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RESUMO 

 

A presente pesquisa discute as políticas educativas moçambicanas para o ensino secundário no período 

democrático de 1990 a 2015. O objetivo é de contribuir com debates científicos no contexto da 

educação moçambicana, para a construção de políticas educativas referentes a este nível de ensino e à 

gestão participativa. Com isso, reflete-se acerca do avanço da educação pública à luz dos princípios 

democráticos, da igualdade de oportunidades e da educação para todos no que concerne ao progresso 

dessas políticas. Para tal, o estudo analisa as políticas educacionais no período pluripartidário no que 

se refere à gestão e à organização do ensino médio em Moçambique, partindo dos seguintes 

questionamentos: a organização das escolas no nível secundário em Moçambique tem contribuído para 

a consolidação de práticas de gestão democrática e participativa? Tem contribuído para o 

desenvolvimento inclusivo e profissional no sentido de oferecer maior liberdade de atuação dos 

envolvidos na escola (desenvolvimento institucional) e na comunidade (desenvolvimento sócio-

políticoa)? Metodologicamente, recorreu-se à abordagem qualitativa associada a procedimentos de 

pesquisa bibliográfica e documental. Além disso, a partir de entrevistas semiestruturadas, buscou-se 

acessar as opiniões e experiências de diretores de escolas, professores e membros da comunidade, 

representados pelos membros do Conselho de Escola. A análise interpretativa dos dados foi 

desenvolvida com base nos referenciais teóricos propostos por Freire (1961) e Lima (2001). Nessa 

perspectiva, os resultados da pesquisa indicam que desde a independência nacional, que ocorreu em 

1975, a escola secundária moçambicana percorreu duas vertentes de políticas: da revolução popular, 

ou do centralismo democrático (1975-1990); e da liberalização do ensino, ou da democracia 

representativa (1991-2015). Como resultado, constataram-se alguns desafios: a organização da escola 

secundária moçambicana deve basear-se na proposta de ela ser uma escola materialmente inclusiva, 

localmente significativa e de qualidade para a maioria. A escola deve contribuir para a difusão de 

conhecimentos sociológicos e antropológicos, para a solidariedade e, também, deve preparar os 

indivíduos para os novos papéis sociais que se colocam numa sociedade com intensos desafios e 

transformações. Por isso, fazem-se necessárias políticas claras e que enfatizem a participação local, a 

liberdade no exercício das responsabilidades educativas de todos intervenientes e que delimitem mais 

financiamentos para essas instituições. Além disso, para o melhor governo escolar é preciso que a 

instituição de ensino secundária incentive mais a colaboração político-pedagógica de demais 

interessados. Porém, ideias, projetos, propostas, críticas e sugestões podem ser caminhos para garantir 

o pleno direito à educação para todos. Desse modo, a ênfase recai menos na dimensão técnica e 

profissional da formação para o mercado de trabalho, que é recorrente quando predomina a gestão 

empresarial do tipo gerencial que se refere à eficácia de recursos. É evidente que as responsabilidades 

do Estado, nesse sentido, devem ser superiores às do mercado. A esse respeito, na educação, deve 

dominar uma gestão procedimental, que concebe a política educativa como uma arena na qual se 

desenvolvem processos de poder para o alcance da qualidade e da equidade.  

 

Palavras-Chave: Organização escolar. Escolas secundárias. Gestão escolar. Desafios e 

perspectivas para o desenvolvimento da gestão escolar. Moçambique  
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ABSTRACT 

 

This research discusses Mozambican educational policies for secondary education in the democratic 

period from 1990 to 2015. The objective is to contribute to scientific debates in the context of 

Mozambican education and to the construction of educational policies regarding this level of 

education and to participatory management. By doing that, it aims to reflect on the advancement of 

public education in the light of democratic principles, equal opportunities and education for all with 

regard to the progress of these policies. In order to achieve this purpose, the study analyzes 

educational policies in the multi-year period regarding to the management and organization of 

secondary education in Mozambique, based on the following questions: the organization of secondary 

schools in Mozambique has contributed to the democratic and participatory practices? Has it 

contributed to the inclusive and professional development in order to offer greater freedom of action 

of those involved in school (institutional development) and in the community (socio-political 

development)? In methodological terms, the qualitative approach was used associated with 

bibliographic and documentary research procedures. In addition, semi-structured interviews made 

possible to access the opinions and the experiences of school principals, teachers and community 

members, which were represented by the members of the School Board. The interpretative analysis of 

the data was based on the theoretical framework proposed by Freire (1961) and by Lima (2001). The 

results of the research indicated that since national independence, that occurred in 1975, the 

Mozambican secondary school has been lined up by two policy strands: from the popular revolution, 

or from democratic centralism (1975-1990); and the liberalization of education, or representative 

democracy (1991-2015). As a result of the research, some challenges have been identified: the 

organization of the Mozambican secondary school should be inclusive, meaningful for the locals and 

of quality for the majority. The school should contribute to the dissemination of sociological and 

anthropological knowledge, to solidarity, and also it should prepare individuals for the new social 

roles that take place in our society, with intense challenges and transformations. Therefore, we need 

clear policies that emphasize local participation, freedom in the exercise of the educational 

responsibilities of all actors, and that send more funding for these institutions. In addition, for the best 

school government, the secondary education institution should encourage more political-pedagogical 

collaboration of other stakeholders. However, ideas, projects, proposals, criticisms and suggestions 

can be means to guarantee the full right to education for all. Thus, the emphasis is less on the technical 

and vocational dimension of training for the labor market, which is current when management type 

that refers to resource efficiency predominates. It is clear that the responsibilities of the State in this 

regard must be greater than those of the market. In this respect, we must master procedural 

management in education, by conceiving educational policy as an arena in which processes of power 

are developed to achieve quality and equity. 

 

Key words: School organization. Middle schools. School management. Challenges and perspectives 

for school management development. Mozambique. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de mudança que se enfrenta na atualidade, mais conhecido por 

globalização tem impactos sobre as organizações e sobre os sistemas educativos. 

Evidentemente, “[...] a escola está esmagada, sufocada, por um excesso de missões [...]” 

(AZEVEDO, 2007, p. 6) e os efeitos conduzem à necessidade de reorganização, “[...] 

simplificação da estrutura orgânica [...] de modo a torná-la mais funcional, obtendo assim 

ganhos em eficácia e eficiência, pela racionalização [...]” (SILVA, 2008, p. 23), visando ao 

desenvolvimento de novas competências alargadas para viver e trabalhar na nova sociedade.  

Para o acesso igualitário de todos, à educação de qualidade os desafios à escola são 

enormes; por isso a gestão dos sistemas educativos nas diferentes estruturas deve passar por 

reflexões profundas, mesmo ao nível dos modelos organizacionais, de forma que haja um 

papel ativo nas práticas desenvolvidas pelos atores escolares.  

Atualmente, a globalização “prega a neutralidade política, buscando anular, tanto, 

relações de conflitos, quanto as de poder de lutas de classe” (LIMA, 2007, p. 28).  

Consequentemente, a administração passou a ser concebida como forma de controle, de 

divisão de tarefas e de treinamento de profissionais mecanicamente (de mão de obra). Isto é, 

não obedece a uma formação “adequada a processos sociais e políticos” (GENTILINI, 2001, 

p. 93).  

Com essa realidade à frente, na condição de cidadão moçambicano, este pesquisador é 

conhecedor e formado pelo sistema educativo desse país. Hoje, como profissional da 

educação comprometido com a inovação organizacional e com a gestão participativa nas 

escolas secundárias e com a formação em políticas, organização e administração/gestão 

educacional, assumimos grande responsabilidade no sentido de contribuir, desenvolver e 

partilhar conhecimentos sobre teorias e modelos de organização, sobretudo, nos processos de 

administração e gestão, de tomada de decisão dos atores, rumo à construção de políticas 

educativas para uma escola cidadã e inclusiva numa sociedade cada vez mais democrática. 

Por isso, o problema desta investigação consiste em analisar as políticas educacionais 

no período pluripartidário para a gestão e organização do ensino médio em Moçambique1 no 

                                                           
1 O nome "Moçambique" tem a sua origem relacionada à adaptação do nome de um sultão Mussa Bem Mbiki 

que os portugueses encontraram ao desembarcarem na costa do norte do país (Ilha de Moçambique). Daí em 

diante os portugueses, então, passaram a denominar o território de “Terras de Mussa Bem Mbiki” e com o passar 

dos séculos, o nome inicial sofreu alteração ficando Moçambique. Disponível em: 
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sentido de inverter a organização do sistema colonialista, fomentando o papel do Estado na 

garantia de oportunidades educativas iguais de acesso e permanência como um bem comum.  

A gestão democrática da escola como processo exige reflexão sobre as questões 

relativas à organização, à autonomia, à educação inclusiva, à direção e à gestão dos 

estabelecimentos de ensino, aspectos que têm relevância nos estudos de administração 

educacional pela dimensão política que assumem e pela forma como influenciam as relações 

de trabalho no ambiente da escola.  

Por isso, a participação dos atores pode ser intensa e inconstante, as metas 

organizacionais podem ser ambíguas e dependem de interpretações políticas, porque as 

organizações educativas podem ser tidas como coligações de interesses. Assim, a partir desse 

olhar político-sociológico e filosófico, pode-se contribuir para o desenvolvimento de políticas 

nacionais que respeitem a participação alargada dos atores educativos nas escolas em geral, 

designadamente no que concerne às promessas de emancipação, à democratização e à 

construção de novos ideários na governação da educação.  

Neste sentido, esta tese é de pendor marcadamente conceptual e acadêmico e visa à 

análise dos normativos gerais do país e das principais reformas da educação, sobretudo, a Lei 

do Sistema Educativo (LSE – Lei 6/92), a Política Nacional de Educação (PNE-1995), o 

Plano Estratégico da Educação (PEEC -1999), o Plano Estratégico da Educação e Cultura 

(PEEC- 2006 – 2010/11) e o Plano Curricular do Ensino Secundário Geral (PCESG-2007).  

Para tanto, o cerne do estudo foi aferir os modelos de organização das escolas 

secundárias públicas de Moçambique, tendo como referências a análise da participação, da 

descentralização dos serviços educacionais e da tomada de decisões e, sobretudo, do 

predomínio da autonomia2 dos gestores nas escolas. Igualmente, o presente trabalho assume 

de certo modo o interesse de refletir a escola como espaço de democracia, de convivência 

pedagógica entre os gestores de escolas e as comunidades, respeitando as especificidades 

educativas da comunidade local. De certa maneira, o presente estudo se circunscreve aos 

                                                                                                                                                                                     
<http://mocambiquecp2.blogspot.com.br/2014/10/origem-do-nome-mocambique.html>. Acesso em: 12 set. 

2015.  
2 Autonomia é um termo que designar a independência da vontade em relação a qualquer desejo ou objeto de 

desejo e a sua capacidade de determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a de razão, diferente da 

heteronômica (contraposta). A independência da vontade em relação a qualquer objeto desejado é a liberdade no 

sentido negativo, ao passo que a sua legislação própria (como razão prática) é a liberdade no sentido positivo. 

“Mais genericamente, fala-se hoje, por exemplo, de ‘princípio autônomo’ no sentido de um princípio que tenha 

em si, ou ponha por si mesmo, a sua validade ou regra da sua ação” (ABBAGNANO, 2012, p. 110-111). 

Relaciona-se com o autogoverno (self-government), usado também como a comunal autonomy. Traduz formas 

organizativas em que se inspiram as relações entre o aparelho central e os poderes locais, entidades que exercem 

as próprias funções com um largo grau de independência do Governo central e que são regidos por sujeitos 

diretamente indicados pelas bases interessadas (por eleições) (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINHO, 1983). 
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processos da descentralização em curso na função pública moçambicana (Comissão 

Interministerial da Reforma do Sector Público - CIRESP3). 

Além do mais, a reflexão sobre o tema constitui uma oportunidade que nos orienta na 

necessidade de compreender e explicar as tendências progressistas relativas às mudanças, 

pressões e desafios das políticas educativas. Isso para que a escola secundária moçambicana 

prossiga reforçando a democracia e servindo de ferramenta indispensável de construção de 

experiências públicas no interesse da população.  

Acima de tudo, subjacente a ela, está necessariamente o compromisso público com a 

sociedade que ela representa. Dessa forma, a escola tem que buscar a democratização para 

além da obrigação de promover e difundir a ciência e os padrões culturais em forma de 

conhecimentos como necessidade primária, de democratização da sociedade. A esse respeito, 

Freire (1961, p. 6, 13) afirma que a escola “[...] não deve furtar-se à discussão dos problemas 

[...]” modernos da sociedade, para além da “[...] renúncia às suas velhas posições de 

espectador e ensaiar novas posições de participante [...].” 

Para tal, não só a sua responsabilidade recai no papel impulsionador do 

desenvolvimento, numa relação de compromisso com a sociedade pelo seu envolvimento na 

medida em que essa participa de forma crítica a favor dos projetos da maioria contra uma 

elite. Trata-se de pensar num projeto de escola cidadã, a qual está orientada para a resolução 

dos problemas locais considerando a globalização para o desenvolvimento sustentado da 

região da SADC4. Isso porque, sem tais considerações, a “[...] administração centralizada do 

sistema educativo é percepcionada como burocrática, gigantesca e inflexível [...] irracional e 

incoerente, ineficaz e ineficiente na realização dos objetivos educacionais.” (LIMA, 2001, p. 

37). Com isso, efetivamente a democracia se desenvolve, assim como são promovidas a 

participação e a autonomia.  

                                                           
3 Para Moçambique (2001), a CIRESP foi criada pelo Decreto Presidencial n. º 5/2000, cujos objetivos são: a) 

assegurar a coordenação, gestão e implementação da reforma; b) promover e garantir a participação integrada de 

todos os serviços e da sociedade civil na desburocratização, simplificação, modernização e profissionalização da 

Administração Pública (artigo 2°), sendo constituída por vários Ministérios. De igual modo, o documento visa: 

“(i) elaborar e propor a Política global da reforma do sector público; (ii) assegurar a coordenação, gestão e 

implementação da reforma, facilitando a articulação e a harmonização dos diversos programas sectoriais [...]”. 

(MOÇAMBIQUE, [S.d.], p.12).  
4A SADC – Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral resulta da SADCC – Conferência para a 

Coordenação do Desenvolvimento da África Austral. É uma organização regional, criada em Lusaka em 1980, 

durante uma reunião de Chefes de Estado e de Governo, cujo objetivo inicial era constituir um bloco ideológico 

comum de não agressão entre Estados, e obviamente, da África Austral, contra o regime do Apartheid que se 

vivia na África do Sul. Atualmente, com a mudança do nome para SADC fazem parte vários países: Angola, 

República Democrática do Congo, Botswana, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, 

Suazilândia, Zâmbia, Zimbabwe incluindo a África do Sul. Para mais dados ver, Visentini (2010); M’bokolo 

(2007). 
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Com base em uma justiça de igualdade reinará a crítica e a autocrítica, bem como a 

interação entre os atores e a sociedade, o que justamente favorecerá a prestação de contas, 

olhando a diversidade do contexto social, porque o cargo de diretor será exclusivamente 

baseado no interesse público (PARO, 2000).  

Busca-se resgatar a cultura ancestral africana de solidariedade, amizade, de diálogo 

com a comunidade e de respeito às tradições locais, facilitando o desenvolvimento da 

educação cívica local (popular). É exatamente na educação política que se identifica e se 

materializa a educação para a emancipação5. Aliás, a função da teoria crítica é baseada na 

pedagogia prática ou na pedagogia democrática, em que cabe importante papel à educação e à 

formação cultural, pois, “[...] quanto mais a educação procura se fechar ao seu 

condicionamento social, tanto mais ela se converte em mera presa da situação social 

existente.” (ADORNO, [S. d.], p. 11).  

Partindo do princípio segundo o qual, qualquer “[...] Estado nacional (africano) é uma 

metamorfose uma sequela do sistema colonial [...]” (KI-ZERBO, 2006, p. 63), o estudo 

propõe-se a discutir modelos de organização de escola secundária comprometidos com 

perspectivas comunitárias, que estabeleçam ligações entre a educação formal e as práticas 

culturais voltadas para um ensino de participação informal ou comunitária6.  

Quer dizer, um tipo de ensino complementar que lida com a diversidade e com os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, sistematiza conhecimentos científicos e 

aptidões gerais para a vida dos adolescentes e jovens para a fase adulta. Além desses aspectos, 

busca desenvolver igualmente traços e valores sociais herdados e assimilados na nova 

sociedade através da educação tradicional, tais como a democracia, a participação, a partilha 

coletiva de poderes e deveres e solidariedades mútuas.  

Espera-se, com isso, que os jovens graduados do ensino secundário usem tais 

elementos como referencial na exaltação da sua cidadania ativa na nova sociedade do 

conhecimento e informação e que se envolvam criticamente com o mundo social de modo a 

influenciar as decisões que afetam as suas vidas. A educação também deve ser mecanismo 

que envolva o graduado com a sua comunidade no contributo com os deveres sociais, com o 

desenvolvimento do amor à pátria, com a paz e a luta contra a pobreza, essa última que se 

imiscui nas sociedades subdesenvolvidas que Moçambique faz parte.  

                                                           
5 Segundo Adorno ([S.d.]), a emancipação significa agir consciente, sem imposição, portanto trata-se de uma 

ação dialética; mantém as qualidades pessoais sem que conforme ou uniformize.  
6 Em outros termos significa: uma organização escolar em que políticos, intelectuais, educadores e comunidades 

almejam modernizar a educação com saberes úteis localmente e elevar o país ao patamar dos países mais 

desenvolvidos (SOUZA, 2014). 
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Enfim, o assunto em estudo torna-se mais importante quando foca o desenvolvimento 

da gestão escolar tendo em conta que as escolas secundárias são “[...] organizações 

profissionais [...]” (BARROSO, 1995, p. 11), o que implica que, em seu funcionamento, essas 

escolas precisam coordenar a construção coletiva da política educativa e dos normativos para 

o desenvolvimento organizacional e para a gestão da escola secundária.  

As questões de racionalidade e de dominação, ou seja, no que se refere à eficiência e à 

superioridade técnica, a administração e a gestão escolar no sistema educativo trata-se de 

formação como especialização dos gestores de modo que os capacite para fazer as coisas de 

modo certo e sem negociação. Mas essa administração também é incapaz de promover 

participação cidadã, incapaz de “[...] modernizar o sistema educativo, tanto na organização 

estrutural e curricular como nos métodos e técnicas da sua prática [...]”, cujo propósito é 

fundamentalmente “[...] fazer da escola um lugar de sucesso [...]” (AFONSO, 2002, p. 37). 

Significa uma reestruturação curricular que exatamente permite aos alunos se 

dedicarem ao ensino profissionalizante. Ainda mais numa época em que as políticas globais 

tendem a focar necessidades de promover aliança com os mercados locais e, na sequência, 

serem focos de avaliação de resultados. Com isso, vale dizer que uma organização não é um 

conjunto todo homogêneo, pré-determinado e perfeitamente manipulável, mas que é “[...] 

constituída por indivíduos-atores que dispõem de algumas margens de autonomia na definição 

e na construção da acção organizacional [...]” (SILVA, 2004, p. 311). Entre esses fatos, 

destaca-se objetivamente a existência da gestão que promova a participação política-

pedagógica democrática dos atores na resolução de problemas, o que favorece logicamente o 

desenvolvimento profissional nos princípios democráticos.  

A esse respeito, Barroso (1995, p. 10) afirma que a 

 

[...] participação dos trabalhadores na gestão foi sendo sucessivamente 

reivindicada: por razões psicossociais (como forma de motivar os 

trabalhadores); por razões políticas (como forma de democratizar o governo 

das empresas); por razões sociais (como forma de conciliar a liberdade 

individual com a necessária integração social); e, finalmente, por razões 

gestionárias (como forma de melhorar a qualidade do trabalho, de ajustar a 

organização à turbulência exterior e resolver a complexidade dos problemas 

organizacionais). 
 

Trata-se naturalmente da necessidade de promover construção social dos modelos e 

práticas de gestão desenvolvidas. Além disso, os cargos de direção das escolas secundárias 

públicas devem configurar-se seguindo um modelo de gestão que se paute pela democracia e, 

de certa maneira, deixem de ser apenas cargos de indicação nominal, o que evitaria a 

perpetuação dos ocupantes. A isso, Lima (2002, p. 72) chama de “[...] despolitização da 
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escola [...]”, ou esvaziamento do poder decisório nas escolas, ignorando o papel da escola 

como organização cidadã (GADOTTI, 2002), que também Gadotti e Romão (2002, p. 33) 

fizeram saber.  

 

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se 

respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho, no 

estabelecimento do calendário escolar, na distribuição de aulas (da carga 

horária), no processo de elaboração ou de criação de novos cursos ou de 

novas disciplinas, na formação de grupos de trabalho, na capacitação de 

recursos humanos etc. 
 

Com isso, trata-se de alcançar certa “[...] autonomia coletiva [...]”, que, no dizer de 

Lima (2002, p. 71), tem por benefício a educação científica, que deve ser extensiva em todos 

os níveis escolares e uma das preocupações centrais na administração das escolas públicas. 

Para isso, faz-se necessário considerar o ensino das ciências num contexto social, 

incentivando-se um diálogo permanente no envolvimento em projetos da comunidade 

educativa, através de atividades de extensão e educação contínua de professores.  

Além disso, também, é necessário que a intervenção das autarquias se institucionalize 

no quadro de uma descentralização territorial e através de uma estrutura do tipo “[...] 

conselho local de educação [...]” (BARROSO, 1995, p. 14). Porque a universalização da 

educação será efetiva através “[...] das interações entre a formação da vontade 

institucionalizada constitucionalmente e as esferas públicas mobilizadas culturalmente”. 

(HABERMAS, 1997, p. 24).  

Em razão disso, faz-se entender que a organização das escolas secundárias em 

Moçambique resultaria de uma estratégia ativa de desenvolvimento de  

 

[...] projectos curriculares alternativos, projectos de diferenciação 

pedagógica, projectos de dinamização pedagógica, projectos de orientação 

educativa e de intervenção psicológica, projectos de actividades culturais e 

desportivas, projectos de formação, projectos de intervenção comunitária etc. 

[...]. (COSTA, 2003, p. 1320)  
 

Enfim, frente a essas demandas, a administração da educação precisa ter em primeiro 

plano de preocupações, a problematização da natureza da educação que se procura oferecer e 

obter, os fins que se têm em mente e o produto que se busca realizar, e ainda, os meios para 

atingí-los. A esse respeito, a educação requer comportamento emancipado e crítico e não 

apenas ao modelo ideal imposto externamente pelas orientações legislativas.  

Em contrapartida, sabemos exatamente que os focos de estudo são: escolas 

secundárias, organização e gestão escolar, gestão democrática, acesso e permanência escolar, 

educação inclusiva e democracia entre outros. Porém, a investigação analisa a atuação do 
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Estado no regime de natureza multipartidária na materialização dessas vertentes em favor da 

prestação de contas à comunidade e da produção de políticas educativas centradas na escola, o 

que são, a nosso ver, requisitos da gestão democrática e participativa que concebem a 

autonomia e liberdade à comunidade educativa na resolução dos assuntos relacionados com o 

ensino e a escola.  

