fica próximo da Direção, do Diretor e do 

Gestor, qualquer coisa pode entender as necessidades dos formandos, qualquer impasse, seja 

no bloco administrativo, na área pedagógica, assim como na área da vida do internato. 

 

[André Xavier]: Quando os formandos têm alguma preocupação eles tem que colocar a si? 

[Formando 1]: Sim. Temos feito reuniões. É uma estratégia adotada para fazer recolha de 

informações. Nessas reuniões, os colegas expõem, falam diretamente daquilo que eles sentem, 

pode ser na área pedagógica, dos formadores, do diretor, do gestor ou da vida de como estão 

se sentindo. 

Nós temos liberdade de falar com o Diretor. De pedir uma reunião para que os nossos 

dirigentes estejam para nos ouvir, quais são as nossas necessidades. Mas, isso parte da área 

do Chefe-Geral, porque tem que se organizado, então se expõem todos os dados. Depois irá 

apresentar, porque nesta instituição tem espaço para tudo isso. Temos gerido assim a vida do 

internato. 

 

[André Xavier]: Os encontros entre os formandos são rotineiros ou são marcados de forma 

extraordinária? 

[Formando 1]: Não é uma rotina. Por exemplo, quando eu entrei, em 2015, o Chefe que 

estava lá não usou muito esta estratégia. Essa é uma estratégia minha. Dantes, eu me lembro 

bem que só tínhamos reuniões nos domingos. Todos domingos, depois do jantar tínhamos um 

reunião para debater todos os assunto do internato. Mas, fui vendo que havia uma 

necessidade fora do domingo por causa do tempo e criamos condições para abrir espaço 

para, em cada mês, termos um dia em que fechamos as atividades da tarde e organizamos 

uma reunião em que vamos sentar todos no auditório para também criar um espaço onde o 

colegas possam se sentir um pouco a vontade, também estimulados porque estamos a deixar 
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de limpar o pátio para estar numa reunião. Então, fazíamos isso uma vez por mês durante o 

meio da semana, porque no fim-de-semana tínhamos o direito de sair. Nós fazíamos isso, 

dependíamos da agenda de cada mês, não tínhamos uma data fixa porque aqui podiam 

acontecer imprevistos. Por exemplo, os formandos podiam sair para receber a Governadora. 

Planificávamos de acordo com a agenda desse mês, mas garantíamos que em cada mês 

tivéssemos uma reunião geral para fazermos o balanço geral do mês passado e as propostas 

de como poderemos trabalhar para o próximo mês. 

É dessas reuniões que surgiam questões que achávamos que podiam ser resolvidas pela 

Direção. Então, nós pedíamos um encontro, podia ser uma reunião só com o Diretor ou 

podia ser com todos os formadores. E isso acontecia sem problemas. 

 

[André Xavier]: Quais eram as vossas principais preocupações? 

[Formando 1]: Durante o ano tivemos várias preocupações. Eu me lembro de algumas que 

podemos citar aqui. Houve tempo em que nós queríamos entender acerca da alimentação, 

houve um tempo de crise. Então, a alimentação em si não era como estava previsto. O que 

acontecia é que nós temos direito de mata-bicho às 06H00, o almoço Às 13H00 e o jantar às 

19H00. Houve um tempo que aqui só tivemos xima, o dia todo por causa da falta de comida. 

A ideia era alternar entre xima e arroz. Então, temos comido xima de dia e arroz de noite. 

Tem sido hábito daqui, não sei quais são as políticas. Eu me lembro dessa reunião porque é a 

reunião que nós convocamos e queríamos falar só com o Sr. Diretor, que é a pessoa que nós 

acreditávamos que iria resolver essa situação. 

 

[André Xavier]: Para além dessa preocupação com a alimentação, tem outra que tenha 

constituído um caso para reunião? 

[Formando 1]: Sim. Tivemos outra, como é o caso de materiais para a limpeza. Esse tem sido 

também. Em muitas reuniões que nós falamos com o Sr. Diretor nós pedíamos materiais para 

a limpeza. É verdade que a própria instituição tem agendado reuniões com os formandos, as 

vezes a Direção é que convoca uma reunião com os formandos e aproveitamos expor as 

nossas reuniões. 

 

[André Xavier]: Fora os aspectos de natureza logística, houve alguma questão no campo 

acadêmico ou pedagógico? 

[Formando 1]: Sim. Eu me lembro que certa vez convocamos uma reunião com o Diretor e os 

formadores porque entrou aqui um formador que, na nossa forma de ver, as nossas 

constatações, ele não estava tão capacitado para trabalhar, orientar as aulas na formação de 

professores. Queremos salvaguardar os nomes. O que acontecia com o formador é que ele 

estava a implementar um ensino autoritário, um ensino da exposição. O que ele fazia? Ele 

chegava e explicava os conteúdos e ali escrevíamos até o dedo doer. Então, aconteceu isso na 

primeira semana, um mês, dois meses, até nem chegou dois meses, os colegas reclamaram. 

Todos nós estamos a ver que estamos a acabar os cadernos e não estarmos a entender nada, 

só chegar expor os conteúdos, não há ideia, não espaço para discussão, enquanto a forma de 

aulas aqui são debates, os formadores estão aqui para orientar. Então, ele contrariou tudo 

que estávamos a ver. Ficamos debatendo entre uma e outra ideia, alguns disseram que nós 

não podíamos intervir porque estaríamos a humilhar o formador. Mas, o que nós queríamos 

era uma forma de o formador saber que isso não está em ordem. No caso da nossa turma nós 

pedimos ao formador um espaço para debates, mas ele dizia que não era preciso. Isso é que 

criou transtorno até chegar ao Sr. Diretor. 

Nós pedimos a reunião, onde expomos o problema. Entramos na reunião e tivemos espaço 

para explicar o que estávamos a ver. O Sr. Diretor já havia nos instruído de como falar, 

como expor de forma a não humilhar o formador, mas expor como sendo uma ideia que 
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estávamos a ver que podia se implementar, uma vez que nós poderíamos não saber como é 

que se dá aquela disciplina. Então, o Sr. Diretor nos ajudou muito. O Sr. Diretor disse que o 

formador tinha mesmo que ver porque essa forma de trabalhar não ajuda muito e 

ultrapassamos esse problema. Ele acabou mudando e terminou muito bem. Esteve mesmo em 

patamares muito elevados, ele orientava sessões, deixava-nos elaborar os apontamentos 

daquilo que estávamos a tirar como proveito daquela aula, que era a forma mais adequada. 

Principalmente, quando se trata da formação de professores, porque ali devem criar ideias 

de como é que se pode. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os formadores? 

[Formando 1]: Temos uma relação muito boa com os formadores. Em todos anos, a Direção 

faz uma festa no início do ano. Nessa festa eles começam a nos consciencializar que a partir 

do momento que vocês estão aqui já são professores. Então, eles nos deixam num ambiente 

muito saudável. E muitos formadores nos chamam de colegas d na sala de aulas. Isso nos 

motiva, cria um ambiente muito bom. Nessa festa, os formadores dançam. A partir daí se cria 

um ambiente de paz, em que não há nenhum problema com os formadores. Isso é anual. Este 

ano não estávamos aqui, mas participei nessa festa, demorou-se um pouco por questões de 

organização devido a mudança de Diretor. A festa integra mesmo os formandos novatos.  

 

[André Xavier]: E no fim do ano voltam a fazer uma festa igual? 

[Formando 1]: Sim, mas depende da organização de cada grupo que está lá. Esta não é da 

responsabilidade da direção. A direção apenas se responsabiliza pela primeira. Mesmo essa 

responsabilidade que a direção tem é uma iniciativa, porque até os formandos contribuem 

algum valor para poder se materializar. É iniciativa deles. Mas, as outras festas ficam na 

responsabilidade dos formandos que podem fazer festa no final ou no meio do ano, isso já 

depende de nós. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os funcionários? 

[Formando 1]: É difícil de explicar bem, uma vez que alguns funcionários não tem uma 

relação direta com os formandos. Tem algumas atividades que eles fazem no seu canto, 

alguns são fechados. Mas, temos o caso dos funcionários que, por exemplo, estão na 

biblioteca com quem sempre interagimos, os que estão na cozinha, na secretaria, na 

recepção, são pessoas que sempre nós podemos avaliar bem. Mas, tem aqueles que tem ares 

particulares que chegamos a não entender se eles é que são fechados ou é porque não temos 

uma relação direta. 

Mas, de um modo geral, como disse, temos uma boa aproximação. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com a Direção do IFEA-IFP? 

[Formando 1]: Também é bom. Nunca tivemos problemas. 

 

 

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são as disciplinas que têm maior relevância na 

formação de educadores de jovens e adultos? 

[Formando 1]: Eu estava aqui a tentar buscar na memória algumas disciplinas que até 

podemos sentir quando os formadores que davam essas disciplinas saíram quando houve 

mudança do currículo, é o caso de Educação e Desenvolvimento da Personalidade, que é 

uma das unidades modulares do curso de formação de educadores de jovens e adultos, é uma 
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disciplina muito boa. Logo que se introduziu o curso de formação de professores, os 

formadores que estavam a dar aquelas disciplinas que não têm nada a ver com esta formação 

depois foram, aliás que não estão previstas. Eu acredito que aquela disciplina tinha que 

também estar na formação de professores porque os conteúdos que estão lá ajudam primeiro 

o próprio educador, que podia também o ser professore que é educador, então ajuda ele, 

constrói o conhecimento de como é que deve ver a sociedade, como é que pode se inserir 

numa sociedade, como é que pode ajudar outras pessoas a se desenvolver, assim como a 

comunidade em si. 

Além dessa disciplina, tivemos uma disciplina que é FPA, Fundamentos e Princípios 

Andragógicos. Essa já é área do próprio curso. Posso dizer que essa unidade modular é uma 

unidade modular do próprio curso de formação de educadores de adultos. Nós estávamos a 

ver os princípios básicos da educação de adultos, como orientar um adulto a aprender. Nós 

estávamos a ver os alicerces dessa educação. É onde vimos em que condições um adulto tem 

que estudar, aprender, como orientar esse adulto a aprender. Como sabemos, a um adulto 

não se ensina, simplesmente se orienta ele a aprender. E quais são as necessidades que um 

adulto pode ter e como fazer com que ele possa satisfazer essas necessidades. Então, é aí que 

nós estivemos inteirados dentro da educação de adultos.  

Além dessa disciplina, temos a última que é Concepção da Personalidade. Esta também é 

uma das unidades modulares que já não tem no curso de formação de professores. Eu sugeria 

que pudesse existir também, porque nós aprendíamos como entender a outra pessoa, como 

trabalhar com o adulto. Porque a formadora é uma pessoa muito aberta ela também podia 

orientar como trabalhar com crianças, como perceber o comportamento do outro, como 

orientar essa pessoa para que possa alcançar alguns objetivos. 

 

[André Xavier]: Que metodologias têm sido usadas pelos formadores? 

[Formando 1]: Os formadores usam métodos participativos, que envolvem debates, 

discussões, são esses métodos que os formadores usam e nos tem aconselhado que para 

educação de adultos são os métodos mais adequados, em que deixam o adulto a falar mais à 

vontade, a expor as suas experiências em relação ao que aprendeu e são essas metodologias 

que os formadores usam. 

Quando começávamos com uma sessão, o formador expunha o tema no quadro, segundo a 

criatividade que ele quer expor, alguns começam a introduzir alguma, coisa, outros 

simplesmente põe o tema e pregunta o que vocês acham, põe questões. O nosso papel é 

interagir com o formador, assim como entre nós. Introduzindo-se um tema, sempre o 

formador tem tido questões básicas sobre o tema que podemos de alguma forma criar uma 

polémica, quando um levanta para falar de uma coisa, outro pode não concordar, assim 

como concordar. Ali, o formador cria sempre formas de haver uma discussão. O papel do 

formando naquele momento é procurar criar, o formando tem que criar crescimento. 

 

[André Xavier]: O que acha dessas metodologias? 

[Formando 1]: A metodologia é muito boa. Procurei mesmo estudar na íntegra essa 

metodologia. Eu tive o livro de métodos participativos quando eu já estava no estágio, me 

ajudo muito. Me ajudou muito porque deixa o educador livre, assim como o educando, 

porque cria formas de conversar. Eu vi naquela forma de trabalhar até espaço de formar 

grupos e trabalhar em cada grupo, depende dos educandos que você tem. E isso ajuda muito 

e torna as pessoas ativas, participam todos. Eu acho que é uma metodologia muito correta. 

 

[André Xavier]: Que atividades têm realizado nas aulas teóricas e/ou práticas? 

[Formando 1]: Nas aulas teóricas dependíamos dos conteúdos. Nas aulas práticas, como é o 

caso das práticas pedagógicas, é um pré-estágio, nós formamos grupos de seis formandos 
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que são entregues a um centro de alfabetização. Nos dividimos em tarefas, enquanto um 

planifica os outros estão assistindo enquanto tem uma ficha de assistência para podermos 

tirar os pontos positivos e negativos do trabalho do colega que está lecionar nesse dia. Na 

primeira ficha nós avaliamos o dono do centro, quem está a trabalhar ali. Depois entram os 

formandos que também são avaliados através de fichas. Essas fichas entregamos ao setor 

pedagógico do Instituto. 

 

[André Xavier]: Que recursos usavam nas sessões? 

[Formando 1]: Antes disso, na sessão anterior se anuncia o tema da próxima aula. Como 

temos biblioteca e a internet (individual/pessoal), cada qual vai estudar, então pesquisamos. 

Depende do formador, alguns começam com algumas questões, cada formador tem a sua 

forma de trabalhar. E nós começamos a desenvolver segundo o que estamos a ver e 

prestamos atenção, tiramos e escrevemos aquilo que achamos que é importante. É verdade 

que alguns formadores dão síntese, mas alguns só estamos a debater, depois saem. As vezes 

os formadores digitavam e imprimiam e disponibilizavam para os formandos poderem ter, 

mas existem casos que isso não era necessário, eles escreviam alguns pontos que depois de 

um debate ele nos dava aquilo em forma de síntese ou um conteúdo já escrito. 

A turma era composta por 22 formandos. 

Nessas sessões os formadores podiam avaliar e isso fazia com que os colegas trabalhassem. 

Nós entravamos numa sessão e formadores estavam a avaliar, sem dizer que estavam a 

avaliar e no final eles diziam que estavam a avaliar. No fim daquela sessão, alguns 

formadores diziam o que cada um produziu em termos classificação, isso não era de uma 

forma geral. Alguns não faziam isso, mas diziam que a vossa nota do teste escrito não tem 

maior peso do que da participação. Realmente, a participação é controlada pelo formador, 

como é que participa esse formando. E como as notas depois tornam-se públicas, aí fica 

transparente porque todos viam como é que se está a trabalhar. Isso fazia com que todos 

formandos se preocupassem em participar e, como o formador está dentro, se houvesse 

algum que não estivesse a participar o formador podia indicar para participar. Assim, 

tornavam a aula mais ativa. 

 

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem? 

[Formando 1]: Cada formador tinha a sua forma de avaliar. Tínhamos testes escritos e testes 

orais, como esse de participação e defesas em formas de seminários. Com outros formadores 

fazíamos trabalhos que não tínhamos que defender, bastava entregar. São essas formas que 

usavam para nos avaliar. 

Nas práticas pedagógicas a avaliação era feita através dos relatórios. A avaliação é feita 

pelo supervisor do grupo. O supervisor observava a nossa atuação. Tem uma ficha que 

orienta isso. 

 

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares têm beneficiado/realizado? 

[Formando 1]: Nós temos atividades extracurriculares como a limpeza do pátio, intercâmbio 

com outros institutos. Por essa razão, nós tivemos um intercâmbio com o IMAP Eduardo 

Mondlane e com a ADPP de Chókwè. É verdade que eu não participei lá na ADPP. O 

intercâmbio que nós tivemos com o IMAP, uma parte dos formando é que veio aqui. 

Nós fazíamos um programa de atividades no qual havia um momento de entrada dos 

convidados, de canto e makwaela. É uma questão de diversão e troca de experiência. Nesses 

intercâmbios cada Chefe-Geral podia falar de como é feita articulação na sua instituição, a 

situação da logística. Tinha espaço para isso. 



185 
 

185 
 

 

No intercâmbio, os formandos podiam se fazer acompanhar por um formador da área de 

recreação. É uma atividade só para os formandos e isso fazia com que os formandos se 

sentissem mais a vontade de falarem e se divertirem. 

 

[André Xavier]: Qual é a relevância destas atividades para a sua formação? 

[Formando 1]: Essas atividades têm uma grande importância. Primeiro pelo momento de 

laser e isso é muito bom para os formandos, quem está estudar precisa de ter um tempo em 

disfarça, rir, dançar. Em segundo, é a troca de experiências. De 2012 a 2017 esta instituição 

recebeu o prêmio de melhor instituição de formação de professores. Estes intercâmbios fazem 

com que os colegas de outras instituições possam ver alguma coisa, como é que eles 

trabalham até ao ponto de melhorar a situação, para deixar o pátio limpo, o jardim, o 

relacionamento com a direção, quantos chefes vocês têm? Porquê é que não tem? Qual é a 

estratégia que vocês usam? E aquilo bem orientado, como tivemos em 2016, aquilo é uma 

boa experiência, tivemos espaço para sair, nos juntamos nos dormitórios com aqueles 

colegas de outra instituição. Além de ver os aspetos positivos, também veem os negativos 

daquilo que está acontecer e eles podem se acautelar. Então, isso ajuda muito na formação. 

Também dá ao formando o tal potencial para uma situação de investigação, de pesquisa, de 

poder ver alguma coisa e interpretar. 

Eu acho que são muito bons esses eventos. 

 

[André Xavier]: Onde está a realizar o seu estágio? 

[Formando 1]: Realizei o estágio em Chongoene. 

 

[André Xavier]: Quais são as principais atividades que tem realizado no estágio? 

[Formando 1]: Eu tinha uma turma. Primeiro, éramos dois, eu e uma colega, naquela escola. 

A instituição, primeiro, faz uma auscultação nos centros para saber quantas turmas existem e 

só manda os formandos dependendo das turmas que existem lá, para não ter muito trabalho 

de o formando ir formar uma turma lá. Na escola B tinha o primeiro e o terceiro ano. Então 

mandaram nós os dois e deram campo para cada um escolher com qual turma queria 

trabalhar. Eu trabalhei com o primeiro ano. Estive com essa turma desde inícios de 

Fevereiro até finais de Novembro. Nós tivemos uma tutora e tínhamos duas turmas, não era 

fácil deixar a ela para gerir as duas turmas. Então, ficamos e desenvolvemos com ela, 

controlamos os exames com ela. Como só tínhamos uma tutora, ela assistia a aula numa 

turma hoje, usava os critérios dela, porque as vezes não vinha, mas podia vir hoje para 

assistir a minha aula e noutro dia assistir da colega e assim sucessivamente. Quando 

chegamos ali, ela fez questão de chamar o primeiro ano, iniciamos numa segunda-feira e ela 

é que deu a aula, na semana seguinte tínhamos que elaborar o horário com eles. Numa terça-

feira demos o arranque com o terceiro ano e ela também é que deu a aula e aquela semana 

toda estavam lá a trabalhar. Depois fomos elaborando o horário com os próprios adultos. 

Trabalhávamos na segunda, quarta e sexta-feira, no período das 17 às 19. Foi uma 

experiência nova. Os adultos começaram a dizer que das 14 às 16 é um horário normal, mas 

como sabemos que o adulto tem que se sentir a vontade para poder escolher o horário que ele 

quer, criei um espaço de se sentirem mais a vontade, eu estava disposto a dar as aulas a 

qualquer hora que eles quisessem, então eles optaram pelas 17 às 19 porque seria bom, por 

ser depois de ter feito as atividades da machamba, dos que vão ao mercado, dos que vão 

cozinhar. Então chegamos a esse consenso. Nós dissemos que caso haver alguma coisa nós 

podíamos mudar. Foi muito produtivo porque participavam mesmo. 

Nas salas de aula não tinha corrente, somente tinha na Secretaria, nós fomos pedir ao 

Diretor da Escola para colocar iluminação nas salas e em pouco tempo já tínhamos 

iluminação. No início, nós encerrávamos cedo por falta de iluminação. 
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No início a minha turma tinha 13 educandos e no fim só ficaram 10, todos fizeram exame e 

foram aprovados. 

 

[André Xavier]: Na sua opinião, como está a correr o estágio? 

[Formando 1]: Foi uma experiência ímpar de trabalhar diretamente com o adulto. Foi muito 

bom para mim. Em linhas gerais, o estágio constituiu um campo de adquirir experiências de 

trabalhar diretamente antes de ter um certificado de educador profissional, já tive um contato 

com adultos, saber quais são as regras, como trabalhar. 

É verdade que no princípio eu tive algumas dificuldades, muito mais em forma de elaborar 

alguns materiais didáticos. Para além disso, a condução da própria aula em si, tive algumas 

dificuldades no início do ano. Mas, eu trabalhei no sentido poder equilibrar tudo e trabalhar. 

Parte D: Aspectos Político-Administrativos e Organizacionais 

 

[André Xavier]: Existe algum apoio social e/ou económico para os formandos (bolsas de 

estudo, financiamentos, etc.)? 

[Formando 1]: Bolsa de estudo ainda não aconteceu. Mas, para falar de algumas 

organizações que apoiam, tem. No ano passado mesmo houve uma associação, não captei 

bem o nome, que veio fazer um fogão, um lugar para podermos cozinhar, um fogão grande 

feito a blocos. O Sr. Diretor disse que aquilo é um apoio que uma organização fez para nós. 

Quer dizer que alguns que estão a apoiar. Por vezes, pode ter algum apoio que nós não temos 

conhecimento diretamente, mas aquilo como foi uma coisa visível e o Sr. Diretor nos disse 

que houve um apoio.  

 

[André Xavier]: Beneficiou de algum apoio? Em que consistiu? 

[Formando 1]: Durante o estágio recebíamos um subsídio mensal, tínhamos que receber no 

dia 5 de cada mês, mas não é o que acontecia porque eles acumulavam alguns meses. O valor 

mensal era de 3.200,00MT. 

 

 

[André Xavier]: No estágio curricular beneficia de alojamento? 

[Formando 1]: Para mim, como a escola onde eu estava é aqui perto, me disseram que podia 

ficar o internato. Mas, eu vi que podia interferir no processo de estágio. Uma vez que eles se 

habituaram a trabalhar comigo, poderiam querer que eu participasse em algumas atividades 

que possam me atrapalhar. Por isso, eu não aceitei e fui ficar lá. Quer dizer é aceitável eu 

alguém esteja aqui. 

Porque a minha escola está na vila, eu procurei um espaço para poder arrendar. Existem 

aqueles casos de colegas que saíram para Mandlakazi, aqueles locais em que as escolas têm 

residências, esses tiveram os espaços da instituição. 

 

[André Xavier]: Tem usado a biblioteca? Com que frequência? 

[Formando 1]: Sim. Eu uso quase sempre por causa da forma como temos tido as sessões. Os 

conteúdos são desenvolvidos pelos formandos para poder debater na sala, assim usam a 

biblioteca sempre. 

 

[André Xavier]: Que materiais tem consultado? 

[Formando 1]: A biblioteca está munida. Por exemplo, no nosso curso tínhamos um módulo 

de Psicopedagogia, dentro daquele módulo é onde tínhamos Desenvolvimento da 

Personalidade e Concepção da Personalidade. Então, tínhamos aquele módulo lá em geral e 
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tínhamos aqueles sub-módulos. Nós consultávamos ali. Tivemos outros manuais que 

auxiliam. 

 

[André Xavier]: Tem usado a sala de informática? Com que frequência? 

[Formando 1]: Usamos em dois módulos, um no primeiro ano e outro no segundo. Fora das 

sessões não entramos porque se tranca a sala. 

Parte E: Diversos 

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

na sua formação? 

[Formando 1]: Para mim, a formação foi ao alcance daquilo que são as habilidades, poderia 

dizer que são as competências, daquilo que estou preparado para poder fazer ou dizer que a 

preparação que tive pode satisfazer as necessidades da formação. É verdade que aqui 

tivemos o ensino e a didática de matemática, eu não me sinto inclinado nesta disciplina. No 

estágio, como trabalhei com o primeiro ano deu para gerir sem muito esforço porque são 

mesmo questões básicas, contar e adicionar, não tive grandes dificuldades. Acredito que se 

fosse com o terceiro ano eu poderia dizer alguma coisa que tenha enfrentado dificuldades 

porque não me sinto inclinado para aquela área. Mas, a didática não é tão complicada assim 

como a própria prática em si. Por isso a formação foi muito boa para mim. 

 

[André Xavier]: Tendo em conta que poderá trabalhar com o segundo e/ou terceiro ano, qual é 

a sua visão para poder superar essa dificuldade? 

[Formando 1]: É verdade que tudo depende da entrega. Eu me lembro que quando estava a 

fazer a 12ª classe em Massinga, certa vez eu sai com média 4 no primeiro semestre, à 

Matemática. Um professor fez uma reunião com todos os que tiveram menos do que 10, então 

disse para podermos expor o que estava a acontecer, se o problema estava com ele ou 

conosco. Eu me lembro que aquele foi um lugar em que os colegas ficaram em silêncio, mas 

eu me levantei e disse que o professor dava bem as aulas, ia ao alcance do que é necessário, 

o problema é que eu era burro na Matemática. Ele respondeu que não volta a dizer mais que 

você é burro a Matemática, na verdade isso depende de como você pensa em relação a uma 

determinada disciplina, se você se posiciona a trabalhar aquilo que você não consegue tem 

que se colocar numa posição de quem quer superar. Aquele professor disse muita coisa. Ele 

disse que quero lhe lançar um desafio: em todos os trabalhos eu vou dar, você é a primeira 

pessoa a apresentar no quadro. Eu sai com média 12 por causa daquele esforço que eu fiz e 

atenção que o professor já tinha comigo, então superei. 