Para a realização deste estudo levou-se em conta a análise das teorias da administração 

educacional, sobretudo, a análise organizacional, técnicas e instrumentos de pesquisa em 

administração educacional como quadros de análise e de interpretação da realidade escolar, 

para a partir dos normativos produzidos no período multipartidário, políticas e reformas 

educativas compreender o funcionamento das escolas secundárias. No que diz respeito à 

gestão democrática, o estudo problematiza as articulações e as desarticulações entre a teoria e 

a prática, para explicar como é que os agentes da educação em ação atuam, e, através da 

análise dos seus discursos, entender as suas concepções a respeito das reformas emanadas dos 

níveis superiores (Ministério da Educação e Cultura, Direção Provincial da Educação e 

Direção Distrital da Educação e até dos municípios).  

Da mesma forma, para junto de outros agentes do CE, sobretudo, pais e professores 

perceber o valor do órgão no contributo que dão à resolução dos problemas de ensino; e da 

escola como instância concebida, segundo a Lei 6/92, como órgão democrático e deliberativo, 

capaz de empreender, apoiar e rejeitar reformas educativas à luz de iniciativas locais no 

âmbito da descentralização administrativa e de programas nacionais e regionais. A esse 

respeito, vale mencionar o Movimento de Educação Para Todos, os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, a Agenda 2025, o Protocolo da SADC, a Declaração do Dakar, 

a Declaração de Salamanca de 1994 (Educação Inclusiva), como orientações gerais dos 

Estados africanos em geral e no âmbito da massificação, universalização e emancipação da 

educação em Moçambique. 

Para isso, como os processos de educação são marcados por diferentes “racionalidades e 

vicissitudes organizacionais” (LIMA, 1994; SÁ, 2009)7, o estudo especificamente:   

a) analisa a retrospectiva histórica do país, para aferir a perspectiva evolutiva das políticas 

educativas do sistema educativo moçambicano, no que concerne à organização das escolas 

                                                           
7 Por exemplo, a Lógica Estatal da modernização administrativa de natureza técnica está vinculada aos conceitos 

de modernização, melhoria da qualidade, da eficiência e da eficácia pelas regras hierárquicas. A Lógica de 

Mercado obedece a uma racionalidade de mando e de autonomia de escolha entre o público e o privado, assim 

como à construção de um mercado educativo, descentralizado, concorrencial e autônomo (vantagens da gestão 

empresarial, da competição e do mercado para a qualidade dos serviços educativos). A Lógica corporativa está 

ligada à autonomia dos professores. E por último, a Lógica comunitária, é sócio-política de autonomia real das 

escolas (DOMINGOS, 2010).  
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secundárias, às lógicas de gestão e de funcionamento das escolas secundárias, os seus desafios 

e perspectivas numa administração para o desenvolvimento da gestão escolar; 

b) reflete sobre a gestão da educação no âmbito de uma sociedade democrática, fazendo 

uma análise crítica da administração educativa em observância aos processos de autonomia, 

desconcentração ou descentralização; 

c) compreende a perspectiva de desenvolvimento do tipo de gestão (mais profissional), 

praticada como competência básica de coordenação e liderança do projeto educativo da escola 

na governação da educação, sobretudo, na construção de políticas pedagógicas centradas na 

escola como organização educativa, tais como: a evidenciação da autonomia, o critério do 

preenchimento do cargo, as funções e os requisitos e os critérios do recrutamento do diretor; 

d) examina igualmente o nível de participação dos órgãos locais, as autarquias, as 

comunidades (as famílias e a sociedade civil) e o CE no processo educativo e na gestão da 

escola secundária em particular. 

E por último, frente a essas observações, colocamos as seguintes perguntas de 

investigação: 

Em que concepção de escola assenta a organização e a gestão da escola secundária 

moçambicana?  

Em que princípios (filosóficos, políticos e econômicos) se assenta a administração das 

escolas secundárias públicas de Moçambique no período multipartidário?  

Que princípios focam os normativos do sistema educativo de Moçambique no que diz 

respeito à gestão do ensino secundário?  

Que desafios se apresentam às estruturas sobre as práticas nas escolas secundárias 

visando à participação da comunidade educativa? 

Como se caracteriza a administração e a organização das escolas em Moçambique no 

período de multipartidarismo (1994-2015)?  

As decisões tomadas, nos diferentes níveis superiores da estrutura do sistema educativo, 

respeitam interesses democráticos, participativos, da descentralização e da autonomia das 

escolas secundárias e dos atores educativos?  

E por fim, a nossa indagação orienta-se na percepção docente e comunitária a respeito 

da direção escolar. 

 

1.1 Procedimentos metodológicos 

 

Para o presente trabalho, adotamos uma linha lógica de ação sistemática no 

desenvolvimento da pesquisa como um modelo conceitual para orientar o estudo, a análise e a 
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interpretação dos dados. A intenção é descrever a complexidade do problema, analisar a 

interação de variáveis, compreender e classificar processos vividos por grupos sociais de 

profissionais de educação de modo a possibilitar um conhecimento empírico.  

Em razão desses propósitos, a pesquisa apoiou-se em um estudo documental, 

bibliográfico e empírico quanto aos procedimentos e baseou-se numa abordagem de pesquisa 

qualitativa8. Isto é, fundamentou-se em “[...] dados coligidos nas interações interpessoais, na 

coparticipação das situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão 

aos seus atos [...]” (LESSARDHÉBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2008, p. 29).  

Assim, a metodologia qualitativa visa compreender de forma detalhada as 

características de um fenômeno social, isto é, o motivo do seu acontecimento na perspectiva 

dos participantes. Além disso, conforme Nunes (1996, p. 24) afirma, pelo fato de as ciências 

sociais visarem “[...] investigar um distinto campo do real [...]”, o estudo não busca fazer 

generalização dos dados, mas, sim, “[...] generalizações naturalísticas [...]” (HÉRBERT, 

GOYETTE; BOUTIN, 2008, p. 19-20).  

Tratando-se de uma realidade educativa, o estudo descreveu a realidade social, sendo 

que a definição da técnica, a seleção dos informantes e a elaboração do instrumento mais 

adequado à pesquisa não foram arbitrários. Nesse sentido, as técnicas adotadas na 

investigação abarcam entrevista semiestruturada, a análise documental e a análise 

interpretativa das entrevistas.  

A entrevista semiestruturada consistiu em responder a uma série de questões que 

envolveram o autor e os entrevistados num ambiente negociado para a obtenção de 

informações, pois “[...] a entrevista é uma comunicação bilateral [...]” (RICHARDSON, 1989, 

p. 160). Aliás, Bogdan; Biklen (1994, p. 134), consideram que a “[...] entrevista é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

do mundo [...]”.   

Embora tenha como desvantagem a grande possibilidade do entrevistado ser 

influenciado por parte do entrevistador ao responder às perguntas, a entrevista oferece várias 

vantagens, pois ela pode ser utilizada para todas as camadas da população (alfabetizadas e 

não) e ela permite maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer as 

                                                           
8 Bogdan; Biklen (1994, p. 47-51) apontam cinco características essenciais da pesquisa qualitativa: a) “[...] fonte 

direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal”; b) “é descritiva”; c) 

“Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos”; d) “os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva”; e e) “o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa [...]”.  
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perguntas, isto é, formular de modo diferente, especificar algum significado com garantia de 

estar sendo compreendido.  

Ademais, existe maior possibilidade de avaliar a atitude do entrevistado e dá a 

oportunidade para obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que 

sejam relevantes (HÉRBERT, GOYETTE; BOUTIN, 2008). A entrevista semiestruturada 

“Desenrolou-se a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo 

que o entrevistador faça as necessárias adaptações [...]”, (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34), 

portanto, é como um método terapêutico para encorajar a livre expressão dos sujeitos da 

pesquisa. Isto é, as perguntas dependem do entrevistador, e o entrevistado tem a liberdade de 

expressar-se como ele quiser, guiado pelo entrevistador (TRIVIÑOS, 1987; RICHARDSON, 

1989).  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi constituído um roteiro que serviu de 

orientação durante as entrevistas, obedecendo a uma grande flexibilidade para a captação das 

percepções dos entrevistados, garantindo também o seu anonimato. Com a entrevista, 

recolhemos percepções, valores, crenças, ideologias dos diretores das escolas secundárias 

relativas aos seus perfis, profissionalização ou formação em administração educacional, suas 

funções e relações com outros órgãos na gestão escolar. A partir das falas dos diretores 

escolares fez-se atualização normativa procurando saber os documentos que orientam a gestão 

escolar.  

Desse modo, para aferir os valores das mudanças nas reformas educativas e nos 

princípios administrativos da escola secundária, entrevistamos responsáveis pelo sistema 

educativo. Isto é, ao nível macro no ministério um diretor nacional identificado por Diretor 

AA – 25/11/2014; ao nível das escolas secundárias, os nossos informantes privilegiados 

foram três diretores identificados por Diretor A - 20/12/2014, Diretor B - 28/11/2014 e 

Diretor C - 12/01/2015. Ao nível do órgão máximo da escola, entrevistamos dois membros do 

CE, para percebermos o funcionamento desse órgão, a distribuição da autoridade e o tipo de 

racionalidade no sistema educativo. Desse modo, a entrevista foi com um pai e um professor 

de cada escola selecionada, que são seis no total de três escolas – Pai A - 06/11/2016; Pai B - 

12/11/2016; e Pai C – 17/11/2016; Professor A – 03/11/2016; Professor B – 28/11/2016; e 

Professor C – 15/11/2016 9 Assim, o número total de entrevistados na pesquisa foi 10. 

A escolha dos entrevistados foi intencional, pela preocupação com a qualidade dos 

dados, estabelecendo um período mínimo de cinco anos no exercício de funções de diretor, 

                                                           
9 As datas apresentadas indicam os dias em que foram realizadas as entrevistas. 
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para que pudéssemos ter informações mais significativas (coerentes, consistentes, persistentes 

e originais) em relação ao nosso objeto de estudo. As escolas foram selecionadas com base no 

critério de proximidade do pesquisador, de modo a evitar custos onerosos com viagens. E os 

dados provenientes das entrevistas foram registrados por escrito no diário de campo e 

transcritos depois de ter havido registro magnético ou gravação áudio. Assim, conservamos 

em lugar adequado para prováveis pesquisas e consultas futuras.  

A análise documental foi outra técnica por usada. Por sua natureza, ela é constituída 

por materiais que ainda não sofreram um tratamento analítico, mas que puderam ser 

reexaminados ou interpretados. Tratou-se de uma técnica utilizada para confrontar os dados 

obtidos através da entrevista. Buscamos identificar informações factuais nos documentos a 

partir de questões de interesse, sendo que o uso requereu apenas investimento de tempo e 

atenção para selecionar e analisar os mais adequados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

LESSARDHÉBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2008).  

Mais do que isso, consistiu em análise qualitativa com relação aos normativos do 

sistema educativo acerca dos fatos atribuídos pelos órgãos centrais do Ministério da Educação 

e para os gestores das escolas secundárias e vice-versa, procurando perceber o funcionamento 

das escolas e as suas dinâmicas, de acordo com as nossas questões de estudo.  

A base de apoio documental consistiu em fontes oficiais, tais como a Lei 6/92, a PNE, 

Relatórios, dados estatísticos, jornais e outras publicações do governo, tais como, 

regulamentos, e outros documentos oportunos à pesquisa. Portanto, todos os documentos 

adquiridos mereceram atenção ao serem reproduzidos. Com a análise documental, buscou-se 

perceber a evolução normativa na definição das políticas educativas relacionadas ao cenário 

político e socioeconômico do país.  

Nesse sentido, ficamos atentos a qualquer tipo de documentos, oficiais e não oficiais, 

procurando saber se eram públicos ou privados e ainda fizemos a necessária crítica de modo a 

determinarmos efetivamente o grau de fiabilidade da sua elaboração e reconstituir o espaço 

temporal. Assim, privilegiamos o trabalho com a diversidade das fontes e garantimos, 

também, o máximo de sigilo no tratamento dos documentos privados. Esse procedimento é 

considerado útil porque permite a criação de uma base para outros tipos de estudos 

qualitativos e possibilita que a criatividade do pesquisador dirija a investigação por enfoques 

diferenciados. 

Por último, usamos a técnica de análise interpretativa, que consiste em uma técnica 

para ler e interpretar os discursos dos entrevistados e toda a classe de documentos. Nesse 

sentido, trabalhamos mais com as mensagens e, sobretudo, usamos a análise categorial 
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temática, cuja função foi evidenciar passagens que permitiram inferir sobre outras realidades 

(BARDIN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A matéria-prima que nos chegou num estado 

bruto necessitou ser processada para facilitar a compreensão e a interpretação. Nesse grupo, 

consideramos materiais de comunicação verbal ou não verbal, como jornais, livros, 

entrevistas, fotografia, vídeos e outros. 

Isso significa que a análise usada como “[...] técnica de tratamento de informação [...]” 

(VALA, 1986, p. 104) foi usada para analisar e interpretar as falas dos protagonistas e os 

documentos da pesquisa produzidos. Com isso, pretendemos inferir as opiniões, convicções e 

crenças dos atores em contexto escolar a partir dos seus discursos. Assim, ela foi usada para 

descrever e interpretar o conteúdo, conduzido a descrições sistemáticas, qualitativas e ajudou 

a interpretar mensagens, explorando um conjunto de informações e atingindo uma 

compreensão do seu significado num nível que vai além de uma leitura comum. 

A análise de dados foi qualitativa, porque os dados coletados foram geralmente 

palavras extraídas do discurso oral ou escrito e documentos, quer dizer que identificamos, 

delimitamos e selecionamos os segmentos textuais de acordo com um esquema previamente 

desenhado. Também observamos duas principais técnicas que se empregam na análise de 

dados qualitativos: i. triangulação de dados e, ii. procedimento indutivo, por meio dos quais 

estabelecemos as categorias que serviram de base para a análise de dados. 

Assim, o tratamento de dados foi encarado como um processo de vai-e-vem, um 

processo sistemático de busca e de organização seletiva (dos materiais recolhidos e 

acumulados desde as entrevistas, conversas informais e análise documental), com o objetivo 

de aumentar a sua compreensão, permitindo apresentar aquilo que o investigador encontrou 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), após a realização de processos de “[...] codificação, 

categorização e a inferência [...]” (BARDIN, 1994, p. 31).  

De igual modo, a análise revestiu-se de um “[...] carácter indutivo e não com o 

objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas com antecedência [...]” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 50). Assim, as categorias de análise foram estabelecidas a posteriori, logo 

na triangulação e assim, desenvolvemos interpretações à luz da problemática em estudo.   

Em termos de estrutura, para além da introdução, em que se assegura a 

problematização e o alargamento de ideias sobre o tema do estudo, com o que se delineiam os 

elementos orientadores da pesquisa, a justificação, os objetivos e os pressupostos teóricos do 

estudo, esta tese encontra-se dividida em quatro seções. 

A primeira seção se intitula “Problemas de natureza conjuntural e estrutural do sistema 

educativo moçambicano”, é eminentemente descritiva e busca as abordagens de políticas 
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públicas educacionais do século passado no continente africano e no sistema educativo 

moçambicano. 

A segunda seção se intitula “Concepções administrativas teóricas do Estado 

moçambicano e educação” e relata as configurações ideológicas do Estado moçambicano e 

suas proposições legislativas; tambpem são explicadas as opções de políticas e os níveis de 

estrutura hierárquica do Estado.  

A terceira seção se intitula “Tendências globais de modernização administrativa na 

gestão da educação e os desafios da escola secundária”, abordamos as concepções, as ações e 

os programas de políticas nacionais e globais, bem como as interfaces nas relações de poder, 

isto é, fatores que conduzem, no contexto da prática, a desnaturalização da educação como 

condição dialética.  

A quarta e última seção, se intitula “Olhar sobre as práticas: os resultados do estudo 

empírico” e nesse momento é que os dados são interpretados, revelando o que a história dos 

paradigmas culturais hegemônicos deixou para trás na construção do humano.  

Por isso, em termos de conclusão e sugestões do estudo a pesquisa indica a 

necessidade de os gestores aprimorarem cada vez mais práticas de gestão democrática diante 

do afastamento da educação atual da cultura, artefato prático que, indelevelmente, influencia o 

trabalho pedagógico nas escolas, ignorando em muitos casos projetos de políticas sociais, 

sobretudo, as questões educacionais, que os países se dignaram a oferecer com merecimento 

no período de pós-independência. 
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2 PROBLEMAS DE NATUREZA CONJUNTURAL E ESTRUTURAL DO SISTEMA 

EDUCATIVO MOÇAMBICANO 

 

A seção apresenta discussões sobre os problemas do sistema educativo de 

Moçambique. Contém reflexões sobre políticas educativas, reformas e administração da 

prática escolar. Através da imersão na história de Moçambique, assinalamos fatores inerentes 

à gênese, à evolução do sistema educativo, aos princípios defendidos nas reformas educativas 

e ao tipo de homem que se pretendia formar como elementos estruturantes da história e da 

educação moçambicanas. 

 

2.1 A emergência da escola secundária moçambicana no contexto da África Austral colonial e 

pós-colonial  

 

Para iniciar, importa detalhar de forma introdutória a história da civilização africana, 

descompreendida pelo colonialismo europeu da era pré-cristã africana. Acima de tudo, a 

África é um continente com história intelectual, certamente não deve ser vista como um 

continente recém-emergido com a chegada dos colonos. Porém, explicações históricas 

revelam que muito antes da expropriação da identidade, do saber, das riquezas, pelos 

europeus, os povos indígenas do continente africano desenvolveram formas de pensamento 

próprio. De qualquer forma, considere-se um continente clássico no conhecimento, porque 

esteve sempre envolvido na vida mundial, e agora simplesmente está entrando numa nova 

fase de atividade independente dentro da comunidade mundial (FERKIS, 1967).  

Historicamente, desde os tempos remotos, os africanos sempre sentiram a necessidade 

de passar às novas gerações o seu potencial histórico-cultural. Até ao século XV já tinham 

estabelecido (ou inventado a escrita) e desenvolvido uma preocupação da documentação 

escrita como fonte de transmissão do conhecimento.  

 

O documento arquivístico, embora raro, começa a aparecer no Magreb 

(peças almoadas, fatwas ou pareceres jurídicos da época haféssida). No 

Egito, os documentos arquivísticos tornam-se mais abundantes sob os 

Aiúbidas e os Mamelucos (séculos XII-XV), enquanto os manuscritos dos 

mosteiros etíopes reúnem, em apêndice, documentos oficiais. Mas esse tipo 

de texto praticamente é inexistente no resto da África [...] (DJAIT, 2010, p. 

84). 
 

É assim, que através das “[...] inscrições gravadas na pedra, disco, moeda [...] a 

numismática, a epigrafia e outras ciências [...] material impresso em signos convencionais 
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sobre qualquer tipo de suporte: papiro, pergaminho, osso, papel [...]” (DJAIT, 2010, p. 77), 

reportavam o quotidiano africano, desde as suas lembranças às suas vivências e até as suas 

comunicações.  

Seja qual for o que “[...] abrange um continente inteiro, com diversas civilizações 

justapostas e sucessivas, e por fim, porque as fontes são de línguas, tradições culturais e tipos 

diferentes [...]” (DJAIT, 2010, p.77), sempre se ressaltou a necessidade da preservação do 

mosaico cultural, seja de forma fragmentária devido a vários fatores, por exemplo, as línguas 

locais, localização geográfica, etnias genealógicas, variação cultural e oralidade.  

Isso para não cairmos nos problemáticos discursos modernistas neoliberais, que 

pregam que todos somos iguais sem perceber que a igualdade não deve ser vista apenas no 

ponto de partida (exemplo, nascimento) – vista pelo tamanho das diferenças que a África 

transporta, entre as pessoas, classes e regiões. As principais fontes africanas desenvolvidas 

destacam-se:  

 

Fontes narrativas: a) crônicas e anais; b) obras de geografia, c) relatos de 

viagens, d) obras de naturalistas; e) obras jurídicas e religiosas, f) como 

tratados de direito canônico, g) livros santos ou hagiografias; h) obras 

propriamente literárias.  

Fontes arquivísticas: a) documentos particulares: cartas familiares, 

correspondência comercial, etc.; b) documentos oficiais oriundos do Estado 

(reinos supremos) ou de seus representantes: c) correspondência oficial, 

decretos, cartas-patente, d) textos legislativos e fiscais; e) documentos 

jurídico-religiosos. (DJAIT, 2010, p. 88). 
 

Praticamente, a cultura histórica africana com toda a sua herança tão rica nos 

conteúdos, deve ser também lembrada por ser até o momento o continente com explicação 

convincente de que é o continente da humanidade e civilização10. Quer dizer, das descobertas, 

da criação humana e do imaginário africano. Aliás, hoje muitos autores, pesquisadores e 

defensores da cultura africana sustentam a tese de que a humanidade provém das 

transformações históricas, da coleta e da caça nas florestas e savanas da África pré-histórica, 

do paleolítico onde África é o berçário das invenções fundamentais, constitutivas da espécie 

humana durante centenas de milhares de anos. Assim, “Os primeiros hominídeos [...] viviam 

nas florestas tropicais do Leste e do centro-norte da África” (WOOLF, 2014, p. 8).  

Isto quer dizer que, foi a partir do continente africano, precisamente “[...] no Egipto 

que a maior civilização da Antiguidade surgiu, e assim, o Egipto é considerado filho natural 

dos primeiros tempos da África como berço da humanidade” (KI-ZERBO, 2006, p.13). Este 

fato é demonstrado pelas ossadas fósseis e pelos vestígios da manufatura e da arte 

                                                           
10 Para maiores esclarecimentos ver: WOOLF, A. Uma nova história do mundo. São Paulo: mBooks, 2014. 
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primitiva, os quais foram encontrados no continente africano, propriedades do 

Homoerectus como a espécie mais evoluída graças ao biface (instrumento poderoso e arma 

muito eficiente de transformação).  

Nesses termos, a educação no contexto africano como cultura sempre foi uma tradição 

na preservação dos usos e costumes dos povos, bem antes da presença estrangeira. Tem, 

também, significado nas atividades comerciais. É assim, que vários utensílios e vestígios 

significados de símbolos, eram descodificados com o seu valor de uso e preço de compra na 

balança comercial. Os povos africanos na antiguidade dominavam o comércio, utilizavam 

técnicas de agricultura, desenvolviam a mineração, a ourivesaria e a metalurgia, elaboravam 

sistemas analíticos de matemática que eram usados na cunhagem das suas moedas, 

desenvolvendo a contabilidade no comércio de produtos, através do comércio interafricano, e 

além África.   

O conhecimento científico africano provinha do domínio da geografia como ciência 

que estabelecia as ligações externas no comércio de longa distância das mercadorias, onde a 

astronomia ocupava um lugar de grande relevo na visão do mundo, para além dos 

conhecimentos africanos sistematizados nas mais ricas apetrechadas historiografias africanas. 