 

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa? 

[Formando 1]: Sim, tenho. Na parte da educação de adultos, há um sistema que está em 

vigor, em que a alfabetização só tem primeiro e terceiro ano, alguém sai do primeiro para o 

terceiro ano, não tem segundo ano. Isso é uma grande preocupação. 

 

[André Xavier]: E os conteúdos do segundo ano onde foram encaixados? 

[Formando 1]: Na verdade, aquilo é uma salada porque os conteúdos do primeiro ano são 

conteúdos de verdade para o primeiro ano e os conteúdos do terceiro ano são equivalentes a 

alguém que está na 5ª classe. Aqui, faltam conteúdos intermediários para levar alguém para 

o 3º ano. 

Por exemplo, eu vou falar da Matemática do 3º ano, nós terminamos com a divisão básica no 

1º ano, depois de termos vistos a adição, subtração e multiplicação básica, mas vai começar 
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o 3º ano logo com a geometria, depois vamos ver números mais complicados para alguém 

que terminou com números que vão até 1000, que é o máximo dele e até mesmo isso ainda 

não entendeu bem, para depois começar por 10.000 e ver coisas muito complicadas e aquilo 

traz uma disparidade. 

É por isso mesmo que eu não fiquei satisfeito porque se alguém pegar aquela turma que 

trabalhei, já no 3º ano vai parecer que eu não estava a fazer nada, vai parecer que aquele 

que estava trabalhar com esses educandos não estava a trabalhar, enquanto na verdade aqui 

falta uma orientação intermediária. 

 

[André Xavier]: Uma vez que a decisão já foi tomada, na sua opinião, qual seria a saída? 

[Formando 1]: É uma coisa que falei com meus colegas. Nós não temos como mudar porque 

vem de cima. Eu analisei isso noutro sentido, podemos não ter os manuais, mas eu como 

formado, como educador profissional, vendo que esses alunos não estão em condições de 

trabalhar lá, porque eu é que vou gerir o 1º ano, vou levar eles para o 3º ano, eu poderia 

recorrer aos livros do ensino primário se tivermos dificuldades em elaborar conteúdos, 

podem ser livros da 4ª classe. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formando 1]: De nada. 
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APÊNDICE D – Transcrição da entrevista com o Formando 2 

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado 

 

[André Xavier]: Qual é o curso que está a frequentar no IFEA-IFP? 

[Formando 2]: Eu estou a fazer o 3º ano do curso de 10ª+3, no curso de formação de 

educadores de adultos. 

 

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica anterior ao IFEA-IFP? 

[Formando 2]: 12ª classe. 

 

[André Xavier]: Antes de ingressar no IFEA-IFP, teve alguma formação psicopedagógica? 

[Formando 2]: Não. 

 

[André Xavier]: Qual é a sua experiência na área de educação de jovens e adultos? 

[Formando 2]: Quando entramos, estivemos a executar atividades internas. Depois de um 

tempo tivemos que sair para as escolas, onde estabelecemos o contato direto com os próprio 

jovens e adultos. Nesse caso, íamos para lecionar as aulas, tentar lidar com os jovens e 

adultos. No início saímos daqui e voltávamos, mas este ano tivemos que sair para o estágio, 

durante todo este ano, só terminamos neste mês de Novembro, isso desde janeiro.  

Primeiramente estava na Escola Primária Unidade 2 de Inhamissa, na Cidade de Xai-Xai. 

Fiquei lá no mês de Fevereiro e a Direção dizia que não seria fácil termos os jovens e adultos 

porque era o primeiro ano a terem um estagiário a fazer essa atividade. Nesse caso, tive um 

número reduzido de educandos, depois de tanto trabalho de sensibilização nas comunidades, 

com a ajuda da própria Direção. Só conseguimos formar uma turma de 5 educandos, dos 

quais 2 acabaram abandonado a turma, 1 deles alegou que o marido lhe proibiu e o outro 

sumiu sem dar satisfação, ficamos com apenas 3 educandos. 

A Direção procurou saber em todas escolas, quantos educandos os estagiários tinham e viu-

se que lá só havia 3 educandos. Nesse caso, fui transferida para a EPC 24 de Julho, que se 

encontra na Cidade. Aqueles 3 educandos foram aconselhados para se dirigir a escola mais 

próxima, que é a Unidade 1 de Inhamissa. Assim o fizeram, mas 2 abandonaram a nova 

escola e somente 1 continuou. Eu fui continuar o trabalho na 24 de Julho, mas não na 

própria escola. Estava a trabalhar na cadeia provincial. Eu estava a trabalhar numa turma 

de senhoras, porque lá tem regras e só uma mulher pode entrar. Os meus colegas estavam a 

trabalhar nas turmas dos homens. Sendo uma cadeia, quando entrei tinha 25 educandos, 

cada dia que passava entrava alguém ou uma das educandas saía em liberdade. Então, para 

não ter que dizer em que momento a pessoa entrou ou saiu, eu tenho a dizer que cheguei ao 

final com apenas 16 educandos. Aqueles que conseguiam liberdade não regressavam, lá é 

uma cadeia e as vezes essa pessoa não daqui, é de outro distrito. As aulas decorriam dentro 

da cadeia, usávamos um pavilhão amplo, é ali onde beneficiavam das aulas. 

Os exames finais foram realizados na cadeia. 

 

[André Xavier]: Quem disponibilizava o material didático que vocês usavam na cadeia? 

[Formando 2]: Eu é que produzia a partir dos manuais. Eu só tinha o manual de numeracia, o 

de literacia não tinha. Os manuais do educando eram fornecidos pela própria escola 24 de 

Julho. 
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Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP 

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formandos? 

[Formando 2]: Primeiro tivemos informação de que estavam sendo feitos exames do curso 

10ª+3. Para tal tinha que fazer o exame e é o que eu fiz. Primeiro fizemos o exames escrito, 

depois fizemos o exame oral. 

 

[André Xavier]: O que lhe levou a fazer este curso? 

[Formando 2]: Eu escolhi esta área porque vi a necessidade, podia ajudar aqueles que 

necessitam de ajuda. Nós estamos a ver agora, a partir do contato que tivemos com a própria 

comunidade, percebemos que a necessidade da comunidade é maior. Eu sentei e vi que podia 

ingressar neste curso para ajudar aqueles que necessitam, nesse caso as pessoas que hoje em 

dia não conseguem escrever nem ler. Para tal, suponhamos que essa pessoa tem um telefone 

e recebe mensagens e chamadas, porque não sabe ler, não pode ler aquela mensagem, não 

pode ver quem está a ligar nesse exato momento, apenas atende sem saber quem está a ligar. 

Portanto, eu vi essa necessidade, sabendo que a comunidade precisa de ajuda. Por isso 

ingressei neste curso. 

 

[André Xavier]: Beneficiou de alguma bolsa de estudo no IFEA-IFP? 

[Formando 2]: Não, não beneficiei. 

 

[André Xavier]: Tem alojamento fornecido pelo IFEA-IFP? 

[Formando 2]: Sim, tive alojamento durante dois anos. No terceiro, que é estágio, estávamos 

na comunidade. Lá dão alojamento de acordo com a situação de cada um. No meu caso eu 

estava numa casa de aluguer, eu pagava pessoalmente. Há colegas que estavam nas zonas 

recônditas, segundo eles, esses beneficiaram de alojamento providenciado pela Direção da 

própria escola. 

 

[André Xavier]: Neste momento, qual é a sua rotina aqui no Instituto? 

[Formando 2]: Nós acordamos às 04H30. Temos atividades matinais, temos a limpeza do 

nosso quintal, alguns colegas preparam o mata-bicho na cozinha. As atividades matinais têm 

a ver com a limpeza geral do próprio Instituto, também incluímos o mata-bicho. Fazemos a 

limpeza de todo recinto. 

Depois de terminar estas atividades, nós entramos nos preparativos para a graduação. 

Estamos nesse âmbito de preparação. Os ensaios iniciam as 09H00, estamos divididos em 

grupos conforme as atividades, alguns estão na parte do teatro, outros no canto coral. Esses 

ensaios são somente para aqueles que vão graduar. 

 

[André Xavier]: Partindo do princípio que vocês estão numa zona relativamente isolada, 

existe algum meio que usam para acompanhar as notícias e demais informações da atualidade 

nacional e internacional? 

[Formando 2]: Nós temos televisor no refeitório. Há regras para ver a televisão, só podemos 

ver nos tempos livres, quando tiver concluído as minhas atividades. É preciso tomar em conta 

que o silêncio total do Instituto é às 22H00, acima dessa hora não podemos estar no 

refeitório nem no bloco, não podemos estar fora dos dormitórios, temos que estar lá dentro. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os outros formandos? 

[Formando 2]: Eu diria que o um relacionamento com os outros tem sido bom. Nós aqui 

temos algumas regras. Sendo uma instituição que se encontra um pouco longe da cidade, é 
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uma zona calma, nós sentimentos a necessidade de termos uma aproximação, nós temos nos 

ajudado muito na parte dos estudos, assim como não, compartilhamos o pouco que tivermos. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os formadores? 

[Formando 2]: Diria que é mesmo formador-formando quando estamos aqui no bloco. 

Também temos aquele respeito do formando para formador. É basicamente isso. 

 

[André Xavier]: Tem outros momentos em que interagem com os formadores além daqui no 

bloco? 

[Formando 2]: Às vezes nos encontramos no refeitório ou em cada canto daqui da instituição. 

 

[André Xavier]: No caso de ter um dúvida em relação alguma aula, tem como entrar em 

contato com o formador fora da sala? 

[Formando 2]: Não só na sala que eles dão espaço para cada um expor a sua dúvida, assim 

como deixam espaço d consultarmos a qualquer momento que nós necessitamos, seja fora da 

instituição. 

 

[André Xavier]: Entre vocês têm formado grupos de estudo? 

[Formando 2]: Nós usamos várias formas de estudar. Temos os nossos grupos. Para não fugir 

muito, acabamos os mesmos grupos formados nas salas de aula conhecidos pelos próprios 

formadores porque já temos aquela familiaridade, já sabemos lidar com certas coisas, aquele 

grupo já conhece. Acabamos usando o mesmo grupo para fazer os estudos, mesmo que o 

formador não oriente. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os funcionários? 

[Formando 2]: Eu diria que a nossa relação é boa. Quando nós necessitamos de algo eles têm 

nos ajudado. Mesmo quando eles precisam de ajuda recorrem a nós e temos lhes ajudado. 

Por exemplo, na área da cozinha, para garantir o nosso almoço eles precisam da nossa 

ajuda. Nós temos que acordar às 04H00, como dizia tem alguns colegas que são escalados 

em vários setores, temos que deixar limpas as panelas para quando eles chegarem 

encontrarem aquilo tudo em boas condições. O almoço e o jantar são preparados pelos 

funcionários, enquanto o mata-bicho somos nós.  

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com a Direção do IFEA-IFP? 

[Formando 2]: No ano passado tínhamos outra direção. Saímos para o estágio e voltamos 

agora e encontramos uma nova direção. Apesar de ser nova direção, são pessoas conhecidas 

com quem já vínhamos trabalhando. A pessoa apenas mudou do cargo. 

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

 [André Xavier]: Na sua opinião, quais são as disciplinas que têm maior relevância na 

formação de educadores de jovens e adultos? 

[Formando 2]: Eu acho que todas são importantes. Como sabemos, uma sempre complementa 

a outra, sem a outra nem tudo pode estar bem. De forma separada, existem aquelas que nós 

priorizamos porque é aquilo que os jovens e adultos precisam, nós acabamos dando 

relevância a Português e Matemática. É na base desta duas disciplinas que os jovens e 

adultos podem ver o mundo de forma diferente. Eu acredito que sabendo ler e sabendo fazer 

os cálculos, daí a pessoa pode seguir em frente. É por isso que damos relevância a Português 

e Matemática. Não quero dizer que as outras não são importantes. 
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[André Xavier]: Quais os são os principais tópicos abordados em tais disciplinas? 

[Formando 2]: Na área de Português, o conteúdo mais marcante foi escrita de vogais e a 

própria leitura. Tomando em conta que este aluno do 1º ano não sabe ler nem escrever. 

 

[André Xavier]: Que metodologias têm sido usadas pelos formadores? 

[Formando 2]: Os métodos mais usados são a elaboração conjunta e o trabalho 

independente.  

A elaboração conjunta quer dizer que a elaboração do conteúdo não pode estar só baseada 

no formador, devem ter uma interligação com os formadores. Por exemplo, o formador lança 

uma questão e deixa que os formandos exponham as suas ideias, por fim o formador vê o que 

cada um disse. Em conjunto, vão ver a solução mais adequada de acordo com aquele 

conteúdo a ser lecionado. 

 

[André Xavier]: O que acha dessas metodologias? 

[Formando 2]: Eu acho que a metodologia é muito boa porque o aluno tem a possibilidade 

expor as suas ideias. 

 

[André Xavier]: Você recomendaria essa metodologia? 

[Formando 2]: Sim, eu recomendaria. 

 

[André Xavier]: No estágio, chegou a usar essa metodologia? 

[Formando 2]: Sim. 

 

[André Xavier]: Que materiais tem usado no curso? 

[Formando 2]: Para além dos materiais produzidos por nós, também tínhamos manuais. 

 

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem? 

[Formando 2]: A nossa avaliação era feita em forma de perguntas e escrita, fazíamos testes e 

tínhamos alguns trabalhos que requeriam defesas. 

 

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares têm beneficiado/realizado? 

[Formando 2]: Por exemplo, este ano introduziu-se uma nova atividade que é pilar e moer. 

Isso é feito por voltas das 16H00, pilamos e moemos milho. Para tal usamos pilão, pau de 

pilar e alguidar. Esta atividade é realizada tanto por homens assim como por mulheres, não 

há exclusão de gênero. 

 

[André Xavier]: Qual é a relevância destas atividades para a sua formação? 

[Formando 2]: Eu acho que todas atividades são importantes. Aquilo não é novidade para 

nós. É verdade que saímos de variados locais, há quem sai de casa sem saber pilar, sem 

saber varrer nem moer. Se nós fazemos isso é mais para manter aquele espírito de querer 

fazer as coisas boas. Por exemplo, se nós fazemos limpeza é para termos o hábito de deixar o 

nosso local limpo, não somente aqui no Instituto, estejamos em casa ou na comunidade nós 

temos ter esse espírito de deixar tudo em ordem. 

Isso é uma aprendizagem para nós. Para quem vinha sem saber fazer uma certa atividade, já 

está a fazer sem nenhum problema. É uma aprendizagem que também levamos para as nossas 

comunidades. 

 

[André Xavier]: Quais são as principais actividades que tem realizado no estágio? 

[Formando 2]: As atividades consistiam em lecionar, dar aulas. O foco era esse, dar aulas, 

ter o contato direto com o próprio adulto ou jovem. 
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[André Xavier]: Qual era o seu horário de trabalho? 

[Formando 2]: Sendo lá um sítio muito diferente das escolas, eu entrava às 14H00. A aula 

tinha a duração de duas horas. Nesse caso, entrava às 14H00 e saía às 16H00. Por semana 

ia três vezes, segunda, terça e quinta-feira, na quarta era dia de visitas. 

 

[André Xavier]: Fora desse horário, havia algum momento de interação com as educandas 

para esclarecimento de dúvidas? 

[Formando 2]: Eu não tinha outro momento além desse. 

 

[André Xavier]: Durante o estágio havia alguém que lhe auxiliava? 

[Formando 2]: Estava sozinha. Lá havia um colega que lecionava o 3º ano masculino, ele era 

o meu tutor. Mas, ele tinha uma turma na escola primária, de manhã tinha uma turma na 

cadeia e de tarde dava na escola primária. Eu acabei ficando ali sozinha. Ele não tinha 

disponibilidade de tempo. Eu tinha a diretora pedagógica há quem podia aproximar em caso 

de dúvida. Mas, dentro da cadeia estava sempre sozinha. 

 

[André Xavier]: O que achou dessa experiência de trabalhar numa cadeia? 

[Formando 2]: Eu devo dizer que no início não foi fácil porque nunca tinha entrado naquele 

sítio. Logo que disseram que eu tinha que trabalhar lá, primeiro parei para pensar, mas eu 

aceitei. Eu fui, mas a verdade não foi fácil ter que enfrentar aquelas senhoras. Às vezes eu 

tinha aquele contato com elas, mas por estarem sufocadas com os seus problemas acabavam 

não respondendo algumas coisas que perguntava. 

Mas, durante o meu trabalho consegue ter aquele contato direto com elas e acabaram se 

convencendo e gostando daquilo que era o nosso trabalho. 

 

[André Xavier]: Vocês tinham encontros entre os educadores? 

[Formando 2]: Nunca tivemos um encontro para trocar experiências. 

 

[André Xavier]: Quem é que avaliava o seu trabalho? 

[Formando 2]: Quem vinha de vez em quando é a diretora pedagógica da EPC 24 de Julho. 

Também vieram 2 formadores do Instituto que só vieram uma vez. 

Parte D: Aspectos Político-Administrativos e Organizacionais 

 

[André Xavier]: Existe algum apoio social e/ou económico para os formandos (bolsas de 

estudo, financiamentos, etc.)? 

[Formando 2]: Nós tivemos um apoio na parte financeira. Nós tínhamos o direito de um valor 

mensal de 3.200,00MT durante o estágio. Esse é o único que tivemos. 

 

[André Xavier]: Tem usado a biblioteca? Com que frequência? 

[Formando 2]: Eu usava muito mais quando estava aqui coo interna. Depois que saí daqui 

não usei mais a biblioteca da instituição, mas sim outras lá fora para pesquisa de uma e 

outra informação no que dizia respeito as próprias aulas. 

 

[André Xavier]: Na biblioteca do Instituto o formando podia requisitar livros para usar noutro 

local? 

[Formando 2]: Não, era só para consulta ali dentro. 
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[André Xavier]: Há algum serviço de fotocópias no Instituto? 

[Formando 2]: Se temos, está a beneficiar a instituição e não aos próprios formandos. Por 

exemplo, se um formador orienta para retirar cópia de um documento, temos que sair para 

poder tirar a cópia. Procuramos saber se tem alguém que irá sair e juntamos o valor para 

entregar a pessoa que sai para tirar cópias. 

 

[André Xavier]: O IFEA-IFP tem sala de informática? 

[Formando 2]: Quando saímos daqui no ano passado tínhamos uma sala de informática. Mas, 

agora já não tem, removeram o material que estava lá e ainda não tive informação de como a 

coisa está a funcionar. 

 

[André Xavier]: Nessa altura, com que frequência usava a sala? 

[Formando 2]: Usávamos nas aulas das TICs, era nas tardes, segundo a escala de cada 

turma. Era só para aulas. Nós aprendíamos a escrever. A sala não tem internet. 

Parte E: Diversos 

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

na sua formação? 

[Formando 2]: As dificuldades que tive foi da própria biblioteca. As vezes nós queríamos 

algumas obras, mas lá não tinha. Por isso acabávamos recorrendo a internet dos nossos 

telemóveis. Eu senti a necessidade da biblioteca estar mais apetrechada, ter um pouco de 

tudo, isso para não ter aquela necessidade de ter falta de alguma coisa. Porque isso era, 

basicamente, algo que incomodava. As vezes tínhamos que sair atrás, ou mesmo recorrer aos 

nossos telemóveis. Não era um grande problema recorrer aos nossos telemóveis, porque se 

tenho é para tudo mais, mas para entrar na internet tinha que ter o seu crédito para ter os 

megabytes.  

Também, nessa parte do fornecimento desse material para ajudar o próprio formando para 

não ter sair atrás do próprio benefício para a realização do trabalho. Aquilo tornava-se um 

atraso. Às vezes era um trabalho que nós queríamos fazer no próprio dia para apresentar no 

dia seguinte e porque aqui dentro não temos material suficiente, ou porque não tive acesso a 

cópia e também não tive a oportunidade de sair, uma vez que aqui há regras, não é só 

entender e sair, nem que diga que estou a sair para tirar cópias, aquilo para a direção era 

visto como sendo uma desculpa para poder fazer qualquer coisa fora. 

Então, esse foi um grande desafio para nós, termos que batalhar muito mais para trazermos 

algumas informações. Na verdade não foi fácil. 

 

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa? 

[Formando 2]: Sendo uma instituição de ensino, deviam tentar minimizar certas coisas. Nós 

sabemos que esta instituição está muito longe da cidade, deveria se tentar de uma ou de outra 

forma termos um pouco de tudo aqui dentro para que o formando não tenha que percorrer 

longas distâncias para se beneficiar de alguns instrumentos, de algum material, que talvez 

podíamos ter aqui no Instituto. Mas, trata-se também da parte financeira para obter esses 

produtos, acabamos não conseguindo ter essas coisas. 

Eu vejo que há uma necessidade de se olhar nesses pontos, de se ver aquilo que nós não 

temos aqui dentro que podia facilitar a nossa aprendizagem. 

 

 



195 
 

195 
 

 

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista? 

[Formando 2]: A conversa foi boa. Eu diria que no início fiquei um pouco confusa, mas foi 

interessante. Na verdade havia coisas que eu me perguntava por dentro e não tinha alguém 

que me respondesse. De acordo com esta entrevista eu estava a responder, mas também 

tirava aquilo que tinha dentro de mim para poder me expressar. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formando 2]: De nada. 
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APÊNDICE E – Transcrição da entrevista com o Formando 3 

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado 

 

[André Xavier]: Qual é o curso que está a frequentar no IFEA-IFP? 

[Formando 3]: Eu estou a frequentar o curso de 10ª+3 de formação de educadores de 

adultos. 

 

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica anterior ao IFEA-IFP? 

[Formando 3]: Eu só fiz a 12ª classe, em 2010. Então, as condições não permitiram para eu 

continuar, eu fiquei 2011, 2012, 2013 e 2014.  

 

[André Xavier]: Durante esse tempo estava a tentar ingressar no ensino superior? 

[Formando 3]: Não cheguei a tentar. Sempre que eu falava com os meus pais e eles diziam 

que não havia dinheiro. Então, não tentei pressionar, porque eu via que não estavam em 

condições. Por isso mesmo eu fiquei a fazer biscatos. 

Então, quando vi que podia continuar, decidi concorrer aqui porque é perto de casa. Eu aqui 

no Distrito de Chongoene, basta passar o mercado senta-baixo, há uma entrada antes da UP. 

 

[André Xavier]: Disse que antes de ingressar no curso fazia biscatos. Algum desses biscatos 

está relacionado com a educação de jovens e adultos? 

[Formando 3]: Não. Eu trabalhava numa barraquinha. Em 2011 fui ambulante. Em 2012 é 

que comecei a trabalhar numa barraquinha. Então, tentava acumular aquele valor que 

recebia. 

Isso me ajudou um pouco. Em 2015, quando eu entrei aqui, o internamento eu paguei 

pessoalmente. Os meus pais começaram a me ajudar no ano passado. Este ano, é ano de 

estágio, temos subsídio. Durante o curso não incomodei muito os meus pais. 

 

[André Xavier]: E o seu estágio foi aqui no Distrito de Chongoene? 

[Formando 3]: Sim. Mas, é naquela zona de Nhacutsi para quem vai a Chibuto. Estagiei lá 

durante todo este ano, na mesma escola. 

 

[André Xavier]: Antes de ingressar no IFEA-IFP, teve alguma formação psicopedagógica? 

[Formando 3]: Não. 

 

[André Xavier]: Quais são as razões que lhe fizeram escolher o curso de formação de 

educadores de jovens e adultos? 

[Formando 3]: Antes de eu entrar havia um primo me que estava nesta formação. No 

princípio, não foi só da minha parte, alguns jovens da minha idade, até que nós 

desprezávamos a educação de adultos será que o adulto está interessado em estudar? Só que 

ele me disse que além da Andragogia, que está ligada a área do adulto, tem uma outra área 

que é a pedagogia. Só é Instituto de Formação de Educadores de Adultos, mas dentro da 

formação há duas áreas, que é Andragogia e Pedagogia. Então, foi quando eu concorri. 

Quando entrei vi que na verdade a educação do adulto é muito importante. 
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Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP 

 

[André Xavier]: Beneficiou de alguma bolsa de estudo no IFEA-IFP? 

[Formando 3]: Não, somente apoio familiar. 

 

[André Xavier]: Tem alojamento fornecido pelo IFEA-IFP? 

[Formando 3]: Em 2015, quando nós chegamos, havia colegas que estavam no 2º e no 3º ano. 

Então, naquela semana houve confusão porque as camas não eram suficientes para todos. 

Naquele ano tivemos mesmos que compartilhar as camas, juntando. Ao invés de ser uma 

pessoa, éramos duas. Então, nós juntávamos duas camas para serem três pessoas nas duas 

camas. Em 2015, quando nós chegamos, era complicado o nosso alojamento. 

A nossa Direção, eu acho, sentou e analisou esse caso. Por isso que, em 2016 aqueles 

estavam no 3º ano não voltaram aqui. Só voltaram para ver as listas, até alguns não se 

fizeram presentes aqui, bastava um amigo ver a lista para identificar o nome da escola onde 

iria estagiar, mandava mensagem. Depois, foram solicitados para levar módulos auto-

instrucionais. Só ficaram uma semana, depois saíram para o estágio.  

Então, já não havia confusão. Cada um na sua cama e com sua cabeceira. 

 

[André Xavier]: Esse alojamento é gratuito? 

[Formando 3]: Nós pagamos 3.000,00MT anualmente. Esse valor é muito pouco porque nós 

comemos aqui, tudo nós temos aqui. Alguém só vem de casa com roupa, sabão e Colgate45. O 

material de higiene pessoal cada um tem que comprar. 

 

[André Xavier]: O que inclui nesse alojamento? 

[Formando 3]: Temos cama, almofada, lençóis, cacifos, cabeceiras, cobertores. Cada um tem 

as suas preferências, não é obrigatório usar. Só que ao sair das camaratas de manhã, nós 

temos um modelo de acordo com o dia da semana, para não haver aquela diferença nas cores 

dos lençóis, nós usamos aqueles cobertores que recebemos aqui no Instituto, para não haver 

diferença. 

 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os outros formandos? 

[Formando 3]: O relacionamento é de uma boa forma. Aqui nós constituímos uma família, 

isto é uma família. Na medida em que alguém entra aqui, já faz parte desta família. 

É certo que um e outro podem se comportar daquela maneira, mas quando vê que da forma 

como está se comportar é uma gota no oceano porque a maioria estão num bom ritmo, 

quando tenta sair você sozinho, eu acho que isso não lhe faz bem. Nós temos aqui um bom 

relacionamento. 

Quando nós chegamos aqui tivemos muitas reuniões para discussão do Regulamento Interno 

do IFEA. A primeira reunião tivemos com o Chefe-Geral, é um daqueles que estava no 3º 

ano. Ele foi orientado para nos reunir porque a Direção ainda estava muito ocupada na 

elaboração de turmas, horário. Depois do Chefe-Geral ter saído, nós ficamos com a Gestora 

do Internato, que agora é a Diretora do IFEA. Portanto, sempre tínhamos muitas reuniões. É 

por isso que o nosso comportamento, não só o comportamento entre nós colegas, fomos 

treinados nas reuniões que tivemos, que para além do seu respeito com os colegas, cada um 

tem que se respeitar, porque quem despreza o outro significa que também pode ser 

desprezado. Então, nós tivemos essas reuniões. 

                                                 

 
45 É marca de uma pasta dentífrica (creme dental). Geralmente, os moçambicanos não têm feito a distinção entre 

as marcas e acabam por designar todas como se fossemColgate. 
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Eu acho eu aqui no relacionamento não há muitos problemas. 

Nos anos passados, a Direção dizia que quer desafiar pode fazê-lo, mas nós mandamos 

embora. No momento em que nós fomos admitidos ficamos felizes, até nossos familiares 

ficaram felizes. Agora para dizer que eu fui mandado embora por causa de mau 

comportamento é um pouco complicado. 

A Direção disse que há certos colegas que já passaram daqui e estão a ser exemplares. 

Dizem que daqui do IFEA saíram dois casais. Quer dizer que quatro colegas foram 

mandados embora, antes de eu estar aqui. Foram flagrados a namorar. Então, começaram a 

falar disso, nós mandamos embora quando alguém não entende. Eu acho que todo mundo 

começou a pôr a mão na consciência e viu não que não pode perder o curso por 

brincadeiras. É por isso que estamos aqui e no dia 8, que é sexta-feira, estaremos a graduar. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os formadores? 

[Formando 3]: Nós temos nos relacionado bem. Embora, na parte dos formadores pode haver 

um outro formador que, por dentro, esteja furioso com um e outro formando, mas uma 

discussão com toda a instituição nunca tivemos essa situação. 

 

[André Xavier]: A interação que vocês têm com os formadores, vai além da sala de aulas? 

[Formando 3]: O único lugar que nós encontramos sempre é na sala de aulas. Nós saímos 

daqui Às 12 e tal da sala e às 13 estamos no refeitório. A partir das 14 estamos nas 

atividades. E o formador não ficam aqui, depois de trabalhar vão embora, vão para as suas 

casas. A pessoa que estava muito ligada a nós é a Gestora do Internato, as vezes ela ficava 

aqui, dormia aqui no Instituto. As vezes, saía das residências para o refeitório, vir jantar 

conosco. Então, nós tivemos um relacionamento profundo com a Gestora. Os formadores têm 

disponibilizado números para o caso de haver uma dificuldade em razão de alguma 

atividade, nós ligamos para eles. De um forma particular, eu nunca liguei para um formador 

para expor questões. Sempre que ligo pra um formador são questões acadêmicas. 

 

[André Xavier]: Como tem sido o seu relacionamento com os funcionários? 

[Formando 3]: Acho que é mesmo. Temos um bom relacionamento com eles. Por exemplo, 

temos o nosso gestor, o chefe Macuácua, ele está ligado ao património da instituição e algum 

momento para ele saber o que acontece dentro dos dormitórios tem que ser a partir dos 

membros do quarto para o chefe do dormitório, do chefe do dormitório para o chefe-geral, 

do chefe-geral para o chefe Macuácua. Então, o chefe Macuácua quando vem para averiguar 

o que está acontecer, nunca chegou de uma forma agressiva. No meu quarto, por exemplo, 

quando chegamos tivemos problemas de lâmpadas. Nós falamos com o chefe do dormitório, 

que foi falar com o chefe-geral, que por sua vez foi falar o chefe Macuácua. O chefe 

Macuácua veio ao nosso quarto para ver, não nos ameaçou e nós também lhe recebemos 

muito bem, procurou o que estava a procura e tudo o que queria ver, a partir dos cacifos, 

para ver as dobradiças, se as camas ainda estão em boas condições. 

 Portanto, o nosso relacionamento é muito bom. Às vezes, nós formandos, quando não temos 

atividades de manhã, porque agora estamos no 3º ano nem sempre temos atividades de 

manhã, ficamos relaxados, nós temos ajudado a equipa da cozinha. 

O relacionamento é muito bom. 

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são as disciplinas que têm maior relevância na 

formação de educadores de jovens e adultos? 
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[Formando 3]: Todas as disciplinas que tivemos eu acho que são importantes. Dentro dessas, 

existem outras que foram mesmo de destaque, como é o caso de Concepção da 

Personalidade, que nós vimos no primeiro módulo, foi marcante para mim para área da 

educação de adultos. Outra unidade modular é Educação e Desenvolvimento da 

Personalidade, este módulo também foi marcante. 

 

[André Xavier]:O que é que lhe marcou? 

[Formando 3]: Por exemplo, na Concepção da Personalidade, houve um dia em que nós 

falamos de transtornos. Nesse dia, foi um dia especial, eu descobri que, na verdade, todos 

temos transtornos. Mesmo tendo transtorno, eu, como educador, ou os meus educandos tendo 

transtornos, há que buscar alguns princípios para gerir aqueles transtornos. 

Já estava a esquecer. Nós vimos uma unidade modular que é FPA, Fundamentos e Princípios 

Andragógicos. Quando se trata do adulto, ele tem os seus problemas, quando chega numa 

sala de aulas, o educador tem que estar em alturas de descobrir. Há que ser um transtorno 

que eu mesmo consigo lidar, eu consigo fingir, fingir mesmo, vou usar essa expressão. Então, 

o que acontece com adulto, ele pode vir de casa com os seus problemas, quando chega na 

sala de aulas, eu como educador tenho que procurar algumas bases de como lidar com o meu 

educando mesmo com os seus transtornos. Concepção da Personalidade foi marcante nesse 

sentido. 

Mas, para buscar essas bases tivemos que recorrer a uma outra unidade modular que nós 

chamamos de Fundamentos e Princípios Andragógicos. Essa unidade modular também foi 

marcante. Nessa unidade modular nós vimos como tratar o adulto. Dentro de uma 

comunidade, suponhamos que seja uma comunidade como esta que não é muito povoada, os 

adultos daqui se conhecem, basta ferir sensibilidades de um adulto, todos eles já não vem 

mais. Qualquer coisa que terá proferido, que lhe deixa frustrado, basta um desistir porque o 

educador lhe tratou mal, os adultos já não vem mais. Eles são compadres, acabou tudo, o 

centro faliu. 

A EDP, Educação e Desenvolvimento da Personalidade. Esta unidade modular também foi 

marcante. Acho que as três unidades modulares têm o mesmo objetivo. O que foi marcante na 

Educação e Desenvolvimento da Personalidade, esqueçamos um pouco o adulto e voltemos 

para o educador de adultos, ele tem que ser uma pessoa que tenha mesmo a capacidade de 

gerir os seus impulsos, vou falar assim mesmo, os seus impulsos biológicos. Por exemplo, eu 

estava a estagiar lá em Nhacutsi, além de fazer aquela missão que me levou até lá, eu posso 

estar numa outra, por exemplo, saindo da casa onde estou a viver, antes de chegar ao centro, 

passo de um barraquinha para bater um soldado e chego lá num outro estado. Ao sair de lá, 

além de ir diretamente para casa, o meu horário era das 14 às 16, eu podia esperar, parar na 

escola, para andar atrás das alunas questão na secundária, o que podia acontecer seria 

outra coisa que não tem nada a ver com a educação.  

Então, o que acontece? Eu estou a atrás da filha da minha educanda ou educando, quando 

chega em casa até pode contar aos vizinhos, ele pode contar aos compadres que o educador 

agora está atrás da minha filha. Eu não consigo me controlar, além de estar com aquela, 

estou com a filha de outra educanda minha. Isso já pode criar problemas dentro da 

comunidade. Então, na unidade modular Educação e Desenvolvimento da Personalidade nós 

vimos coisas mais ou menos ligado a isso, o educador tem que saber ser e saber estar, tem 

que saber se controlar. 

Portanto, estas três unidades modulares foram marcantes para mim. 

 

[André Xavier]: Que metodologias têm sido usadas pelos formadores? 

[Formando 3]: As nossas sessões sempre eram debates. Sempre que começava uma unidade 

modular, cada formador de uma unidade modular dava o programa, a dosificação de como 
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serão geridas as aulas. Então, nós pegamos aquilo e fotocopiadas, nos guiávamos com 

aquilo. Então, antes de entrarmos na sala, primeiro tinha que abrir o livro e ver aquilo que 

vai ser discutido. Como nós não tínhamos materiais suficientes, nós procurávamos esquinas 

onde pudéssemos navegar um pouco, podiam ser em grupo, porque nós tínhamos grupos. 

O formador quando chegava na sala nos orientava. As aulas eram desenvolvidas na nossa 

parte. O formador, depois de discutirmos, é que fazia o resumo, no caso de haver 

necessidade, porque há certos temas que o formador não chegava a intervir. 

 

[André Xavier]: Onde é que tiravam as cópias? 

[Formando 3]: Tirávamos em Chongoene ou mesmo na cidade. Há colegas que estão a viver 

na cidade, então, num fim-de-semana saía com aquele material e ia tirar cópias na cidade 

para trazer no Domingo. 

 

[André Xavier]: Para além dos debates, que atividades realizavam nas aulas teóricas e/ou 

práticas? 

[Formando 3]: Os formadores davam temas para os grupos, dependendo do módulo, alguns 

davam temas de forma individual para alguém defender. A partir do segundo módulo nós já 

começamos a planificar. Numa primeira fase, fazíamos a planificação em grupo e o grupo 

treinava uma pessoa para dar aquela aula. Depois do grupo, os temas eram divididos de uma 

forma individual, cada um tinha que fazer o seu plano para dar. 

 

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem? 

[Formando 3]: Numa primeira fase nós fizemos testes escritos individualmente. Também 

davam um tema para ser desenvolvido em grupo. Em algum momento, dependendo do 

formador, nós defendíamos aquele tema. Já no segundo módulo fomos avaliados a partir da 

maneira como o formando dá aulas, como é que lida com a turma, como é que se posiciona 

no quadro. Depois de uma certa aula dada por formando, fazia-se a análise de como é que o 

colega procedeu. A análise não era somente feita pelo formador, primeiro era a pessoa que 

estava a dar aula, como é que o formando se sentiu durante a aula, depois são os colegas e 

por fium o formador. A parte da nota era com o formador. 

 

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares têm beneficiado/realizado? 

[Formando 3]: Aqui nós temos muitos grupos, estou a falar de grupos culturais. Quando 

chegamos aqui ficamos muito tempo com os colegas que estavam a fazer o 2º ano. Então, lá 

encontramos grupo de makwaela, de canto coral e de xigubo. Então, os colegas transmitiram 

aquilo para nós. Eu acho que não sei quando irão parar porque estão sendo transmitidas, 

vou falar de geração em geração. Não sei este ano, porque este ano fiquei fora, não posso 

contar tudo. Esta é a primeira semana que estou aqui desde que saímos no ano passado. 

Nós fazíamos jogos de futebol com a comunidade circunvizinha, nós saíamos daqui para 

Xicanvelene, Marramine, Monavene e Chonguene. Não chegamos de fazer jogos um pouco 

longe por causo dos custos e o horário também.  

 

[André Xavier]: Esses jogos se enquadram numa competição? 

[Formando 3]: Não, não era um campeonato. Era apenas uma brincadeira para os fins-de-

semana. 

 

[André Xavier]: Quem era o responsável por organizar esta atividades? 

[Formando 3]: No internato são eleitos vários chefes, a partir do chefe-geral. Nós, como 

formandos, observamos que este dá para ser nosso chefe a partir da maneira de se 
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comportar. Depois a gestora é que vem com a informação de que no dia tal vamos eleger os 

nossos chefes. Então, a pessoa que sai com o maior número de votos é que fica chefe-geral.  

O chefe da cultura combina com o chefe do desporto e saem para a comunidade. Lá na 

comunidade combina-se com eles e marca-se um dia, num fim-de-semana saímos e noutro 

fim-de-semana a comunidade vem para cá. 

Para nós isso foi um pouco fácil porque apanhamos colegas que estavam cá, que conhecia 

onde é que nós devíamos jogar, já tinham uma interação com a comunidade. Então, em cada 

campo tem um certo capitão que combina com o nosso chefe do desporto e nós saímos para 

jogar. 

 

[André Xavier]: Qual é a relevância destas atividades para a sua formação? 

[Formando 3]: Bom, vou começar pelo próprio futebol. Nós, nos fins-de-semana, temos um 

tempo para sair um pouco, passear pela comunidade. Até que a comunidade podia mesmo 

nos estranhar, a partir dos jovens, dizendo que “esta gente, nós não conhecemos”. Então, a 

partir dos jogos que nós temos, eles já sabem que este vem do Instituto. Essa é uma das 

importâncias das atividades extracurriculares. 

Outra, por exemplo, podemos falar do canto coral, de makwaela e xigubo. Nós temos aquilo 

que nós chamamos de noites dançantes, que vão das 18 às 21H30, porque 22H00 é hora de 

silêncio total aqui no Instituto. O que acontece é que nós preparamos um dia qualquer e 

ficamos no refeitório a nos divertirmos, entra um grupo e apresenta o que preparou. Por 

exemplo, na recepção dos colegas do 1º ano isso é muito bom para ambienta-los. Nós 

chegamos naquelas brincadeiras, dançamos e brincamos, facilmente nos conhecemos. Temos 

também o grupo teatral.  

Mesmo ontem houve uma festa aqui no Instituto. Festa no sentido das nossas brincadeiras, 

não é uma festa oficial. Nós brincamos muito depois do jantar, houve uma peça teatral que 

prepararam para nos divertirmos um pouco. 

 

[André Xavier]: Quem é o responsável pela organização destas atividades? 

[Formando 3]: Por exemplo, na parte do teatro tem o representante do teatro, na parte do 

canto coral tem um representante, também na parte de makwaela tem um representante, o 

mesmo no xigubo. Todos eles são formandos. Em cada grupo tem um representante. Eles 

sentam e decidem o que podem apresentar numa determinada semana, dependendo de nós 

somos pressionados cá no bloco. Há certas unidades modulares um pouco volumosas, 

enquanto, por exemplo, as aulas foram previstas para serem lecionadas dentro de três meses, 

em algum momento andamos muito ocupados. Quando for assim nós aproveitamos um fim-

de-semana, porque há fins-de-semana em que o número de formandos que saem é muito 

reduzido. Então, aproveitamos o fim-de-semana para nos divertirmos. 

 

[André Xavier]: Onde está a realizar o seu estágio? 

[Formando 3]: Escola Primária Completa Mártires de Mueda.  

 

[André Xavier]: Quantas turmas estavam na sua responsabilidade? 

[Formando 3]: Eu estava a trabalhar com o 3º ano. Mas, às vezes, eu trabalhava com a 6ª e 7ª 

classes. Lá eu fui para adquirir experiência na educação. Então, o meu diretor dizia que para 

além de trabalhar com podia também trabalhar com o ensino geral. Por isso, às vezes, 

trabalhava também com 6ª e 7ª classes. 

 

[André Xavier]: Nessas classes, em quais disciplinas trabalhou? 

[Formando 3]: No princípio trabalhei com Português, Educação Moral e Cívica e Educação 

Musical. Não estava a trabalhar diretamente com aqueles alunos. A Direção me dava um 
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tema para eu preparar e trabalhar com a turma e a Direção ficava lá para ver como é que eu 

me comportava diante das crianças. Então, me davam um tema para eu preparar em casa, me 

davam livros e preparava o tema. Depois, eu ia a sala e eles ficavam somente para assistir as 

aulas e no fim diziam que “para além disto, podia ter feito isto”. 

Quando eu cheguei eu pedi, para além de trabalhar somente com a alfabetização e educação 

de adultos, mesmo que fosse por uma semana. A Direção aceitou a ideia. Então, 

trabalhamos. Por sorte a disciplina de Português calhava sempre no primeiro tempo da 

tarde, inicia às 12H15, antes de chegar a hora das 14H00 para estar na alfabetização e 

educação de adultos, eu ficava com o ensino geral. Então, a diretora-adjunta pedagógica ia 

comigo para assistir as aulas porque ela dava Português. E lá na alfabetização e educação 

de adultos estava a trabalhar com uma outra pessoa, a dona da turma, que era a minha 

tutora. 

 

[André Xavier]: Como se caracterizava o seu trabalho na alfabetização e educação de adultos? 

[Formando 3]: A minha tutora ficava na sala, mas alguns dias saía. Eu posso dizer que 95% 

do tempo que estive lá, eu trabalhava com ela. Em cada aula, no caso de ter havido algumas 

falhas, a tutora estava lá para me ajudar. No caso do ensino geral, a professora também 

ficava lá para me ajudar. Raramente fiquei sozinho. 

 

[André Xavier]: Em termos de supervisão, como era feita a supervisão pelo IFEA? 

[Formando 3]: Se a memória não me trai, só vieram uma vez. Até me ligaram para consultar 

o horário de trabalho. Eu trabalhava quatro dias por semana, segunda, terça, quarta e 

quinta-feira. Segunda-feira para Português, terça-feira era Matemática, quarta-feira dava 

Ciências Sociais e quinta-feira era Português. Os adultos estavam muito mais preocupados 

em saber ler e escrever, não se interessavam muito por Matemática.  

 

[André Xavier]: Durante o tempo que esteve lá, quem lhe avaliava? 

[Formando 3]: Na alfabetização e educação de adultos era a minha tutora. No dia em que a 

Direção e os supervisores foram lá deixaram fichas de assistência com a tutora para fazer o 

devido preenchimento, de modo a verem em que podem me ajudar. 

Lá na parte do ensino geral, tinha também uma ficha de assistência. Outro aspecto é que 

depois da Direção ter assistido as minhas aulas, deram uma assistência mútua, fizeram uma 

escala para eu ir assistir as aulas dos professores que trabalham naquela escola, por dia 

tinha assistir a aula de um professor. No decurso da aula preenchia a ficha de assistência. 

Uma vez que se trata de assistência mútua, também tinha que assistir os outros e tinha que 

ser assistido. 

Quando eu cheguei lá, a tutora estava a trabalhar com aquela turma. Segundo a orientação 

da própria escola, eles não podiam dispensar os nossos tutores. Primeiro, tínhamos que 

assistir as aulas dos nossos tutores. Quando cheguei lá, na primeira semana estava a assistir 

as aulas da minha tutora. 

A Direção disse que a assistência era para troca de experiências. Por exemplo, da maneira 

como eu estou a dar as aulas pode não ser da mesma maneira como um outro professor está 

dar esse tema. Cabe a pessoa que está assistir a aula avaliar se dá para dar a aula daquela 

maneira que viu no colega ou se dá para continuar com a sua maneira de dar aula. O 

objetivo era esse. 

 

[André Xavier]: Vocês tinham um encontro para fazer uma avaliação coletiva dessas 

atividades? 

[Formando 3]: Sim. Depois de preencher as fichas, nós sentávamos com a Direção da Escola. 

Então, nós debatíamos. Isso começou quando houve um certo fracasso em termos da 
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assimilação da matéria na parte dos alunos. Isso preocupou a Direção. A Direção decidiu 

que tínhamos que ter uma assistência mútua. 

Depois da assistência mútua, nós sentávamos para traçar algumas regras, algumas formas de 

melhorar a qualidade do ensino. 

 

[André Xavier]: Qual é a avaliação geral que faz da sua experiência no estágio? 

[Formando 3]: O estágio foi positivo. Não sei como é que aconteceu com os outros 

formandos, mas valeu a pena mesmo, a partir da recepção da Direção. Posso dizer que o 

nosso centro estava dentro da escola. A escola é que nos deu uma sala para trabalharmos 

com a alfabetização e educação de adultos. 

Então, foi positivo. Por que é que digo isso? A Direção me ajudou muito. A minha tutora me 

ajudou muito. Quando cheguei lá, eu sabia planificar, mas o modelo que nós usamos aqui no 

Instituto, lá fora não tinha peso. Então, a tutora me ajudou a perceber o plano que eles usam. 

Eu ainda me recordo, ela dizia que sempre, antes de entrar na sala de aulas, tinha que lhe 

passar meu plano. Então, chegava um pouco cedo, por volta das 11, eu dava o meu plano a 

ela. Então, ela dava algumas orientações. 

Portanto, eu acho que o meu estágio foi positivo. 

Até o Diretor da Escola fez um relatório do meu desempenho nas atividades que foram 

realizadas lá. No fim, ele disse que gostaria muito eu fosse colocado no Distrito de 

Chongoene, em particular naquela escola para continuar a trabalhar lá, não como um 

estagiário, mas como um professor. Quer dizer que, para além de eu ter gostado das minhas 

atividades, a Direção também gostou da minha pessoa. É por isso que o estágio foi positivo. 

 

[André Xavier]: Durante o seu estágio, onde estava hospedado? 

[Formando 3]: Eu sempre voltava para casa. Mas, a Direção disse que tinha uma casa. Nessa 

casa, vivia uma colega que graduou no ano passado. Uma vez que a casa dos meus pais é 

perto eu preferi voltar para casa. 

Parte D: Aspectos Político-Administrativos e Organizacionais 

 

[André Xavier]: Tem usado a biblioteca? Com que frequência? 

[Formando 3]: Sim. Naquele tempo em que nós estávamos aqui no Instituto, eu usava sempre, 

excepto às sextas-feiras, algumas sextas, porque saía para casa. Em nenhum dia nós ficamos 

sem trabalho para fazer. 

 

[André Xavier]: Nos fins-de-semana a biblioteca estava em funcionamento? 

[Formando 3]: As chaves ficavam com funcionário da biblioteca, que é um colega, é um 

formando. Então, as chaves ficavam com esse colega. No caso de querer gozar o fim-de-

semana em casa, deixava as chaves com outra pessoa que ele confia. A biblioteca fica na 

gestão dos formandos a partir das 15H30, porque os funcionários que trabalham na 

biblioteca saem. Quando chega um novo grupo de formandos, tem que se eleger um 

responsável pela biblioteca. 

 

[André Xavier]: Que materiais tem consultado? Era permitido a retirada desses materiais da 

biblioteca? 

[Formando 3]: Nós usávamos na biblioteca. Em algum momento, nós levávamos para sala de 

aulas, tínhamos que registrar no livro para o controle. Materiais como atlas, por exemplo, 

usávamos quando tivéssemos ciências sociais. Nós levávamos lá na biblioteca de acordo com 

o número de formandos para cada um ter o seu atlas. Quem ia buscar é o chefe da turma. 

Depois daquelas aulas tínhamos que devolvê-los.  
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Para além da aula, nós pedíamos para retirar o material quando tivéssemos trabalho em 

grupo. Tínhamos que devolver no mesmo dia. 

 

4. Sala de Informática 

[André Xavier]: O IFEA-IFP tem sala de informática? 

[Formando 3]: Sim. 

 

[André Xavier]: Com que frequência tem usado a sala de informática? 

[Formando 3]: No primeiro módulo tínhamos TICs – Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Então, nós víamos essa unidade modular na sala de informática. Nós íamos lá 

de acordo com o horário de aulas. Somente usávamos para aquela unidade modular. 

Parte E: Diversos 

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

na sua formação? 

[Formando 3]: As dificuldades tive no princípio. Quando eu cheguei aqui, depois de muito 

tempo na rua, era um pouco complicado e enquadra na matéria. Mas, acabei me 

enquadrando. Estou dentro. 

Sempre onde há trabalho há desafios, particularmente nessa área da educação, irei enfrentar 

no campo, no local de trabalho. Trabalhar não é fácil. 

 

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa? 

[Formando 3]: O nosso Instituto agora é IFP de Chongoene, já não é IFEA. Então, por ter 

passado de um regime um bocadinho melhor, eu penso que alguma coisa mudou. Eu acho 

que Educação e Desenvolvimento da Personalidade é uma unidade que não deviam ter 

retirado. Educação e Desenvolvimento da Personalidade é uma das modalidades que é a 

base, porque tem doutores, mestres e licenciados que se comportam como se fossem pessoas 

quaisquer. Acho que, talvez, é por não terem visto esta unidade. Nós temos professores 

“swags”, em algum momento, isso é complicado, como é que um “swag” vai chamar atenção 

a outro “swag”?, estou a falar do aluno. 