A título de exemplo, sabe-se exatamente que: 

 

O Egito faraônico é domínio do egiptólogo, o Egito ptolomaico e romano, do 

classicista, o Egito muçulmano do islamista: três períodos, três 

especialidades, das quais apenas uma se origina do que é especificamente 

egípcio; as outras duas navegam em órbitas mais vastas (o mundo clássico, o 

Islã). O mesmo acontece com o Magreb, ainda que o especialista em 

civilização púnica seja ao mesmo tempo um orientalista e um classicista, e 

que o estudioso da civilização berbere seja marginal e inclassificável. O 

domínio da África negra, também é variado, abrange diferentes línguas e 

especialidades: há fontes clássicas, árabes e fontes propriamente africanas. 

Mas, embora encontremos a mesma trilogia do norte do Saara, aqui ela não 

tem nem a mesma amplidão nem significação análoga. (DJAIT, 2010, p.78) 
 

A emergência e o desenvolvimento da ciência na África pré-colonial foi um 

instrumento de conquista e demonstração da capacidade criativa dos africanos no progresso 

social e econômico.  Nessa perspectiva, o período foi significativo para o continente africano 

na medida em que predominaram culturas tipicamente originais. Inicialmente, nos antigos 

reinos africanos havia religiões bem fortalecidas que resistiram ao islamismo, pois os 

africanos tinham a sua religião copta (cristianismo africano), principalmente na Etiópia no 

século XII, antes da chegada dos europeus.  

O rei Lalibela (C.1181-C.1221) já havia fundando uma nova capital de peregrinação 

denominada Nova Jerusalém, época em que a Etiópia estava desligada do patriarcado de 
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Alexandria e do berço do cristianismo. Um dos aspectos de fundamental importância, quiçá 

determinante, foi a documentação escrita relativa à África do Sul do Saara a partir do final do 

século XI, que se torna cada vez mais abundante, principalmente no período que vai do fim do 

século XIII ao final do século XIV.  

As influências escritas exteriores à África chegaram através dos muçulmanos árabes 

no Sudão, região sul do Saara dominada pelos Sominke, cujo soberano era Kaya Maghan, que 

detinha organização administrativa e autoridade política em todas as regiões ocidentais do 

Sudão, desde a curva do Níger até a embocadura do Senegal, territórios que lhe eram 

subordinados (NIANE, 2010).   

A educação esteve ligada aos monges, que escreviam fundamentalmente as histórias 

dos reis e elaboravam reformas cristãs. Porém, as práticas religiosas africanas pré-cristãs 

manifestavam-se em atividades culturais e de lazer, como festas, danças, cantos e nos 

sacrifícios de animais. Também, é de salientar que as incursões árabes muçulmanas da Arábia 

Saudita e do Golfo Pérsico foram extensivas a outras regiões para além do norte do Saara, isto 

é, chegaram à costa oriental africana, do chifre da África à Madagáscar, importantes centros 

comerciais nas feitorias muçulmanas do Oceano Índico, tais como Sofala, Kilwa, Mombaça e 

Mogadíscio, consideradas portas abertas para o comércio internacional. Nessas feitorias, 

desenvolveu-se uma civilização afro-muçulmana original conhecida como cultura ou 

civilização suaíli, que se exprime pela mesma língua com alguns neologismos árabes, mas 

conserva essencialmente a estrutura bantu (NIANE, 2010).  

Para finalizar essa questão, é possível constatar que, na civilização africana passaram a 

predominar, inicialmente, textos clássicos africanos e, na sequência, escritos árabes, os quais, 

a partir do século XV, foram esgotaram-se. Após isso, passaram a ser encontradas evidências 

de diferentes origens na África negra em substituição do documento autóctone e outros de 

acordo com o tipo de colonização, sobretudo, os documentos europeus (italiano, português, 

inglês, francês etc.), como a seguir se exemplifica cronologicamente:  

 

Em termos cronológicos, [...] as primeiras fontes escritas são os papiros 

hieráticos egípcios datando o segundo milênio, em particular, o papiro 

conhecido sob o título de Ensinamentos para o rei Merikare. Seguem-se os 

papiros e os ostraka do Novo Império, também em egípcio hierático; as 

fontes gregas, que remontam ao século VII antes da Era Cristã e 

prosseguem, sem interrupção, até época mais recente, que coincide, 

aproximadamente, com a expansão do Islã (século VII da Era Cristã); as 

fontes em hebraico (Bíblia) e em aramaico (Judeus de Elefantina), que datam 

da 26ª dinastia; os textos demóticos, da época ptolomaica; a literatura latina, 

a literatura copta (em língua egípcia, mas empregando o alfabeto grego 

enriquecido com algumas letras), que têm início no século III da Era Cristã; 
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fontes em árabe, chinês, talvez persa, italiano, e, mais tarde, em língua etíope 

[...] (DJAIT, 2010, p. 83). 
 

Portanto, esse aparato histórico-científico da ciência africana, de troca de técnicas e até 

de bens de consumo e de produção de culturas algodoeiras para indústrias têxteis e 

alimentícias, venda do marfim, do ouro e outras criações tudo foi respeitado e mantido pelos 

árabes, pois o “[...] islã na África não ameaçava as estruturas tradicionais [...]” (NIANE, 2010, 

p. 3).  

Por conseguinte, os seus interesses eram mais para o desenvolvimento das relações 

comerciais e intercâmbios culturais. Além disso, “[...] na época homens e mercadorias 

circulavam livremente, numa espécie de unidade política, econômica e cultural da África, isto 

é, do mundo muçulmano e da independência política africana11 [...]” (NIANE, 2010, p. 3).  

Todavia, antes da queda dos impérios africanos, alterações radicais linguísticas e 

culturais e a aplicação de novas formas e de orientações econômicas nas relações e novos 

modos de vida, entre os séculos XII e XVI, desenvolveram reinos africanos principalmente na 

atual região da África Austral, os mesmos, não sofreram a influência do Islã. 

São eles que veremos agora: o Estado ou reino do Congo, o reino do Zimbabwe e o de 

Monomotapa. Isso tudo, foi ignorado pelos europeus-colonizadores, que impuseram aos 

africanos uma política colonial antagônica de valorização da sua raça, de negação do africano 

como um povo detentor de um saber, pensamento e uma maneira de ser e de estar na 

convivência com outros homens, mesmo com os colonos. Tratava-se da relação de respeito 

mútuo e de colaboração diplomática e comercial entre povos. Isso era diferente do que foi 

observado pelos árabes (mercadores e letrados), que desenvolviam a vida econômica e 

cultural da África, aliás, segundo escreve Niane (2010, p. 6), “é graças aos documentos 

escritos em árabe que se conhece melhor a vida urbana nas cidades, sobretudo da atividade 

mercantil magrebianas e Sudano-Sahariana.”   

A princípio, com os europeus a partir de 1930 (com o que tivemos ocupação efetiva e 

cultural colonial portuguesa em Moçambique), o potencial cultural africano foi destruído por 

dogmas religiosos que foram usados como instrumentos desestruturantes da consciência 

coletiva e do agir africano como povo humilde, honesto e fiel às suas tradições, fomentando a 

sua própria negação e do seu próximo. Atualmente, compreende-se que existam sistemas 

educativos centralizados como resíduos da exploração intensa do seu potencial de 

                                                           
11 Ainda, nessas relações comerciais, e na forma de dominação, os africanos situados fora do comércio triangular 

de escravos dos quais foram vítimas, também compravam escravos artistas e músicos do Iraque.   

 



34 

 

conhecimentos, pois os sistemas educativos africanos passaram a funcionar programas de ensino 

coloniais.  

Os colonizadores europeus não estavam preocupados com o desenvolvimento e o 

surgimento de uma classe intelectual africana. Por isso, o regime colonial em África era 

paternalista e autoritário, totalitário e paroquialista e ainda clientelista. Isto é, 

consequentemente, as escolas secundárias tiveram uma relação estreita com a história colonial 

e com os interesses na relação estabelecida com as suas metrópoles.  

A consciência africana sobre os horrores do colonialismo e de suas práticas no sub-

aproveitamento das inteligências africanas era reconhecida e desafiada subversivamente, 

pelos intelectuais que estudavam fora dos seus países através de movimentos políticos de 

oposição aos regimes nas metrópoles, sobretudo, as associações estudantis, os partidos de 

esquerda e alguns ciclos de filosofia marxista, pois nesse período histórico de exploração 

colonial, a escola secundária não servia ao africano.  

A título de exemplo, Ferkis (1967) destaca o partido Comunista britânico, que esteve 

demasiadamente envolvido na política sindicalista da metrópole e não de preocupação com os 

nativos das suas colônias. De certa maneira, os estudantes africanos na Inglaterra foram 

atraídos pelos movimentos sociais, isto é, não para o partido comunista britânico que era 

fechado, sectário, mas para os intelectuais marxistas e semi-marxistas da sociedade fâiana, e 

para as universidades, sobretudo a Escola de Economia de Londres. Ainda segundo Ferkis 

(1967), em Londres, muitos africanos adquiriram uma perspectiva eclética, intelectualizada e 

essencialmente não violenta do mundo, que tentavam ajustar em suas próprias predileções nos 

seus países depois das suas formações.  

Por isso, as independências africanas iniciadas a partir da década de 50, marcaram 

uma nova fase de reposicionamento da história da África em vários contextos segmentados 

em respeito aos princípios da Negritude e do Pan-africanismo12, movimentos políticos e 

intelectuais que levaram à formação da atual União Africana (UA). Em decorrência, a África 

passou a ser dividida em blocos regionais, tais como, a Comunidade Econômica dos Estados 

da África Ocidental (CEDAAO), a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) e Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), as quais têm objetivos 

                                                           
12 “O Pan-africanismo surge com William Edward Burghardt Du Bois, que nasceu em 23 de fevereiro de 1868 

em Great Barrigton, no Estado de Massachusets. Foi o primeiro negro americano a receber um Ph.D na 

Universidade de Harvard em 1896. Entre 1884 e 1885, enquanto adolescente, acompanhou a divisão de África na 

Conferência de Berlim e, em 1957, assistiu à independência política da Costa do Ouro (depois chamado Ghana), 

onde acabou por morrer. Em 1961 transferiu-se definitivamente para o Ghana como membro do Partido 

Comunista e, um ano depois renunciou a cidadania americana”. Disponível em: 

<http//www.lucidcafe.com/library/96feb/dubois.html>, acesso em 27/07/03; ZAU, 2005, p. 309). 
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comuns de desenvolvimento da África e para os africanos, respeitando a gênese cultural da 

África pré-colonial.  

Para o efeito, apresentamos a seguir várias preocupações reveladas em conferências 

regionais realizadas, visando à definição do papel da educação africana, desde a conferência 

de Adis Abeba (1961) até a de Harare 1989. 

 

Quadro 1. Conferências de educação realizadas no continente africano  

Or

d. 

Ano Nome da 

conferencia 

Cidade/país Objetivos 

1 1961 Conferência de Adis 

Abeba 

Etiópia  Sublinhou a necessidade de renovar os conteúdos da educação, adaptando a escola à vida das 

comunidades locais. 

2 1962 Conferência de 

Tenenerife 

Madagáscar Discutiu o ensino superior e seu papel na formação de quadros e na difusão da cultura. 

3 1968 Conferência de 

Nairobi 

Quénia  Orientou para a necessidade de articulação da educação científica e técnica na formação de quadros 

com vista ao desenvolvimento. Por isso, três linhas de força dominaram: a ligação da escola à vida; 

a preservação da identidade cultural; e a ligação da educação ao mundo do trabalho. 

4 1969 Conferência dos 

Ministros da 

Educação dos 

Estados Francófonos 

em Kinshasa 

 

República 

democrática 

do Congo 

Os participantes foram muito críticos em relação à forma errada de ver a escola; como uma 

instituição estranha, introduzida em África pela colonização e servindo interesses que estão 

remotamente afastados dos da vasta maioria das massas africanas. Foi apontado que, a escola em 

África continuou, na maior parte dos casos, um legado do sistema colonial, o que explica a sua 

natureza elitista e o fato de servir melhor os requisitos do modo de vida metropolitano do que o das 

nações africanas. 

5 1975  Conferência de 

Accra 

Ghana Os fatos económicos e sociais são também fatos técnicos e culturais. Os ministros da cultura 

africanos consideraram que, a cultura estava, com a ciência e a educação no coração do processo de 

desenvolvimento. 

6 1976 Conferência de 

Lagos  

Nigéria  Discutiu a pertinência social e cultural da educação e da sua contribuição à realização do indivíduo 

e à sua formação enquanto cidadão e agente de produção. 

7 1979 Declaração de 

Monróvia 

Libéria 

 

A preocupação era que as políticas de desenvolvimento refletissem adequadamente os valores 

socioculturais de modo a reforçarem a identidade cultural africana. Determinou que através da 

educação, as línguas africanas, histórias, tradições e valores de África necessitavam ser traduzidos 

à vida e acarinhados. 

8 1980 Plano de Ação de 

Lagos 

Nigéria  Chefes de Estado e de Governo da ex-OUA tinham como alvo a obtenção de um desenvolvimento 

endógeno; um tipo de desenvolvimento que permita alcançar uma autonomia económica, 

intelectual, técnica e cultural. Procurava inverter, até ao ano 2000, a delicada situação social e 

económica prevalecente no continente africano. Deveriam ser utilizadas estratégias, que se 

afastassem dos modelos de desenvolvimento colonial favorecendo uma integração regional, para 

além de um desenvolvimento integrado e autossustentado ao nível africano. Os resultados 

apresentados no ano de 2000 pouco ou nada avançaram no sentido da obtenção de uma autonomia 

africana resultante da criação de um processo de desenvolvimento centrado e autossustentado. O 

Plano de Ação de Lagos era também visto como um instrumento que permitia consolidar a 

independência política e chegar ao progresso e à unidade a que as sociedades africanas aspiravam. 

Na problemática do desenvolvimento em África, o fator humano passou a constituir um elemento 

primordial. Os chefes de Estado e de Governo da atual Unidade Africana tivessem consagrado a 

este Plano de Ação um lugar importante, para tudo o que diz respeito ao desenvolvimento dos 

recursos humanos, logo a partir da eliminação do próprio analfabetismo. 

 1982 Declaração de 

Harare 

Zimbabwe Visou ligar o desenvolvimento da Educação ao desenvolvimento nacional, com vista ao exercício 

pleno do direito à Educação pelos africanos. Convidou os Estados africanos a elaborarem e 

executarem políticas de educação que visassem:  

- A eliminação do analfabetismo através de uma ação vigorosa e sistemática, com empreendimento 

de esforços conducentes à escolarização primária das crianças e à alfabetização massiva de jovens e 

adultos.  

- O desenvolvimento da educação de adultos, como meio de aquisição de conhecimentos gerais, 

aperfeiçoamento profissional e preparação para as diferentes tarefas económicas e sociais;  

- O desenvolvimento e a renovação do ensino das tecnologias;   

- A aceleração, expansão e melhoramento do ensino técnico-profissional e do ensino agrícola;  

- O apoio ao desenvolvimento da pesquisa nas diferentes ciências da educação;  

 - A orientação do ensino superior, no tocante à organização dos seus programas e das atividades de 

pesquisa, para melhor contribuírem para o melhoramento do sistema educativo e, 

consequentemente, para o desenvolvimento africano. 

Fonte: Adaptado de Zau (2005, 132-286). 

 

Esses encontros de construção de políticas educativas conjuntas, consideravelmente 

juntavam num mesmo fórum ministros da educação e ministros encarregados da planificação 

econômica, o que simbolizava a ligação entre a educação, o desenvolvimento e a reconstrução 

nacional com vista a corrigir as desigualdades e assimetrias regionais. Portanto, essa lógica 

revelava igualmente “[...] um conjunto coerente de orientações precisas para o 
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desenvolvimento futuro da educação em África [...]” (HAIDARA apud ZAU, 2005, p. 286). 

Ademais, nesses propósitos, demonstrou-se que qualquer projeto de desenvolvimento teria 

que considerar que, “[...] a grande riqueza de África são os seus recursos humanos [...]” 

(SEYA apud ZAU, 2005, p, 286) e assim, a educação torna-se numa referência obrigatória de 

todos os tempos.  

Vale ressaltar que em toda África independente (Tanzânia e Quênia) também se 

discutiam as questões educacionais. O antigo presidente e professor J. Nyerere da Tanzânia 

foi o seu representante. Na época revolucionária, ele defendeu uma educação básica ou uma 

Educação para a Autossuficiência e, igualmente, a República do Quênia já tinha criado um 

Ministério de Educação não Formal (GOLIAS, 1999; DOMINGOS, 2010). Além de mais, na 

atualidade, ao nível das nações africanas existe igualmente um consenso na partilha de 

iniciativa comum de materialização de políticas sociais a partir da educação, onde o ensino 

secundário (ES) é prioridade.  

 

O ES é parte da educação básica definida pela NEPAD13 como um ciclo de 

nove anos de ensino primário e de ensino secundário básico implicando um 

aumento rápido da cobertura e objectivos mais amplos de desenvolvimento 

de capacidades. Deverá fornecer graduados com conhecimentos, capacidades 

e atitudes que possam competir com sucesso no mercado de trabalho, 

prosseguir os estudos em escolas formais e em ambientes não formais e 

participar na vida adulta. (MINED, 2006, p. 32) 
 

                                                           
13 NEPAD significa a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África que foi institucionalizada em julho de 

2001, a partir da iniciativa política de cinco ex-chefes de Estado africanos: Thabo Mbéki (África do Sul), 

Abdelaziz Bouteflika (Argélia), Hosni Mubarak (Egito), Olusegun Obasanjo (Nigéria) e Abdulaye Wade 

(Senegal). Os respetivos países constituíram o comité de direção da NEPAD, que tem como principal propósito: 

O desejo de África tomar em mãos o seu próprio destino através de um forte empenho na prevenção e resolução 

de conflitos, na boa vizinhança e na integração regional, mas também, procura obter o apoio dos países 

industrializados para retirar o continente da marginalização em que se encontra, não só através da já tradicional 

ajuda pública, como também pela mobilização do sector privado. Nesta conformidade, foram identificados 10 

temas prioritários: i) a boa governação pública, ii) a boa governação da economia privada, iii) as infraestruturas, 

iv) a educação, v) a saúde, vi) as novas tecnologias de informação e de comunicação (NTIC’s), vii) a agricultura, 

viii) o ambiente, ix) a energia, e, por último, x) o acesso aos mercados dos países desenvolvidos e a 

diversificação dos produtos (ZAU, 2005). Isto é, a macroeconomia movida pela microeconomia. Em suma, “A 

NEPAD resulta de uma fusão dos programas destinados a eliminar a pobreza no continente africano: African 

Revival (Renascimento Africano), do ex-Presidente Mbéki; Millenium Action Plan (Plano de Acção do Milénio), 

do ex-Presidente Obasanjo; e Plano Omega, do ex-Presidente Wade. A NEPAD foi criada em Lusaka (Zâmbia), 

[...] e adoptada como Plano de Ação para África, em junho de 2002, na sequência de uma reunião entre os chefes 

de Estado precursores da NEPAD e o G8, em Kananaskis (Canadá). [...]. Ela pode ser considerada como 

alternativa às políticas globais do FMI e do BM. Realizou a 3ª Cimeira Ordinária dos chefes de Estado e de 

Governo da UA realizada na Etiópia, em Addis Abeba (6 a 8 de julho de 2004). [...]. A Argélia é responsável 

pela vertente do desenvolvimento humano, que abrange a saúde e a educação, ao passo que a África do Sul é 

responsável pela vertente da boa governança política (resolução dos conflitos, segurança, democracia) e o Egipto 

pelo acesso aos mercados e diversificação dos produtos e da agricultura. A Nigéria é responsável pela boa 

governação económica e o Senegal pelas infra-estruturas, a energia, o ambiente e as tecnologias de informação e 

comunicações [...]” (ZAU, 2005, p. 129-130). 



37 

 

A centralidade da NEPAD no ensino secundário causa várias interpretações. A escola 

secundária é uma organização composta por especialistas com conhecimentos e técnicas da 

sua atividade favoráveis a não subordinação direta da hierarquia governamental, pois esta não 

confere autoridade ao seu conhecimento. Por isso mesmo, é visto como estando direcionado 

para uma preparação para a continuação dos estudos nas universidades e contribuindo menos 

em aspetos do mercado de trabalho (MINED, 2006). Outrossim, o ensino secundário revela-se 

como o nível que fez história em África tendo em conta o papel que desempenhou ao 

assegurar o funcionamento das instituições no período pós-colonialismo.  

 

2.2 A Escola secundária na África Austral   

 

Com o fim prolongado e violento do colonialismo na África foi possível alcançar 

independências através de lutas duradouras e sangrentas dos povos africanos contra o 

imperialismo europeu. Hoje, num clima de paz, os países da África Austral enfrentam vários 

desafios na definição do papel do Estado, na reconstrução das suas nações e na garantia de 

EPT. Isto é, depois de quase três décadas de independências nacionais e ainda após muitos 

países experimentarem regimes de governação socialista, pois a constituição de democracias 

liberais é uma realidade e desafio. Embora, na República da Suazilândia ainda permaneça um 

regime de monarquia constitucional do tipo tradicional, é evidente o respeito à participação 

democrática da população deste país nos assuntos públicos do Estado.  

Contudo, na África Austral, a educação tem sido uma das prioridades nas abordagens 

de políticas dos países. Trata-se de uma inovação na tentativa da África se tornar livre das 

pré-condições coloniais impostas e da dependência atual ao seu desenvolvimento, buscando 

desenvolver o continente com competências e recursos próprios.  

 

Mapa 1: Continente africano e região da África austral. 
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Fonte: www.google.com.br, extraído em 20/09/2017. 

Em função de várias transformações estruturais ocorridas, o que há de bom nessa 

região é o compromisso mútuo dos países ao se mobilizarem para um desenvolvimento 

cultural, político e econômico comum com a criação da SADC, que, hoje, entre outros 

objetivos, procura a consolidação das democracias ainda embrionárias através do 

multipartidarismo, um dos princípios da liberdade. Igualmente, um fato importante da 

necessidade de união e visão partilhada da África Austral foi justamente a integração da 

República Sul Africana (RSA), atualmente dotada de uma nova lógica política, isto é, ela 

esteve isolada do resto dos países da região por muito tempo. E, só foi possível a partir de 

1992, com o fim do seu regime de Apartheid e da política de apoio à agressão dos países 

vizinhos. Outrora, como explicamos historicamente, a organização regional chamou-se 

SADCC, mas com a integração da África do Sul em 1992, ela passou a ser denominada 

SADC.  

No âmbito do regime segregacionista, a África do Sul apesar do seu potencial 

econômico na região, ficou isolada durante 48 anos, o que culminou com a sua independência 

em 1994. Sublinha-se aqui o reaparecimento depois de várias décadas de prisão do ícone da 

liberdade e justiça social entre negros e brancos, Nelson Mandela, que defendeu uma África 

do Sul Nova, livre do Apartheid e ainda a união entre os Sul Africanos e outros povos da 

África e do mundo.  