Mesmo nós, quando chegamos aqui nos comportávamos como os membros da comunidade 

não acadêmica, como vimos esta unidade modular logo no primeiro módulo no ajudou muito. 

É como Concepção da Personalidade, também está no início. 

São unidades modulares que, mesmo de uma forma particular, ajudaram muitos colegas. Em 

algum momento, nós discutíamos com as pessoas por não sabermos o que está acontecer com 

essa pessoa, até pode ser um transtorno. Eu posso levar muito tempo a discutir qualquer 

coisa que não tem nada a ver com a vida, pode ser um problema particular de uma certa 

pessoa que só se sente bem discutindo. Então, eu, como uma pessoa que já viu está unidade 

modular, não posso ter tempo para isso. Há professores que, em algum momento, além de 

estar na sala de aulas para ensinar, apertam alguns alunos com certos fins, por exemplo, as 

meninas são vítimas. 

Portanto, se o nosso governo quisesse, a Educação e Desenvolvimento da Personalidade 

podia ser uma disciplina porque tem a parte da ética e moral. É como Concepção da 

Personalidade, lá dentro tem a ética e a moral. 

Então, há coisas que acontecem ultimamente, em particular no nosso país, por falta de ética, 

falta de moral, a pessoa só pensa em si, não tem nada a ver com o outro, “o que eu faço se 

incomoda o outro não tenho nada a ver com isso, estou a fazer a minha parte”. Nós temos 
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que estar virados para a ética e a moral, apesar de ser um assunto esquecido. Uma pessoa 

pode não ser um acadêmico, mas ter uma conduta que supera a de um acadêmico. 

 

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista? 

[Formando 3]: A entrevista foi boa. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formando 3]: De nada. 
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APÊNDICE F – Transcrição da entrevista com o Formador 1  

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado  

 

[André Xavier]: Que disciplina(s) lecciona no IFEA-IFP?  

[Formador 1]: Eu dou exatamente a disciplina de OGE (Organização e Gestão Escolar).  

  

[André Xavier]: Há quanto tempo é formador no IFEA-IFP?  

[Formador 1]: Tenho sensivelmente sete anos como formador aqui no IFP de Chongoene. 

Sempre trabalhei nesta disciplina. Dantes dizer que isto aqui era IFEA, mas em 2015 passou 

exatamente a ser IFP. Portanto, desde o ano que arrancamos para cá conto praticamente 

sete anos, desde o início em 2011.  

  

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica?  

[Formador 1]: A minha formação fiz licenciatura em planificação e gestão escolar na 

Universidade Pedagógica, em Maputo.  

  

[André Xavier]: O senhor formador falou aqui duma fase em que era IFEA e depois passou 

para IFP. Para o nosso estudo, interessa-nos a fase de formação de educadores de adultos, 

portanto são esses aspetos que iremos procurar evidenciar, que é são esses que tem a ver com 

o tema que estou a desenvolver.  

[Formador 1]: Eu acho que vamos falar nesse sentido. Como eu disse, começamos em 2011, 

como IFEA, portanto tenho mais ou menos uma experiência no que diz respeito a formação 

de educadores de adultos. Para além de que, nesta altura, ainda temos uma turma do terceiro 

ano de educação de adultos que está no estágio pré-profissional.  

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP  

 

[André Xavier]: 1. Como é feito o recrutamento e seleção dos formadores?  

[Formador 1]: O recrutamento e seleção dos formadores é praticamente da responsabilidade 

da própria Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, com exatamente o 

próprio MEDH. Em princípio, existem padrões próprios, o qualificador para um professor 

ser formador. Em princípio tem que ter mais ou menos cinco anos de experiência, tem que ser 

um formador que passou exatamente pela escola primária, tem que ter trabalhado com o 

ensino primário. Não pode ser aquele que saiu da universidade diretamente para aqui, tem 

que ser um indivíduo que já tem uma larga experiência no ensino primário.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, o formador já não volta a dar aulas na escola onde estava e no 

Instituto em simultâneo?  

[Formador 1]: Enquanto estiver aqui, está efetivamente afeto aqui, não vai para outra escola. 

Tem uma afetação exatamente permanente, é formador aqui, então trabalha a tempo inteiro 

no Instituto. Portanto, é mais ou isto que diz respeito a seleção. Não é só indicar professor 

por indicar, é preciso ver o qualificador que é definido exatamente pelo MEDH, tendo em 

conta a experiência do professor, o tempo em que este professor está dar aulas, no mínimo 

são cinco ano de experiência. Para além dele ter feito a formação superior, tem que 

acumular esta experiência de cinco anos, observa-se o fato de este ter passado do ensino 

primário, ter dado aulas no ensino primário. Não é exatamente apenas o nível superior, tem 

nível superior, mas que este indivíduo tenha passado pelo ensino primário. No que diz 

respeito a esta parte de educadores de adultos, também é preciso que tenha mais ou menos 
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uma formação específica em educação de adultos, tenha um curso que fez em educação de 

adultos. Agora, acontecem aqueles casos em que um não tem essa formação, basta ter 

passado pelo ensino primário aceita-se. Mas, em princípio devia ser aquele que já fez uma 

formação específica em educação de adultos e que tenha passado pelo ensino primário.   

  

[André Xavier]: Nesse caso, aqueles que não tenham tido essa formação específica em 

educação de adultos, aqui no Instituto eles conseguem ter a possibilidade de se formar no 

sentido de adquirir essa formação que se exige?  

[Formador 1]: Bom, aqui a única coisa que se faz é exatamente trabalhar em coordenação 

com os que mais ou menos já tem esta parte andragógica.  

  

[André Xavier]: Então, é uma cooperação dos próprios formadores?  

[Formador 1]: Exatamente. É uma cooperação dos próprios formadores, não no entanto de 

que este tem que ser encaminhado.  

  

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/atualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP?  

[Formador 1]: Agora, formação dos formadores, eu não estou a entender aqui qual é essa 

formação dos formadores? Aquelas formações normais que acontecem ou exatamente se 

existe? Porque nós sabemos que não existe assim uma instituição própria para a formação de 

formadores, mas sim para a formação de professores, portanto, que são os institutos de 

formação de professores e a Universidade Pedagógica. Agora eu não estou a entender aqui 

quando fala da formação de formadores. Se tem algum programa para a capacitação?  

  

[André Xavier]: Aqui queremos saber se o próprio IFEA, em relação aos formadores que 

trabalham no próprio IFEA/IFP se beneficiam de capacitação, alguma reciclagem, alguma 

forma de estarem cada vez, por hipótese podem ser seminários ou workshops, se têm tido 

essas oportunidades que é para os formadores irem buscando mais conhecimentos para a sua 

prática do dia-a-dia? Era nesse sentido que colocava a questão.  

[Formador 1]: Bom, tem havido de fato programas de atualização, trocas de experiências 

entre formadores, porque de fato não é fácil um grupo só atuar, então precisa de entrar em 

contato com os outros colegas que é para trocarem essas experiências. Tem havido, se calhar 

por ano pode haver dois ou três encontros dos formadores. Agora, ao nível já do próprio 

Instituto também temos alguns programas de troca de experiência ou para discutirmos certas 

questões que nós achamos que precisam ser mais aprofundadas, não é, precisamos de outro 

colega para nos apoiar, então temos tido exatamente esses encontros. Esta é uma rotina 

normal.  

  

[André Xavier]: Quais são esses programas?  

[Formador 1]: Isso depende do que tem que ser tratado nessa altura. Por exemplo, há pouco 

tempo nós estávamos a discutir, foi no ano passado, discutimos a questão de uniformização 

do plano de aulas de educadores de adultos, que esse plano de aulas devia ser exatamente 

tratado ao nível das nossas turmas. Porque o que é que acontecia? Cada formador 

exatamente tinha a sua maneira de fazer o plano. Então vimos que isso não ficava bem como 

uma instituição de formação. Então tínhamos que ter um encontro para debater para termos 

um único plano, um único esquema, que praticamente vamos usar para todos nossos 

formandos. Porque não pode haver que este tem a sua maneira de tratar e o outro também, 

quer dizer isso cria umas pequenas disparidades. Então todos tínhamos que usar 

praticamente o mesmo plano. 
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[André Xavier]: Quanto tempo durou essa situação de disparidade?  

[Formador 1]: Não chegou a durar tanto tempo porque nós descobrimos logo né, descobrimos 

logo que de fato havia necessidade de a gente uniformizar isto. Então, há mais outras 

questões que quando acontecem temos que reunir para resolver em conjunto, no próprio 

fórum. Tem havido isso.  

  

[André Xavier]: Quais são os mecanismos usados para avaliar os formadores?  

[Formador 1]: Em relação a avaliação dos formadores, quais são os mecanismos usados para 

avaliar os formadores. Bom, nós temos praticamente a ficha própria, não é, que somos 

fornecidos pelos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, em que, portanto, o 

formador é avaliado a partir exatamente da sua participação, pontualidade, essas coisas todas. 

Há uma ficha própria para avaliar  

  

[André Xavier]: Essa ficha é elaborada ao nível da Secretaria Distrital?  

[Formador 1]: Sim, essa ficha vem da Secretaria Distrital para ver como é que o formador 

trabalha.  

  

[André Xavier]: Quem é que avalia o formador neste caso?  

[Formador 1]: Neste caso, aqui na instituição quem avalia é o chefe pedagógico, que trabalha 

diretamente com os formadores. Então, o Diretor do Instituto apenas vai homologar.  

  

[André Xavier]: E os formandos têm alguma participação nessa avaliação dos formadores? 

[Formador 1]: Não tem participação. Essa ficha é apenas com a Direção Pedagógica e o 

próprio Diretor  

  

[André Xavier]: Que impacto tem essa avaliação?  

[Formador 1]: No que diz respeito ao impacto que essa ficha tem, de fato tem impacto porque 

é através desta ficha que, quando se pensa, por exemplo, em promover alguém, tinham que 

pegar e ver como é que esse indivíduo se comporta. Qual é o seu desempenho? Então, é na 

base dessa ficha que se pode promover essa pessoa. E não só. Também é uma forma de a 

própria instituição fazer uma leitura e conhecer os seus formadores. É mais ou menos esse 

sentido.  

  

[André Xavier]: Na sua opinião, tem alguma mudança que o senhor pode notar que tenha 

resultado dessa ficha?  

[Formador 1]: Bom, eu acho que sim. Eu comecei a trabalhar aqui quando não tinha essa 

categoria de Instrutor e Técnico Pedagógico. Era Docente N1. Mas, com base exatamente 

nas avaliações que fui acumulando, quando juntei consegui ter exatamente esta promoção de 

Docente N1 para Instrutor Técnico Pedagógico N1. 

 

[André Xavier]: Essa promoção abrangeu a todos os formadores?  

[Formador 1]: Bem, os que concorreram tiveram. Há alguns que ainda continuam. Mas, 

também, para ser apurado depende da pontuação que você tem naquela ficha de 

classificação durante os três anos. Qual foi o seu comportamento durante os três anos? Isso 

conta para você pode ser selecionado.  
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Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos 

 

[André Xavier]: Quais são cursos ministrados no IFEA-IFP?  

[Formador 1]: O curso de formação de educadores de adultos é monovalente, é praticamente 

para os níveis de primeiro, segundo e terceiro anos. Portanto, agora se chama de nível de 

alfabetização e pós-alfabetização. Então, aqui é um curso de 10ª+3 anos, mas que se habilita 

o professor para trabalhar com os níveis de alfabetização e pós-alfabetização.  

  

[André Xavier]: Em que cursos lecciona?  

[Formador 1]: Como o curso é modular, o meu módulo sempre calha no segundo ano. Então, 

tenho trabalhado com o segundo ano, tanto nos educadores de adultos assim como nesse de 

formação de professores. É uma coincidência sim.  

  

[André Xavier]: Qual é a duração das disciplinas em que lecciona?  

[Formador 1]: Depende. Para o caso da cadeira em que estou a dar, Gestão Escolar, tem a 

duração de oito semanas. Praticamente são dois meses. São oito semanas. Mesmo no de 

formação de professores, também são oito semanas.  

  

[André Xavier]: Após concluir a disciplina, qual é a outra função que passa a desempenhar? 

[Formador 1]: Bom, aqui temos muito trabalho. Para além de estar na sala de aulas a 

orientar as disciplinas indicadas, temos a questão de acompanhar as práticas pedagógicas 

dos formandos. Então, nessa altura em que o módulo não está ocorrer, praticamente nós 

acompanhamos as práticas pedagógicas. Não só as práticas pedagógicas, também 

acompanhamos o estágio pré-profissional desses que estão no terceiro ano, porque quando 

está no terceiro ano o formando vai ficar na escola durante todo o ano. Há toda uma 

necessidade de os formadores acompanharem as atividades desses formandos que estão no 

estágio pré-profissional.  

  

[André Xavier]: Como é feito esse acompanhamento?  

[Formador 1]: Há um plano de acompanhamento, em que se formam os grupos de estudantes. 

No máximo são 12 por cada grupo. O formador pega, por exemplo, esse grupo de 12 

formandos, então acompanha, tem que acompanhar lá no terreno. Esses 12 são da 

responsabilidade daquele formador indicado, para todo ano. Para esse acompanhamento é 

preciso se fazer um plano, o formador tem que se deslocar ao sítio onde foi afeto o formando 

para assistir as aulas e falar com a Direção de modo a acompanhar as atividades que este 

faz no terreno.  

  

[Formador 1]: Esse trabalho é diário?  

[Formador 1]: Não é diário. Esse trabalho é feito exatamente em fases. Não é fácil 

diariamente ter que se deslocar para uma determinada escola. Por semestre pode ir quatro 

vezes, por exemplo, dependendo do que exatamente programou. É preciso também ver o 

número de estudantes, quanto maior o número de estudantes que tem que acompanhar 

sempre terá que ir mais vezes. Não é fácil acompanhar 12 estudantes. Porque tem que assistir 

as aulas para esses 12 estudantes em todas as disciplinas que eles lecionam. Por exemplo, se 

o estudante está trabalhar com o terceiro, sabe-se que o terceiro tem Matemática, Português 

e Ciências Naturais, então, é preciso praticamente assistir essas três aulas que é para ter 

elementos de avaliação.  
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[André Xavier]: Quem faz a avaliação dessas atividades?  

[Formador 1]: É o formador responsável, incluindo o dono da turma e o Pedagógico da 

escola. É uma ação conjunta.  

  

[André Xavier]: Qual é a finalidade dessa avaliação?  

[Formador 1]: Terminado isto, a escola faz um relatório. Então, o formador porque também 

esteve lá presente, vai produzir o seu relatório. Então são dois relatórios. Para além disso, 

há uma outra atividade, quando estão no terreno, eles têm aquilo que são módulos auto-

instrucionais. É preciso que o formador acompanhe como é que eles estudam esses módulos.   

  

[André Xavier]: É o mesmo formador?  

[Formador 1]: São outros formadores. Para quem acompanha o grupo é apenas atividade do 

estágio.  

  

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são os aspectos (ou tópicos) relevantes na(s) 

disciplina(s) em que lecciona?  

[Formador 1]: Na minha cadeira falamos exatamente da planificação do processo de ensino-

aprendizagem. Que é a partir exatamente da própria organização da escola, como organizar 

uma escola, como dirigir uma escola, como fazer a supervisão duma escola. São mais ou 

menos esses temas que são fundamentais para o próprio formando. Esse formando tem que 

conhecer efetivamente o que é isso de escola? Quais são as atividades prioritárias numa 

escola? Como é que se faz o plano de atividade de uma determinada escola? Porque sabemos 

que não formamos apenas para estar numa sala de aulas, ele pode vir a ser, por exemplo, o  

diretor da escola. Portanto, tem que exatamente conhecer o plano de atividades da escola, 

como é que se faz, como é que se dirige uma escola, os regulamentos de uma determinada 

escola. Então, são essas atividades muito fundamentais. Praticamente, são importantes para 

esse nosso formando. Ele tem que conhecer a escola porque é onde praticamente vai 

trabalhar. Então, se não conhece isso é um problema sério. Não basta só ter habilidades de 

ensinar, tem que ter esta habilidade de saber organizar aquilo que são as atividades uma 

determinada escola.  

  

[André Xavier]: Então, prepara-se o formando para a eventualidade de vir a assumir um 

cargo?  

[Formador 1]: Poder assumir e já não haver problemas, já não precisamos de submetê-lo a 

uma formação específica porque afinal de contas ele já vem com uma base.  

  

[André Xavier]: Como a sua disciplina interage com as outras disciplinas em sua aula?  

[Formador 1]: Está claro que há uma interação lógica. É preciso primeiro saber organizar e 

planificar, só depois é que vai executar. Então, há uma estreita ligação com outras 

disciplinas. Não há uma disciplina que praticamente está só. Todas interligam-se.  

 

[André Xavier]: Que metodologias são usadas nos cursos do IFEA-IFP?  

[Formador 1]: Nós privilegiamos os métodos participativos, como uma instituição de 

formação de educadores. O formador quando está efetivamente na sala de aulas não está 

para transmitir os conhecimentos, mas está para orientar como exatamente este têm que ir 

trabalhar no terreno. Nós usamos as metodologias que fazem o próprio formando ser o 

sujeito da sua aprendizagem. Distribuem-se, por exemplo, os temas, eles investigam e vem 

fazer exatamente as apresentações. Então discute-se e tira-se exatamente a conclusão. Então, 

são essas metodologias que praticamente usamos. Não é estar na sala de aulas, prontos, 

chegou ali está a dar a sua aula. Não é assim. Então, tem que partir exatamente da própria 
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apresentação do formando, então dali há de ter subsídios para dar aquilo que tem que ser a 

verdade. Depois dos formandos apresentarem, o formador vai alinhavar. Usamos essas 

metodologias. Até aqui é proibido, digamos entre as aspas, você entrou na sala, prontos está 

a falar. Não pode ser assim. Entrou na sala, coloca o problema. Coloca o tema. Quem deve 

discutir são os próprios formandos. É naquelas discussões que vão aparecer as dificuldades, 

as curiosidades. Então o formador vai esclarecer.  

  

[André Xavier]: Em termos de materiais para essas discussões, quem disponibiliza?  

[Formador 1]: Nós temos os módulos. É com base nesses módulos que o formador vai 

exatamente orientar os temas que eles devem explorar. Esses módulos têm tudo. Tem lá na 

biblioteca disponível.  

  

[André Xavier]: O formando pode retirar esse material da biblioteca?  

[Formador 1]: Usa na própria biblioteca. E o nosso sistema, trabalhamos também em 

pequenos grupos de formandos. Esses temas podem ser distribuídos em pequenos grupos. 

Cada grupo tem o seu próprio tema que vão discutir, vão amadurecer. Mediante aquilo que é 

a planificação analítica do próprio formador, então, cada grupo já sabe que no dia Y nós 

temos que apresentar o tema X. eles dispõe desse material e, também, tem outros materiais 

que auxiliam este módulo. Para além disso cada um pode procurar na internet, explorar e 

depois vir apresentar. Portanto, é mais ou menos isto que nós usamos. Porque aqui estamos a 

formar professores. O professor tem que saber ler a informação, tirar aquilo que é 

importante para o seu aluno. É a partir daqui que nós temos que criar essa habilidade. É por 

isso que nós priorizamos esses trabalhos de grupo e apresentações. 

  

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem?  

[Formador 1]: Aqui a avaliação não é em grupo. A avaliação é praticamente individual. 

Prontos, nós temos o sistema de três, são praticamente duas avaliações que nós usamos, 

sendo que nós chamamos de sumativas. No fim de uma determinada atividade avaliamos. 

Temos aquilo que é sempre permanente. Eu disse que nós priorizamos as apresentações. 

Então, quando se faz a apresentação, o professor/formador tem que estar atento para ver 

como é que cada formando apresenta. Qual é o desempenho de formando? Apesar de estar 

em grupo tem que olhar como é que cada um faz a sua apresentação. Depois temos este, 

praticamente, o teste que passa a ser individual. Aquele em grupo fizeram, apresentaram, 

mas é preciso ver como é que cada um apresenta. Não se escolhe apenas um para representar 

o grupo. Todos atuam. Se é um tema, cada um tem subpartes que vai apresentar.  

  

[André Xavier]: Nessa atuação que cada um vai fazer, tem alguma influência no resultado do 

teste individual?  

[Formador 1]: Tem alguma influência. A partir do que eles apresentam, o formador tem a sua 

parte final em que faz a síntese. É na base praticamente dessas sínteses daquilo que se 

discutiu que se elabora o teste. São aqueles conteúdos tratados que vão para o teste. Claro 

que não são todos, mas vai se fazer escolha dentro daquilo que se discutiu.  

  

[André Xavier]: Qual é a influência do desempenho do formando na apresentação em relação 

aos testes individuais? Ou seja, será que o desempenho na apresentação traz alguma 

influência na cotação que o formando terá no teste individual?  

[Formador 1]: É uma pergunta pertinente. Eu, como formador, valorizo muito mais a prática 

como critério de verdade. É verdade que no teste alguém pode estar sozinho e pode 

argumentar à sua maneira, mas quando já está-se na prática já é uma questão diferente. Eu 

considero mais o trabalho prático porque é este que eu sei que este aluno é isto quando e vai 
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entrar na turma, o seu desempenho será este. Para mim o importante é aquela prática. Não é 

aquela avaliação teórica. Então, tem mais peso a avaliação prática do que avaliação teórica. 

Na avaliação teórica nós não temos o sumo daquilo que é a realidade da pessoa. 

Conseguimos ver que afinal de contas este é assim na prática. Agora, só por teste posso ter o 

pensamento como tal, mas para tirar o frete das pessoas posso encontrar dificuldades. Então, 

é nesse sentido que é preciso observar isto. Há muitos casos, por exemplo, em que um 

formando é bom na prática, mas no teste vai ter negativa. Aí, o formador, de fato, tem que 

balancear isto, ver que de fato este, só porque falhou aqui se calhar naquele dia não estava 

bem, pode se dar o caso. Mas, praticamente este indivíduo é bom. Vale a pena esta parte 

prática do que aquela em que só tem que responder no teste.  

  

[André Xavier]: Neste caso, como será a nota final?  

[Formador 1]: É o somatório. A prática tem o maior peso na nota final. Muitas das vezes a 

nota do trabalho prático ajuda muito do que essa da escrita. O que nós temos visto aqui, de 

fato, até ficamos surpreendidos. É bom exatamente ali, mas avaliando no teste têm essa 

situação negativa. Você começa a ver o que é que de fato está acontecer aqui? Então, porque 

de fato considerou esta prática acaba apoiando exatamente o estudante. Porque este 

indivíduo é bom praticamente. Então, não pode ser penalizado ali. Agora se só você avalia os 

testes só, então, não tem aí uma avaliação completa deste formando. É preciso pegar as duas 

partes. É nesse sentido.  

  

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado?  

[Formador 1]: De fato, eles têm algumas atividades extracurriculares. É o caso dessa área da 

cultura, atividades culturais, atividades desportivas. Para além daquelas que temos como a 

educação física, que são aulas teóricas e práticas, mas temos essas extraaulas, quer dizer 

essas atividades desportivas que já não fazem parte de nenhuma aula.  

Realizam-se intercâmbios entre os formandos, saem daqui e vão jogar noutro instituto ou 

mesmo na comunidade.  

  

[André Xavier]: Qual é a relevância destas atividades para a formação?  

[Formador 1]: É só pegar a cultura. Este é indivíduo que vai trabalhar com adultos. Portanto, 

chegado lá tem que exatamente inserir-se, tem que saber exatamente inserir-se na 

comunidade mediante aquilo que está fazer aqui. Vai interligar as atividades culturais que 

ele tinha aqui com as atividades culturais que se praticam, por exemplo, em determinada 

comunidade. Há esta ligação Instituto-comunidade. Essas atividades culturais são elos de 

ligação. A cultura do Instituto e a cultura da própria comunidade. Este indivíduo porque está 

aqui não pode se achar que está fora daquilo que é exatamente a vida da comunidade. Tem 

que saber se inserir. É a partir dessas atividades culturais que ele facilmente vai se inserir na 

comunidade onde vai trabalhar.  

  

[André Xavier]: O que essas atividades envolvem?  

[Formador 1]:  Podem envolver makwaela, “xingomana”, temos “xigubo”.  

  

[André Xavier]: Tem formadores especializados nessas danças?  

[Formador 1]: Há alguns formandos que trazem esses elementos culturais para a formação. 

Por exemplo, nós temos um grupo aqui forte de makwaela, que são os próprios formandos 

que trazem para aqui e de volta transmitem para os outros. Temos a questão da música, da 

educação musical. A educação musical tem uma certa ligação exatamente com as atividades 

culturais. Temos um professor de educação musical. Ele é o responsável por essas atividades. 
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Veja que ele, se calhar nem está abalizado em makwaela, mas acaba exatamente tendo essa 

experiência que é trazida pelos nossos formandos.  

  

[André Xavier]: Pelo que percebi, essas danças são daqui da região sul. E que atividades 

culturais de outras regiões são incorporadas na formação?  

[Formador 1]: Nós, quando introduzimos esse curso de 10ª+2 de educadores profissionais, no 

primeiro ano, de fato, tivemos essa questão de recebermos formandos que vem de outras 

províncias. Tivemos aqui pessoas que vinham de Sofala, de Nampula. De fato, havia essa 

questão de trazer algumas atividades culturais de outras províncias. Mas, a partir de lá, 

eliminou-se essa questão de tirar os formandos que concorrem para aqui. Esta parte foi 

interrompida.  