Desta forma, o Plano de Reconstrução e Desenvolvimento do Sistema Educativo Sul 

Africano pós-apartheid foi lançado, também por Nelson Mandela, em 1994, servindo de 

matriz para as demais ações e programas governamentais subsequentes, sobretudo, o 

Programa Nacional do Sistema Educativo, que propôs o fortalecimento dos recursos humanos 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXzZuqudzWAhXCgZAKHbQ5B5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpululu.blogspot.com%2F2009%2F07%2Fpor-causa-da-corrupcao-quenia-na-africa.html&psig=AOvVaw1a0905gRYxKMKdEiFS6j7D&ust=1507394783805379
http://www.google.com.br/
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ao integrar a indústria, a habitação na relação com a educação. Também, impôs o conceito de 

aprendizado ao longo da vida, através da “[...] reestruturação e integração do treinamento e 

educação para todos, desde a pré-escola até o ensino superior [...]” (RIZZI, 2010, p. 264).  

A princípio, o sistema de ensino Sul Africano, sobretudo do Apartheid 

(prolongamento do inconformismo do colonialismo em África), antes de Mandela, foi um 

sistema marcado por profundas desigualdades desde o acesso ao ensino até as práticas 

escolares. Essencialmente, reinava a discriminação baseada na raça e na cor da pele, ou seja, 

havia escolas para brancos e para negros.  

Acima de tudo, as escolas para brancos tinham boas estruturas com equipamentos 

modernos (bibliotecas e laboratórios) e ensinavam os alunos em língua inglesa, do contrário, 

as escolas para os negros eram as mais pobres em termos de recursos e currículos, ensinavam 

as línguas bantu, embora fossem importantes na identidade cultural, os alunos tinham apenas 

uma dimensão microscópica (local) da educação.  

Portanto, a história da educação sul-africana ainda é recente, e muitos autores também 

são unânimes a esse respeito. 

 

Na verdade, a história e a realidade sociopolítica sul-africana continuam 

sendo pouco conhecidas, a primeira devido ao silêncio reinante e a segunda 

pelos mitos que envolve. A transição democrática e a figura emblemática de 

Nelson Mandela, para a maioria das pessoas, teria produzido uma mudança 

tão radical quanto pacifica (VISENTINI; PEREIRA, 2010, p. 11). 
 

É assente na citação que continuamos a falar da educação sul-africana precisamente 

pela sua novidade e não só por ser, também, o país mais poderoso e rico da região. Assim, as 

principais mudanças no sistema educativo têm ocorrido desde 1994, pois a partir desse 

momento as políticas educativas visaram aperfeiçoar o nível de ensino oferecido, corrigir os 

erros do passado e ampliar o número de alunos matriculados em todos os níveis educacionais.  

No entanto, olhando o passado com suas amarguras, podemos dizer que ainda há 

muito que se fazer e terreno a ser lavrado para reparar e recuperar os danos de quase 50 anos 

de um ensino orientado para o sistema do Apartheid. Recordamos que esse sistema educativo 

segregacionista privilegiava as crianças brancas sul-africanas e as oriundas da ex-metrópole 

(Reino Unido e Holanda) quando era colônia britânica e recebiam uma educação de alta 

qualidade, praticamente gratuita enquanto os seus homólogos negros só tinham uma educação 

bantu (RIZZI, 2010; AITCHISON, 2012).  

Vale assinalar que a educação bantu não era sustentada na totalidade pelo Estado e era 

desenraizada das tradições africanas ao estar a serviço das igrejas; ela alienava os alunos das 



40 

 

suas culturas africanas, pois o objetivo último era o de qualificar e de relançar mão-de-obra 

acelerada para os trabalhos manuais, e, sobretudo, para as minas de ouro e de platina, a maior 

fonte de renda sul africana. 

Tendo em conta o lugar de destaque que a África do Sul ocupa no sistema político e 

econômico em comparação com a maioria dos países da África Austral, o sistema educativo 

sul-africano recebe uma quantia muito maior do orçamento, que geralmente ronda em “[...] 

torno de 20 % das despesas totais do governo [...]”14 (RIZZI, 2010, p. 263).  

É de sublinhar que as despesas públicas nos investimentos diretos com o ensino 

secundário como parte do orçamento da educação na África Austral e nos diferentes países da 

região têm variado, deixando muito a desejar quando comparado com os investimentos de 

outros países, ou entre o Produto Interno Bruto (PIB) e os indicadores de melhoria de ensino, 

ou seja, a taxa de eficácia do sistema, a partir dos ingressos (a relação aluno por professor, 

relação aluno por turma e a relação aluno por nível de ensino).  

Ora, vejamos o exemplo “[...] o custo unitário, expresso como percentagem do PIB per 

capita de 6% no Botswana [...] e os rácios aluno/professor de 14 nas Comores, 16 no 

Botswana e Suazilândia e 46 no Malawi [...]” (BREGMAN, 2007, p. 7).  

Portanto, o agravante disso é que na África Subsaariana cerca de 41 milhões de 

crianças do ensino primário ainda estão fora da escola15. Dessa maneira, muitos  

 

[...] países na África Austral estão a enfrentar um desafio crucial e crescente 

- como fornecer uma educação que atenda às necessidades socioeconómicas 

das suas protuberantes populações jovens. As principais taxas de abandono 

escolar continuam altas em toda a região e muitas crianças e jovens acabam 

por ficar fora do sistema educativo. Incapazes de voltar à escola ou ter 

acesso ao ensino técnico e profissional, acabam sem as capacidades 

necessárias para prosperar num mundo que depende cada vez mais em 

conhecimentos. 

E há muito limitadas 'segundas oportunidades' para estas crianças e jovens 

de aprender na idade adulta já que o sector de ensino para adultos também 

enfrenta sérias dificuldades. O financiamento continua a ser baixo, enquanto 

as lacunas na formulação e implementação de políticas significa que o sector 

não é suficiente para atender as necessidades actuais dos adultos da região - 

muito menos às necessidades da crescente população da juventude que não 

frequenta as escolas. (AITCHISON, 2012, p.1) 

 

Contudo, a grande novidade no campo educacional é que, anualmente, os países da 

região cada vez mais elevam as suas despesas em educação, pois “[...] gastam uma proporção 

relativamente elevada dos orçamentos nacionais em educação: Angola 6,4% (2010), Lesoto, 

                                                           
14 De acordo com Rizzi (2010, p. 263), no “[...] orçamento de 2006, a quantia recebida da educação era de R92.1 

bilhões, representando 17,8% da despesa total [...]”.  
15  PNUD - Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015. 
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25% (2012), Moçambique 20% (2010), Namíbia 29% (2012), Suazilândia, 19% (2009) [...]” 

(AITCHISON, 2012, 12). 

Outro fato a observar no sistema educativo dos países da África Austral tem a ver com 

o nível de participação da grande maioria da população nas decisões sobre a escolarização dos 

seus filhos. Isto é, para alguns teóricos como, por exemplo Santos (2003), isso encontra 

explicação no tipo de colonização sofrida (direta e indireta), embora todos fossem submetidos 

ao pensamento de uma escola secundária africana eurocêntrica.  

Isso significa que, de forma geral, reinaram igualmente os projetos utilitaristas e 

liberais, diferentemente dos países que seguiram a vertente socialista, a revolucionária ou a 

socialdemocracia, em que o Estado se encarregava do desenho de políticas as quais seriam 

fundamentais para que os sistemas educativos se estruturassem igualmente numa escola 

secundária modernizadora e desenvolvimentista.  

A gravidade do condicionalismo observado leva-nos à confirmação do que Bloch 

(2002, p. 63) teria dito: “[…] a ignorância do passado não se limita a prejudicar a 

compreensão do presente, compromete, no presente, a própria ação [...]” dos governos, 

criando dissonâncias no seu desenvolvimento. Assim, o processo de desenvolvimento dos 

países e as políticas são arraigados nos projetos de pós-independência, tomando também 

relevo no tipo de administração experimentado.  

Com a SADC como nações unidas africanas reunidas com base nos princípios de 

justiça social, unidade entre nações e boas relações econômicas e culturais, há interesses de 

condensar políticas regionais através da educação secundária. Desse modo, trata-se de trazer à 

tona as realidades distintas de contextos educativos dos países da região, as políticas 

educativas que se encontram associadas ao processo de libertação de cada país para traçar um 

caminho comum no combate ao analfabetismo e à pobreza, impondo reformas políticas sob a 

bandeira da inclusão social e regional face às desigualdades vividas.  

Caso evidente é justamente sobre o protocolo da SADC que orienta os Estados 

membros a cooperarem no domínio da educação e formação de modo a atingirem 

gradualmente, dentre os vários objetivos preconizados, a equivalência, a harmonização e a 

padronização dos sistemas de educação e formação na região, posto que corrigir 

desigualdades é tarefa do poder público. Assim, as principais áreas de cooperação nesta 

matéria são: 

 

Cooperação na formulação das políticas de educação e formação; - 

cooperação na área da educação básica: ensino primário e secundário; - 

cooperação na área do ensino médio e formação: certificados e diplomas; 
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incluindo a formação de professores e o ensino e formação técnico – 

profissional; - cooperação na área do ensino e formação superior; - 

cooperação na área de investigação e desenvolvimento; - Cooperação na área 

de educação e formação continua; Cooperação na área editorial e de recursos 

bibliotecários. (CONSADC16, 2005, p. 52)  
 

Também constitui compromisso importante dos países da África Austral a 

concretização da Declaração de Jomtien 1990, que propunha uma EPT e a “[...] equidade 

social dos países mais pobres e populosos do mundo [...]” (OLIVEIRA, 2008, p. 127). É 

justamente sobre isso que os países honram os seus compromissos de oferecimento de 

educação sob os auspícios do Banco Mundial (BM). 

Isso significa que a escola pública moçambicana segue uma perspectiva 

organizacional que se generalizou nos últimos tempos com o neoliberalismo. Essa ideologia 

técnica tornou-se uma cultura mundial pela agenda globalmente constituída de uma escola do 

século XXI regida por leis da evolução do BM, incutindo nos seus princípios a competição, a 

avaliação aos professores, entre outros. Porque o BM quando concede financiamentos ou 

empréstimos aos Estados pobres impõe obrigações, entre as quais a reformulação do sistema 

escolar para responder questões mercantis de empregabilidade, conforme se observa a seguir:  

 

Nos anos 1980 a 1990, menos de 20% dos empréstimos do Banco à 

África Sul Saariana foram afetados ao ensino secundário geral ou 

vocacional. [...]. O Banco está a adoptar cada vez mais um enfoque 

setorial no seu trabalho para o ensino, enfoque em que a estratégia 

EFA que promove o acesso ao ensino de boa qualidade para todas as 

crianças em idade de frequentar a escola primária em 2015 é 

complementada por investimentos noutras partes do sistema 

educativo. O ensino secundário do primeiro e segundo níveis é uma 

parte importante dessa estratégia. Mais importante do que isso, o 

Plano de Ação do BM para a África que [...] identifica o ensino 

secundário e o desenvolvimento de competências técnicas como uma 

das suas áreas prioritárias, como parte de uma perspectiva mais vasta 

relativamente às necessidades do desenvolvimento econômico e social 

da África Subsaariana. (BANCO MUNDIAL, 2001; 2005 apud 

BREGMAN, 2007, p. 9-10)  
 

Além disso, o BM promoveu um debate sobre a elaboração de um documento sobre o 

ensino secundário, designado “[...] Escola Secundária em África17 [...], (SEIA)” em 2002, 

                                                           
16 CONSADC é uma “[...] instituição com funções consultivas e de coordenação da participação de todos os 

sectores da sociedade moçambicana no âmbito da implementação dos programas e projectos da SADC [...]” 

(CONSADC, 2005, p. 52).  
17 Na região da África Austral o ensino secundário refere-se à escolaridade do grupo etário de 12-18 anos, grosso 

modo, e o termo “ensino básico” é usado para indicar uma escolaridade de 9 ou 10 anos, incluindo habitualmente 

o primário e alguns ou todos os anos do ciclo de primeiro nível do secundário (BREGMAN, 2007, p. 4). 
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cujas discussões ocorreram nas Maurícias, onde foram aprovadas as Estratégias para a sua 

renovação, ou Secondary Education in Africa: Strategies for Renewal.  

A partir dessas reflexões, percebemos que o mesmo estudo teve como objetivos:  

a) ajudar a coligir e sumariar as melhores práticas para a expansão sustentável e 

melhoria do ensino secundário geral, vocacional e técnico;  

b) identificar opções de políticas para reformas sustentáveis e providenciar um fórum de 

discussão e parcerias entre os interessados da ASS;  

c) contribuir para uma melhor coordenação de doadores em apoio das reformas do 

ensino secundário.  

No entanto, a síntese do documento recebeu contribuições internacionais de diversos 

países convidados, tais como, Maurícias, Holanda e da África do Sul. No interesse de 

recolocar o ensino secundário em África nas suas prioridades, foi organizado um workshop 

em Amsterdã, em 2004, para parceiros externos com o intuito de iniciar uma reflexão sobre o 

lugar do ensino secundário através dos programas de ajuda à educação na região da África 

(BREGMAN, 2007).  

De qualquer forma, temos a consciência de que o renascimento da cultura acadêmica e 

em particular do papel da escola secundária da África Austral depende justamente da 

capacidade criativa dos Africanos, velhos e jovens pela recuperação dos ensinamentos 

ancestrais para ultrapassar o mais cedo possível os efeitos da colonização e da estigmatização 

a que estiveram submetidos. Mais do que isso, significava ultrapassar o relativo atraso da sua 

economia, que se conjugava aos parcos recursos existentes, à ausência da industrialização e ao 

atraso da sua educação, condicionados pela exploração colonial europeia.  

Certamente, o objetivo único da época colonial era, em primeira mão, desescolarizar 

para melhor alfabetizar e, na sequência, intensificar a exploração e a desumanização africana. 

Neste contexto, pensamos que, hoje, os países africanos devem acelerar e tirar vantagens 

sociais nos pactos internacionais como forma de complementar as economias dos países e 

acelerar o desenvolvimento da educação. Aliás, em geral, a África é rica em recursos 

naturais18, mas o grande desafio que fará diferença no desenvolvimento africano como 

mencionado anteriormente é o investimento na educação. Aliás, temos as experiências 

                                                           
18 No que diz respeito à riqueza mineral é importante referir que 80% das reservas de diamante do mundo estão 

localizadas na África. Ainda, 60% das de ouro, 30% das de alumínio e 35% das de zinco. Todavia, essas reservas 

não são exploradas localmente, estando sob o controle de empresas multinacionais, que utilizam esses minérios 

para abastecer o mercado mundial com reduzido retorno financeiro para os africanos. O setor de serviços é 

marcado pela informalidade. Outrossim, não apresenta maior industrialização, desde o tempo colonial mantém a 

função de abastecer o mercado mundial de matérias-primas, especialmente de minérios. Além do mais, as 

guerras civis cujos efeitos continuam sendo sentidos, agudizam cada vez mais os prolemas da educação, da 

pobreza, da miséria e da fome (ALVES, 2009).  
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asiáticas, da Correia do Sul e da República da China e ainda do Japão, este último devastado 

pela II Guerra Mundial, mas que se rergueu graças à formação qualificada dos recursos 

humanos.  

Na atualidade, os países da África Austral como um todo, também se ressentem de 

vários problemas do seu passado, desde humanitários e gerenciais, os quais são em parte 

resultantes da negação das tradições dos povos africanos e do consumo acrítico incondicional 

da cultura ocidental como se houvesse ausência de experiências de aprendizagens nativas.  

Aliás, nessa matéria importa afirmar que as tradições africanas sempre reconheceram e 

preservaram a coisa pública19. E por conta disso, alguns teóricos com vigilância cognitiva 

sobre o continente africano afirmam que a “[...] gestão do bem comum existia na África, [...] 

sob o nome de forobà (em língua diulá), que representa a concepção africana da ‘coisa 

pública’ (réspública)” (KI-ZERBO, 2006, p. 61).  

Portanto, como a trajetória levada a cabo pelo sistema de ensino colonial na África foi 

de vandalização cultural para servir aos interesses europeus, a África Austral deve dinamizar 

em geral as suas políticas educacionais de expansão do ensino gratuito e de melhoria da 

qualidade do sistema. Isso mais ainda quando pensamos que o ensino secundário pode fazer 

face à agressão intelectual sofrida e manter as suas culturas nacionais adquiridas, sem romper 

com as tradicionais. Desse modo, torna-se possível ressarcir os povos africanos dos seus 

valores nobres (do bem comum, solidariedade, justiça social, de partilha, da cooperação, 

colaboração e de autoajuda), os quais são hoje violentamente transvestidos numa conjuntura 

de uma sociedade moderna e culturalmente mundializada.  

 

O novo mundo africano que o renascimento africano procura construir é um 

mundo de democracia, de paz e de estabilidade, de desenvolvimento 

sustentável e de vida melhor para o povo, de ausência de racismo e de 

sexismo, de igualdade entre as nações e com um sistema justo e democrático 

de governo internacional. (THABO MBEKI, 1999 apud M’BOKOLO, 2007, 

p. 616)  
 

Embora os países africanos possuam passados coloniais diferentes e planos 

socioeconômicos e estruturas governativas também diferentes, entendemos que o ensino 

                                                           
19 A coisa pública pode ser entendida como o coletivismo, termo criado na segunda metade do século XX para 

indicar o socialismo não estatista, por desejar uma sociedade sem desequilíbrios de classe, portanto coletivizada, 

mas não controlada pela força por uma elite privilegiada que goze de um nível de vida radicalmente diferente do 

resto da população. Em sentido amplo, opõe-se ao individualismo e que, em particular, defenda a abolição da 

propriedade privada e a coletivização dos meios de produção (são coletivistas o socialismo quanto o comunismo 

em todas suas formas) (ABBAGNANO, 2012). 
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secundário público, gratuito, inclusivo e de qualidade para todos não pode ser garantido pelo 

setor privado.  

Exatamente porque “[...] hoje, os Estados decompõem-se porque os programas de 

ajustamento estrutural foram impostos com a ideia fixa de que o Estado é a pior forma de 

gerir os assuntos públicos. Era preciso, a qualquer preço, que o Estado desse lugar ao setor 

privado [...]” (KI-ZERBO, 2006, p. 62). Desse modo, há necessidade de equacionar um 

desenvolvimento africano que possa sustentar a formação de futuros africanos como 

imperativo tão crucial no contexto dos Estados pela globalização que ameaça reverter as 

conquistas de desenvolvimento social iniciadas nas últimas décadas de reposicionamento da 

capacidade africana. Como afirma Ki-Zerbo (2006, p. 62), o protagonismo dessas políticas 

globais “[...] trata-se de destruir todo o poder do Estado ou diminuí-lo consideravelmente, 

transferindo, ao máximo, tudo o que era a sua competência, para organizações privadas 

através de estruturas descentralizadas [...]”, gerando “um novo conjunto de relações sociais de 

governança e ‘de novas distribuições funcionais e graduais/hierárquicas de 

responsabilidades’” (DALE, 2002 apud BALL, 2004, p. 1106).  

Nesse contexto, a retirada do Estado para fins privativos, aliada à insuficiência de 

quadros qualificados e à pouca experiência governativa, provocam a formação deficitária de 

técnicos e a falta de clareza nas políticas públicas sobre a educação. Assim, compreende-se 

que o maior problema disso é que a lógica de mercado naturalmente legitima as desigualdades 

sociais. Ainda, o mais grave de tudo é que “[...] o sector privado africano não está solidamente 

implantado, e sem o protecionismo do Estado na educação, haverá um vazio considerável” 

(KI-ZERBO, 2006, p. 62 grifos nossos).  

Quer dizer, não cria possibilidades de a maioria da população ter as oportunidades 

educativas iguais de qualidade, para o ensino primário, quer para o secundário e muito menos 

o universitário, que ainda é uma promessa de acesso.  Dessa maneira, cabe a cada Estado da 

África Austral redefinir o seu ensino secundário como nível que dá acesso à cultura geral e 

social mais consolidada da realidade africana e não meramente de imposições externas, de 

estudos e conquistas europeias e de progressos americanos, deixando de lado as realizações 

africanas, e sobremaneira dos seus criadores. O mais grave de tudo é que isso “[...] reduz 

drasticamente o papel do governo e da democracia locais” (BALL, 2004, p. 1109). 

Contudo, conforme se destacou dá para perceber que a escola secundária africana e 

sobretudo da África Austral na sua história serviu várias políticas, dependendo do tipo de 

sociedade e da natureza do Estado. E, por conta disso, serviu para educar para a passividade, 

para a não reação ou para domesticar como foi no período colonial. Igualmente, a educação 
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secundária foi usada para o projeto revolucionário de libertação, ou, para revolucionar o 

status quo pela emancipação, ou ainda, para ajustar aos projetos republicanos. Assim como 

para a democratização, isto é, para formar indivíduos abertos e críticos.  Principalmente, 

para formar pessoas capazes de questionar o rumo das políticas e para moldar ou para 

adaptar os tempos presente, passado e para o futuro. Enfim, para formar indivíduos menos 

conscientes.  

Assim, o grande desafio está na necessidade de promover mudanças no paradigma de 

organização da escola do século XXI. Para que a sala de aula se amplie no modelo de 

autonomia e de espírito questionador, de liberdade de agir sobre as atividades numa era em 

que as tecnologias de comunicação e do conhecimento como recursos tecnológicos 

disponibilizam os conhecimentos e a aprendizagem a públicos mais extensos. 

Por causa disso, o professor deve sempre renovar-se incondicionalmente para 

promover a relação dialética do conhecimento (ele medeia conhecimentos e valores, a cultura, 

o amor, a paz e a amizade), estando convicto de acertos e de erros. Enfim, o professor deve 

desenvolver a importância da formação de hábitos de estudos com a tecnologia, dada a sua 

contribuição para os processos de formação, desenvolvimento e convivência no ambiente 

escolar.  

Em paralelo deve-se pensar a respeito do aprendizado da tecnologia. Quer dizer, da 

passagem da “[...] racionalidade financeira, que rege os planos de educação no contexto atual 

à racionalidade social, isto é, o uso adequado dos recursos de modo a realizar o valor social da 

educação” (SAVIANI, 1999, p. 119) em benefício da racionalidade científica.  

Em suma, é importante a formulação de políticas educativas práticas e significativas, 

que atendam à emancipação na gestão da escola para fluxos de diálogos e participação cada 

vez maior na organização escolar. 

 

2.3 Políticas de organização da escola secundária em Moçambique 

 

A definição de políticas educativas é complexa, o que limita o próprio significado. 

Encontra-se muitas das vezes traduzida em forma de discursos políticos em manifestos 

eleitorais de partidos políticos, em obras de políticos e propostas de acadêmicos na forma de 

intenção de sua materialização, sobretudo, do governo em documentos oficiais como a 

legislação.  
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No que se refere à situação geográfica, Moçambique é um país da África Austral, 

situado na costa do Oceano Índico, com 25.727.911 milhões de habitantes (2015)20. O país foi 

uma colônia Portuguesa até 20 de setembro de 197421, sendo o período subsequente, da 

proclamação da independência nacional do domínio português em 25 de junho de 1975, como 

República Popular de Moçambique (RPM).  