  

[André Xavier]: O Instituto chegou a buscar mecanismos para esse conhecimento ficar aqui?  

[Formador 1]: Bom, naquela altura não buscamos. Não ficamos.  

  

[André Xavier]: Quais são as mudanças curriculares mais evidentes nas suas disciplinas?  

[Formador 1]: Em 2011, de fato, trabalhamos com o curso de 10ª+1 de educadores de 

adultos. Foi a primeira experiência que tivemos. No ano seguinte, em 2012, introduziu-se o 

curso de 10ª+3 de educadores de adultos. Portanto, de fato, aqui é um pouco, eu não tenho 

uma avaliação concreta porque foi um ano apenas que trabalhamos com 10ª+1 e estávamos 

a iniciar. Então, esta comparação.  

  

[André Xavier]: E no caso da sua disciplina, o que ela sofreu com essa mudança?  

[Formador 1]: Houve alguma alteração. Até posso dizer que houve uma alteração. Nos 

programas que nós usamos de 10ª+3 são um pouco diferentes. Mas, eu analisando, quase que 

não nos ajudam em nada.  

  

[André Xavier]: Os antigos ou os atuais?  

[Formador 1]: Os atuais da educação de adultos. Eu não sei se é porque ainda estava a se 

experimentar. Não sei. Até os próprios módulos não eram módulos acabados, são módulos 

que ainda estavam em draft, com muitos erros. De fato, tivemos um problema sério aqui para 

implementar esse curso de 10ª+2 de educação de adultos, exatamente por causa dos próprios 

módulos, ainda precisavam de ser bem trabalhados. Trabalhamos, posso dizer assim, 

cegamente, porque era ainda um material novo com muitos erros. Eu não sei quantos 

encontros tivemos aqui, até estivemos aqui com os próprios, com equipa responsável pela 

elaboração do material e a sua implementação. Essa equipa vinha do Ministério, era uma 

equipada Direção Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos. São programas que, 

prontos, para mim, digo que, até os programas anteriores eram melhores, os da 10ª+1.  

  

[André Xavier]: Ao se mudar de 10ª+1 para 10ª+3 abandonaram aqueles materiais e 

começaram com os novos?  

[Formador 1]: Sim.  

  

[André Xavier]: Depois de detectarem as falhas que os materiais apresentavam, que medidas 

foram tomadas?  

[Formador 1]: Bom. Íamos corrigindo à medida em que estávamos a trabalhar. Até eles 

orientavam assim, olha como nós estamos a implementar, na fase experimental, então vocês 

trabalham com esses livros e sugerem mudanças. Então, íamos trabalhando com esses 

documentos e, então, sugeríamos as mudanças. Nós sugerimos e mandávamos para a equipa 



214 
 

214 
 

 

que elaborou os manuais, que, por sua vez, voltavam a retrabalhar. Era mais ou menos 

assim.  

  

[André Xavier]: Nesse caso trabalhavam com dois materiais?  

[Formador 1]: Não trabalhávamos com dois materiais. Por exemplo, tínhamos o Módulo de 

Organização e Gestão Escolar, então, trabalhava-se com esse módulo. O formador tinha que 

efetivamente ver o que é que ali está bom, e o que é que não está bom, qual é a sua sugestão. 

Então, mandava-se para o Ministério. Então, ficava-se praticamente a espera. Enquanto não 

houver resposta, você vai trabalhando com aquele material primeiro. É verdade que aquilo 

que você precisa de imediatamente corrigir, eles tinham dito que pode se corrigir. Pode-se 

corrigir, mas é preciso mandar a informação, olha nós trabalhamos dessa maneira aqueles 

temas.  

  

[André Xavier]: Eles chegaram a atualizar esses materiais?  

[André Xavier]: Não se chegou a atualizar. De fato, aquela introdução do curso de 10ª+2 foi 

um bocado infeliz porque não houve avaliação. Extinguiu-se sem que se tenha feito uma 

avaliação. Até agora temos um grupo que vai terminar este ano, que está no terceiro ano. 

Que esse grupo é o resultado daqueles módulos usados. Ainda não se fez nenhuma avaliação 

daquele curso de 10ª+2. Mas os materiais não eram de fato bons. Precisavam de serem 

corrigidos. É mais ou menos isso que posso dizer.   

  

  

[André Xavier]: Quais são as razões que nortearam as mudanças curriculares?  

[Formador 1]: O Ministério viu que aquele curso [10ª+1], praticamente era um curso de 

pouca duração, que não era fácil formar um educador profissional durante um ano. Esse 

tempo não era suficiente para tratar todos aqueles módulos. Então, a pessoa, praticamente, 

sai sem uma formação consistente, seguro. É por essa razão que tiveram que mudar para 

esse curso de 10ª+3. Porque esse curso de 10ª+3 já dá mais tempo ao próprio formando 

porque são dois anos de formação presencial aqui e um ano de estágio. Então, dá mais tempo 

para exatamente formar esse indivíduo que vai trabalhar com adultos ao invés daquele. 

Porque a pessoa só ficava ali, tínhamos o primeiro semestre todo ele para toda esta parte 

teórica, digamos assim. Então, no segundo semestre, praticamente temos que entrar nas 

metodologias e ao mesmo tempo temos que entrar no estágio. Então, o tempo aqui não era 

suficiente para formar este indivíduo. Então, tiveram que mudar para ser 10ª+3 porque dá 

mais tempo. Com este 10ª+3 saí com nível médio e já pode ir a universidade, confere-lhe o 

nível médio. Naquela altura saía-se com o nível básico, continuava como se tivesse só a 

décima, aqui era apenas a parte profissional. De fato, houve vantagens em termos da própria 

educação. É preferível esses três anos do que um ano. Um ano é brincar com as pessoas. Não 

é suficiente para alcançar todos objetivos, sobretudo esta parte prática. Nós temos que ver a 

prática, temos que dar mais tempo. Por exemplo, este curso do novo currículo são seis meses 

de estágio integrado aqui e tem um ano de estágio pré-profissional. Antes de ir ao de um ano, 

ele tem pelo menos seis meses de estágio integrado.  

  

[André Xavier]: Onde ele faz esse estágio integrado?  

[Formador 1]: Ele faz exatamente nos centros de alfabetização de adultos. Ele vai tendo aulas 

aqui e ao mesmo tempo vai fazendo o estágio. Também sob responsabilidade de um formador 

naquele grupo de 12. Quando vai ao estágio pré-profissional faz-se uma restruturação dos 

grupos e as escolas também já não são as mesmas. São outras escolas. Até o próprio 

regulamento chama atenção a isso. As escolas do estágio integrado não podem ser as 
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mesmas do estágio pré-profissional. Até no préprofissional a pessoa pode não estagiar aqui 

no próprio Distrito de Chongoene. Pode estar em Mandlakazi, estar em Guijá.  

  

[André Xavier]: Quais são os aspectos positivos e/ou constrangimentos dessas mudanças? 

[Formador 1]: Eu penso em termos da própria permanência ser por mais tempo, sai um 

indivíduo bem preparado. Já é um vantagem. Apesar dos manuais que precisavam de muitas 

correções. Mas, este tempo de permanência é uma vantagem maior em relação a esses que só 

ficam um ano. É verdade que não tivemos um tempo para avaliar aquele primeiro curso, mas 

nós sentimos que, por exemplo, no segundo semestre quando eles entravam no estágio 

integrado, eu sentia que alguns alunos, alguns formandos ainda voltavam com pequenas 

dificuldades na parte de lecionação. Já com este eu sentia que de fato houve mudança. A 

pessoa volta aqui exatamente preparada para trabalhar com adultos. o tempo não era 

suficiente. Havia formandos que ainda voltavam com algumas lacunas visíveis, mas agora 

sentimos que os formandos voltam com uma formação completa. Um ano lá no terreno, as 

coisas mudam muito.  

  

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares?  

[Formador 1]: É o próprio Ministério. Mas tendo em conta a realidade vivida. Sempre as 

mudanças curriculares têm a ver com o desenvolvimento político, sociocultural, por aí em 

diante. Aquilo que éramos dantes não somos agora. Temos que rever os nossos currículos 

tendo em conta estes desafios.  

Parte D: Diversos  

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

no seu trabalho?  

[Formador 1]: De fato aqui, foi essa questão de trabalharmos com esses materiais que ainda 

precisavam de serem melhorados. São materiais que ainda estavam a ser testados. Foi um 

trabalho muito árduo, não foi fácil. Mas acabamos ganhando uma experiência.  

  

[André Xavier]: O Instituto teve alguma participação na elaboração da primeira versão desses 

materiais?  

[André Xavier]:  O nosso Instituto não participou porque ainda não existia quando se fez o 

estudo para elaboração desses materiais. Nós somos fomos os homens que implementamos, 

mas não participamos diretamente na elaboração. Mas, há alguns Institutos, é o caso do 

INEA da Beira que participou na elaboração. Apenas tivemos a oportunidade de fazer 

correção sobre esses materiais, mas não houve uma atualização, um documento final. Não 

tivemos. Até agora continua em draft. Já não usamos porque esses estão no terceiro ano.  

  

[André Xavier]: Qual é o seu impacto na formação de educadores de jovens e adultos?  

[Formador 1]: Eu acho que o impacto é positivo. Nós formamos até, quando por exemplo, 

estamos a acompanhar o estágio pré-profissional, algumas Direções louvam aquilo que são 

as atividades feitas por nossos formandos aqui. Então significa que há um bom trabalho que 

está sendo feito. Eu acho que é um bom impacto na comunidade. Os próprios adultos que 

trabalham com estes nossos estagiários, de fato, falam bem desses nossos estagiários. Até há 

um distrito, portanto, o nosso formando que está lá, está praticamente ao cuidado dos seus 

alunos. Esse é nosso, trabalha bem conosco. Lhe acolheram de uma boa forma. Então, 

significa que os ensinamentos que tiveram aqui, de fato, tem um bom impacto na comunidade. 

A comunidade recebe de boa forma. Então significa que há um bom impacto.  
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[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa?  

[Formador 1]: Já se eliminou esta parte. Podia até muita coisa a dizer. Com uma razão. Eles 

têm razão de extinguir este curso. Eles dizem o seguinte, o próprio nosso formando quando 

sai daqui para lá, já não vai continuar com as turmas de educação de adultos. Este acaba 

pegando as turmas do ensino geral. É por essa razão que eles extinguem esse curso. Eu acho 

que é positivo extinguir. Aliás, não estão a extinguir na totalidade. Uma parte vai ser 

incorporado no novo currículo que está ser desenhado, portanto, a parte andragógica. A 

parte andragógica diz respeito as metodologias de ensino de adultos. Portanto, os Institutos 

de Formação de Professores terão que trabalhar este elemento que é para sair um professor 

completo, capaz de trabalhar com as crianças e ao mesmo tempo trabalhar com adultos.  Eu 

acho que é lógico. Não vale a pena a gente continuar com os Institutos de Educação de 

Adultos que estão a formar pessoas que depois vão trabalhar com o ensino de crianças.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, está a dizer que o número de graduados acaba sendo superior que 

as próprias necessidades?  

[Formador 1]: Não é superior. Essa questão de educação de adultos não é uma questão muito 

fácil porque é para trabalhar com uma pessoa que tem outras atividades. Não é fácil lá no 

terreno termos turmas de educação de adultos. É um exercício muito grande. É preciso 

mobilizar. Há certos educadores profissionais que são graduados, chegam lá no terreno e 

formam uma turma, mas as pessoas desistem e acabam sendo integrados no ensino geral. 

Então, porque é que não se pode formar um indivíduo que tem entendimento de educação de 

adultos e pode também trabalhar no ensino geral? Não é um dado que estávamos a 

ultrapassar o número. Não. É por causa desta dificuldade do decurso das atividades de 

educação de adultos. É uma atividade política essa. Não é fácil. Nós dissemos vamos 

mobilizar as pessoas, vamos alfabetizar, mas, no fundo, no terreno não é fácil. Olha o 

camponês diz eu não tenho tempo agora, tenho que ir a machamba. Se é tempo de colheita. 

Até há outro que diz, mas eu estou a estudar para quê? Eu já sou velho. Então é uma 

atividade muito difícil. Vale a pena formarmos uma única pessoa com esses dois elementos, a 

parte de educação de adultos e a parte de educação da criança. E assim este vai trabalhar. 

Foi exatamente como o Ministério pensou. É mais ou menos esse comentário que eu queria 

fazer.  

  

[André Xavier]: Muito obrigado pela sua colaboração.  

[Formador 1]: De nada  
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APÊNDICE G – Transcrição da Entrevista com o Formador 2  

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado  

 

André Xavier]: Que disciplina(s) lecciona no IFEA-IFP?  

[Formador 2]: Eu leciono a disciplina de Educação Física e sua Metodologia.  

  

[André Xavier]: Há quanto tempo é formador no IFEA-IFP?  

[Formador 2]: Estou como formador desde 2004 até 2010 no IMAP Eduardo Mondlane. E 

agora estou como formador aqui desde 2012.  

  

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica?  

[Formador 2]: A minha formação acadêmica é Licenciado em Ensino de Educação Física e 

Desportos.  

  

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP  

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formadores?  

[Formador 2]: Eu posso dizer que há um documento, há umas normas que preconizam que 

para ser professor no IFP tem que ter um mínimo, acho que são cinco anos de professorado 

no ensino básico, de primeira a sétima classe. Mas, também que ser um professor que se 

distinguiu e que tenha o grau de licenciatura. Tem que ter passado pelo ensino primário, que 

é de primeira a sétima classe, e depois ter o grau de licenciatura, mas tendo também se 

revelado como um bom professor.  

  

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/actualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP?  

[Formador 2]: Eles têm feito esses programas de capacitação. Mas cinge-se mais quando há 

alteração de currículo. É onde são mais visíveis. Mas, sempre tem havido essas capacitações, 

tanto ao nível interno bem como quando aparecem pessoas do INDE, do Ministério, têm feito. 

No ano passado não foi bem visível devido essa crise. Mas sempre têm havido essas 

formações. Este ano tivemos, em especial com essa revisão da primeira classe, estivemos na 

Beira com professores de português, matemática e educação física. Mas, fora disso os outros 

colegas têm participado.  

  

[André Xavier]: Quais são os mecanismos usados para avaliar os formadores?  

[Formador 2]: Nós temos SIGEDAP, que ao nível do Estado avaliam-se todos os funcionários 

do Aparelho do Estado e há indicadores do desempenho ali que de fato observamos. A pessoa 

formula aquilo que é a planificação das atividades que vai realizar consoante aquilo que é o 

programa de lecionação e no fim de cada ano avalia-se. Mas, aquilo devia ser feito 

semestralmente, mas como é trabalhoso.  

  

[André Xavier]: O formulário de avaliação é comum ou tem um específico para o setor da 

educação?  

[André Xavier]: Não. É o mesmo para o Aparelho do Estado.  
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[André Xavier]: Que impacto tem essa avaliação?  

[Formador 2]: Depois da avaliação atribui-se uma nota. A pessoa ali compromete-se a 

melhorar porque aquilo é avaliado em termos de notas. Imagine que eu seja avaliado e tenho 

12. Pode haver necessidade de ascender a um cargo ou de ser nomeado ou de continuação 

com os estudos. Eles buscam nessas avaliações e vêm qual foi o desempenho de cada um.  

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos  

  

[André Xavier]: Em que cursos lecciona?  

[Formador 2]: Eu, pelo menos, quando entrei no IFP era IMAP na altura, ministramos o 

curso de 10ª+2 anos. Vim para aqui apanhei o curso de 10ª+1 ano. E depois desse curso de 

10ª+1 ano passou para este de 10ª+3 anos, tanto do IFEA bem como do IFP. Agora temos 

esse curso de 10ª+3, eu não sei se pode se dizer que leciono porque nós temos estudantes que 

estão no estágio, esses que estão no terceiro ano da formação de educadores profissionais, 

nós fazemos os acompanhamentos, mesmo a correç~çao dos portfolios, os relatórios deles.  

  

[André Xavier]: Qual é a duração das disciplinas em que lecciona?  

[Formador 2]: A disciplina de Didática de Educação Física para o curso de formação de 

educadores profissionais tinha a duração de 20 semanas. Já agora, praticamente neste de 

formação de 10ª+3 anos estou a trabalhar desde o primeiro ano até, é modular, estou a 

trabalhar desde o primeiro módulo até ao último módulo que é o oitavo. Há também aquela 

componente prática e há também das didáticas. Só uma particularidade, eu não sei como é 

foi concebido este currículo.  

  

[André Xavier]: Qual é a relevância da(s) suas disciplinas na formação de educadores de 

jovens e adultos?  

[Formador 2]: Eles têm dado a sua participação. Eu acredito que neste curso de formação de 

educadores de jovens e adultos tem a ver com a alfabetização e ali trabalham com adultos. A 

própria disciplina, nesse curso não tem muita relevância porque o adulto praticamente é lhe 

difícil porque vem da machamba, mandar a ele fazer exercícios é um pouco difícil. Já para a 

formação de professores tem muita relevância porque é através do movimento que eles 

aprendem, saber estar, saber ser, essas coisas todas.  

  

[André Xavier]: Como a sua disciplina interage com as outras disciplinas em sua aula? 

[Formador 2]: No ensino da educação física há interdisciplinaridade com a educação 

musical. No ensino do movimento comporta danças, jogos tradicionais, danças tradicionais. 

Na educação musical há essa interação. Quando se ensina nós fazemos ver aos nossos 

formandos que é possível ensinar a geografia a partir da própria educação física, ou a 

história, é possível quando se fala, por exemplo, do surgimento do futebol, onde é que surgiu 

o futebol ou basquetebol, eu falo do país, mas falo também daquilo que é a localização 

geográfica, o ano, isso tem a ver com a história. E mesmo, quando se fala do corpo humano é 

possível retratar certas partes que tem a ver com Português, na aula de Português se estuda 

o corpo humano.  

  

[André Xavier]: Que metodologias são usadas nos cursos do IFEA-IFP?  

[Formador 2]:  Aqui as metodologias que muitas vezes são usadas são daqueles métodos 

ativos e participativos. É só se for a ver nas salas de aulas, mesmo a própria disposição das 

próprias carteiras, já te dá entender que ali há uma interação. O próprio aluno é que busca o 

conhecimento. O professor ali é mediador, é que faz a síntese daquilo que eles trazem como 

conhecimento. Os métodos são mesmos participativos e ativos também.  
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[André Xavier]: Em que consistem estas metodologias?  

[Formador 2]: Nós chegamos e problematizamos. Imagine que eu tenha um tema a tratar, 

quando falo da socialização, o desporto como meio de socialização, o desporto como meio de 

integração do homem na sociedade, o desporto como meio de transmissão de valores éticos e 

morais, eu lanço uma provocação e eles, de fato, vão pensando, vão dando suas ideias de que 

forma é que o desporto pode servir para a transmissão de valores éticos e morais ou de que 

forma é que o desporto poderá contribuir para a transmissão ou para aquisição de valores 

que tem a ver com a terapia e a saúde. Eles, a partir disso vão desenvolvendo e o professor 

sintetiza aquilo que eles disseram. 

  

[André Xavier]: Em que medida o formador tem a liberdade de modificar ou adaptar as suas 

escolhas metodológicas?  

[Formador 2]: O próprio método não é estático. Consoante aquilo que é a realidade dos 

alunos, a características do alunos, a própria idade, o professor de fato usa esse método. 

Tenta, mas quando vê que o próprio formando, aquele método não lhe chega pode de fato 

fazer alterações, mas no sentido de melhorar a aprendizagem do próprio formando. Mas a 

metodologias têm sido participativas e ativas. Mas, há momentos em que chegas numa turma 

e os alunos ficam frios, tentas provocar desta e daquela forma, acabas já usando um outro 

método, ou expositivo ou um outro método que é indutivo. Mas, no grosso modo os métodos 

mais usados são os participativos e ativos.  

  

[André Xavier]: Habitualmente, como é que costuma preparar as atividades da sua disciplina? 

[Formador 2]: Na minha disciplina a eu tenho a componente teórica e tenho a componente 

prática. Quando de fato se trata de componente teórica busco aquilo que são os conteúdos 

teóricos para fundamentar aquilo que a na prática pretendo. Na prática nós damos mais 

metodologias, não estamos aqui para formar bons jogadores ao nível do Instituto de 

Formação, mas dotar o formando de metodologias que o permitam ensinar ao aluno a 

executar uma determinada habilidade técnica, saber jogar, essas coisas todas. E, de fato, eu 

costumo dizer aos meus formandos que há uns 17 ou 20 anos eu conseguia fazer flick-flack, 

mas hoje em dia eu já não estou em altura de fazer flick-flack para demonstrar ao aluno. 

Procuro nos alunos aquele que, de fato, possa fazer e eu a partir das metodologias que já 

acumulei eu posso estar a fazer ajuda para que o formando possa fazer. Não é 

necessariamente, não é imperioso que o próprio professor demonstre aquele exercício. Isso 

tem a ver com as idades. Mas, pode buscar um aluno, um formando, para demonstrar aquilo 

que é o gesto técnico. A prioridade é ensinar o outro a fazer, não é ser um excelente executor.   

  

[André Xavier]: Que materiais tem usado nas suas aulas?  

[Formador 2]: Os materiais que usamos são bolas, mecos, cordas, bastões, balizas, essas 

coisas todas.   

  

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem?  

[Formador 2]: A avaliação tem duas componentes. Tem a componente teórica que é a partir 

dos testes e a componente prática também, que é a partir de várias demonstrações. A 

componente prática tem a ver também com aquela parte em que o próprio formando pode dar 

a sua aula, a simulação de aula. Fora disso, mesmo alguns exercícios contínuos que temos 

dado, obrigamos que o aluno tenha o domínio desses exercícios para poder ministrar. São 

exercícios contínuos que são feitos de uma forma aeróbica, o que não existe muito esforço.  
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[André Xavier]: Qual é a influências dessas avaliações na formação?  

[Formador 2]: Aqui, todas as disciplinas contam para a nota final porque estão no âmbito da 

formação. Essa disciplina tem o mesmo peso que todas disciplinas. Se não consegue ter uma 

nota igual ou superior a 10 valores, esse aluno é retido ou reprova. Porque se formos a ver o 

currículo ao nível do ensino primário, todas as disciplinas são ministradas e aquelas cujas 

metodologias também estão dentro da disciplina é porque são disciplinas que são 

preponderantes no ensino primário. São parte integrante do currículo. Por isso não sabendo 

essa disciplina isso tem implicações na nota final.  

  

[André Xavier]: Ele faz um exame final?  

[Formador 2]: Quando eram da educação de adultos eles faziam um exame em cada 

disciplina. Mas, agora nesse curso de formação de professores, como é um curso modular, 

não há assim um exame por disciplina. Vence o módulo quem tem 10 no fim do módulo, três 

meses aproximadamente.  

  

[André Xavier]: Como lida com os diferentes tipos de formandos?  

[Formador 2]: Sempre nossa cadeira, no fim de cada aula, fazemos uma análise de cada um. 

Tento elogiar aqueles, mas buscando também os fracos para que nas aulas seguintes possam 

dar o seu emprenho. De fato, há aqueles alunos que quando tu dás o exercício, a execução é 

daquelas monótonas, mostra desinteresse, mas no fim eu tenho que criticar esse aluno de 

modo que nas próximas aulas melhore o seu desempenho. Mesmo na própria aula eu costumo 

criticar, tal fulano está aqui conosco ou não. Mas no fim, depois faço referência a 

participação de cada um.   

  

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado?  

[Formador 2]: As atividade extracurriculares englobaria provavelmente também a produção. 

Na minha cadeira, as atividades curriculares Têm a ver com a participação dos estudantes 

nas atividades desportivas de lazer. Aqui sempre participam. Têm promovido intercâmbios 

desportivos com outras instituições, têm jogado com a comunidade. O desporto, acima de 

tudo, aqui no Instituto serve para aqueles momentos em que não têm outras atividades para 

não estarem a enveredar por práticas não adequadas a formação. Eles jogam, brincam, 

porque há vários tipos de jogos, jogos tradicionais, têm se envolvendo também em danças, 

palestras. Aqui no Instituto não é lá muito em que atividades extracurriculares decorrem. 

Mesmo a própria produção. Há aquela produção que é ministrada como disciplina. Mas há 

aquela produção do internato também, porque tem que produzir algo para comer. É certo 

que por vezes as duas coisas acabam se misturando. Mas o internato também tem a sua parte. 

Mas, também temos docentes que se envolvem nessas atividades.  

  

[André Xavier]: Essas atividades são programadas ou ocorrem de forma esporádica?  

[André Xavier]: São programadas ao nível do Instituto. Tem um momento próprio que elas 

devem ocorrer.  

  

[André Xavier]: Qual é a relevância destas atividades para a formação?  

[Formador 2]: A relevância é aquilo que denominamos saber ser, saber estar e saber fazer. 

Essa componente entra em todas as fases. Quando joga sabe lidar-se com o colega, sabe 

respeitar aquilo que são as regras do próprio jogo, sabe também conviver com os outros, 

criam amizades nas suas deslocações. E saber estar, sabe valorizar aquilo que estima, o 

amor ao próximo. Essas coisas todas.  
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[André Xavier]: Quais são as mudanças curriculares mais evidentes nas disciplinas em que 

atua? 

[Formador 2]: Nós começamos com o currículo de 10ª+1, mas foi de pouca dura. Depois 

entramos com o currículo de 10ª+3. No ano em que entrei, estava a terminar o 10ª+1. Não 

cheguei a trabalhar com 10ª+1.  

  

[André Xavier]: Quais são as razões que nortearam essas mudanças?  