A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foi um movimento político 

criado em 1962 por Eduardo Chivambo Mondlane através da unificação de três movimentos 

libertários22. Transforma-se em Partido Marxista Leninista de aliança operário-camponesa em 

1977 (LOEWENSTEIN, 1988), introduzindo um sistema político de partido único. Esse 

partido era contra o trabalho colonial, que alienava a atividade livre e consciente, pois a 

realização do trabalho naquele regime representava privação e enfraquecimento do 

trabalhador.  

Aliás, em África o trabalho colonial percorreu vários caminhos “[...] no início era o 

trabalho de escravos, depois trabalho forçado, trabalho nas minas em troca de salários de 

fome, trabalho tornado propriedade de outros, estranho ao trabalhador, e por isso mesmo 

prejudicial e funesto [...]” (GASPERINI, 1989, p. 24), perdendo o sentido que lhe é devido de 

realização e de sobrevivência humana. 

Desde a independência, a FRELIMO continua a ser a única força política que governa 

o país23. Aliás, ele conduziu os destinos dos moçambicanos tendo acompanhado a mudança da 

Constituição da República de 1975 para 1990, momento histórico que preparou especialmente 

o fim da guerra Civil de Moçambique conduzida pela Resistência Nacional de Moçambique 

(RENAMO), que durou dezesseis anos (1977-1992). Durante o período da guerra, “[...] a 

construção da rede escolar e a formação de professores foram muito afetadas, não 

acompanhando o aumento dos efetivos escolares [...]”24 (DOMINGOS, 2015, p. 248).  

                                                           
20 Disponível em: <http://www.ine.gov.mz/>. Acesso em 12/06/2015. 
21 A partir desta data funcionou o governo de transição, que consistiu na cessação de funções do governo 

português e na criação de novo governo moçambicano que veio a entrar em funções em 25 de junho de 1975 

quando se proclamou a independência nacional. 
22 Sobre a República de Moçambique, história e educação, ver os relatos da nossa dissertação de mestrado, 

(Domingos, 2010, pp. 107-129), disponível em 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/14546/1/tese.pdf. A divisão administrativa do país 

compreende três regiões sul, centro e norte, com 11 Províncias divididas em Distritos, que por sua vez se 

subdividem em Postos Administrativos e estes em Localidades.  
23 A FRELIMO ganhou as eleições gerais em 1994, 1999, 2004, 2009 e 2014. Os seus adversários políticos com 

assentos na Assembleia da República, são a RENAMO e o MDM, este último que entrou para o panorama 

político nacional nas quintas eleições gerais e provinciais realizadas em 2014, mas disputou as eleições 

autárquicas de 2009.  
24 “Os conflitos armados desviam recursos públicos da educação para gastos militares. Calcula-se que cerca de 

vinte e um países em desenvolvimento gastam mais em armas do que em escolas primárias; se eles cortassem os 

http://www.ine.gov.mz/
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O Sistema Nacional de Educação moçambicano estrutura-se em: a) Ensino pré-escolar 

– realiza-se em creches e jardins de infância para crianças com idade inferior a seis anos como 

complemento ou supletivo da ação educativa da família; b) Ensino escolar – compreende: i. 

Ensino geral (primário e secundário) – há também modalidades especiais desse ensino, o 

especial, o vocacional, de adultos e de formação de professores; ii. Ensino técnico-

profissional (elementar, básico e médio); iii. Ensino superior; e c) Ensino extra-escolar 

(engloba atividades de alfabetização e de aperfeiçoamento e atualização cultural e científica e 

realiza-se fora do sistema regular) (MOÇAMBIQUE, 1992). Para mais detalhes, ver anexo I: 

Estruturação do ensino na Lei 6/92.  

Entretanto, após da guerra, a procura pela educação foi notória e as matrículas 

atingiram máximos históricos. No período da independência nacional, “[...] a taxa de 

analfabetismo situava-se em 93% e com a política de massificação do ensino a taxa de 

analfabetismo reduziu para 72% em 1980 [...]” (BAGNOL; CABRAL, 1998, p. 8). Atualmente, 

após 40 anos de independência nacional, a taxa de analfabetismo situa-se em 43%25 e está 

distribuída de forma irregular em todas as províncias. No entanto, há províncias com maiores 

taxas, especialmente as do norte do país que estão acima da média26, segundo dados de 2008.   

Além disso, “[...] em 2005, havia cerca de 230.000 alunos matriculados nas escolas 

secundárias. E as taxas brutas de escolarização ainda são baixas tendo sido de 24,5% no ESG1 

e 6,1% no ESG2” (MINED, 2006, p. 33). Por conseguinte, em 2010, o número de matrículas 

chegou a 908.105 alunos, dos quais, 728.497 e 179.608 são do ESG1 e ESG2, 

respectivamente (SOVERANO; ASSALE; VOGELAAR, 2016).  

Entretanto, o período entre a independência nacional em 1975 e 1983, momento em que 

se aprovou a Lei 4/83, houve mudança no sistema educativo, embora ele tenha funcionado com 

programas do ensino colonial. Na atualidade, o sistema discute e aperfeiçoa a pauta da 

qualidade da educação oferecida, que ainda é precária. Não obstante, “em 2005, apenas 78% 

dos professores que leccionavam o ES1 não tinham qualificações para ensinar este nível” 

(MINED, 2006, p. 33), sendo que em 2010, segundo Soverano; Assale; Vogelaar, (2016, p. 

12), o número rondava aos “12.889 professores”.  

Porém, mesmo assim, há milhares de crianças que ainda estão privadas do direito à 

educação, fenômeno que se observa com maior predominância nas famílias rurais que 

                                                                                                                                                                                     
gastos militares em 10%, poderiam incluir um adicional de 9,5 milhões de crianças na escola.” (UNESCO, 2011, 

p. 6-7).  
25 http://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13549-medh-analfabetismo-reduziu-de-93-para-43-

durante-os-40-anos-da-independencia. Acesso em 10 set. 2015.   
26http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/22169-taxa-de-analfabetismo-em-mocambique-e-de-

48.html.  Acesso em 16 mar. 2014.  

http://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13549-medh-analfabetismo-reduziu-de-93-para-43-durante-os-40-anos-da-independencia
http://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13549-medh-analfabetismo-reduziu-de-93-para-43-durante-os-40-anos-da-independencia
http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/22169-taxa-de-analfabetismo-em-mocambique-e-de-48.html
http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/22169-taxa-de-analfabetismo-em-mocambique-e-de-48.html
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constituem a maior parte da população, sobretudo a mais pobre27, que também registram um 

maior aumento de taxas de ingresso. Ademais, “A população moçambicana apresenta uma 

estrutura etária muito jovem, sendo que, a maior parte da população está concentrada na faixa 

etária abaixo de 15 anos, representando mais de 45% do total de habitantes em 2013” (INE, 

2012, p.14). Com isso “[...] há presentemente cerca de 660.000 crianças em idade escolar (6-

12 anos) que não estão a participar do sistema do ensino básico [...]” (UNICEF, 2006 apud 

MEC, 2010, p. 32). E “(cerca de 140.000) entre 6 e 7 anos de idade” (SOVERANO; 

ASSALE; VOGELAAR, 2016, p. 18).  

De outro lado, a massificação do acesso e a melhoria da qualidade do ensino 

secundário são enfatizadas no sistema educativo moçambicano, movidos pelos princípios da 

EPT, justiça social, direitos humanos e garantia de oportunidades iguais a todos os cidadãos. 

Com isso, predominam três razões: i. a melhoria quantitativa e qualitativa das taxas de 

retenção e de conclusão no ensino primário e a consequente procura pelo ensino secundário; 

ii. a conexão dos objetivos da escola secundária com o crescimento econômico na formação 

de graduados qualificados para o setor público e empresarial, pois é do ensino secundário que 

a maioria dos professores e administradores do sistema moçambicano asseguram o 

funcionamento das instituições público-privadas e até do próprio sistema educativo; iii. as 

escolas secundárias também são fontes para altos estudos na produção de candidatos ao 

ensino superior (MINED, 2006). 

Nesse contexto, a preocupação das famílias com o ensino e, sobretudo, das autoridades 

para a garantia do acesso no cumprimento dos objetivos de EPT e para a implementação de 

políticas orientadas para a promoção da equidade, efetividade e qualidade para todos torna-se 

cada vez mais problemática, devido à disponibilidade de recursos.  

Por isso, o discurso acerca da necessidade de desenvolver um sistema de ensino 

inclusivo e capaz de beneficiar a sociedade moçambicana remonta já há alguns anos. Foi 

assim que, desde o período colonial, os moçambicanos idealizavam um sistema de 

organização de ensino mais plural, em que as decisões fossem também do agrado e do 

consenso local da maioria moçambicana. Outrora, o sistema colonial em Moçambique 

                                                           
27 Para o Instituto Nacional de Estatística (INE), as projeções da população urbana em Moçambique para o ano 

de 2013 foi estimada em 31%. Além do mais, o que mais preocupa no sistema educativo africano é o custo que a 

educação representa em África, aliado às barreiras sociais e culturais à educação. Isto é, “As crianças das zonas 

rurais têm duas vezes mais probabilidade de não frequentar a escola do que as que vivem nas zonas urbanas” 

(ONU, 2010, p. 19). Além disso, “As taxas líquidas de frequência são mais baixas nas zonas rurais (79 por 

cento) comparativamente às urbanas (89 por cento)” (INE, 2008, p. 13). E a diferença de frequências no ensino 

secundário de 13-17 anos entre as zonas rurais e as zonas urbanas é de (10 por cento) e (38 por cento), 

respectivamente (INE, 2006, p. 14).  Isso deriva do fato da população campesina percorrer longas distâncias e 

ainda haver barreiras culturais em relação ao acesso das meninas nas escolas. 



50 

 

desenvolvera um sistema educativo injusto e uma organização segregacionista, racista e 

diferenciadora de classes.  

Tratou-se de uma Educação fechada sobre si, onde o aluno africano era apenas 

receptivo e dócil. Aliás, no aspecto legislativo, a educação era interpretada como sendo uma 

doação por parte dos detentores do poder. A escola existente nesse período era conservadora e 

buscou acomodar os alunos ao mundo existente, pois o objetivo maior da educação não era de 

conscientizar o aluno.  

Portanto, foi um passo importante na história do país a preparação da ultrapassagem da 

humilhação e da dominação estrangeiras através dos Acordos de Lusaka28 estabelecidos como 

marcos de viragem da história de Moçambique ao aniquilar o sonho colonial de perpetuação 

do poder nesse país. Embora o colonialismo português tenha sido o mais antigo e 

extremamente, o mais extreminador cultural cruel da África29, contraditoriamente, ele 

possibilitou de modo simultâneo o renascer de uma nova visão desafiadora consubstanciada 

no projeto moçambicano de governação da FRELIMO (GÓMEZ, 1999; DOMINGOS, 2010; 

DOMINGOS, 2015).  

No plano regional, Moçambique é membro da SADC em que vigora o protocolo 

de livre comércio que pretende tornar a região da África Austral mais competitiva ao eliminar 

tarifas e outras barreiras alfandegárias incrementando o livre comércio.  Entre 1994 e 2006,  

 

[...] o crescimento médio do PIB, foi de aproximadamente 8% ao ano, e o 

crescimento real anual do PIB do País situou-se em 7,4%, no terceiro 

trimestre de 2014, ou seja, o PIB per capita subiu de US$ 255,0 em 1998, 

para US$ 479,0 em 2008 e tende a manter uma constante de crescimento de 

US$ 650,0 em 2012 e 646,00 em 2013 (AGENDA 2025, 2013, p. 42).   
 

No entanto, o país continua sendo um dos mais pobres e subdesenvolvidos do 

mundo30. Essa situação é agravada ainda mais pelas calamidades naturais, uma vez que o país 

sofre o registro cíclico de ocorrência de cheias, criando cada vez mais efeitos devastadores 

que causam perdas de vidas humanas. Tais ocorrências naturais ocasionam também a 

destruição de infraestruturas públicas e privadas como escolas, hospitais, estradas e pontes, 

                                                           
28 Os Acordos de Lusaka constituem um memorando que pôs fim à guerra travada pela FRELIMO contra a 

dominação colonial (DOMINGOS, 2010).  
29 Por um lado, o regime colonial português sobrevivia da prática de escravatura mesmo depois da sua abolição 

em 1858, isto é, regulamentado o trabalho africano em 1869, e posteriormente em 1878. Portanto, as companhias 

concessionárias apoiando-se no regulamento elaborado por António Enes em 1899 sobre a política do 

desenvolvimento das colônias portuguesas legitimavam esse trabalho (DOMINGOS, 2010). Por outro lado, a 

taxa de investimento em educação era a mais baixa de toda África. Segundo Eicher; Orivel apud Gasperini 

(1989, p. 12), em 1974 o investimento em educação era de “[...] 0,95% enquanto em Angola era de 2,29%, na 

Tanzânia 5,16%, na Nigéria 4,27%, em Portugal 2,38%, na França 5,09% e na Itália 5,23% [...]”.  
30 “A percentagem da população moçambicana vivendo com menos de 1,25 dólar por dia é de 75%, sendo para 

Angola 54%; Lesoto 43%; Namíbia 49% e Suazilândia 63%” (AITCHISON, 2012, p. 11). 
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impedindo as principais atividades de geração de rendas, tais como: o turismo, a circulação de 

pessoas e bens, a produção agrícola, expansão dos serviços de comunicação, transportes e 

finanças. Ademais o país sobrevive da ajuda externa31.  

No plano político, Moçambique é uma república presidencialista, na medida em que o 

presidente da república exerce o poder executivo, acumula as funções de Chefe de Estado e é 

chefe de governo. Os membros do governo são nomeados também pelo Presidente da 

República, como chefe da administração pública. Mas na estrutura governamental, a 

Constituição da República de 2004 permite a figura do primeiro ministro nomeado também 

pelo presidente da república. Por fim, o órgão legislativo é o parlamento.   

Segundo a Lei 6/92, a educação é um direito fundamental de todas as crianças, o que é 

garantido pela atual Constituição da República (2004) e pela Política educativa (1995). Além 

disso, a educação é concebida como sendo necessária para a materialização dos direitos civis 

e políticos de promoção social, especialmente de combate ao trabalho infantil e da 

desigualdade.  

Assim, a emergência e a consolidação da escola secundária em Moçambique, isto é, a 

escola do interesse público e do projeto educativo de sociedade, relaciona-se com a 

implementação da educação que se vincula à ideologia política marxista, considerada 

emblema de valorização da conquista do Povo pelo Partido FRELIMO.  

Outrossim, era considerada Bandeira Nacional, o que “[...] significava o passar a 

experiência da época de luta armada à expectativa das zonas libertadas [...]” 

(LOEWENSTEIN, 198, p. 92). Em outras palavras, o ensino era público depois que o país se 

tornou laico a partir de 1975. E assim, podemos dizer que o ensino secundário propriamente 

moçambicano surgiu nas zonas libertadas com a criação do Instituto moçambicano em Dar Es 

Salam, na Tanzânia, em 1963, pela FRELIMO.  

Essa instituição mais tarde e com o avanço da luta armada, em 1968, viria a ser a 

Escola Secundária de Bagamoio (GASPERINI, 1989), atual escola secundária de 

Moçambique, nosso objeto de estudo. Para o funcionamento inicial, a FRELIMO estabeleceu 

apoios com os países amigos na formação dos seus quadros através da atribuição de bolsas de 

                                                           
31 De acordo com o INE (2015, p. 28), Moçambique recebe: “[...] (i) fundos da ajuda externa para o apoio direto 

ao Orçamento do Estado, na forma de empréstimo, em USD 136,3 milhões, (ii) fundos de ajuda externa para 

apoio direto ao Orçamento do Estado, na forma de donativos, no valor de USD 36,5 milhões, (iii) 

Aprovisionamento líquido dos bancos comerciais no valor de USD 25,4 milhões, (iv) remessas de rendimentos 

de mineiros, no montante de USD 20,5 milhões, (v) compras de empresas de investimento direto estrangeiro no 

valor de USD 12,3 milhões e; (vi) rendimentos líquidos de aplicações de ativos no exterior no valor de USD 10,3 

milhões [...]”. Disponível em: <http://www.ine.gov.mz/. > Acesso em 12/06/2015.   
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estudo. Trata-se de países como Argélia, China e Tanzânia, e também, de vários países da 

Europa ocidental e do Leste, sobretudo países socialistas. 

Na sequência da independência nacional, com a criação da Lei 4/83, denominou-se no 

inciso 15: 

 

1. O ensino secundário compreende três classes, 8ª, 9ª, e 10ª e é 

frequentado, em princípio, por jovens dos 14 aos 17 anos. [...] prepara 

os alunos para o ingresso no nível médio dos vários subsistemas. 2. 

[...] visa ampliar, aprofundar e consolidar a formação adquirida e deve 

principalmente: - Aumentar os conhecimentos nas áreas da 

comunicação, ciências matemáticas, naturais, sociais, bem como nas 

áreas político-ideológica estético-cultural e da educação física, 

desenvolver capacidades de aplicação de métodos de trabalho e 

pensamento cientifico. - Aprofundar os fundamentos da consciência 

socialista e das convicções, atitudes, comportamentos 

correspondentes. (MOÇAMBIQUE, 1983, p. 16) 
 

Dessa forma, com o avanço da história e a partir das várias transformações que 

Moçambique se sujeitou, durante o multipartidarismo, foi promulgada a atual Lei 6/92, e no 

artigo 12, o ensino secundário passou a ser visto como aquele que prepara os jovens para o 

ensino superior. Porque fundamentalmente, 

 

1. O nível secundário do ensino geral compreende cinco classes e 

subdivide-se em dois ciclos: a) 1º Ciclo, da 8ª à 10ª classe; b) 2º 

Ciclo, 11ª e 12ª classes. 2. Os objetivos [...] são os de consolidar, 

ampliar e aprofundar os conhecimentos dos alunos nas ciências 

matemáticas, naturais e sociais e nas áreas da cultura, da estética e 

da educação física. (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 9) 
 

Portanto, o primeiro ciclo é também denominado por Ensino Secundário Geral do 

Primeiro Grau (ESG1) e o segundo de Ensino Secundário Geral do Segundo Grau (ESG2). 

Efetivamente, o primeiro deve ser frequentado por adolescentes dos 13 aos 15 anos de idade e 

o segundo por adolescentes com idades entre os 16 e os 17 anos. O secundário é o nível 

posterior ao primário (designado de ensino básico, que comporta sete classes, sendo a idade 

de ingresso de seis anos) e precede o terciário.  

O artigo 1 do Regulamento do Ensino Secundário Geral (RESG) e a Política PNE 

subscrevem os ditames da Lei 6/92 sobre os objetivos das Escolas do ESG, visando 

aperfeiçoar as virtudes morais e desenvolver o espírito e a consciência patriótica (MEC, 2003; 

MOÇAMBIQUE, 1995).  

Frente à capacidade de resposta no atendimento às demandas educacionais, as escolas 

secundárias moçambicanas, também, qualificam-se segundo o tipo de infraestruturas físicas, 
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sendo classificadas em três categorias: A, B e C. Isto é, satisfazendo fundamentalmente as 

seguintes caraterísticas: i. as escolas de categoria A possuem mais de 30 salas de aulas; ii. as 

de categoria B possuem um número de salas de aulas não inferior a 20; e, iii. as escolas de 

categoria C possuem um número de salas de aulas inferior a 20.  

Portanto, a realidade moçambicana mostra a existência de diferentes níveis de ensino 

compreendendo o primário, o secundário e o superior, mas o número de escolas públicas 

diminui com o nível de ensino oferecido, ou seja, quanto mais elevado o nível de ensino, 

menor é o número de escolas públicas existentes, predominando o setor privado. Assim, 

segundo dados do INE (2012), existiam 632 escolas secundárias no país em 2013, sendo 458 

do ESG1 e as restantes 174 do ESG2, porém ao todo o número médio de escolas desse nível 

por província é de 57 entre as 11 existentes, mas as províncias de Nampula e Zambézia, que 

são os maiores centros populacionais contam com 116 e 67 escolas secundárias 

respetivamente.  

 

Mapa 2: Províncias de Moçambique 

 
Fonte: DW 

 

Recordamos que no período colonial (1930 a 1975) a escola secundária moçambicana 

foi uma organização elitizada, discriminatória e burocratizada (cujo acesso era limitado pela 

existência de dois sistemas de educação colonial, um para os indígenas e o outro para os filhos 

dos colonos, respetivamente) (DOMINGOS, 2015).  

A respeito da política colonial, Ki-Zerbo (2006, p. 52), historiador africano, explica 

que o objetivo do sistema colonial educacional era: a “destruição do sentimento de 

pertencimento [...] criando uma crise de identidade profunda [...]”. Isto é, nesse sistema, o 

africano era submetido a um ensino técnico profissional, o que entendemos ser uma “[...] 

concepção imediatista e qualificação utilitarista, sem a formação básica sólida apoiada em 
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conhecimentos científicos e tecnológicos geradores de prontidão e renovação da 

aprendizagem e conhecimentos a longo prazo” (VIEITEZ; DAL RI, 2000, p. 17).  

Porém, as tradições culturais como explicamos também atuam como barreiras à 

educação; são os casos dos casamentos prematuros e dos ritos de iniciação, que se realizam 

em paralelo à época escolar. Aliás, um estudo do Banco Mundial, realizado em 2007, afirmou 

que os casamentos infantis são uma razão para o não ingresso das meninas no ensino 

secundário ou para o posterior abandono32.  

Também há escassez de escolas secundárias, pois com o aumento da população 

moçambicana e com das taxas bruta e líquida da escolarização, a procura tem sido crescente. 

A título ilustrativo, “[...] o ESG1, passou de cerca de 350 mil estudantes em 2005, para cerca 

de 760 mil estudantes em 2012.  No mesmo período, o ESG2, passou de cerca de 54 mil para 

197 mil estudantes [...]” (AGENDA 2025, 2013, p. 37). Porém, para lidar com a falta de 

escolas secundárias, as escolas primárias veem sendo ampliadas e há também a opção por se 

fazer o curso noturno. O governo tem construído novas escolas secundárias, mas o ritmo de 

construção não tem acompanhado a demanda.  

Assim, o grande problema apontado pelas autoridades tem sido a exiguidade de 

verbas, o que pode vir a agravar-se nos próximos anos, considerando as estatísticas 

populacionais que estimam que, até ao ano de 2025, “[...] a população de Moçambique 

atingirá cerca de 33,2 milhões e o crescimento vai ser essencialmente de jovens em idade 

escolar, cerca de 75%, a viverem maioritariamente no meio rural [...]” (AGENDA 2025, 

2013, p. 31). Isso exigirá mais investimentos no setor. Além disso, como se constatou, o 

ensino secundário funciona com professores sem a qualificação mínima exigida, que é a de 

bacharel para lecionar. 

Moçambique é um país potencialmente rico em recursos naturais (recursos minerais, 

energéticos, florestais e terra para o cultivo de produtos agrícolas), porém esses recursos têm 

sido explorados nos últimos anos pelo investimento de multinacionais especialmente a 

exploração de minerais ricos em hidrocarbonetos como petróleo, gás e carvão mineral. 

Também, está em curso um Programa de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento 

Agrícola da Savana Tropical em Moçambique (Pro SAVANA)33. No entanto, o que levanta 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.unicef.org.mz/cpd/pt/chapters.php?chapter=cp4_1. > Acesso em 12/06/2014. A 

respeito, vale destacar que a taxa de abandono situa-se em “[...] 56% no ensino primário[...], a maior entre, 

Lesoto com 54%, Namíbia 23% e Suazilândia 26% [...]” (AITCHISON, 2012, p. 13).  
33 Os projetos implementados no quadro do ProSAVANA são coordenados de forma harmoniosa e integrada 

pelo Ministério da Agricultura de Moçambique (MINAG), pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional 

(JICA) e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) <https://www.prosavana.gov.mz/index.php?p=notícias. 

>. Acesso em 12/06/2014. 
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debates e preocupações na sociedade civil moçambicana é fundamentalmente a expropriação 

das terras e o benefício dos recursos às comunidades locais34.   

Nesse âmbito, vale ressaltar que as autoridades moçambicanas iniciaram uma série de ações 

estruturais visando tornar a gestão mais transparente. Um exemplo concreto é “[...] a adesão à Iniciativa de 

Transparência na Indústria Extrativa (ITIE), [...] a aprovação da Lei dos Petróleos, da Lei de Minas, da Lei 

Fiscal para a Mineração [...] e há a obrigatoriedade de todas as transações bancárias e dos seguros serem 

processadas em Moçambique [...]” (AGENDA 2025, 2013, p. 55), portanto, cada vez mais, os normativos 

propõem a participação da sociedade civil nos debates.  

Isso constitui ponto importante, à medida que o ato de elaborar uma política pública significa 

definir quem decide o “que”, “quando”, “com que consequências” e “para quem”. Isso se 

enquadra na afirmação de Teixeira (2002, p. 2):   

 

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediação entre atores da sociedade e do Estado. São nesses 

casos, de políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 

documentos, que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 

recursos públicos [...]. Devem ser consideradas também as não-ações, as 

omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam 

opções e orientações dos que ocupam cargos. 
 

Desse modo, pode-se concluir que ao propor aprovar documentos para a 

funcionalidade da administração pública, o Estado moçambicano preserva o interesse nacional 

e coloca os recursos como propriedade de todos nacionais, cabendo a materialização prática 

dessas intenções.  

Ainda sobre essa questão da consideração dos recursos naturais como fator de risco para países 

subdesenvolvidos como Moçambique, vale levar em conta o texto provocativo do pesquisador português 

Boaventura de Sousa Santos intitulado “Moçambique: a maldição da abundância”?35 Torna-se importante na 

medida em que ele escreve e acompanha o desenvolvimento econômico-social e cultural do país. 

Desse modo, é preciso que os moçambicanos façam uso de suas experiências de valorização e da 

boa gestão da coisa pública, algo que foi visto após a independência e demonstrem as suas sabedorias na 

gestão inclusiva, igualitária e distributiva de recursos. Assim, através desse potencial histórico administrativo 

espera-se que a escola secundária tenha o seu contributo especial resultante da criação de modelos de gestão 

mais flexíveis, transparentes e de organização para uma educação que une os projetos desenvolvimentista e 

                                                           
34<http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2006/5/24/Mocambique-Companhia-Vale-Rio-

Doce-constroi-ferrovia,c4256f53-fd2e-4d7e-bd08-ffd17d8911a7.html. >. Acesso em 12/06/2014. 
35 Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/coluna/mocambique-a-maldicao-da-abundancia-/26864. >. 
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utilitarista, isto é, que não seja apenas preparatória para o nível superior, mas também, alcance a todos os 

âmbitos políticos e sociais.  

Constitui desafio do sistema educativo moçambicano o desenho de políticas 

educativas do ensino secundário para a formação qualificada de modo a promover 

fundamentalmente diálogos na ampliação dos direitos democráticos e trabalhistas para o 

desenvolvimento social da sociedade moçambicana para que, num futuro próximo, seja ela 

própria que possa participar na tomada de decisões sobre os seus recursos e destinos, visto 

que hoje interesses estrangeiros e financeiros determinam a economia do país. 

Para tanto, ressalta-se a relevância da participação ativa e crítica da educação 

contribuindo para promover a transparência, a democracia e a gestão democrática nos 

assuntos públicos.  

 

2.4. Princípios, organização e finalidades da educação   

 

A primeira lei do sistema educativo moçambicano (Lei 4/83) foi promulgada no 

período monopartidário. Além disso, foi precedida de vários documentos, dentre os quais, o 

Decreto Presidencial nº 71/83, que atribuiu ao MEC a função de realizar e controlar a 

administração unitária do SNE, e com isso, criar e dirigir estabelecimentos escolares, bem 

como, coordenar a atividade científica. Por isso, todas as orientações vinham reforçar o 

compromisso governamental de eliminar o analfabetismo na nova sociedade independente.   

Os princípios gerais da primeira lei educacional, no artigo 1, centravam-se no seguinte: 

 

a) A educação é um direito e um dever de todo o cidadão, o que se traduz na 

igualdade de oportunidade 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 aliança operário-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 um instrumento principal da criação do 

Homem Novo, homem liberto de toda carga ideológica e política da 

formação colonial e dos valores negativos de formação tradicional capaz de 

assimilar e utilizar a ciência e a técnica ao serviço da Revolução; d) a 

educação na RPM 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 de 

realização dos objetivos fundamentais consagrados na constituição. 

(MOÇAMBIQUE, 1983, p. 14) 

 

Sabemos exatamente que o princípio da lei adentra a perspectiva dialética marxista pela 

superação da educação colonial portuguesa e nega a educação tradicional nas escolas moçambicanas. Nos 

programas curriculares e na política educativa a arte pelo bem foi regenerada pelas pedagogias que atribuíam 
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centralidade da participação ativa da comunidade e do papel do professor no processo de ensino e 

aprendizagem como produto da sua síntese numa destruição parcial do sistema colonial.  

As suas partes aproveitáveis (aspetos positivos e negação dos negativos) foram revitalizadas e, com 

isso, a reelaboração dos problemas passou por uma antítese administrativa menos radical, que 

se expressa na lógica funcional de conflitos menores. Esses conflitos são internos ao sistema, 

solucionáveis dentro dele e não ultrapassam certos limites, num nível de conflitos que 

traduziam o movimento da reforma (DEMO, 2012), ou a revolução passiva do Estado 

(GRAMSCI, 2012).  

Quer dizer, a fundamentação do conceito de reformas como maneiras de continuar a 

história em sentido de amadurecimento a longo prazo – cuja antítese administrativa radical 

determina a superação do sistema – foi notório na mudança da constituição, já que essa 

expressava um conflito desgastante e tão profundo, que não se soluciona sem superar o 

sistema. Isso promove o movimento revolucionário, entendido como a superação do sistema 

antigo colonial e a entrada do novo, em que predominam qualidades novas.  

As revoluções buscam a superação e nessa predomina o novo sobre o velho. Mas vale 

destacar que em toda revolução há continuidade, mesmo que em menor dimensão do que a 

novidade (DEMO, 2012). Isso equivale a dizer que nas reformas educacionais que se 

consubstanciaram na Lei 4/83 houve rupturas e continuidades.  

Entretanto, em 1995, num ambiente democrático e de Paz, depois dos Acordos Gerais 

de Paz de Roma de 1992, e depois das primeiras eleições gerais de 1994, foi revogada a Lei 

4/83 e promulgada uma nova, a Lei 6/92 do SNE. O novo governo no seu Plano Quinquenal 

1995-1999 através da Resolução 8/95 aprovou a PNE cujos objetivos resumem-se no reforço 

e reconhecimento da educação como um direito fundamental de cada cidadão. Pois, é,   

 

[..] prioritária e [...] um instrumento central para a melhoria das condições de 

vida e a elevação do nível técnico e científico dos trabalhadores. Ela é o 

meio básico para a compreensão e intervenção nas tarefas do 

desenvolvimento social, na luta pela paz e reconciliação nacional 

(PROGRAMA DE GOVERNO de 1995 apud MOÇAMBIQUE, 1995, p. 

176).  

 

Essa reforma da lei enquadra-se nas políticas neoliberais de escolha público-privada 

na educação. Entretanto, no neoliberalismo segundo Haddad (2008), funciona a agenda de 

mercado, que é justamente de todos iguais perante a lei e de abertura. Quer dizer, o 

neoliberalismo na educação exige presença mínima do Estado em relação aos direitos sociais 

e à autonomia proposta na gestão democrática toma rumos contraditórios na aplicação de 

direitos.  
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Trata-se de uma autonomia de transferência de responsabilidades para a escola e a 

comunidade. Também, é contra a escola pública e a garantia da qualidade para todos, uma vez 

que a gestão escolar defendida está mais na visão individualista e competitiva, que envolve 

exames, publicitação de resultados para os pais escolherem as melhores escolas. Com isso, 

promove-se a competitividade da escola, o que significa que a escolha é regulada pelo 

mercado e que o mercado é que regula a educação indiretamente.  

Finalmente, no neoliberalismo, o Estado retira-se na garantia do direito à educação 

para todos. Além disso, o aspecto negativo dessa doutrina mundial é o de promover os 

melhores que vão se tornando grandes no arbítrio e nos espaços públicos. Igualmente, dilui-

se a questão pública do Estado, valorizando-se a escola privada em detrimento da pública. O 

problema é que a escola privada pode apresentar problemas mais graves em relação à pública 

estatal, diferentemente do que muita gente pensa, porque nem sempre a escola particular é 

absolutamente tão melhor que a pública estatal. 

A par da estrutura do sistema nacional de educação (SNE), como se viu, segundo a Lei 

6/92, artigo 6, ela contempla: ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino extraescolar: Artigo 

8: o Ensino escolar compreende: “a) ensino geral; b) ensino técnico profissional e, c) ensino 

superior” (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 9).  

No entanto, no artigo 11, o ensino primário aparece como aquele que “1. Prepara os 

alunos para acesso ao ensino secundário e compreende as sete primeiras classes, subdivididas 

em dois graus: a) 1° grau, da 1ª a 5 ª classe; b) 2° grau, 6 ª e 7 ª classes” (MOÇAMBIQUE, 

1992, p. 9). A mesma lei afirma que o ensino primário corresponde às classes iniciais do 

sistema educativo moçambicano de 1ª a 7ª classes, o que revitalizou uma nova organização 

escolar, os agrupamentos escolares, isto é, as “[...] Escolas Completas das designadas Zonas 

de Influência Pedagógica [...]” (ZIP) (MOÇAMBIQUE, 1995, p. 180).  

Trata-se de um conjunto de escolas vizinhas que se subordinam a uma escola mãe, ou 

a mais qualificada num determinado território em termos de recursos infraestruturais e 

humanos. Sendo que, a escola modelo da ZIP vela pela garantia de qualidade e apoio na 

organização e supervisão pedagógica às escolas do agrupamento pela equipe de supervisão, 

que outrora obedeciam às cinco primeiras classes, ou seja, ao ensino de 1ª a 5ª classe. Um dos 

aspectos de fundamental importância, na PNE, foi a indexação do Plano Estratégico da 

Educação (PEE) que se desdobra em três pilares: 

 

a) Aumento do acesso à equidade; b) melhoria da qualidade e 

relevância do ensino, c) reforço da capacidade institucional do 

Ministério da educação nos diferentes níveis de administração, sem o 
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qual se reconhece que as duas responsabilidades fundamentais do 

sistema não podem ser levadas a vias de fato, em condições sustentáveis. 

(MINED, 2001. p. 4) 
 

No mesmo documento, o MINED reiterou-se como responsável máximo da 

administração do sistema de educação em todos os níveis nas responsabilidades funcionais e 

administrativas numa gestão do tipo top down, ou vertical e ou recentralizada, embora tenha 

dado esperanças numa reforma horizontal da estrutura de direção da escola a centrar-se:  

 

- Na descentralização do sistema de decisão e gestão;  

- no envolvimento da comunidade, [...] e autoridade para a gestão da 

educação e dos recursos;  

- introdução do conceito e prática de gestão na direção das escolas, através 

de uma formação [...] (MOÇAMBIQUE, 1995, p. 186).    
 

Isso revela provavelmente uma preocupação instrumental do MEC com as novas 

orientações gerencialistas do gestor escolar, requerendo mais habilidades para a construção de 

um novo projeto político pedagógico, resultante de contribuições de professores, famílias e 

das comunidades, e que tenha o domínio da legislação educacional produzida ao nível central 

e dentro da escola.  

Justamente por isso se diz, segundo constatações de pesquisadores moçambicanos 

ligados à matéria de gestão, que “A qualidade do sistema educativo e das suas escolas 

dependem, em grande parte das competências dos seus dirigentes” (NHAVOTO, BUENDIA, 

BAZO, 2009, p. 45) e das mudanças curriculares. O que, a nosso ver, traduz a imagem do 

gestor como gerente de parcerias público-privada. Aliás, essa preocupação sucede-se no 

Diploma Ministerial n. º 59/2000 de 28 de junho, que altera o Estatuto Orgânico do Ministério 

da Educação, cuja finalidade segundo o normativo é de conferir maior capacidade ao setor. 

Nos princípios e objetivos gerais, os desígnios da Lei 6/92 são: artigo 1. O sistema Nacional 

de Educação orienta-se pelos seguintes princípios:  

 

a) A educação é um direito e dever de todos os cidadãos; b) o Estado no 

quadro da Lei permite a participação de outras entidades, [...]; c) o Estado 

organiza e promove o ensino como parte integrante da ação educativa nos 

termos definidos na Constituição da República; d) o ensino público é laico 

(MOÇAMBIQUE, 1992, p. 8). 
 

Nesse período multipartidário da promulgação da Lei 6/92, sobretudo iniciado em 

1995, período do primeiro governo eleito democraticamente, em Moçambique existiram e 

acompanharam as mudanças no sistema educativo os seguintes Planos Estratégicos da 

Educação (PEE): PEE (1999 a 2005)  MINED (1999); Plano Estratégico de Educação 

(PEEII) para o período (2004/2008)  MINED (2004); Plano Estratégico da Educação e 
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Cultura (PEEC), (2006 a 2011)  MINED (2006); e atualmente em vigor o Plano Estratégico 

da Educação (PEE) (2011 a 2016)  MINED (2011); e, ainda, o Plano Curricular do Ensino 

Secundário Geral - 2007 (PCESG)  MINED (2007) este último ainda em sua fase de 

concepção.  

Embora a prioridade na PNE e do PEE seja o ensino básico, a estratégia do governo 

“[...] reconhece a importância relativa de outros níveis do ensino, o que é visto como condição 

indispensável para emprestar equilíbrio e um desenvolvimento harmonioso à totalidade do 

sistema [...]” (MINED, 2001, p. 4). Os espólios normativos, sobretudo os planos curriculares 

do ensino básico e ensino secundário, estrategicamente defendem: o princípio de educação 

para todos e a qualidade de ensino o que condiciona a melhoria geral das condições de 

aprendizagem dos alunos, a ampliação da rede escolar, a melhoria das condições de trabalho, 

a satisfação e a motivação dos profissionais, o incentivo à formação inicial e contínua de 

professores qualificados.  

Aliás, sobre os professores, o Decreto 69/2009, no artigo 79, estabelece a 

obrigatoriedade de frequentar cursos, isto é “A frequência de cursos de formação dos 

funcionários previamente selecionados para esse efeito é obrigatória.” (MOÇAMBIQUE, 

2009, p.11). Ainda sobre as relações trabalhistas, o professor é chamado a trabalhar em 

equipe. Essa é uma competência que pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é 

um valor ético de mérito profissional e cultural da escola como organização sócio-

comunitária, cuja liberdade do professor em relação a sua hierarquia deveria ser maior.  

Desta maneira, a percepção que se tem é de que o professor atua além da sala de aula 

articulando a educação aos processos sócio-históricos da sociedade e não só ao isolamento, 

mas também, proporcionado o seu brio profissional. Porque o professor isolado não será 

capaz de intervir na gestão do currículo e na gestão da escola, enfim, entre outras palavras, é 

no povoado onde se faz a reforma educacional num contato com as comunidades auscultando 

as suas dificuldades e preocupações em relação à escola.  

Por isso mesmo, a educação é uma construção social que se faz necessária à 

aprendizagem dos valores através dos laços de amizade. E para tal, é preciso apostar numa 

comunicação ou interação dialógica entre os profissionais e a comunidade, que é uma das 

vias para conciliar a diversidade de interesses educacionais com os objetivos da escola. 

Igualmente, é uma exigência política de tomada de decisões nos níveis locais, principalmente 

das escolas na prestação de contas para o Estado e, simultaneamente, para as comunidades nas 

questões pedagógicas próprias do ato pedagógico, correspondentes às finanças de acordo com 

o contexto social, portanto, a descentralização educacional nas decisões. 
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2.5 Problemas no sistema educativo moçambicano 

 

A discussão sobre os problemas de natureza conjuntural e estrutural exige buscar na 

história da educação e na organização escolar alguns olhares acerca dos discursos 

pedagógicos que lhes representam. Nesse sentido, neste estudo busca-se entender a 

organização da escola secundária moçambicana e as suas finalidades na garantia de uma 

escola pública. Recordamos que o lema a ser seguido é de uma escola comprometida com a 

formação de cidadãos atuantes e participativos nas questões públicas, especificamente, numa 

sociedade exigente em termos de direitos.   

Isso significa que nos fundamentos teóricos sobre conhecimentos em história da 

educação reconhece-se que quaisquer  

 

Reflexões sobre o desenvolvimento da história recente nos mostram que os 

fatos são decorrentes de longos processos sociais, constituídos por avanços e 

retrocessos das lutas políticas de coletividades. [...]. A história é a substância 

da sociedade. A sociedade não dispõe de qualquer substância além do 

homem, pois os homens são portadores da objetividade social, cabendo-lhes 

a construção e a transmissão de cada estrutura social. (MELLO, 2006, p. 15) 
 

Para isso, no contemporâneo e na pós-modernidade moçambicana, procuramos 

estabelecer similitudes no estudo da escola secundária moçambicana, através do aparato 

teórico-metodológico, sobretudo, no levantamento e consulta no banco de dados, de teses e 

dissertações, da rede virtual de Periódicos, disponível no sítio períodicos.capes.gov.br. Quer 

dizer, acedemos à página do portal CAPES (considerada a maior biblioteca digital do 

Brasil/mundo) e nela buscamos informações sobre as pesquisas realizadas sobre Moçambique 

na área da Educação, inserindo as palavras Educação em Moçambique, onde obtivemos 172 

trabalhos. Da filtragem apenas sete dissertações tinham o foco pretendido e as restantes 

abrangiam outras áreas das ciências exatas.  

A opção pela revisão justifica-se à medida que Hobsbawm (1995) explica a 

importância da história ao se lamentar pelo fato de os jovens de hoje, em sua maioria, crescer 

numa espécie de presente contínuo, com o que é possível vê-los preocupados com os fatos 

sem conhecerem as relações com o passado.  

Apresentamos em seguida alguns autores e as respetivas conclusões chegadas nos seus 

estudos:  

Goncalves (2005) pesquisou “A concepção de educação politécnica em Moçambique: 

(contradições de um discurso socialista) 1983-1992”, tendo chegado à seguinte conclusão: 

existe uma diferença na fundamentação da concepção de educação politécnica na proposta 
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pedagógica de Moçambique, isto, em relação às propostas de Marx, Lênin e Gramsci. É com 

base nessas divergências à luz das ações do Estado moçambicano dirigido pela FRELIMO, 

que o autor afirma haver uma contradição do discurso socialista em Moçambique. Por fim, 

discute-se a pertinência da concepção de educação politécnica, defendida no campo socialista, 

principalmente em Gramsci, para os atuais rumos da educação e sociedade moçambicanas.  

Num segundo momento conforme o nosso critério de sequência cronológica, Coelho 

(2006) apresentou uma pesquisa intitulada “À procura de Si: os manuais escolares de 

Português como construtores da Identidade Nacional em Moçambique” e reconheceu haver, 

“A legislação: da utopia ideológica à construção da realidade, onde é analisada, de forma 

comparativa, a legislação do Sistema Nacional de Educação de 1983 e 1992 [...]” (COELHO, 

2006, p. 20).   

Ainda no mesmo ano, Silva (2006) desenvolveu a pesquisa “Educação e gênero em 

Moçambique: a língua é um factor determinante, para o sucesso escolar das raparigas nos 

meios rurais? Estudo de caso em duas escolas com programa bilíngue”. A autora concluiu o 

seguinte: O trabalho fornece o esboço de uma estratégia alternativa ao processo da construção 

curricular em apreço. A estratégia proposta favorece o cumprimento das finalidades da Área 

de Ciências Sociais do Ensino Secundário Geral e reforça o contributo desta Área na estrutura 

curricular, em particular e no desenvolvimento do currículo do Ensino Secundário em Geral 

em Moçambique de forma geral.  

Norte (2006) abordou a “Escolaridade em Moçambique: diferenciais regionais e 

determinantes” e concluiu que existem diferenças regionais na relação entre os fatores 

familiares e os indicadores educacionais analisados, sendo a região Norte a mais 

desfavorecida em termos de oportunidades educacionais. Nela, as crianças oriundas de 

famílias de baixo nível educacional e econômico são as mais penalizadas. Entretanto, as que 

residem no Sul parecem não serem tão penalizados na sua escolaridade em consequência do 

baixo nível educacional e sócio-econômico familiar.  

Com relação à análise dos determinantes, os resultados mostram um forte efeito dos 

fatores socioeconômicos, nomeadamente, escolaridade da mãe, escolaridade do chefe e nível 

econômico familiar nos indicadores educacionais. Paralelamente a esses fatores de estrutura 

familiar e cultural, há questões como a orfandade, nível de parentesco com o chefe do 

domicílio, sexo do chefe do domicílio e língua materna, que, de forma robusta, também 

demonstram ter impacto considerável sobre os indicadores educacionais. Por fim, em relação 

à língua materna, a constatação demonstra que os filhos de mães cuja língua materna é o 

português desfrutam de melhores indicadores educacionais. Todavia, quando se analisa a 



63 

 

interação da língua materna com a escolaridade da mãe, a língua materna não parece ser tão 

importante para explicar as diferenças educacionais (NORTE, 2006). 

Assim no ano seguinte, Cossa (2007) pesquisou “Línguas nacionais no sistema de 

ensino para o desenvolvimento da educação em Moçambique”, tendo concluído que a 

escolarização somente em uma língua estrangeira, portuguesa, em detrimento das línguas 

nacionais da maioria dos moçambicanos, exclui a existência de posições indentitárias de 

acordo com o processo histórico-social-político do país; ou seja, as filiações discursivas (ou 

não) tendentes à teoria moderna de uma nação homogênea, unificada através da língua 

comum (padrão), com uma única cultura, catalisando, deste modo, o abafamento da 

heterogeneidade e das diferenças, promove uns e coloca os outros à margem.  