[Formador 2]: Eu creio que a formação de 10ª+1 era um ano de formação. Não dava aquela 

consistência em termos do domínio dos conteúdos, assim, dos processos de ensino-

aprendizagem. Quando os anos são aumentados é mais para potenciar as habilidades de um 

formador ou de um professor, é para poder iniciar essas aprendizagens que serão úteis no 

desempenho da sua atividade. Eu penso que é isso que pretende.  

  

[André Xavier]: Quais são os aspectos positivos e/ou constrangimentos dessas mudanças? 

[Formador 2]: Eu só vejo os aspetos positivos. Tudo concorre para o bem, para que o nosso 

formando desenvolva as atividades com segurança, desenvolva as suas atividades com maior 

certeza, porque os anos de formação concorrem para que a pessoa tenha mais robustez no 

tratamento dos conteúdos. É certo que o próprio currículo por vezes vem 10ª+3, mas os anos 

de formação são dois anos ou um ano e meio porque tem aquele estágio pré-profissional e já 

tem o estágio também integrado, tem metade aqui na formação e outra metade já lá a dar 

aulas.  

  

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares?  

[Formador 2]: Acho que é o MINED, é o Ministério. Aliás, o INDE é que é o fazedor, mas 

quem propõe essas alterações curriculares acho que é o Ministério.   

  

[André Xavier]: Qual foi a participação do Instituto?  

[Formador 2]: Nenhuma. Até me recordo do curso de 10ª+2, eles trouxeram tudo já feito, 

incluindo os materiais, mas mal feitos também. Nós quando verificamos havia grupos 

especializados a cada disciplina, fomos verificando que não é nada daquilo que a formação 

exige. Eles o que é fizeram: entraram na internet andaram a baixar coisas que estão fora 

daquilo que é o contexto. Nós tivemos que refazer na formação de educadores de adultos. 

Mesmo esse currículo de formação de professores que está em curso, nenhum foi chamado 

para participar na elaboração. Eles desenharam isto ou conceberam, nós somos fomos 

chamados para executar. Mas deparamos com alguns problemas mesmo ao longo da 

execução deste currículo.  

Parte D: Diversos 

  

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

no seu trabalho?  

[Formador 2]: Eu digo que este curso ainda tem muitas lacunas. Está ver o que é trabalhar 

em módulos de três em três, são dez semanas ou doze semanas o mais tardar. Nos três meses 

a pessoa tem que fazer portfólios, os estudantes fazem portfólios. Mesmo o próprio professor, 

porque são três meses ali no calendário cronológico, mas em termos de atividades são 

poucos dias. O que eles deviam fazer é voltar aquele regime anterior, semestral no 

tratamento de disciplinas, pelo menos daria um tempo para o aluno entender. Semestral ou 

anual, deviam fazer isso.   

Este modular dá muito trabalho. Veja só. Nós agora, assim que eu estou a dizer temos muitas 

atividades. Na semana passada as aulas terminaram. Eu tenho oito turmas, tenho que 
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corrigir portfólios e é um calhamaço para cada estudante para um professor corrigir os 

portfólios. Eu não sei se aquilo é um portfólio. Os nosso estudantes pegam no caderno para 

aquilo. É uma nova sebenta e aquilo não é nada de fato. E é um instrumento de avaliação do 

estudante. Mas aquilo, de fato, eu não vejo a relevância daquilo.  

  

[André Xavier]: Qual é o seu impacto na formação de educadores de jovens e adultos? 

[Formador 2]: São as lacunas que trazem esses currículos. Eu não sei se não novas 

modalidades de avaliação. Deu aula e nós mandamos fazer o portfólio. Mas, os nossos 

alunos não têm aquela capacidade de tentar resumir. Porque até podia ser dessa forma, 

resumido. A partir do estudo que faz, resumir cada aula, mas eles passam de novo aquilo 

tudo como apontamento para o caderno.  

  

[André Xavier]: Esse portfólio é diário?  

[Formador 2]: Devia se todos os dias, mas em jeito de resumo. Mas, o que eles fazem, deixam 

até. Porque nem sempre têm tempo para fazer isso. Já no fim, quando se exige o portfólio é 

quando pegam o caderno e copiam tudo e vem entregar ao professor.  

  

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa?  

[Formador 2]: Praticamente, o que devia se fazer é inserir a andragogia na formação de 

professores. Agora já não aquela separação. Antes havia IFEAs, mas os IFEAs todos foram 

extintos. Agora o que é que acontece? O que está existindo agora é a formação de 

professores e aquela componente do adulto. Por isso tem a psicologia para trabalhar com 

crianças e andragogia para trabalhar com adultos. A formação é multifacetada, são dotados 

de conhecimento do adulto e conhecimento da criança. O que gostaria de acrescentar é que 

de fato se fizessem o rebate mesmo os professores de psicopedagogia desses conteúdos para 

que saiam os nossos formandos aptos para trabalharem tanto com adultos bem como com as 

crianças.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, o que está dizer é que o curso está mais inclinado para trabalhar 

com crianças?  

[Formador 2]: O próprio Instituto vem Formação de Professores, mais virado para o ensino 

primário, de primeira a sétima classe. Mas, tratam-se as formas de como trabalhar as duas 

faixas etárias. Eu acredito que não se bate muito pelo adulto, olha-se mais para a criança. 

Mas, também faz sentido. Mesmo esse professor que é formado pelo IFEA não tem no quadro 

um enquadramento específico, há um quadro legal que o nomeia quando chega na escola, só 

pode trabalhar como professor. Já lá na educação de adultos ele vai como quem vai fazer 

horas extras, apesar de ter curso de formação de educadores de adultos. É ele enquadrado 

como um professor primário e trabalha no ensino primário. Quando vai para lá, ele pode até 

na escola ser o responsável pela AEA, porque ele é educador de adultos, ele tem essa 

formação média e lá na escola ou no centro pode ter alfabetizador e ele pode ser responsável.  

  

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista?  

[Formador 2]: De fato é uma entrevista pertinente. É um estudo interessante. Neste momento 

como já está extinta a formação de educadores de adultos, acho que seria melhor focar no 

cômputo geral, tanto para adultos como o ensino primário porque o IFEA já está extinto.  

 

[André Xavier]: Muito obrigado.  

[Formador 2]: De nada. 
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APÊNDICE H – Transcrição da Entrevista com o Formador 3  

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado  

 

[André Xavier]: Que disciplina(s) lecciona no IFEA-IFP?  

[Formador 3]: Estou a lecionar a Língua Portuguesa e sua Didática.  

  

[André Xavier]: Há quanto tempo é formador no IFEA-IFP?  

[Formador 3]: No Instituto estou a trabalhar a seis anos.  

  

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica?  

[Formador 3]: Licenciatura em Ensino da Língua Portuguesa.  

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP  

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formadores?  

[Formador 3]: O recrutamento é mediante uma ficha que tem lá os requisitos. Então, os 

Serviços fazem o recrutamento segundo as exigências, que são os anos de experiência, o nível 

de formação e outros requisitos.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, antes de começar a trabalhar aqui no Instituto já vinha 

lecionando?  

[Formador 3]: Já vinha lecionando. Já lecionei no ensino primário e no ensino secundário. 

Por acaso é um dos requisitos ter lecionado no ensino primário. Já lecionei também no 

ensino secundário.  

 

[André Xavier]: Quanto tempo lecionou antes de vir para cá?  

[Formador 3]: Antes de vir. Eu comecei a trabalhar em 2002. Vim para cá em 2012.  

 

[André Xavier]: Em 2012, então, encontrou o primeiro curso?  

[Formador 3]: O primeiro curso foi de um ano, em 2011. Eu entrei já no currículo de 

formação de educadores de adultos.  

 

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/actualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP?  

[Formador 3]: Em relação a capacitação de professores, programa como tal, que determina 

de tanto a tanto é capacitação, eu acho que não existem. Mas, temos tido algumas formações. 

Eu acho que deviam ser regulares, porque sentimos essa parte mesmo de atualização. Em 

algum momento, chegamos a introduzir algum currículo sem antes sermos preparados. Então 

sentimos essa falta. Temos tido capacitações, mas não são regulares.  

 

[André Xavier]: Quais são essas capacitações?  

[Formador 3]: Muitas das vezes é em relação a mudança do currículo mesmo, tanto da 

formação assim como do ensino primário. Por exemplo, há pouco tempo tivemos uma 

formação na Beira em relação à mudança do currículo do ensino primário.  

 

[André Xavier]: Foram todos ou apenas alguns formadores é que participaram?  

[Formador 3]: Todos não, apenas alguns, isso dependendo da área e do objetivo da 

formação.  
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[André Xavier]: Por exemplo, na área que é língua portuguesa, foram todos?  

[Formador 3]: Sim, como somos dois fomos todos.  

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos  

 

[André Xavier]: Em que cursos lecciona?  

[Formador 3]: Em relação aos cursos, temos 10ª+3 para educação de adultos e 10ª+3 para 

os professores primários. Os educadores de adultos já estão no estágio. Esse de formação de 

professores para o ensino primário é que está correr agora.  

  

[André Xavier]: Qual é a duração das disciplinas em que lecciona?  

[Formador 3]: Em relação à duração das disciplinas, como o nosso regime é modular, as 

disciplinas são lecionadas de dez em dez semanas. Os módulos ocorrem de dez em dez 

semanas.  

  

[André Xavier]: Isso tanto no de educadores de adultos como nesses que estão a implementar 

agora?  

[Formador 3]: Não. Depende da carga da unidade modular. Por exemplo, essa que estamos a 

dar agora, Promoção de Leitura. Aliás, não mencionei. Já agora, Promoção de Leitura no 

Ensino Primário é uma unidade para o ensino primário.  

  

[André Xavier]: Esse módulo também faz parte da formação de educadores de adultos? 

[Formador 3]: Não. Para educadores de adultos temos Literacia. Nessa, os formandos já 

estão no estágio, já não está a decorrer.  

  

[André Xavier]: No intervalo entre os módulos, qual é a atividade que o formador realiza?  

[Formador 3]: O intervalo dos módulos é de uma semana. É muito pouco tempo e só permite 

que o professor faça correções e a pauta.  

  

[André Xavier]: E formando tem alguma atividade nesse tempo?  

[Formador 3]: É que no ato das correções, o formando tem que estar presente, tem que estar 

por perto porque há algumas recomendações. As vezes tem que mudar isto mais aquilo. É por 

isso que eles não têm férias nessa semana, tem que ficar aqui no Instituto para o caso de 

alguma solicitação pelos formadores.  

  

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são os aspectos (ou tópicos) relevantes na(s) 

disciplina(s) em que lecciona?  

[Formador 3]: Há conteúdos da disciplina, essa disciplina até podemos dizer que é uma 

disciplina específica. Falamos de Literacia e falamos da Língua Portuguesa. Esta disciplina 

integra quase todas as disciplinas. O aluno aprende e faz a integração das disciplinas. Então, 

há muitos aspetos relevantes nesta disciplina. Eu penso que a principal é esta da integração 

de outras disciplinas no currículo. Para além de que é nesta disciplina que os alunos vão 

aprender como lecionar a produção das letras, como tratar as situações. Essa Literacia é 

diferente da Língua Portuguesa, está separada com didática e tudo. Então, aqui na Literacia 

temos todos os conteúdos numa única unidade modular, por isso era mais extenso que as 

restantes.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, Língua Portuguesa é para o curso de formação de professores 

enquanto para os educadores de adultos é Literacia?  
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[Formador 3]: Sim. Engloba tanto os aspetos da Língua Portuguesa e da Didática. 

  

[André Xavier]: Que metodologias são usadas nos cursos do IFEA-IFP?  

[Formador 3]: As metodologias são participativas, em que o aluno trabalha. Temos a 

componente teoria e a componente prática. Para além de estar com o aluno na sala de aulas, 

também tem aquelas aulas práticas. 

  

[André Xavier]: Na sua disciplina, em que consistiam esses métodos participativos?  

[Formador 3]: Os métodos participativos consistem em por o formando dentro do conteúdo, 

ele faz a aula. A aula não é do professor chegar, tem aquelas em que o professor vai dizer 

isto e aquilo que é a base, mas nas aulas de Literacia o aluno é o centro da aprendizagem. 

Aprendemos também brincando, trabalhos em grupo, trabalhos aos pares e por aí fora. O 

aluno sempre está dentro daquilo que é o processo.  

  

[André Xavier]: Em que medida o formador tem a liberdade de modificar ou adaptar as suas 

escolhas metodológicas?  

[Formador 3]: Aqui, o formador tem aquilo que chamamos de avaliação diagnóstica. Então, 

sempre tem que adotar os conteúdos naquilo que é a realidade do aluno. Então, a realidade é 

que vai ditar como trabalhar. Sempre há inovações, dependendo daquilo que é o aluno. O 

nosso maior ganho requer que o aluno, para além de estar na sala de aulas, faz as práticas, 

vai ao terreno e voltamos para discutir aquilo que vê e aquilo que é a teoria que tratamos na 

sala de aulas.  

  

[André Xavier]: No caso da Literacia, como funcionam essas práticas?  

[Formador 3]: É assim. Tem um período de práticas pedagógicas, eles vão observando as 

aulas, aquele processo todo. Primeiro vê a escola, o que é que tem, depois observa as aulas. 

Então, depois tem uma fase em que eles lecionam lá, na companhia dos professores e seus 

tutores. Então, isto ajuda em algum momento já quando voltam a sala de aulas, discutimos os 

mesmos aspetos. Acho que é por aí.  

  

[André Xavier]: Habitualmente, como é que costuma preparar as atividades da sua disciplina? 

[Formador 3]: Nós temos um grupo de disciplina. Então, é no grupo de disciplina que 

discutimos alguns aspetos. Como é que trabalhamos alguns conteúdos, então, 

compartilhamos. Este grupo parte mesmo da produção do plano analítico. Então, produzimos 

o plano analítico e os planos quinzenais e discutimos aquilo que são as aulas e os 

instrumentos a usar.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, trabalham os mesmos conteúdos em simultâneo?  

[Formador 3]: Sim. A seleção de textos, das obras é feita pelo grupo de disciplina e ajuda de 

alguma forma a superar uma e outra dificuldade porque, em algum momento, se trabalhar de 

forma individual temos poucos recursos na biblioteca. Então, partilhamos isto para 

melhorar.  

  

[André Xavier]: Que materiais tem usado nas suas aulas?  

[Formador 3]: Com “materiais” a que se refere?  

  

[André Xavier]: Refiro-me a tudo aquilo que está à sua disposição, tudo aquilo que usa nas 

suas aulas.  

[Formador 3]: Nós das línguas, posso até dizer que é nosso lema, cada aula tem um material 

concretizador próprio para essa aula. Nós construímos o material, além dos textos que nós 
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levamos a sala de aula para podermos interpretar. A base para Língua Portuguesa é o texto. 

Se é um texto, tem que ser acompanhado do seu material próprio. O professor produz o 

material, temos até produzido o material com os formandos. Quando é aquela fase de 

simulações. Se eu digo ao aluno para ter o material, é porque primeiro eu tenho que ter, usar 

esse material, mostrar como é que se prepara esse material. É partir desse material que 

conduzimos as nossas aulas, assim como eles também devem usar.   

  

[André Xavier]: Pode dar exemplo de um dos materiais usados?  

[Formador 3]: Vamos supor que estamos a introduzir a leitura e a escrita. Nós partimos do 

texto, mas esse texto pode ser acompanhado por uma imagem. O aluno tem que produzir 

cartazes. Para além disso, estamos a ensinar as sílabas. Então, nós produzimos sílabas de 

modo a por o aluno a ler. Se eu junto essa sílaba com a outra como é que lemos. Podemos 

colocar no chão, na carteira e o aluno seleciona. Aí já temos certeza que o aluno já conhece 

a sílaba "ma" quando junta “ta” é “mata”. Produzimos esse material, para além do quadro 

de pregas. Fornecemos esse material aos alunos e os alunos vão formando sílabas ali no 

quadro de sílabas. São vários materiais.  

  

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem?  

[Formador 3]: Temos a avaliação contínua e temos a sumativa. Para além daquela avaliação 

que é diária, das apresentações dos trabalhos, tem testes escritos que o aluno realiza. No fim 

tem o portfólio que ele vai construindo, que é o espelho de toda atividade do módulo.  

  

[André Xavier]:  Qual é o peso desta avaliação diária?  

[Formador 3]:  Não posso avançar as porcentagens agora.  

  

[André Xavier]: Tem algum regulamento que regula isso?  

[Formador 3]: Sim. O verbete que nós usamos já tem lá esse tipo de avaliação. As 

apresentações têm uma porcentagem, os trabalhos em grupo, os testes escritos, por aí fora, e 

o próprio portfólio. O portfólio tem lá os relatórios dos seminários, tem lá o relatório do 

módulo, a própria organização do portfólio. Esses itens todos tem lá a sua porcentagem.  

  

[André Xavier]: Como lida com os diferentes tipos de formandos?  

[Formador 3]: Como dizia, primeiro o professor faz uma avaliação diagnóstica, tem que 

adaptar-se à realidade, adaptar-se aquilo que é cada formando. Vamos supor, há aquele 

formando que gosta muito falar, mas pode acertar pouco. Então, o professor tem que fazer 

esse estudo, essa análise para saber qual é a inclinação desse formando. Pode submetê-lo 

num teste escrito e este formando, no teste escrito, não apresentar um aproveitamento, em 

contrapartida é esse formando que é participativo e tudo mais. Então, o professor avalia 

esses aspetos todos, alia esses aspetos, mas tem que procurar construir um formando único.  

  

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado?  

[Formador 3]: Realizam muitas atividades. Tem canto e danças. Em dias comemorativos têm 

apresentado essas atividades, “xiluva” e por aí fora. Tem várias atividades 

extracurriculares.  

  

[André Xavier]: Como se inserem essas atividades na Literacia?  

[Formador 3]: A Literacia é tudo nê. Vamos supor que estamos a falar de textos didáticos, 

não paramos por aqui na sala de aulas. Como temos formandos de várias regiões, para além 

daquilo que é a produção do texto em si fazem essa atividade fora da sala de aulas. Em 

algum momento até tentamos trazer aquilo que é a gastronomia, cada grupo vai preparando 
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aquilo que é prato típico da sua região, então eles partilham. Deixamos esse espírito de no 

terreno, com os seus educandos fazerem sentir-se, porque o educando só de saber como 

prepara “jamo” a partir da manga, se é época de manga cativa-lhe mais a vir a escola 

porque aprendeu alguma coisa que vai beneficiar a sua família e a sua comunidade. É por 

isso que eu dizia que a Literacia é tudo. É mais ou menos por aí.  

  

[André Xavier]: Quem é responsável por fazer a mediação destas questões culturais que cada 

um traz para as atividades? Ou se tem memória de alguma experiência onde tenha observado 

um choque de culturas?  

[Formador 3]: No princípio houve várias situações, porque nós tínhamos aqui formando do 

norte que, sei lá se é por não saber mesmo, para usar as casas de banho era problema sério, 

para usar o garfo e a faca era um problema sério. Então, tinha que se verificar esses aspetos. 

Durante o almoço, por exemplo, tinha que estar alguém que mostre é “assim assim”, ou entre 

eles mesmos sentam numa mesa e aos poucos foram adaptando. Na disciplina como tal tive 

aquelas situações em que, por exemplo, estávamos a preparar um prato, aquela “xima” de 

farinha de mandioca, para algumas zonas aquilo é caricato preparar aquele tipo de “xima”. 

Nós tentávamos fazê-los provar, a necessidade consumir cada prato. Mesmo em sala, ainda 

em teoria mesmo, alguém apresenta o seu texto, fala de um tipo de prato que para os outros é 

estranho. Então, a reação é outra, então, tentar mediar, mostrar que cada região tem os seus 

pratos típicos e que é mesmo igual a um outro prato típico de outra região.   

  

[André Xavier]: Quais são as mudanças curriculares mais evidentes nas suas disciplinas? 

[Formador 3]: Eu acho que a mudança mais evidente é esta, na educação de adultos nós 

tínhamos Literacia e agora nós temos a Língua Portuguesa. A abordagem dos conteúdos é 

diferente. Olhávamos mais para o adulto apenas, como é que o adulto aprender. Aqui na 

formação do adulto já temos esta separação.  

  

[André Xavier]: E agora que estão a trabalhar com formação de professores, tem essa visão de 

olhar para os adultos?  

[Formador 3]: Temos. Inclui também, só que a metodologia de trabalho para adulto é 

diferente. Em Literacia já não abria esse espaço de como trabalhar com crianças, 

evidenciávamos apenas a parte do adulto. Agora trabalhamos os dois aspetos. Estes vão sair 

com as duas bagagens.  

 

[André Xavier]: Quais são os aspectos positivos e/ou constrangimentos dessas mudanças? 

[Formador 3]: Eu acho que é positivo porque o aluno sai a ganhar. Apesar de não ser assim 

diferenças muito notórias. Eu acho que na formação de professores o aluno sai mais a 

ganhar em relação a formação de adultos porque olhávamos mais ao adulto e não ao ensino 

no seu todo. Este tem mais conteúdo a explorar.  

  

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares?  

[Formador 3]: É o Ministério.  

  

[André Xavier]: Vocês tiveram participação nisso?  

[Formador 3]: Essa questão de mudança de currículo é complicada. Participação como tal? 

Nós tivemos uma formação, não sei antes para mudança deste currículo. Mesmo os manuais 

para o ensino primário, trazem já preparados. Então colocamos lá as observações. Cabe a 

eles ter em conta. Muitas das vezes quem faz o currículo são os outros. Nós os formadores 

sentimos essa parte. Acho que devíamos fazer parte porque somos o grupo que lida 

diretamente com os alunos. Nós sentimos essa falta de participação por parte dos 
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formadores. É verdade que primeiro fazem estudos, ouvem os formadores, mas que no 

momento exato de elaboração dos manuais deviam fazer parte. Não sei se fazem parte, mas 

eu nunca ouvi. Tem sido reclamação de muitos formadores nesses encontros. Só a pouco 

tempo é que um grupo direcionado para trabalhar com Matemática e Ciências Naturais, os 

japoneses vieram avaliaram os formandos e avaliaram os professores, fizeram essa avaliação 

e voltaram com os resultados da avaliação. Houve necessidade de voltar avaliar os 

formandos. Acho que esse currículo já terá mesmo aquilo que é a realidade.   

Parte D: Diversos  

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

no seu trabalho?  

[Formador 3]: Desafios, dificuldades como tal, eu acho que acabamos avançando aqui. Se 

introduzimos um currículo há necessidade antes preparar os formadores para lidarem 

melhor com esse currículo e preparar os materiais para o aluno. Eu acho que também temos 

dificuldades porque as nossas bibliotecas não estão apetrechadas. Então, em algum momento 

ficamos limitados. Para lecionar os conteúdos temos que recorrer a internet. A internet não é 

como ter a obra primária. Então, se fizessem mais capacitações, o professor precisa de uma 

formação permanente.  

  

[André Xavier]: Essa internet é disponibilizada pelo Instituto?  

[Formador 3]: Não temos internet aqui. Cada um arranja-se.  

  

[André Xavier]: Temos uma sala de informática?  

[Formador 3]:  Eu diria que sala de informática temos. Temos a sala, mas não tem internet, 

só tem os computadores.  

  

[André Xavier]: Quem usa a sala?  

[Formador 3]: É a professora da disciplina. Nós temos computadores na sala dos formadores, 

mas há esse problema de internet. Tem que procurar de forma individual. Está dar muita 

falta. Os nossos módulos, muitas das vezes não têm aquela bagagem necessária, aquela 

exigência em que o professor vai pegar naquilo que são os objetivos e encontrar lá aquilo 

que é em termos de conteúdos. Sempre o professor tem que procurar. Então, ao procurar uma 

das saídas seria essa, ter acesso a internet e as obras.  

 

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa?  

[Formador 3]: Eu acho que a formação de educadores de adultos, em algum momento, era 

benéfica na medida em que o formando, estava direcionada a lidar com adultos, já sabia 

como lidar com o adulto em todos sentidos. Eu acho que, em algum momento, é pena que este 

currículo não continua, ajudaria em algum momento, aquilo que é a integração de um adulto, 

aquilo que é a mudança de comportamento do adulto porque se este formando está 

preparado mesmo para trabalhar com o adulto e faz essa sensibilização do adulto para o 

centro e prepara de forma a responder as necessidades da comunidade. Não é só aprender a 

ler e escrever, tem que responder as necessidades da comunidade. Porquê é que eu venho a 

escola. Qual é o benefício de vir a escola. Se resolvo um problema que é problema da 

comunidade também sente-se valorizado. Não é como este adulto dizer que eu não sou capaz 

porque não sei ler, não sei escrever, não sei fazer isto mais aquilo. Acho que é um dos ganhos 

desta formação de jovens adultos. Em algum momento temos jovens desencaminhados em que 

os professores no geral não olham para este jovem, não olham para estes jovens. Se temos 
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pessoas direcionadas para aquele grupo alvo para mim era um benefício muito grande e 

contribuía de alguma forma para aquilo que é a mudança de comportamento deste jovem 

adulto.  

  

[André Xavier]: No que se refere a empregabilidade, qual é a sua percepção em relação aos 

graduados?  

[Formador 3]: Por enquanto, os nossos formandos todos estão a trabalhar. Conseguimos 

contratar a todos. Só que em algum momento alguns são desviados para trabalhar com o 

ensino primário. Só que temos em algum momento sensibilizado a eles e voltamos a repisar 

durante as nossas visitas fazemos perceber aos diretos das escolas que há necessidade desses 

trabalharem com os adultos. Para além de que eles já sabem como sensibilizar o adulto para 

vir a escola. Por mais que o educador de adulto não tenha turma, ele já está capacitado em 

formar esta turma. Então, temos feito essa sensibilização aos diretores das escolas e outros 

acham que é desperdício ter um educador de adultos só trabalhar com uma turma de AEA 

mesmo durante do estágio, só estar lá num período não está fazer nada, então acabam dando 

uma turma de ensino primário, fica com as duas em simultâneo, em algum momento não tem 

essa outra turma de educação de adultos, atribuem-lhe uma turma de ensino primário. Há 

situações em que está numa escola que ainda não tem uma turma de alfabetização. Ele tem 

que criar essa turma, tem que se sensibilizar, seja para dar no mercado ou noutro sítio 

qualquer. Só que os diretores das escolas acham que é um desperdício.  

  

[André Xavier]: Qual é a alegação que ele tem para achar isso?  

[Formador 3]: Nós temos tido encontro com os diretores e tentamos mostrar a importância da 

alfabetização. Esta área é muito difícil, acham que é uma área complementar. É normal 

chegar numa escola, o pedagógico ou o diretor da escola não sabe dizer nada da 

alfabetização, é tudo com o professor.  

  

[André Xavier]: Quando eles dizem que é tudo com o professor, o que é isso implica? 

[Formador 3]: Em norma, os diretores das escolas devem fazer o acompanhamento das 

turmas de alfabetização porque ele têm exames também no fim do período. Temos a 

alfabetização e a pós-alfabetização. Então, eles têm tido os exames. Mas, durante o ano, eles 

negligenciam. É normal diretor da escola ou o pedagógico não saber quantos alfabetizandos 

existem na sua escola. Mas isso é para alguns. Os outros já sabem. Mesmo no estágio pré-

profissional tem uma turma do ensino primário. O que acontece é que o professor é 

contratado como professor do ensino primário. Não há esta categoria de educador de adulto. 

É contratado como professor igual a qualquer outro professor Docente N3. Então, os 

diretores dão uma turma como um professor qualquer. Então, cabe já a ele valorizar aquilo 

que é a sua formação. Mesmo tendo uma turma do ensino primário, ele como educador de 

adulto deve procurar formar a turma que lhe diz respeito. Em algum momento, deve dizer a 

eles que este tem que ter uma turma de alfabetização. Se lhe dão uma turma, essa turma é 

uma turma extra, mas a sua turma é esta de alfabetização. Mas, em algum momento eles têm 

feito o contrário. É mesmo por aí de valorizarem aquilo que é a formação, a educação de 

adultos. Mas, com esta formação de educadores de adultos, eu acho que tendem a melhorar.  

  

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista?  

[Formador 3]: Eu achei boa.  

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formador 3]: De nada. 
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APÊNDICE I – Transcrição da Entrevista com o Formador 4  

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado  

 

[André Xavier]: Que disciplina(s) lecciona no IFEA-IFP?  

[Formador 4]: Eu estava a lecionar a disciplina de Matemática.  

  

[André Xavier]: Há quanto tempo é formador no IFEA-IFP?  

[Formador 4]: Comecei a trabalhar aqui em 2012, a trabalhar como formadora em 2012.  

  

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica?  

[Formador 4]: Sou formada em Matemática, licenciada em Matemática na UP.  

Parte B: Política Institucional do IFEA-IFP  

 

[André Xavier]: Como é feito o recrutamento e seleção dos formadores?  

[Formador 4]: Para eu estar aqui, o Distrito é que me solicitou. Precisam de formadora na 

área de Numeracia, um professor que já tinha trabalhado no ensino primário e que já era 

licenciado na área de Matemática. Por sinal, era a única no Distrito, então fui solicitada 

para vir aqui. 

  

[André Xavier]: Existe algum programa para a capacitação/actualização e/ou de formação 

pedagógica dos formadores do IFEA-IFP?  

[Formador 4]: Não tive nenhum programa para capacitação. Não fui capacitada para ser 

formadora. Eu só recebi aqueles módulos e comecei a trabalhar com os módulos. Com a 

ajuda de outros formadores que estavam aqui fui engrenando nas metodologias de como 

formar, de como trabalhar como formadora porque trabalhei muitos anos como professora e 

não como formadora.  

  

[André Xavier]: E ao longo desse tempo que está aqui no Instituto chegou a receber alguma 

formação?  

[Formador 4]: Não houve capacitação como formadora. Tivemos algumas capacitações de 

como trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Me parece que quando se 

abriu este Instituto tiveram a capacitação em 2011, mas eu não estava cá. Eu entrei em 2012. 

Então, com ajuda deles é quando fui ver como planificar, quais são as metodologias que 

devemos usar quando formamos. Por isso, não vou dizer que tem algum programa de 

formação de formador. Nunca vi nenhum programa de formação de formador.  

  

[André Xavier]: Quais são os mecanismos usados para avaliar os formadores?  

[Formador 4]: São os mesmos mecanismos que são usados no ensino geral, aquela avaliação 

que se faz no fim do ano. Não sei se agora tem alguma diferença, porque ali naquele 

instrumento de avaliação dos formadores, o formador deve, primeiro, antes de começar a 

trabalhar, definir o que vai tratar, o que vai fazer ao longo do ano. Então, depois no final do 

ano vai verificar se atingiu os objetivos finais ou não?  
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[André Xavier]: Quem faz essa verificação é o próprio formador ou tem alguém que assume 

essa responsabilidade?  

[Formador 4]:  O próprio formador faz a avaliação e depois submete ao setor pedagógico 

para fazer uma avaliação da outra parte que só eles é que têm verificado como é que o 

formador se apresenta.   

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos  

  

[André Xavier]: Em que cursos lecciona?  

[Formador 4]: Era só o curso de formação de educadores de adultos, para educadores de 

adultos apenas. Não tínhamos um outro curso.  

  

[André Xavier]: O mesmo curso era oferecido para aqueles que já vinham trabalhando com 

educação de jovens e adultos?  

[Formador 4]: Era só esse curso. Nós chamávamos os alfabetizadores voluntários porque 

fazíamos a supervisão pedagógica, então verificamos quais são as dificuldades que estão a 

enfrentar os alfabetizadores. Então, na medida daquelas dificuldades traçávamos certos 

objetivos da capacitação, isso dependia da planificação. Mesmo em certos conteúdos em 

matéria de Matemática ou Numeracia e Literacia, para bem dizer.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, enquanto estivesse a correr a capacitação, ao mesmo decorria o 

curso regular?  

[Formador 4]: Não decorriam juntos. Podíamos interromper, dávamos tarefas aos nossos 

formandos, enquanto estamos a atender os alfabetizadores voluntários. Podias chegar, por 

exemplo, numa quinta-feira e trabalhávamos com eles na quinta e sexta enquanto os outros 

estão a ter algumas tarefas. Porque, entanto que formação não é obrigatório o formador 

estar presente sempre na sala de aulas, podia dar algumas tarefas para os formandos 

produzirem alguns materiais para depois fazerem uma espécie de defesas já na presença do 

formador. Então, dávamos essas tarefas e ocupávamo-nos na capacitação. Posso dizer que 

era uma capacitação dos alfabetizadores voluntário, capacitá-los em matérias que vimos que 

era muito difícil para eles lecionarem, mesmo a planificação, a dosificação. Então 

chamávamos para aqui. Mesmo agora continuamos ainda a trabalhar com eles.   

  

[André Xavier]: Qual é a duração das disciplinas em que lecciona?  

[Formador 4]: Eram 100 minutos por aula e tínhamos seis aulas semanais.  

  

[André Xavier]: Durante quanto tempo?  

[Formador 4]: Era todo ano.  

  

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são os aspectos (ou tópicos) relevantes na(s) 

disciplina(s) em que lecciona?  

[Formador 4]: A Numeracia é muito importante tomando em consideração que o adulto 

sempre trabalha com Matemática. Não existe nenhuma atividade que não requer a 

Matemática. É esse adulto que está no mercado, é esse adulto que numa loja está a gerir isto 

e mais aquilo. É este adulto que talvez está a gerir a sua família e precisa desta Matemática. 

Então, os conteúdos que lecionávamos lá estavam mesmo virados a estes critérios daquilo 

que o adulto precisa, os cálculos que vai fazendo no mercado, os cálculos que vai fazendo 

dia-após-dia.  
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[André Xavier]: Nesse caso, trabalhavam com situações do quotidiano?  

[Formador 4]: Sim. Para poder trabalhar com o adulto, eu falava para os meus formandos, 

nós temos um certo conteúdo, nós devemos relacionar esse conteúdo com uma atividade que 

o adulto tem dia-após-dia, então, trazer aquela atividade do adulto para podermos lecionar o 

nosso conteúdo. Mostrar que, afinal de contas, quando está fazer trocos está numa operação 

que é a subtração. Quando vai cartar água durante tantas vezes está numa operação de 

multiplicação. Então, foi assim que nós fazíamos para mostrar qual é a importância desta 

Numeracia. Qual é a ligação da atividade adulto com a própria Numeracia. A ligação da 

atividade que faz com a própria Numeracia.  

  

[André Xavier]: Como a sua disciplina interage com as outras disciplinas em sua aula?  

[Formador 4]: Para começar a Matemática, para falarmos da Numeracia precisamos mesmo 

da língua portuguesa. Usamos a língua portuguesa. Então, é essa ligação que existe entre 

Numeracia e Literacia. Para além disso, quando falamos da numeração romana tem a 

ligação com História, tem a ligação com História. E quando falamos de conjuntos podemos 

relacionar agrupamento, pode ser de províncias, capitais, então estamos já nas ciências 

sociais. Existe sempre uma interação entre a Numeracia e as outras disciplinas.  

  

[André Xavier]: Que metodologias são usadas nos cursos do IFEA-IFP?  

[Formador 4]: A metodologia que usávamos era partir de um certo problema. Ao tentar 

resolver este problemas estamos a entrar na disciplina de Matemática. Era resolução de 

problemas. Por exemplo, se quisesse falar de adição de números naturais, deixava o tema 

com os formandos, então eles discutiam. As nossas aulas eram seminários. Por isso 

chamávamos de sessões, não era aula no entanto que aula, eram sessões e todos já traziam 

matéria para chegarmos ali e debatermos. Todas as aulas eram seminários.  

  

[André Xavier]: Em que medida o formador tem a liberdade de modificar ou adaptar as suas 

escolhas metodológicas?  

[Formador 4]: Podia adequar a outras metodologias se visse que o tema a tratar não era do 

domínio dos próprios formandos, então podia recorrer a outras metodologias. Chegar 

explanar a matéria para depois interagir com os formandos. Por exemplo, na parte que se 

falava de educação financeira, era um termo que era muito difícil para os formando poderem 

entender, então o formador devia trazer já preparado para chegar explicar o que é isso de 

educação financeira. Então, juntos já começavam a recordar-se que afinal de contas aquilo 

que se fala no sítio X é uma educação financeira.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, o formador pode mudar sem ter que necessariamente seguir a um 

ditado hierárquico?  

[Formador 4]: Sim, sim. Pode mudar mesmo. Pode mudar sim.  

  

[André Xavier]: Habitualmente, como é que costuma preparar as atividades da sua disciplina? 

[Formador 4]: É através de um plano, um plano de aula onde traço os objetivos e aqueles 

pormenores todos, aquelas funções didáticas todas. É assim mesmo como fazia. Mas, para 

estes educadores de adultos, como eram sessões, então, o plano é diferente de um plano do 

ensino geral porque aqui nós, primeiro, tínhamos uma problematização a partir de um 

problema. Então, queremos resolver este problema, tínhamos como a parte principal era a 

problematização. Qual é o problema que vamos trazer para podermos chegar ao conteúdo 

que queremos tratar nessa altura.  
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[André Xavier]: Que materiais tem usado nas suas aulas?  

[Formador 4]: Tínhamos módulos concebidos pelo Ministério. Mas, também esses módulos 

não usávamos só. Ou não usava só aqueles módulos. Tinha outros materiais meus que eu 

achava que são interessantes para uma determinada aula, meus materiais que tive na minha 

formação na licenciatura. Por exemplo, na Estatística os módulos não tinham nada de 

estatística. Então, como eu tenho livros de estatística, são esses livros que eu usava para 

poder preparar as minhas aulas.  

  

[André Xavier]: Essa preparação era individual ou coletiva?  

[Formador 4]: Sempre trabalhei sozinha. Trabalhei sempre sozinha na Numeracia.  

  

[André Xavier]: Como é feita a avaliação do processo de ensino-aprendizagem?  

[Formador 4]: Para avaliação do processo de ensino-aprendizagem é através de testes, 

através de trabalhos de pesquisa. Eu dava um certo para poderem procurar e virem 

apresentar, então avaliava para além dos testes e o teste final.  

  

[André Xavier]: Como lida com os diferentes tipos de formandos?  

[Formador 4]: Os formandos eram diferentes. Tomando em consideração que vinha 

formandos do norte, do centro e do sul, eram muito diferentes mesmos. Era preciso verificar 

quais são as capacidades de cada formando. Trabalhar com cada tipo de problemas que os 

formandos apresentavam. Tive problemas muito sérios mesmos, mas era só trabalhar mesmo 

dar muitas tarefas para aqueles formandos que tinham muitas dificuldades, mesmo na 

tabuada de multiplicação. Então dava muitas tarefas para poderem fazer em casa e corrigia 

essas tarefas para ver se melhoravam.  

  

[André Xavier]: Esses problemas eram relacionados só com Matemática ou envolviam outras 

questões?  

[Formador 4]: Não era só com a Matemática. Um formando que apresentasse dificuldades em 

Matemática porque tinha também em Literacia, em Ciências Sociais, o mesmo formando. 

Então, nós trabalhávamos com este formando. Dávamos tarefas extras para poder trabalhar.  

  

[André Xavier]: Esse formando que apresentava essas dificuldades passou pelo exame de 

Matemática para ingressar aqui?  

[Formador 4]: Aqui havia bolseiros. Muitas das vezes os que nos davam problemas eram os 

bolseiros.  

  

[André Xavier]: Quem eram os bolseiros?  

[Formador 4]: Os bolseiros são aqueles que eram enviados pelos Distritos. São aqueles que 

trabalhavam como alfabetizadores voluntários, mas com o nível da 10ª Classe, passados três 

anos ganhavam bolsa para aqui, para serem formados. Esses não eram submetidos ao exame 

de admissão.  

  

[André Xavier]: Era uma entrada automática?  

[Formador 4]: Sim. Era uma entrada automática, não faziam exames de admissão.  

  

[André Xavier]: E no fim do processo eles conseguiam estar ao mesmo nível que os outros? 

[Formador 4]: Alguns. Nem todos. É por isso que outros até tiveram que voltar sem 

certificado, porque não conseguiam aguentar. Era muito difícil, principalmente esses que 

vinham da zona norte. Era muito difícil, não sei se é por causa da linguagem, não sei. Mas 

era muito difícil para se adaptarem. Pareciam que nem tinham aquele nível da 10ª classe. 
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Mesmo para multiplicar 3x2 era muito difícil. Mesmo para escrever era muito difícil. Era 

muito complicado.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, esses alfabetizadores voluntário podiam reunir os requisitos 

básicos para acompanhar o curso?  

[Formador 4]: Sim. Podiam não reunir mesmo. Chegámos mesmo a essa conclusão de não 

reunirem os requisitos necessários. Graças a Deus nós já não temos bolseiros, são todos 

candidatos.  

  

[André Xavier]: E esses candidatos conseguem acompanhar?  

[Formador 4]: Sim, conseguem.  

  

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado?  

[Formador 4]: Acho que depende muito mais do internato. Tinham lá atividades do internato.  

  

[André Xavier]: E para o caso da Matemática tinha alguma?  

[Formador 4]: Para o caso da Matemática era essa parte de dar temas para a pesquisa que 

faziam já fora da sala, que depois deviam trazer para debate já dentro da sala de aula. Não 

tive nenhuma outra atividade diferente daquilo que era o que vinha traçado no programa.  

  

[André Xavier]: Algumas vez eles lhe procuraram para levar algum assunto da Matemática 

para essas atividades?  

[Formador 4]: Não.  

  

[André Xavier]: Quais são as mudanças curriculares mais evidentes nas suas disciplinas?  

[Formador 4]: No caso da minha disciplina posso dizer que não mudou muito em termos de 

conteúdos. Os mesmos conteúdos que tratávamos na educação de adultos são os mesmos que 

estamos a tratar aqui na formação de professores. Aqui só dividimos em Matemática I e 

Matemática II. Mas, os conteúdos são os mesmos.  

  

[André Xavier]: Quais são as razões que nortearam essas mudanças?  

[Formador 4]: O Ministério verificou que não se deve separar a educação de adultos com 

formação de professores. Estes são sendo formados como professores, mas também devem 

sair daqui habilitados para ensinar os adultos. Devem ensinar também os adultos.  

  

[André Xavier]: No caso da Matemática, como é que sente esta integração das duas 

componentes?  

[Formador 4]: Eu acho que não há uma grande diferença, tanto para ensinar uma criança 

assim como para ensinar um adulto, nós sempre partimos de um problema. Para ter 

significado os números que nós trabalhamos em Matemática deve partir-se de um problema. 

Então, é o que nós falávamos lá na formação de educadores, devemos partir de um problema, 

o assunto vai se sentir a resolver um certo problema. Então, a criança também quando vê 

aqueles números envolvidos num problema sabe que há necessidade de resolver um problema 

que afinal de contas está a resolver com a própria Matemática. Então, não há assim uma 

grande diferença. O adulto quando vai ao centro vai com aquela concepção de quero 

aprender isto mais aquilo, então você tem que dar aquela parte daquilo que ele precisa de 

aprender. Depois ele vai metendo os conteúdos que precisa de dar, depois de verificar aquilo 

que ele quer. O adulto chega no centro e diz que eu tive dificuldades quando estava a fazer 

trocos, estava a vender não sei o quê e quando estava a fazer trocos tive esta e aquela 
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dificuldade. Já ficas a saber que operação ele teve dificuldade, então vai mostrando todos os 

caminhos. Mas, a Matemática é sempre o mesmo conteúdo.  

  

[André Xavier]: Quais são os ganhos com essa mudança?  

[Formador 4]: Eu acho que vamos sair a ganhar. Porque o que é acontecia com a formação 

de educadores. Nós dizíamos que vão dar aulas de alfabetização aos adultos, mas chegavam 

na escola eram submetidos a uma turma da 1ª classe, da 2ª classe, mas que não teve nenhuma 

metodologia para trabalhar com esta criança. Então, acabava mesmo abandonando aquela 

classe de alfabetização e engrenar-se no ensino primário enquanto teve formação para os 

adultos. Agora vai sair daqui a saber que tem que trabalhar com a criança, mas havendo 

tempo vai trabalhar com o adulto. Eu acho que nessa ótica saímos mesmo a ganhar porque 

não havemos de perder. Termos lá o professor que está a trabalhar com a criança é o mesmo 

professor que está a trabalhar com o adulto. Antes deixava o adulto e ir trabalhar com a 

criança enquanto foi formado para trabalhar com o adulto.  

  

[André Xavier]: Quem é responsável pelas mudanças curriculares?  

[Formador 4]: É o Ministério.  

  

[André Xavier]: E qual a vossa participação?  

[Formador 4]: Não. Nunca. Bem, não temos nenhuma participação. Nós, quando muito, por 

exemplo, agora está em vigor o novo currículo nê. Tivemos um seminário onde foram mostrar 

quais são as mudanças que foram feitas e que podíamos intervir numa e noutra coisa, 

intervimos numa e noutra coisa, os próprios livros, problemas que têm nos próprios.  

  

[André Xavier]: Esses livros estão sendo usados aqui no Instituto?  

[Formador 4]: Não, aqui no Instituto nós não intervimos em nada. Não temos nenhuma 

intervenção. Quando estavam para mudar o currículo do IFEA para o IFP vieram questionar 

é melhor ainda continuar, se tínhamos problemas com este currículo de formação de 

educadores de adultos. Nós mostramos tudo o que era de positivo e mostramos também 

aquilo que era de negativo. A parte de negativa era esta mesma de abandono das turmas de 

AEA para o ensino primário. Então, não sei se foi por causa disso que mudaram, eu não sei. 

Posso dizer que participamos, nós só não escrevemos nada daquilo que vai ser o próprio 

currículo. 

 Parte D: Diversos  

 

[André Xavier]: Quais são os principais desafios (dificuldades/constrangimentos) que enfrenta 

no seu trabalho?  

[Formador 4]: Dificuldades estão na falta do próprio material na biblioteca, não tem 

materiais completos “nê”. Então, há esta falta. Os próprios módulos, os formandos não 

tinham acesso aos módulos. Os módulos eram poucos. Então, não tinha acesso aos módulos. 

Só o formador é que tinha acesso ao módulo. Então devia deixar o próprio módulo para os 

formandos poderem consultar na biblioteca. Eles não tinham exemplares pessoais.   

Esses módulos não tinham nada importante lá. Eram mesmo preciso o formador procurar 

saber o que fazer, pareciam ser módulos ser módulos direcionados para alfabetizandos e não 

para a formação.   

As dificuldades eram essas mesmas, mas a medida em que tínhamos acesso a própria 

internet, não do Instituto, é só usar próprios meios para poder entrar na internet. Podemos 

mandar fazer um trabalho, os formandos devem submeter-se mesmo aos seus próprios custos 

para poder pesquisar, porque procuram ter acesso ao material na biblioteca não tem 
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relacionado com aquele conteúdo. Então eles devem por si procurar para fazer alguns 

trabalhos.  

  

[André Xavier]: E em termos de reprografia?  

[Formador 4]: Reprografia aqui no Instituto, entanto que reprografia, não tem reprografia.  

  

[André Xavier]: Querendo tirar fotocópias daquele módulo como procediam?  

[Formador 4]: Tinha que ser fora do Instituto.  

  

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa?  

[Formador 4]: Bem, tenho a dizer que eu gostei de formar educadores de adultos. Em todas as 

escolas onde estão colocados esses educadores de adultos, embora estejam a trabalhar com 

crianças assim como adultos, nunca ouvimos queixas. São pessoas que são professores, são 

educadores, têm boas qualidades, temos recebido alguns elogios. Embora, tirando essa parte 

de outros, aqueles que disse que entraram mesmo via bolsa e conseguiram um 10 

conseguiram passar, estes ainda estão a enfrentar algumas dificuldades, mas a maioria deles, 

outros até já estão nos Serviços Distritais, outros estão a responder por uma escola. Mesmo 

no estágio, quando fossemos visitar não havia nenhumas queixas, até diziam queremos estes 

voltarem para aqui. Eu posso dizer que esta formação de educadores de adultos valeu a pena 

e o Instituto formou mesmo um indivíduo com boa personalidade.  

  

[André Xavier]: temos um grupo agora que está a fazer o estágio, gostaria de perceber na sua 

disciplina se tem alguma tarefa que que fazer com os estagiário?  

[Formador 4]: Podia ser via supervisão pedagógica. Mas, por causa dos custos nem sempre 

temos feito acompanhamento porque eles estão nos Distritos. Então, para se chegar lá é 

preciso ter ajudas de custos. Mas, tenho a salientar que eles tinham um módulo auto-

instrucional que falava de resolução de problemas matemáticos, na área de Matemática. Eles 

já fizeram o estudo e já fizeram o resumo daquilo que aprenderam lá. Mas, tendo algumas 

dificuldades, eles ligam, têm o contato, então ligam para questionar se têm alguma 

dificuldade para procurar saber como resolver este e aquele problema. Têm os contatos dos 

formadores.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, não faz um acompanhamento presencial 

[Formador 4]: Não. Não é presencial.  

  

[André Xavier]: Então, faz um diagnóstico a partir daqueles contatos que vão apresentando?  

[Formador 4]: Sim.  

  

[André Xavier]: E qual é o seu diagnósticos?  

[Formador 4]: Não posso mentir, os contatos são poucos, mas já fiz uma supervisão. Já 

fizemos uma supervisão, só que não calhei com Matemática, estava a dar uma outra 

disciplina. Mas, nos outros anos calhava mesmo com Matemática e estava sendo bem tratada 

a matéria. Também, os professores acompanhantes não deram nenhuma queixa em relação a 

Matemática.  

  

[André Xavier]: O que achou da entrevista? Que aspectos precisam de ser melhorados na 

entrevista?  

[Formador 4]: Bem. Gostei da entrevista. Não sei se com esta entrevista de novo há-de voltar 

o IFEA ou não, já que aboliram o IFEA. Não sei se de acordo com a sua defesa hão-de ver 
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que há necessidade de se formar educadores de adultos porque há diferença entre 

andragogia e pedagogia. Como aboliram, para ter andragogia e pedagogia ao mesmo tempo 

é muito difícil. Podem entrar em disputa. Nós só estamos na pedagogia, não metemos a 

andragogia. Então há-de ser muito difícil trabalhar com adultos porque eles não estão a ver 

andragogia, só estão a ver a parte da pedagogia.  

  

[André Xavier]: Como é que vocês esperam formar para as duas componentes enquanto só 

estão a ver uma?  

[Formador 4]: O currículo manda isso. Esses hão-de ter uma capacitação, como temos feito 

com os alfabetizadores, eles também terão uma capacitação. Se formos a visitar e vermos que 

têm dificuldades lá no adulto, então vamos incluir aquelas dificuldades para vermos como 

tratar para superar as dificuldades durante as capacitações.  

  

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formador 4]: De nada. 
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APÊNDICE J – Transcrição da Entrevista com o Formador 5  

Parte A: Dados Básicos do Entrevistado  

 

[André Xavier]: Que disciplina(s) lecciona no IFEA-IFP?  