Ainda na sequência de estudos educacionais sobre Moçambique, Selimane (2012) 

estudou “A história e a geografia na concepção da disciplina de ciências sociais no ESG1 em 

Moçambique: subsídios epistemológicos e didático-metodológicos para a revisão curricular 

em curso” tendo constatado que: “[...] uma análise crítica dos Programas de Ensino de 

História e Geografia do Ensino Secundário Geral do 1º Ciclo [...] fornece o esboço de uma 

estratégia alternativa ao processo da construção curricular em apreço [...]” (SELIMANE, 

2012, p. 6).  

No mesmo ano, Patel (2012) abordou “Um olhar para a formação de professores de 

educação bilíngue em Moçambique: foco na construção de posicionamentos a partir do lócus 

de enunciação e actuação”, tendo constatado que, na transição entre as aulas presenciais, o 

ambiente virtual e o estágio pedagógico, os participantes da pesquisa, especialmente os 

alunos, transitam entre posicionamentos críticos ou de aceitação, ideologicamente marcados 

como étnicos/linguísticos/culturais ou marcados como unidade nacional, na maioria das 

vezes, relacionados ao contexto moçambicano e indo além do contexto educacional.  

Assim, no que se refere ao bilinguismo e à educação bilíngue há questionamento sobre 

hipóteses de ensino em contexto bilíngue, principalmente, em relação a conceitos tais como 

bilinguismo equilibrado e semilinguismo, políticas linguísticas e direitos linguísticos. Quanto 

à cultura, identidade e diferença há tensões críticas pessoais, interétnicas e institucionais 

fortemente colocadas. No concernente à profissionalização há uma busca de espaço de 

trabalho legitimado por políticas linguísticas favoráveis às línguas bantu e à educação 

bilíngue (PATEL, 2012). 

Recapitulando, da análise feita dos trabalhos obtidos a partir da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT) tivemos a seguinte constatação: os 

trabalhos em educação acima mencionados preocuparam-se com o desenvolvimento de 
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análise histórico-crítica, ou seja, há desenvolvimento do paradigma dialético. Isto é, os 

estudos basearam-se nos princípios epistemológicos do materialismo dialético em associação 

a pressupostos da pesquisa qualitativa, desenvolvidos através da pesquisa bibliográfica e 

documental, associadas ainda a aplicação de questionários e entrevistas, o que revela uma 

preocupação com a prática dos atores do processo educativo.  

Assim, no seu conjunto, as pesquisas se referem a dissertações e naturalmente a 

estudos realizados no âmbito escolar, em disciplinas pedagógicas como a História, Geografia 

e Língua Portuguesa. De uma forma geral, não buscam um estudo aprofundado de aspectos de 

política educativa, pois não buscam uma visão holística correlacionada ao tipo de Estado, à 

produção normativa e à respectiva educação praticada.  

Portanto, a abordagem imanente é mais de solução de problemas inerentes às 

disciplinas relacionadas, o que retira mais uma vez a problematização da questão política da 

educação, o que mexeria mais com as estruturas de poder, do que simplesmente com a 

micropolítica da escola na sala de aula. Acima de tudo, não deixam de constituir grandes 

contribuições no âmbito da pesquisa e no levantamento de problemas educacionais. Aliás, 

“[...] a educação como prática social, não seria suficientemente compreendida sem que se 

considere a sua articulação com a prática sociopolítica, [...] socioeconômica e a prática 

sociocultural de um país [...]” (VALE, 2006, p. 104). 

Ademais, os graves problemas de natureza conjuntural e estrutural do sistema 

educativo moçambicano, são relatados com base em Coelho (2006), que vê a colonização 

portuguesa em Moçambique, sobretudo o seu projeto educativo obedecendo dois períodos:  

- o primeiro que parte desde o século XV, isto é, em plena época de descobertas 

europeias, época da Expansão Portuguesa, perto de 1514, quando Portugal expediu 

missionários durante o período do reinado do Papa Leão X. Tratava-se de uma época antiga 

em que a atividade missionária esteve ligada a sacerdotes jesuítas e dominicanos, com dois 

objetivos principais: a) a ação religiosa da evangelização, e da instrução ao serviço de 

Portugal36. Tratou-se de um ensino que não tinha em conta as línguas moçambicanas, a 

organização social em função da diversidade sociocultural de Moçambique, ou os elementos 

estruturais da cultura africana, era um ensino que privilegiava o continente europeu e sua 

evangelização;  

                                                           
36 De acordo com Hébrard (1990 apud Souza 2008, p. 21), "até o século XVIII, predominou nas escolas 

elementares o ensino da leitura, especialmente a do catecismo baseado na memorização e a instrução das 

verdades religiosas." 
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- e o segundo momento, ocorreu na segunda metade do século XVI, onde também se 

verificaram os primeiros resultados da ação dominicana na província da Zambézia (região 

central de Moçambique). Nesse momento, as ações educativas tornavam-se mais visíveis e 

abrangentes no centro e norte do país, sobretudo com a fixação dos Jesuítas na Ilha de 

Moçambique com a construção do Colégio São Francisco Xavier, e noutros locais do 

território continental, nas atuais cidades de Tete, Quelimane e outros pontos.  

Enfim, esse processo precisamente teve a sua queda com a “expulsão dos Jesuítas, no 

século XVIII, e prosseguiu até ao início do século XIX, culminando com a extinção das 

ordens religiosas em 1834” (COELHO, 2006, p. 22).  

Trata-se de uma fase em que eventualmente se seguiu o ensino colonial português.    

 

1845 é uma data-chave no processo de ensino colonial. Joaquim José Falcão, 

Ministro da Marinha e do Ultramar, vê aprovado o diploma que fundou os 

alicerces da escola pública nas colónias. Através dele, criam-se as escolas 

primárias oficiais com dois ramos: as escolas elementares e as escolas 

principais. Nas primeiras, aprendia-se a ler, escrever e contar, os factos 

essenciais da História de Portugal e a doutrina cristã. Nas segundas, o ensino 

era já mais avançado e compreendia desde a Gramática Portuguesa, à 

Geometria, Economia, física, entre outras. Também ficou estabelecido (pelo 

menos na lei) que cada colónia tivesse um Conselho Superior de Instrução 

Primária. (COELHO, 2006, p. 22). 
 

E, com isso, o sentido real da reforma educativa era de Moçambique passar a ter 

escolas públicas, onde as pessoas poderiam frequentá-las sem pagar; ou, então, que não 

houvesse entrave de qualquer ordem, sobretudo, o econômico, fato que não permite um 

pensar diferente a todos ou que não desse valor à curiosidade. Em desagrado à educação para 

todos, o ensino colonial em Moçambique tornou-se elitista. Isto é, tinha objetivos obscuros 

para o indígena, pois o objetivo colonial era de dominação e exploração. Pedagogicamente, 

era baseado na memorização de conteúdos.  

Por isso, esse ensino visava manter o povo indígena na ignorância para permitir a 

reprodução da dominação colonial portuguesa. Além disso, o acesso não era facilitado. Já 

constava nos discursos oficiais da época de Salazar (dirigente máximo de Portugal) em 1950, 

que a África devia servir à Europa (MAZULA, 1995; COELHO, 2006). E assim, para 

Portugal, a educação nunca foi prioridade na formação dos africanos, chegando a ser 

considerada desperdício a tentativa de oferecer oportunidades educacionais ao africano negro. 

Mesmo assim, até 1957, o discurso discriminatório e racial da época era mais frequente e 

repetitivo nos dirigentes coloniais, pois se ouvia: acreditamos que existem raças decadentes 
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ou, se preferem, atrasadas, a quem sentimos ter o dever de conduzir para a civilização 

(MAZULA, 1995; COELHO, 2006). 

Entretanto, a escola pública moçambicana voltada para os interesses da população é 

resultado do movimento histórico com data de origem ligada à Luta de libertação conduzida 

pela FRELIMO que terminou em 1975, data em que se proclamou a Independência nacional.  

A primeira proclamação do Estado independente foi o direito à educação como algo 

expressivo na construção da escola pública, laica para todos, pois olhando pela trajetória 

discriminatória podemos assumir criticamente que o país tinha 100% de população católica e 

quase 99% da população totalmente analfabeta.  

A política educativa proposta pela FRELIMO pautou-se no discurso pedagógico da 

educação emancipadora e laica, quer dizer, em um projeto educativo muito diferente do 

predominante no colonialismo. Pode-se dizer, portanto, que a história da educação de 

Moçambique adquiriu novos sentidos com as propostas do Partido FRELIMO. Ela se 

constituiu como alternativa sociocultural afirmando-se como fonte legítima de governo do 

país. Significa que, servindo-se do apoio popular no período revolucionário, a FRELIMO 

usou a educação como força motriz de afirmação do desenvolvimento humano e honrou o seu 

compromisso na construção de uma nova sociedade democrática, de redução da pobreza e das 

injustiças sociais criadas pelo colonialismo.  De acordo com as diretrizes do partido: 

 

A FRELIMO é uma organização política nacionalista, composta por 

elementos provenientes de todas as partes, de tribos ou grupos étnicos. [...]. 

A nação moçambicana, como várias nações do mundo, é composta por 

muitos povos com tradições e culturas diferentes, mas unidos por uma 

experiência histórica e o mesmo destino político, econômico e social, 

engajados na mesma tarefa sagrada a de lutar pela sua libertação. [...]. Não 

há antagonismo entre as realidades da existência de vários grupos étnicos e a 

Unidade Nacional. Nós lutamos juntos, e juntos reconstruímos e recriamos o 

nosso país, produzindo uma nova realidade – um Novo Moçambique, Unido 

e Livre (FRELIMO, 1975, p. 39 apud SILVA, 2009, [s.p.]).  
 

Foi com esse apelo ao passado integrador que se buscou “construir” memórias e 

tradições, pertencimentos e filiações, crenças e solidariedades, dando um contributo 

intelectual de elevado nível na consolidação de uma educação moçambicana. Quer dizer, o 

fundamento político da FRELIMO nasceu da Unidade e esta serviu como fator decisivo para a 

vitória contra o colonialismo. Assim, o projeto societário e cultural de Moçambique se 

enraíza, também, em Eduardo Chivambo Mondlane (1920-1969), fundador da FRELIMO por 

meio da qual lutou pelos fins dos laços coloniais entre Moçambique e Portugal.  
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Mondlane é considerado um intelectual além-fronteiras, escritor, político e educador, 

personagem central da história e da edificação de Moçambique37. Além disso, 

profissionalmente, foi funcionário da ONU de 1957 a 1961, professor de Sociologia na 

Syracuse University em Nova Iorque, lutou pela unificação de Moçambique e pela igualdade 

dos povos num Projeto de Moçambique e Educação Nova e republicana.  

Por conta disso, entendemos que pelo contato com as ideias de John Dewey difundiu 

os pressupostos do movimento da Escola Nova na educação moçambicana. É exatamente 

disso que colocou Moçambique num novo olhar em relação à educação que tinha como 

princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de preferência, de 

julgamento e superação ao ensino mecanicista discriminatório baseado na memorização e 

numa pedagogia de terror, medo e castigo físico.  

Para ele, a educação representava um “[...] ideal democrático [...]” (TROMBLEY, 

2014, p. 152), de cidadania para o desenvolvimento de Moçambique em que se baseava a 

experiência comunicacional coletiva no compartilhamento de pensamentos para o reforço do 

currículo escolar e de uma gestão verdadeiramente democrática na organização escolar.   

Com isso, o projeto de luta de Mondlane era eventualmente enraizado no Pan-

Africanismo e na Negritude, movimentos nos quais Agostinho Neto fez parte. Esses dois 

homens viam a questão da negritude como tendo vigorado sobre a consciência do homem 

africano, independentemente da localização geográfica. Dessa maneira, eles evitavam uma 

efervescência política e cultural negra contra o homem branco na interpretação e significado 

do Pan-africanismo, o que pudesse, acima de tudo, ter outra conotação do problema negro, 

pois, comungavam da ideia de que “A nossa cultura deve ser defendida e desenvolvida, o que 

não significa dizer que deve ser mantida em estagnação” (NETO, 2010, p. 332).  

Assim, até 1950, Mondlane continuou a ser o mais influente político de Moçambique 

e, consequentemente, o que mais inspirou a educação moçambicana. O seu pensamento 

encontra-se resumido no livro Lutar por Moçambique. Além do mais, a sua dimensão também 

                                                           
37 Alguns autores caracterizam a personalidade de Mondlane da seguinte maneira, “[...] ser herói nacional, como 

Eduardo Mondlane, tem a característica principal de ser símbolo da construção de uma nação [...] uma figura que 

reforça a ideia de nação moçambicana. Ele é figura presente na memória de muitos dos que estão vivos e que 

viveram com ele, que lutaram com ele contra os portugueses e que choraram ao lado do seu corpo esfacelado 

[...]. O discurso sobre ele construiu-se sobre a coragem e valentia, evocando um futuro promissor para os 

moçambicanos, ensinando para estes a história comum do povo africano antes da chegada dos colonizadores e a 

necessária união entre as diferentes etnias para que a submissão humana e a exploração da África chegassem a 

um fim. Ou seja, Mondlane é um herói fundador da, e para a nação moçambicana: comandou grupos que até 

então eram rivais para que Moçambique nascesse como país [...]” (SILVA, 2009, [s.p.]).  
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era regional, uma vez que se referia à África Austral como território, continente sul-africano 

possuidor da mesma ancestralidade. A esse respeito, ele afirmou em 1966:  

 

Em primeiro lugar, todos nós pertencemos à nossa família linguística Bantu, 

caracterizada pela mesma forma gramatical, mesma origem das palavras, 

mesma estrutura de frases e períodos. Antigamente, todos nós pertencíamos 

ao mesmo grupo étnico ou tribal. Mas através dos séculos nossos 

antepassados emigraram de uma parte de África a outra, resultando em 

comunidades com formas e expressões diferentes, mas com muitos 

elementos comuns. Ou seja, para ele as diferentes tribos ou grupos étnicos 

que lutavam entre si, na verdade, tinham aspectos culturais semelhantes, tais 

como: a importância atribuída às redes de parentesco, locais, sociais 

baseados na reciprocidade; as trocas econômicas baseadas e sustentadas na 

responsabilidade social dentro duma comunidade claramente definida, 

fundamentadas na justiça e equidade. (FRELIMO, 1975, p. 35 apud 

SILVA, 2009 [s.p.]) 

 

Nas suas virtudes sobre o sistema educativo moçambicano, Mondlane era contra o 

individualismo e postulava que queria uma escola nunca mais dirigida de forma onipresente, 

onisciente e hegemônica. Os conteúdos e currículos deveriam, nesse sentido, ser dissociados 

dos interesses da comunidade de cada escola, da experiência de professores e de alunos. 

Caracterizava esse modelo, ainda, como sendo de uma sociedade onde pairava a falta de 

união, onde predominava a ilusão do conhecimento, onde cada um se via obrigado a lutar pela 

procura dos objetos necessários à sua sobrevivência. Dessa maneira, via nessa situação as 

razões da  

 

[...] facilidade relativa com que os portugueses conquistaram e construíram 

partes do nosso país desde o século XVI, a conquista do sul de Moçambique 

desde o século passado e a imposição da sua autoridade até setembro de 

1964, foi em grande parte resultado das divisões tribais e étnicas do nosso 

povo. [...] as nossas crenças sobre a origem e o destino do espírito humano 

são as mesmas. Os nossos antepassados ensinaram-nos a acreditar que 

enquanto o corpo humano morre e apodrece, a sua alma ou espírito vive para 

sempre e é capaz de influenciar a vida daqueles que ainda vivem. Todo o 

africano tem uma atitude dinâmica ou animista perante todos os seres com 

ou sem vida; daí sermos considerados animistas. (FRELIMO, 1975, p. 35- 

36 apud SILVA, 2009, [s.p.]). 
 

Desta forma, insistimos ainda nos ideais de Mondlane, porque, de acordo com Nóvoa 

(2009, p. 9), a abordagem da história da educação em ciências da educação é importante, 

porque “o mínimo que se exige de um historiador é que seja capaz de pensar a história, 

interrogando os problemas do presente através das ferramentas próprias do seu ofício”. Mais 

do que isso, Mondlane afirmava que a colonização portuguesa era a responsável pela miséria 
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em que vivia o povo moçambicano, e, portanto, deveria ser aniquilada e exterminada por ser 

excludente.  

Na sua ótica, o povo moçambicano tinha deixado de produzir para si próprio, pois 

tinha sido reduzido à escravidão. Dessa forma, com sua força de trabalho enriquecia a 

burguesia portuguesa (ligada a outras burguesias). Quer dizer, Moçambique teve suas riquezas 

naturais controladas e exploradas por invasores que nem sequer satisfaziam às necessidades 

educativas dos povos indígenas (SILVA, 2009).  

De acordo com a primeira lei educacional pós-independência que sucedeu o sistema 

colonial em Moçambique, a Lei 4/83, “a dominação colonial em Moçambique, impôs uma 

educação que visava à reprodução da exploração e da opressão e a continuidade das estruturas 

colonial-capitalistas de dominação”. Assim, o sistema educacional colonial era direcionado 

para o trabalho braçal ou burocrático, com o propósito de treinar os africanos como auxiliares 

na administração e como mão-de-obra barata para os empreendimentos econômicos.  

Em outra locução, a mudança do regime político de colonial para o moçambicano 

acarretou também uma série de reformas educacionais que consolidaram outro modo de 

organização administrativa e pedagógica da escola e do sistema educativo, conforme 

assinalou um dos nossos entrevistados:  

 

Logo após a independência, o Estado moçambicano teve que introduzir 

algumas reformas e quando estamos a falar de reformas estamos, portanto, 

perante uma educação que vai estar direcionada diretamente ao povo para 

diferenciar aquela educação anterior, do sistema herdado do colonialismo. 

Portanto, significa que esta educação que estava sendo dirigida pelo povo, 

automaticamente tinha o seu objetivo principal elevar o nível académico dos 

filhos dos operários e camponeses conforme a própria política que 

preconizava o sistema socialista. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Essa interpretação é precisamente relevante. Justamente na medida em que alguns 

teóricos acreditam que o mínimo que se exige de um educador é que seja capaz de pensar a 

sua ação nas continuidades e mudanças do tempo, participando criticamente na renovação da 

escola e da pedagogia (NÓVOA, 2009). Desta forma, a finalidade cultural da escola e sua 

representação social têm a necessidade de conceber a realidade como uma construção social e 

histórica. Ressalta-se também que, ensinar o povo tinha se tornado um assunto em voga nos 

debates da época pelas políticas reivindicativas de inclusão escolar.  

Enfim, a princípio, os problemas estruturais e conjunturais no sistema educativo 

moçambicano envolveram a língua portuguesa. Isto é, o português como idioma falado era 

apenas oficial e dominado por uma minoritária parcela da sociedade. Por isso mesmo, isso se 

configurou de central importância na política da educação popular, protagonizada pela 
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FRELIMO, ou seja, o projeto da nova república popular foi ambicioso por inserir as 

preocupações em relação à pobreza e à língua portuguesa como temáticas centrais na escola 

republicana.  

Tal política visava à massificação do ensino em todos os níveis: primário, secundário, 

superior. Visava também à formação de professores, a organização do sistema educativo e do 

ensino na escola, a ordenação do tempo pelo estabelecimento de horários, a constituição das 

classes, a definição de modelos de avaliação e de políticas educativas.  

Abordada a questão da história da educação e da organização escolar, quanto dos 

problemas no sistema educativo constata-se o declínio do sistema educativo colonial na 

política educativa e a sua organização excludente no acesso e progresso entre diferentes níveis 

de ensino cuja administração era autoritária.   

Igualmente, Mondlane e a FRELIMO apresentaram uma alternativa viável ao 

desenvolvimento do país nas questões de acesso à educação à grande maioria da população. 

Esse sistema foi apoiado por uma proposta popular que se servia de um projeto da revolução 

da escola. De certa maneira, a organização da escola também respeitou esse princípio até 

altura em que foi apresentada a nova Lei 4/83 do SNE recentralizando o poder de decisão 

sobre as escolas, cuja base era o povo tomar o Poder para a formação do Homem Novo. 

(MOÇAMBIQUE, 1983). 

Nesse âmbito de inter-relações das relações entre as unidades educacionais e o Estado 

e entre este e as famílias, e as unidades escolares, a política educativa ficou confinada à 

confiança no Estado na condução da política educativa. Era a unificação do sistema escolar 

pelo ideal de escola para todos como forma de garantir a igualdade formal destinada às classes 

populares. Essa política de igualização das oportunidades escolares também demonstrou que 

as estratégias escolares tendiam a reproduzir as desigualdades estruturais exteriores a escola 

devido à exiguidade de meios infrastruturais que não permitiam a inclusão nas escolas dos 

públicos da cidade e do campo. 

Assim, a escola única e laica, que enfrentava o desafio nacional de educar a todos com 

oportunidades iguais cedeu a pluralidade de princípios de justiça no multipartidarismo, 

resultando em vários problemas como a falta de professores formados em quantidade, a 

existência de maior número de alunos nas salas de aulas, a falta de escolas e, por conseguinte, 

a exiguidade de professores, a falta de vagas no ensino escolar, e a expansão do ensino 

noturno.  

Isso provocou a separação evidente do público e do privado. E assim, com os ideais de 

formação ao longo da vida, o “diploma constitui uma promessa estatística de se chegar a uma 
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posição invejável” (DEROUET, 2002, p. 7), ou mesmo, a “[...] condição de sobrevivência 

[...]” (STOER, 2008, p. 21).  

Atualmente, com a nova lei da educação em vigor (Lei 6/92), permanecem vários 

questionamentos sobre a política educativa, tendo em vista a falta de professores qualificados 

para atender a demanda crescente e o abandono das tradições nacionais criando uma oposição 

às práticas populares, sobretudo, os ritos de iniciação. Também o uso do português nas 

escolas como língua oficial vem levantando debates uma vez que a grande maioria da 

população não fala essa língua.  

Outro problema é a centralização das decisões escolares nos órgãos hierárquicos 

imediatamente superiores à escola, o predomínio de uma pedagogia burocrática no ensino 

com a prática de fidelidade consistente aos manuais escolares pelos professores e 

inadaptações ao ensino de crianças em idade escolar provocando elevado índice de 

desistências.  

Importa destacar algumas nuances da lei as quais estão relacionadas aos problemas do 

sistema educativo em relação à gestão das escolas, à prestação de contas aos níveis superiores 

ou à comunidade ou ainda, em relação à prática educativa e à relação professor aluno.  

Essa filosofia é baseada na teoria sistêmica de organização escolar, que projeta ordem 

nas escolas, mas pouco acrescenta à compreensão da escola real por ocultar, mais do que 

revelar, a vida organizativa destas, atendendo mais às prescrições do que às análises práticas e 

investigativas.  