[Formador 5]: Eu leciono Língua Portuguesa e Didática de Português.  

  

[André Xavier]: Há quanto tempo é formador no IFEA-IFP?  

[Formador 5]: Estou no IFP há sete anos.  

  

[André Xavier]: Qual é a sua formação académica?  

[Formador 5]: Ingressei no IFP com o nível académico de Licenciatura em Ensino de 

Português.  

No ano em que entrei encontrei a revisão curricular de 10ª+3 do curso de formação de 

educadores de adultos e participei de uma sessão de capacitação para o acompanhamento da 

política do currículo de 10ª+3. Os programas foram desenvolvidos por consultores 

contratados pela DVV International em parceria com o Ministério que fizeram uma formação 

de educadores de adultos na vertente teórica e prática e um estágio profissional de um ano. 

Então, nesta atuação, tivemos uma supervisão ministerial no primeiro ano da implementação, 

que avaliavam o nível do alcance dos objetivos do currículo, depois realizávamos debates 

sobre aspetos cruciais que podiam ser revistos ou melhorados, tanto nos programas como no 

próprio processo de aprendizagem. Internamente, tínhamos as assistência a nível dos 

departamentos, a nível de disciplina que nos ajudavam a refletir sobre o currículo. Mas, 

também acabamos agendando encontros quinzenais, como era um currículo novo, vezes há 

em que surgiam problemas que não podiam durar muito tempo para serem sanados. Então, 

tínhamos sessões do Conselho Pedagógico quinzenalmente para avaliarmos o decurso da 

implementação.  

Foi um currículo até certo ponto ambicioso. Sempre que tudo é novo cria certos 

constrangimentos, há resistências, a forma de avaliar. Pela primeira vez nos Institutos 

ingressou um currículo que tinha quase um modelo universitário, tudo estava nas mãos do 

formador, ele é que elabora os exames, os testes finais, o aproveitamento. Mas, quero 

acreditar que em termos de avaliação do desempenho dos formadores conseguimos adquirir 

nova forma de ser na orientação da formação de professores, em que cada formador tinha 

que confirmar que é ele mesmo um instrumento de implementação e avaliação curricular. 

Então, essa forma de trabalhar deu-nos uma orientação na construção da própria profissão, 

na orientação da aprendizagem dos formandos do curso de educadores de adultos. Tínhamos, 

antes, um currículo de 10ª+1 de educadores de adultos, mas que, na verdade, era um 

currículo de formação de professores que só tinha a componente andragógica que não era 

um curso específico de formação de professores. Então, começamos a trabalhar num curso 

de especialidade de formação de educadores de adultos. Então, isso alavancou-nos para uma 

outra visão em termos da pedagogia ou da andragogia do próprio adulto.  

 

[André Xavier]: Nesse caso, está a dizer que o curso de formação de educadores de adultos 

era o mesmo que o curso de formação de professores acrescido da componente da 

andragogia?  

[Formador 5]: Exato. Usávamos os mesmos módulos, o material era o mesmo. A única 

diferença era que enquanto eles lecionavam pedagogia, nós lecionávamos andragogia. Não 
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era um curso específico de formação de educadores de adultos. Então, esse foi o elemento-

chave.  

Parte C: Aspectos Pedagógicos da Formação de Educadores de Jovens e Adultos  

 

[André Xavier]: Em que cursos lecciona?  

[Formador 5]: Até agora, os cursos em que lecionei são três. O primeiro foi de 10ª+1, no 

segundo 10ª+3 de formação de educadores de adultos e este terceiro de 10ª+3 de formação 

de professores. Então, esses são os cursos. 

  

[André Xavier]: Na sua opinião, quais são os aspectos (ou tópicos) relevantes na(s) 

disciplina(s) em que lecciona?  

[Formador 5]: Em termos de relevância, eu quero acreditar que o curso de 10ª+3 de 

formação de educadores de adultos tem maior relevância na abordagem específica da 

formação de educadores de adultos. O que surge como elemento que ofusca o currículo é a 

área de incidência. Porque o Estado acaba rescindindo-se de um desperdício de recursos.  

  

[André Xavier]: Em que sentido ocorre esse desperdício?  

[Formador 5]: As políticas que se implementam para alavancar a educação de adultos, para 

mim, mostram-se um pouco inconsistente. Quero acreditar que quando passar pelos estágios 

nos centros poderá perceber isso, em que lá temos formandos que ficam quase um ano 

trabalhando com uma, duas ou três pessoas, o que constituem uma turma, outros desistem. E 

a ligação escola-centro não galvaniza a presença de educandos. Então, praticamente, 

ficamos com um tempo morto no campo, com formandos até certo ponto não desenvolvem 

atividades, outros ficam sem turmas. Então, estas constatações ditaram até a interrupção 

deste curso.  

Quando graduam vão as escolas, depois surge um braço de ferro com o lado administrativo, 

o pagamento de salários, quando se diz que ele é em específico educador de adultos, depois 

na comunidade encontra duas pessoas, três ou quatro, e faz o segundo turno numa turma do 

ensino primário, acaba levantando várias interpretações, o não aproveitamento. Quero 

acreditar que se tivéssemos uma política eficaz, é um curso que poderia mudar um pouco o 

tecido social em função daquilo que é a abordagem das literacias, a própria forma de 

trabalhar a real problemática do adulto, os objetivos do currículo. Só que, no fim, depois da 

graduação, não se encontra o recurso humano alvo para essa aprendizagem.  

  

[André Xavier]: Dizia que durante o estágio surgem situações em que formando fica sem 

turma. Quando se deparam com essas situações, qual tem sido o procedimento adotado?  

[Formador 5]: Falando de questões técnicas de pesquisa, existe aquilo que é um discurso 

político. Mas, como é questão de pesquisa eu preferia dar-lhe um pouco do rosto daquilo que 

é. O formando é acompanhado pelo supervisor até a escola. Na escola não existe nenhuma 

turma, ele tem que andar de casa em casa a mobilizar em parceria com as lideranças locais. 

Então, ele mobiliza e faz uma turma. Depois, tem que manter aquela turma. O problema não 

está em fazer uma turma, é na manutenção dos educandos. Começam a desinteressar-se 

porque têm vários conflitos, muitos viagem, outros têm emprego e outros interesses. Acabam 

ficando alguns, uns dois ou três. É uma turma porque estão lá, mas na estrutura daquilo que 

é a orientação, não é suficiente.  

Por exemplo, podemos dizer ao formando para mobilizar mais, mas ele sozinho dificilmente 

pode conseguir levar os formando ao centro. Seria uma preocupação social ir ao centro, não 

do próprio educando, acabamos ficando com meia dúzia de culpa de quem devia mobilizar. O 
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diretor da escola está preocupado com o ensino primário, o líder comunitário, por sua vez, 

tem os seus conflitos.  

Então, a educação de adultos, em Moçambique, surge num momento em que ou é a sociedade 

que não está preparada para ela ou é a política que nós adotamos que não dá resultados 

positivos.  

  

[André Xavier]: Em termos de avaliação deste formando que por alguma razão a turma dele 

foi se perdendo, até ao ponto, se calhar, de ele ficar sem turma, e outro pode ter turma, qual é 

o tratamento que é dado a cada uma dessas situações?  

[Formador 5]: É uma situação complicada porque a orientação do estágio postula que 

formando e o supervisor devem ter um contato permanente. Todavia, a nível local não existe 

centros suficientes para alocar todos os estagiários. É por isso que outros acabam estando 

em Chókwè, há 200Km daqui, e praticamente, ao longo do estágio, no máximo são três vezes 

de contato. Esta forma de orientar a sua aprendizagem acaba sendo muito comprometedora 

para a avaliação para o próprio formador tomar o juízo porque no momento em que os 

educandos desistem, o próprio formador tinha uma cota parte nessa história para perceber 

quais são as reais motivações. Por vezes só temos relatórios do Diretor da Escola. E quando 

é o momento de construção do resultado final da avaliação, o elemento manutenção dos 

educandos já não consta como um dos requisitos de avaliação. Quero acreditar que quando 

se concebeu o currículo, esta componente não foi tida como algo de relevo. Pensou-se num 

Moçambique utópico, que todo mundo correria em massa, até poderíamos ter superlotação 

de turmas.  

Indo já a pragmática da própria formação, o que é que faria se os educandos não viessem. O 

normal, é que os educando tenham interesse em ir a sala. Vamos até as casas e visitamos. 

Prometem até em vir, mas não vem. É difícil dizer que o senhor não é competente porque não 

tem nenhum efetivo.  

  

[André Xavier]: Qual tem sido a argumentação dos formandos em relação a desistência dos 

educandos?  

[Formador 5]: O maior constrangimento é a pressão social da vida. O adulto, há vezes em 

que quando pensa em gastar duas ou três horas para o centro, está no mercado está a 

vender, está na obra a construir, acaba fazendo matemáticas da fome. Outros, porque têm 

maior mobilidade, são esposas de mineiros, esses devem viajar, muitos não chegam a fazer 

exames, querem passar férias com o marido no estrangeiro. Outros são camponeses 

agrícolas, quando surge uma campanha, há uns que interrompem outros não interrompem. 

Aqueles que interrompem, quando voltam encontram que os outros avançaram, acabam tendo 

um receio de continuar mesmo havendo esse currículo diferenciado que devíamos ter um 

tratamento específico. Então, até certo ponto, fomos percebendo que há necessidade de 

replanificar a educação de adultos em Moçambique, no modelo em que estamos a lecionar é 

diferente do modelo cubano em que todos tinham essa veia de cidadania pela educação, 

podiam ser adotadas outras formas de mobilização.  

Surgiram várias propostas, só que o Ministério achou por bem terminar o curso. Não 

sabemos qual é o seu objetivo. Não sabemos. Então, esses são os grandes constrangimentos 

que nós temos. A relevância é maior, mas no campo não temos muita aceitação. Acabou 

sendo um currículo frustrado que terminou na fase piloto.  

  

[André Xavier]: Qual era duração da fase piloto?  

[Formador 5]: Tinha que ser implementado em três anos com a primeira graduação. A 

primeira graduação era da fase piloto e a segunda tinha de ser da aprovação. Só que a fase 

piloto não chegou de ser avaliada, no sentido de permitir a aprovação ou não. Porque era 
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fase piloto como base sustentável para aprovação, mas a fase piloto foi recheada de 

problemas, mais do que dados positivos, o que currículo indicava dados negativos, parecia 

um currículo muito oneroso.  

  

[André Xavier]: Como assim?  

[Formador 5]: Internamente, a aprendizagem era renhida. Mas, no campo da prática não se 

encontra nem espaço para a prática pedagógica. Há vezes em que os próprios formandos 

acabavam construir uma turma, porque só tinha dois educandos e são seis para um centro, 

enquanto os educandos são dois. Para testar a teoria em relação a prática era quase 

impossível. Para visualizar o que aprendem dentro como sendo realidade do terreno era tão 

difícil.   

E logística do próprio curso acarretava custos porque tínhamos que caçar os locais do 

centro, tínhamos que carregar formandos daqui para Chicumbane, um outro Distrito, só para 

fazerem a prática pedagógica e voltarem ao Instituto. Então, o Instituto tem que ter despesas 

de aluguer de viaturas.  

  

[André Xavier]: Aqui perto não havia possibilidade de realizar esta prática?  

[Formador 5]: Não era possível porque o número de centro é reduzido.   

   

[André Xavier]: Qual é a relevância da(s) suas disciplinas na formação de educadores de 

jovens e adultos?  

[Formador 5]: No currículo de formação de educadores de adultos havia uma organização 

estrutural das disciplinas na vertente teórica do conhecimento do adulto e na vertente 

didática de como trabalhar com o adulto e algumas abordagens socioculturais do adulto. O 

currículo na sua composição disciplinar tinha pés para andar, era um currículo corrente. 

Agora, a única transição na interligação práticas pedagógica, disciplinas de didáticas é o 

grupo-alvo, já não era fácil confirmar as hipóteses levantadas nas teorias. Logo, ficávamos 

na metade. Ou formávamos ou não formávamos. E a seguir, dávamos mais uma aula para 

consolidar e o terreno não oferecia condições.  

  

[André Xavier]: Esse mais um ano corresponde ao quarto?  

[Formador 5]: Não. É o terceiro ano, correspondente ao estágio pré-profissional. As práticas 

pedagógicas decorriam no segundo ano, quando ainda estão aqui dentro.  

Então, nos dois momento da prática, a realidade era um pouco encorajadora.  

 

[André Xavier]: Em qual dessas fases decorria a mobilização de educandos?  

[Formador 5]: Era no estágio pré-profissional. Nas práticas pedagógicas apenas se 

identificavam os centros. Essa mobilização é feita nos casos em que o formando não encontra 

uma turma no centro.  

  

[André Xavier]: Qual é o critério usado para a escolha dos centros de estágio?  

[Formador 5]: O critério de base é que tem de existir nessa escola um educador profissional 

de adultos. Então, acabam sendo dispersos porque nem todas escolas oferecem essa 

realidade.  

Se fosse por mobilização, mesmo aqui no Distrito de Chongoene poderíamos alocar a todos. 

Mas, há um critério que rege essa distribuição. Ele só pode trabalhar com um tutor que é da 

área. Então, os tutores estão por aí espalhados.  
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[André Xavier]: Este tutor também é formado pelo IFEA?  

[Formador 5]: No IFEA da Beira, no de Maputo e naqueles Institutos antigos. E outros 

formaram-se aqui, é o caso desses 10ª+1 que já graduaram. Então, acabamos caçando as 

escolas onde eles estão.  

Por vezes, chegam lá e encontram que o tutor também não tem turma. Isso é complicado. Era 

de esperar que, existindo um tutor que é da área, tenha ter uma turma.  

  

[André Xavier]: Se não tiver essa turma?  

[Formador 5]: Os dois terão que procurar. O tutor, até certo, está desligado porque se fica 

sem uma turma, já está desligado da educação de adultos.  

  

[André Xavier]: E no caso do educador profissional já tiver uma turma, o formando estagiário 

tem criar uma nova turma ou terá que fazer o estágio nessa turma?  

[Formador 5]: Tem que criar uma nova turma. Mas, em função dos níveis e das horas 

coordenadas pode ficar nas duas turmas.  

  

[André Xavier]: Então, existe a possibilidade trabalhar nas duas turmas?  

[Formador 5]: Sim. Há horários coordenados com os educandos, por exemplo, aquelas 

senhoras do mercado elas escolhem um horário em que não há movimento. Escolhe a hora X. 

Então, ainda há um tempo para passar para um outro nível. Não está vedado.  

No regulamento do estágio pré-profissional ele só deve lecionar uma única turma. Mas. Nós 

não vedamos a possibilidade de ter outra turma. Há outros que conseguem formar mais do 

que uma turma e o tutor só está naquela ZIP ou só está naquela escola. Tem o seu centro lá, 

ele chegou num bairro onde há uma aderência, tem turmas do primeiro ano, tem turmas de 

pós-alfabetização, ele deve fazer ginásticas para gerir. Tem acontecido isso.   

  

[André Xavier]: Em relação ao recrutamento do formadores, como ele é feito?  

[Formador 5]: O recrutamento acaba sendo uma área muito complicada a medida em que as 

mudanças curriculares impõem novos desafios. Incialmente, havia uma grande preocupação 

com formadores que tenham uma especialidade de educação de adultos e formadores das 

áreas específicas das didáticas, critérios de admissão. Também, se colocava um outro 

critério, não muito consensual, tem que ter uma experiência de docência no ensino primário. 

Não sabemos se isto tem uma relação com a educação de adultos, mas é o perfil dos 

formadores nos Institutos de Formação de Professores, então acabamos aderindo. Mais 

tarde, fez-se uma reformulação.  

  

[André Xavier]: Isso resulta da lei ou é uma concepção do Instituto?  

[Formador 5]: Não, são os qualificadores do Ministério.  

Mais tarde, quando se preparou a introdução do currículo de formação de professores, fez-se 

uma reformulação e precisou-se apenas de formadores de especialidades. Todos aqueles 

formadores que eram de cursos gerais, como ensino básico, tiveram que desligar-se do 

Instituto.  

  

[André Xavier]: Em termos de metodologia, como fizeram a harmonização de modo a 

trabalhar no currículo de formação de educadores de adultos?  

[Formador 5]: Bom, a estratégia que foi adotada a quando da introdução do currículo, a 

primeira parte foi de harmonização de metodológica, uma vez que era tão difícil encontrar 

especialista da educação de adultos. Então, introduziu-se o ABP, Abordagem Baseada em 

Problemas, que seria a forma que unificaria a lecionação, o tratamento, ensinando os 

formandos a conceber os problemas do adulto para a introdução do conteúdo.  
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Estas metodologias baseadas em resolução de problemas fatuais, acabam ligando o adulto a 

aprendizagem, porque não fica com lógica ensinar ao adulto aquilo não tem nada a ver com 

o seu interesse. Então, fomos construindo essas metodologias iniciais de como planificar 

aula, vários modelos de análise de caso, de pesquisa e como construir as competências da 

aprendizagem partindo de problemas. Esta foi a primeira inovação que o currículo trouxe.  

A segunda foi a construção de uma área grande de andragogia, distribuídas por disciplinas, 

em que as metodologias de ensino do adulto ficariam concentradas a especialista de 

educação de adultos e aos outros ficaria a área científica, como ensinar matemática, como 

ensinar português, como ensinar ciências naturais. Então, foi esta estratégia adotada 

internamente.  

  

[André Xavier]: Quantos eram os especialistas que trabalhavam com a componente 

andragógica?  

[Formador 5]: Só tínhamos dois formados em educação de adultos.  

  

[André Xavier]: E os restantes quantos eram?  

[Formador 5]: Por aí, 14. O total era 16. Quando se introduziu o currículo de formação de 

professores eliminaram o pessoal da andragogia.  

  

[André Xavier]: Nesse caso, a formação já não tem a vertente da andragogia?  

[Formador 5]: Já não temos andragogos internamente. Estamos a terminar um curso sem os 

especialistas do curso.  

  

[André Xavier]: E como é feita a avaliação dos formadores?  

[Formador 5]: A avaliação dos formadores constituem uma área de penumbra, porque existe 

aquela avaliação do desempenho da administração pública feita por escalas numéricas que 

devem ser assinadas no final de cada ano. Todos nós acabamos caindo naquele instrumento 

de avaliação por escala. Essa avaliação tem muitas implicações porque o acompanhamento 

pedagógico exige outras formas de análise, mas infelizmente, nós, a única estratégia que 

temos para superar isso é o acompanhamento mútuo e sentimos a falta de uma orientação 

técnica específica de um indivíduo que pode ser o mentor, por exemplo, na área de formação, 

mesmo que não seja especialista noutras disciplinas, mas que domine um pouco as 

metodologias de formação de professores, que são tão diferentes do ensino primário e do 

ensino secundário. Isso ainda não consta da avaliação. A parte da didática, da técnica, não 

consta da avaliação dos formadores. Se existe avaliação é na ficha.  

  

[André Xavier]: E quanto aos formandos, eles têm como dar o feedback em relação ao 

desempenho dos formadores?  

[Formador 5]: O próprio currículo e a própria política curricular não abrem espaço para o 

formando tecer qualquer juízo em relação ao trabalho do formador. Sentimos que, na 

verdade, é um problema, mas que esse modelo foi banido até nas universidades. Houve 

tempos em que se usava esse modelo, não sabemos com que motivações, mas os formandos 

não têm uma proeminência avaliativa sobre o formador.  

É daí que é difícil perceber o grau de satisfação dos formandos em relação ao desempenho 

dos formadores. Há tempos não remotos passou uma pesquisa da JICA, agência japonesa, 

que constatou fatos que estavam nas barbas do Instituto, mas ninguém tinha levantado essa 

questão. Há formadores com déficit de conhecimento que os próprios formandos, áreas de 

maior domínio dos formandos que os formadores. Então, quando surgem esses assuntos 

candentes, acabamos despertando outro lado da avaliação, que se tivesse sido implementado 
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teríamos tido esse conhecimento há um bom tempo e isso ajudaria no crescimento 

profissional do próprio formador.  

   

[André Xavier]: Que atividades extracurriculares os formandos têm beneficiado?  

[Formador 5]: O Instituto tem essa componente de atividades extracurriculares e atividades 

curriculares. Nas atividades extracurriculares tem maior campo de incidência a produção 

interna, também temos o lado cultural. Na produção interna acabamos desenvolvendo e 

estendendo a disciplina de produção escolar, mas é muito mais que a produção escolar. 

Ensinamos os formandos a produzir os seus próprios alimentos e adotar técnicas de como 

produzir de forma rápida num espaço tão pequeno, usando outras técnicas. A produção 

interna nas áreas agrícolas de nas artes.  

   

[André Xavier]: Essa produção agrícola envolve a pecuária?  

[Formador 5]: Sim. Temos porcos, coelhos, que não foi um sucesso, e temos patos. Neste 

momento ficamos com porcos e patos.  

   

[André Xavier]: E quais são as culturas agrícolas produzidas?  

[Formador 5]: Temos inclinação para o milho e verduras.  

  

[André Xavier]: Qual é o fim dessa produção?  

[Formador 5]: Devido as necessidades internas, não comercializamos muito, é para o 

consumo interno. Vezes há em que a produção é em larga escala e acabamos 

comercializando, mas aqueles produtos que não se deterioram são conservados para o 

consumo dos próprios formandos.  

Havendo um excedente, por se tratar de um produto interno do Instituto, pode-se vender aos 

funcionários por um preço simbólico.  

  

[André Xavier]: Em que consistem a produção artística?  

[Formador 5]: Formam-se três grupos. Temos o grupo de pintura, artes e ofícios. Temos o 

grupo de canto e temos o grupo de makwaela. Já ganhamos até vários prémios nos concursos 

provinciais e também representamos o Distrito e a Província nas cerimónias do Estado. 

Internamente, também há momentos de reflexão, poesia e desfiles. A produção cultural 

também serve como uma forma de prepararmos os nossos formandos para trabalhar com os 

educandos nessa vertente.  

  

[André Xavier]: Qual é a relação entre essa produção e a sua disciplina?  

[Formador 5]: A disciplina de Português tem uma vertente específica um pouco diferente das 

outras, pelo fato da língua ser um instrumento de trabalho. Sendo a língua o veículo da 

cultura, inevitavelmente existe uma transversalidade. Enquanto ensinamos a língua e a 

cultura, refletimos muito nessa parte cultural. É daí que acabamos tocando nos artefatos da 

manifestação cultural, porque o professor tem que compreender os costumes, os tipos de 

danças, as estórias que contam, trabalhando a oralidade, nós podemos aproveitar o 

património cultural. Para declamar poesia a partir da realidade, nós vamos ter os 

“tokozelos” locais que acabam sendo matéria de didática de português. E a didática de 

Português, no primeiro ciclo, faz uma fusão de todas as áreas. Falamos da produção de 

animais como áreas transversais, então são áreas muito bem trabalhadas, por exemplo, 

exemplo queremos falar da dieta alimentar, mesmo que fosse para desenvolver debates temos 

que conhecer esta cadeia de produção dos alimentos, como é que se produzem, quais são os 

alimentos mais abundantes na zona, qual é a sua constituição, então acabam entrando desta 

forma na disciplina.  
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[André Xavier]: Algumas vez os formandos lhe procuraram para ajudar nessas atividades?  

[Formador 5]: Tem protocolos de organização dos eventos. Para os grupos que optam pela 

Literatura trabalham com o professor de Português, os que optam pelo desfile tem o seu 

professor, música. Também temos que censurar as apresentações antes.  

  

[André Xavier]: Quais são os materiais que usa na sua disciplina?  

[Formador 5]: Os materiais são de base acadêmica de cada formador [pessoais]. O 

Ministério, valendo-se dessa liberdade das tecnologias de informação, não se sente muito 

pressionado em fornecer os materiais. Pelo que, também do nosso lado, não temos crise 

bibliográfica devido a essa facilidade de aceder as fontes. Mas, maioritariamente, as fontes 

são de natureza pessoal. Temos uma biblioteca, mas tem uma incidência na formação de 

professores.  

  

[André Xavier]: Tendo em conta que os formandos são internos, como é que lida com essa 

situação?  

[Formador 5]: Há uma forma de abordagem dos conteúdos que ajuda muito a consolidação 

das fontes. Programamos o plano de estudo e distribuímos aos formandos. Toda aula é 

antecedida de uma preparação e fornecemos todo material necessário. Com essa facilidade 

dos meios de comunicação indicamos até os sites onde podem aprofundam essa informação, 

não são todos, mas aparece um em cada grupo que tem um tablete, tem um telemóvel que lhe 

permite baixar os PDFs e com facilidade temos troca de informação. Quanto a bibliografia, 

para o meu lado não é problema, nem para os próprios formandos.  

  

[André Xavier]: Essa bibliografia refere-se a pessoal?  

[Formador 5]: Sim. É essa que passo para eles. 

Parte D: Diversos  

  

[André Xavier]: Gostaria de acrescentar algum aspecto sobre a formação de educadores de 

jovens e adultos para enriquecer a nossa conversa?  

[Formador 5]: Talvez, o meu maior apelo seria de endereçar o senhor pesquisador que caso 

em encontre um fundamento maior para a reflexão sobre a política de educação de adultos 

nos forneça após a pesquisa porque nós também ficamos de mãos atadas e do nosso lado não 

sabemos o que é que se está a programar. Se essa pesquisa conseguir compreender o porquê 

da eliminação do curso e como é que se pode revitalizar pedíamos que compartilhasse 

conosco este trabalho de pesquisa. É o que queria deixar. 

 

[André Xavier]: Muito obrigado. 

[Formador 5]: De nada. 

 