As teorias sistêmicas são dominantes na teoria organizativa porque refletem os 

interesses e necessidades dos administradores, assumindo as características de ideologias, 

legitimações de certas formas de organização que expõem argumentos em termos de 

racionalidade e eficiência para obter controle (SILVA JR.; FERRETTI, 2004). Ademais, os 

gestores preocupam-se mais com o que as escolas deveriam ser em termos organizativos, do 

que com o que elas de fato são, devido a ausência de conhecimentos sobre o contexto da 

escola como organização e da escassa investigação sobre as escolas.  

Portanto, aí está subjacente a dicotomia entre a concepção de organização do trabalho 

escolar e organização escolar38. Também vimos que a lei orgânica do sistema educativo não 

apresenta de forma clara a questão democrática na educação, pois ela é uma conquista 

constitucional para o povo moçambicano que deveria merecer atenção especial para a 

                                                           
38 Para maior aprofundamento das diferenças existentes entre os dois conceitos sugerimos a obra de Oliveira 

(2008, p. 133-134), já citada nas referências.  
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participação dos profissionais da educação na definição do projeto pedagógico da escola, bem 

como da comunidade local em conselhos escolares e outros fóruns de decisão.   

Nas duas Leis 4/83 e 6/92 do sistema educativo – e, sobretudo, a última, que 

representa o período multipartidário a Lei 6/92 – os objetivos educacionais do ensino 

secundário tem uma maior amplitude, a começar pela preparação acadêmica dos adolescentes, 

preparação para a cidadania e a terminar com a preparação para o mercado de trabalho.  

Portanto, todos os objetivos estão inseridos numa visão holística do sistema educativo 

e constituem um desafio importante na visão estratégica do sistema educativo na medida em 

que não concentra as finalidades educativas numa única vertente de formação, permitindo o 

desenvolvimento de valores da moçambicanidade e a consagração da educação como um 

direito que perspectiva um desenvolvimento político dos cidadãos no compromisso com o 

bem comum. O importante de tudo é a positivação da democracia uma das exigências do 

exercício da liberdade no neoliberalismo.  

Ademais, a nossa preocupação como sociedade deve ser com a humanização da 

educação e das relações dentro do sistema educativo, de maneira que cada cidadão tenha o 

dever e o poder de resgatar o patrimônio da sua identidade cultural, o qual é valorizado pelas 

lutas e pelas conquistas para a afirmação da coletividade da nação. Trata-se, portanto, de não 

adotar a pedagogia como apenas um discurso restrito à escola, mas que se prolongue até a 

sociedade.  

Em 1990, a política educativa no neoliberalismo moçambicano provocou a 

mercadorização da educação com ênfase na competição entre escolas. Também representou 

como alternativa as reações e críticas ao socialismo de Estado prevalecente entre 1975 e 1990 

(considerado politicamente repressivo), pautado por concepções de excessiva burocracia 

centralista, mas com uma definição bem clara da escola pública local e universal.  

Um aspeto negativo do neoliberalismo na educação tem a ver com a adoção dos 

princípios da gestão eficaz, da modernização, da eficiência e da qualidade; aspectos que se 

referem a pouca responsabilização do Estado para com o sistema educativo. Aliás, a chegada 

do neoliberalismo no sistema educativo moçambicano pode-se supor que 

 

[...] foi uma política de desmonte da esfera pública39 e de privatização do 

pensamento pedagógico [...] segue as teses do neoliberalismo ou pensamento 

pedagógico do BM e do mundo dos negócios. Onde, [...] os processos de 

avaliação centram-se numa concepção produtivista e empresarial das 

                                                           
39 Chamamos de esfera pública a “imagem da homogeneidade e da perfeição, a forma perfeita do ser em que 

predomina a amizade” (ABBAGNANO, 2012, p. 405).  
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competências e da competividade. [...] cujo papel é o desenvolver 

habilidades de conhecimentos, de valores e atitudes e de gestão da qualidade, 

definidas no mercado de trabalho e cujo objetivo é o de formar em cada 

indivíduo um banco ou reserva de competências que lhe assegure 

empregabilidade. Neste contexto, a função social da escola tem sido 

enfraquecer as perspectivas ético-políticas que afirmam a responsabilidade 

social, coletiva e a solidariedade, e reforçar o ideário de uma ética 

individualista, privatista e consumista. O objetivo é produzir um cidadão 

mínimo, consumidor passivo que se sujeita a uma cidadania e democracia 

mínimas. (BEVILAQUA, 2001, p. 171) 
 

Este fato limita os sujeitos da educação elevando a dependência Estatal dos atores 

sociais da escola no argumento da interdependência no sistema educativo. Também contradiz 

a tônica da descentralização fundamentada nas reformas do Estado, pois, é prova disso a não 

interferência ou ingerência das autarquias na provisão dos serviços educativos no nível 

secundário. É exclusivo o protagonismo do Estado no financiamento desse grau de ensino 

médio, que se estende até ao superior nos encargos. Aliás, no ensino infantil ou na creche na 

sociedade moçambicana predomina uma concepção assistencialista de cuidar da criança 

pequena e não a concepção educativa que preconiza a criança como dotada de individualidade 

que quer desenvolver a sua personalidade.  

Em suma, dentre várias situações, a gestão escolar não só inclui o recebimento direto e 

vinculativo de recursos financeiros para as escolas, o que ocasiona a política de gestão 

centralizada de recursos, mas também, impõe menos despesas por estudante. Também há 

ausência de eleição direita de diretores o que de certa maneira condiciona a pouca influência 

dos colegiados escolares de base comunitária como os CE.  

Lembrarmos que a palavra autonomia não aparece na Lei 6/92, mas supostamente é 

interpretada como sendo: a) cada escola organiza-se e atua conforme o seu meio; b) liberdade 

de aprender, de ensinar e pesquisar, pluralismo de ideias na sala de aulas; gestão democrática 

da escola e no ensino; livre exercício didático-científico-administrativo e financeiro das 

escolas e universidades; democracia na escola; realização ou cumprimento das orientações do 

MINED para as escolas; adoção e implementação do currículo local, entre outros valores 

implícitos. É preciso, portanto, desmistificar as diretrizes educacionais, pois, devemos 

entendê-las, como construções socais constituídas de aspetos contraditórios que merecem 

significância escolar, isto é, devem ser compreendidas localmente.   

Entretanto, o meio laboral classifica a qualidade da escola secundária como sendo 

bastante baixa. Em certa maneira, isso condiz com a disponibilidade de recursos financeiros e 

com a manutenção de instalações e a formação ou capacitação de professores. Assim, dos 

vários problemas que enfrentam os professores no sistema educativo moçambicano, 
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destacam-se: a questão da nomeação definitiva; a progressão na carreira; a promoção ou as 

mudanças na carreira profissional; aliado ao deficitário problema de infraestruturas escolares 

(salas melhoradas com equipamento ou mobiliário escolar) para o conforto do trabalho do 

professor e do aluno.  

Também, entendemos que o salário constitui um elemento que interfere na qualidade 

de ensino, na medida em que fomenta a valorização dos professores: muito embora não seja 

suficiente e nem desejado pela classe, ele constitui um instrumento compensatório básico 

motivacional. Portanto, sabemos exatamente que um sólido conhecimento da matéria e as 

altas expectativas do professor exercem efeito positivo sobre a aprendizagem dos alunos, o 

que aliado com a experiência dos diretores e professores com as suas inovações pedagógicas e 

administrativas são capazes de melhorar e atrair o interesse na aprendizagem dos alunos e a 

participação ativa dos pais.  

Aos problemas, associam-se também as elevadas taxas de repetência, a não conclusão 

ou evasão, as desigualdades de gênero e a limitada expansão do acesso ao ensino secundário 

geral, o que provoca a superlotação nas salas e, por conseguinte, ocasionam muitos problemas 

de gestão, trabalho e de aprendizagem dos gestores, professores e alunos. Há também como 

problemas do sistema educativo o acesso ao conhecimento, em que " [...] os estudantes 

moçambicanos enfrentam três desafios importantes e interligados no que concerne ao acesso 

aos materiais de educação: material de ensino dispendioso, poucas bibliotecas com fracos 

recursos e ausência de indústria editora” (SANTOS; NHANA; SITOI, 2009, p. 9). 

Os efeitos culturais também provocam grandes disparidades entre homens e mulheres 

no sistema básico de educação de Moçambique, sobretudo para as mulheres sendo que pesam 

sobre elas fatores sociais, tais como, obrigações domésticas, casamento prematuro e gravidez. 

Além disso, as longas distâncias das escolas secundárias que se localizam nas sedes distritais 

contribuem para o baixo nível de matrículas e para o elevado número de desistências. 

Prevalece igualmente o problema do baixo número de professoras e diretoras no sistema 

educativo40 que possam servir de modelos referenciais para atrair as alunas (SANTOS; 

NHANA; SITOI, 2009). Por isso que os dados indicam que o analfabetismo é mais 

predominante no sexo feminino. 

 

Aquando da proclamação da Independência Nacional, o analfabetismo 

atingia 93% da população sendo que, em 2001, a taxa reduziu para 56,5%, 

dos quais 74,1% eram mulheres. Nas zonas rurais, a taxa de analfabetismo 

situa-se em 72,2% (dos quais 85% são mulheres) enquanto que, nas zonas 

                                                           
40 Segundo MINED (2006, p. 33) “em 2005 apenas 20% dos professores do secundário eram mulheres”.  
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urbanas, a taxa é de 33% (dos quais 46,2% são mulheres). A taxa de 

escolarização tem vindo a subir (de 43,6% em 1999 para 62,6% em 2002). 

(AGENDA 2025, 2003, p. 7). 
 

A questão do equipamento e infraestruturas também abrange aqueles que trabalham 

nos serviços de apoio à escola, sobretudo, o pessoal da secretaria que deve ter equipamento 

adequado para as suas atividades como forma de racionalizar o tempo para melhorar a 

qualidade de prestação dos serviços da educação e, ainda, alcançar o desempenho geral dos 

propósitos educativos especificamente, e a administração pública no geral. 

 

Quadro 2: Síntese da política de organização da escola secundária colonial e pós-colonial 
 
Tipo de 

educação 

Objetivos/ideologia Legislação   Tipo de gestão Problemas estruturais Problemas conjunturais 

COLONIA

L  

Aniquilação das comunidades 
tribais de resistência tidas  

selvagens;  

Reprodução do sistema 
colonial focalizada na 

dominação política e cultural 

e exploração econômica; 
Legitimação da ideologia 

colonial 

Concordata 
e 

estabelecim

ento do 
acordo com 

o vaticano  

Dimensão 
incalculável  

Escola para poucos; 
práticas de racismo. 

Conhecimento único e 

universal para os 
professores; ausência de 

ideias como liberdade, 

igualdade, democracia;  

Ensino indígena para a 
passagem à vida 

civilizada; 

Evangelização.  

1930-1973 Diferenciação 

Discriminatória/racista; 
civilização do Africano;  

 Ato 

colonial 

Elitista e 

autocrática: 
Escola 

seletiva/racista; e 

messiânica onde as 
decisões sobre a 

escola eram de 

salvação do 

indígena. 

Elitista: fragmentação 

curricular; Excelência para 
poucos e fraca qualidade 

dos programas educativos. 

Superioridade portuguesa. 

Ausência da 

participação; falta de 
escolas secundárias; 

políticas educativas 

descontextualizadas 
com as necessidades 

locais   

PÓS-

COLONIA

L 

Aniquilação do resquício 

colonial 

    

Monopar-

tidário  

     

1974-1975 Diferenciação Racista; 
discriminatória; Marxista  

Leninnista  

 Ato 
colonial 

Compartilhada de  
Interesses coloniais 

e monges; 

Autogestão; 
democracia popular. 

Tendência a 
universalização; Elitista: 

fragmentação curricular; 

Excelência para poucos e 
fraca qualidade dos 

programas educativos.  

Ausência da 
participação; 

falta de escolas 

secundárias; políticas 
educativas 

descontextualizados 

com as necessidades 
locais   

1975-1983 Universalização e igualde de 

oportunidade/Excelência;  
formação do Homem Novo;  

visão Marxista Lennista 

OPAE;  

Constituiçã
o de 1998; 

Lei 4/83  

do SNE 

Democrática 

popular 

 

Universalização ou escola 
para todos. 

Fim da fragmentação 

curricular e estrutura semi-
rigida do currículo.  

Participação; Fatores 

burocráticos; escolas 
secundárias distantes; 

Influência de fatores 

culturais e familiares 
em relação à escola. 

casamentos precoces e 

importância da escola; 
escolas distantes;  

política de manuais; 

conhecimento técnico 
abstrato. 

1984-1990 Ideologia humanitária e de 

progresso social; 
Universalização e igualde de  

Oportunidade; formação  

do Homem Novo;  
 

 

 
 

Lei 4/83 do 

SNE 

Paternalista de 

socialismo 
democrático/ 

Centralizada em 

províncias e 
distritos. Estrutura 

hierárquica 

autoritária, de 
conformismo, 

Unicidade curricular; 

abertura política do 
Estado; pensamento único 

linear. 

Envolvimento; Fatores 

burocráticos; escolas 
secundárias distantes;  

maior rácio; pouca 

infraestrutura. 
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diretor, professor e 
alunos cumpridores. 

Multipartid

arismo  

     

1991-1993 Universalização e igualdade 
de oportunidade e 

diferenciação: formação do 

Homem Harmonioso; 
liberalismo econômico; 

Constituiçã
o de 1990;  

Lei 6/92 

Paternalista de 
socialismo 

democrático/ 

Centralizada  

Mercado educacional: 
Neoliberalismo; 

educacional; reforma 

educativa aprendizagem 
centrada no aluno, como 

processo de aprender, 

abertura e consumo 
acrítico de políticas 

internacionais (BM, FM). 
Implementação do 

multipartidarismo. 

Pobreza e Colaboração; 
qualidade de ensino; 

Fatores burocráticos; 

escolas secundárias 
distantes. 

1994-1999 Regulação/orientação 

macroeconômica; 
Universalização e igualdade 

oportunidade e diferenciação; 

Homem: Empreendedorismo; 
pluralista democrática; 

liberalismo econômico 

Lei 6/92; 

PNE 

Recentralização  

(Escola,  
DD, Município, 

DP).  

Racionalidade 
técnico-

instrumental e 

encorajamento da 
criatividade dos 

gestores.  

Mercado educacional: 

públio/privado. 
Neoliberalismo  

Educacional; 

Qualidade de Ensino; 

Fatores burocráticos; 
corporativismo dos 

sindicatos não atuantes; 

Fatores económicos:  
Pobreza, Custos Diretos 

e Indiretos (taxas, 

uniformes, manuais, 
transporte, etc. políticas 

educativas 

inconsistentes; escolas 
secundárias distantes; 

VIH e SIDA). 

Encorajamento da 
influência da 

comunidade na 

na gestão da escola. 

2000-2004 Educação para competências; 

Homem: Empreendedorismo; 

pluralismo democrático; liberalismo 
econômico. 

Lei 6/92 Recentralização   

(Escola,  

DD, Município, DP). 
Racionalidade técnico 

instrumental e 

encorajamento da 
criatividade dos gestores. 

Mercado educacional: 

Neoliberalismo 

Educacional; currículo 
resistente à  

influência da comunidade;  

ligação do conhecimento 
teórico abstrato a 

experimentação, viagens 

de estudo, a participação 
de especialistas nas 

escolas através de 

palestras.  
Avaliação em larga escala. 

Fatores burocráticos; falta de 

atendimento às diferenças pela 

escola; políticas educativas 
inconsistentes e 

 Generalistas; Comunidade não 

monitora; problemas de  
VIH/SIDA. Encorajamento à 

influência da comunidade na 

gestão da escola. 

2005-2016 Educação para competências; 

Empreendedorismo; liberalismo 
econômico. 

Constituição  

de. 2004;  
Lei 6/92;  

PCESG 

Recentralização  

(Escola,  
DD, Munícipio, DP); 

estrutura relativamente 

flexível. Uso das 
tecnologias na gestão. 

Racionalidade técnico 

instrumental e 
encorajamento da 

criatividade dos gestores. 

Mercado educacional: 

Neoliberalismo  
Educacional;  

currículo resistente à 

influência da comunidade; 
 ligação do conhecimento 

teórico abstrato a 

experimentação; viagens 
de estudo; 

participação de 

especialistas 
nas escolas através de 

palestras. Avaliação em 

larga escala. 

Fatores burocráticos; falta de 

atendimento às  
diferenças pela escola; políticas 

educativas inconsistentes e 

generalistas 
Comunidade não monitora; 

problemas de VIH/SIDA. 

Encorajamento à influência da 
comunidade na gestão da 

escola. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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3 CONCEPÇÕES ADMINISTRATIVAS TEÓRICAS DE ESTADO E EDUCAÇÃO: 

DEMOCRACIA E CIDADANIA PARA A EDUCAÇÃO E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

NOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A seção discute a educação na promoção e desenvolvimento individual, social e 

econômico, condições para a ciência e tecnologia na extensão de direitos e exercício da 

cidadania. Desenvolve concepções de organização e gestão de escolas secundárias à luz de 

princípios democráticos e participativos, com foco nas políticas públicas que agregam 

programas, projetos e planos ou ações interventivas dos cidadãos na escola pública.  

Não se trata apenas de um olhar sobre o ensino formal como condição que propicia a 

certificação das competências dos alunos, mas como instrumento de pesquisa e investigação 

das condições sociais das populações carenciadas na prestação de serviços face às garantias 

sociais, exigências da administração pública, tendo em conta que Moçambique é um país de 

população pobre e de analfabetismo elevado. Trata-se de um país carente de profissionais 

qualificados, capazes de responder de forma qualitativa às demandas sociais na educação de 

jovens e adultos para a formação de técnicos competentes e atentos aos problemas sociais de 

bem-estar de diversas ordens, política e cultual.  

 

3.1 Concepções administrativas teóricas do Estado e educação  

 

A teorização do Estado41 e educação é uma questão complexa que remete a várias 

interpretações, pois define a forma como os burocratas do aparelho tomam posse e, em 

seguida se relacionam com a maneira como se definem as políticas educativas concernentes à 

atuação dos profissionais.  

Em geral, em cada momento de existência de uma determinada concepção, torna-se 

mais elucidativa a questão despótica da atuação dos órgãos de Estado na sua repercussão 

traduzida numa concepção de Estado determinada pelo exercício difuso do poder pela 

realidade dos fatos e derivado das questões econômicas, políticas e ideológicas, o que deixa a 

sociedade desprovida de quaisquer valores morais, sociais e éticos. Aliás, o homem sempre se 

interessou com a extensão dos seus objetivos nas organizações pela participação ativa.  

                                                           
41 Morris (1977, p. 89), diz que o “Estado é uma associação de pessoas, uma organização específica da sociedade 

que é responsável pelo desempenho de funções políticas e possui o poder supremo de coerção e de sanção”. É 

uma instância de administração pública.  
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Desse modo, dois fenômenos são imprescindíveis na vida humana em sociedades 

democráticas: o princípio político da tomada de decisões e o princípio da aplicação das 

medidas políticas, ou seja, o controle dos processos administrativos.  

A teoria do renascimento, desenvolvimento e funcionamento dos Estados africanos 

pós-coloniais possui particularidades multivariadas, contínuas e descontínuas comuns na 

ruptura com a ordem colonial e hereditariamente, sofre involuntariamente essas influências. 

Uma das razões são os rumos seguidos após as independências nacionais, fazendo com que as 

democracias atuais liberais, representem estruturas de organização de governos sem a 

transformação em cultura política dos cidadãos.  

Se olharmos pelos fatos, notaremos que o projeto de Moçambique como nação surgiu 

num momento em que na conjuntura internacional sucedia-se a reconstrução pós 2ª Guerra 

Mundial, entre 1950 e 1960, período em que, geralmente, predominava o enfoque 

desenvolvimentista da administração pública dos países vencedores e vencidos. O lema da 

filosofia liberal de gestão norte americana, segundo Sender (2007, p. 44) consistia na: “[...] 

adoção de perspectivas de administração dedicadas à implementação de políticas e planos de 

desenvolvimento econômico e social [...]”.  

A reconstrução da África e, sobretudo, de Moçambique tornou-se mais complexa com 

a opção pelo modelo da então União Soviética, parceira e aliada técnica e política.   

Acreditamos que não constitui nosso propósito apresentar uma discussão aprofundada 

sobre as teorias dos Estados africanos, mas buscar algumas evidências que possam nos ajudar 

a compreender que as trajetórias de políticas educativas que Moçambique seguiu na provisão 

da política pública no sistema educativo e no combate ao analfabetismo da sua população. 

Isso se torna importante de problematizar, tendo em vista que o colonialismo português 

colocou a educação do povo africano fora das suas prioridades.  

Segundo Carnoy (1990, p. 11) “[...] as teorias do Estado são, pois, teorias de política 

[...]” e, por isso, refletem diferentes maneiras de atuação, pontos de vista e lutas de classe, as 

quais se situam nas alçadas de transformação ou de manutenção da sociedade, bem como se 

referem ao papel do Estado na sociedade. Com base em vários pensadores políticos de Estado 

como Gramsci, Carnoy (1990) concebe a crise do desenvolvimento capitalista não como 

simplesmente derivada do fator econômico e hegemónico, atribuindo o papel ativo dos 

intelectuais dentro e fora do Estado no desenvolvimento de consciências para as lutas sociais.  

Para Azevedo (2004 p. 63), no estruturalismo de Althusser (1974), o Estado é produto 

das relações desiguais. Ademais, o Estado e a política aparecem como entidades favoráveis 

aos grupos dominantes, destacando-se o “[...] caráter reprodutivista da educação como prática 
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social [...]”. Essa análise é importante na medida em que traduz a necessidade de os 

profissionais, especialmente os gestores escolares, tenham como referência ao decidirem suas 

ações os desfavorecidos visando uma educação inclusiva.  

Reconhecendo os estudos sobre a burocracia, Carnoy (1990) rebate o assunto na 

medida em que evidencia o interesse do Estado de servir-se dela para a continuação das suas 

funções reguladoras, fundamentalmente a função uniformizadora da burocracia, quer para os 

interesses capitalistas, quer para os trabalhadores na manutenção de relações favoráveis à 

justiça meritocrática, pois importa que o Estado seja legítimo.  

Essa perspectiva organizacional da administração da máquina estatal significa que 

“[...] o Estado é um sujeito político no sentido de que organiza a acumulação do capital e é 

também o local das principais crises do capitalismo avançado. Sendo que a política está [...] 

dentro do Estado” (CARNOY, 1990, p. 13). Portanto, os três focos de perspectivas teóricas 

apontadas (de luta de classes, reprodutivista e da burocracia organizacional) se situam no 

Estado moderno; embora nitidamente distintos, e apelando à justiça social, são também 

interdependentes e encontraram o seu enquadramento na formação do Estado moçambicano. 

Este que se constituiu como uma arena de lutas de classes seja buscando a descolonização 

pela via armada, que reivindicava a liberdade, seja pela instituição de um Estado africano de 

visão marxista saído do regime colonial em 1975, imbuído de ações benevolentes para a 

classe trabalhadora, operários e camponeses.  

A esse respeito, para o desenvolvimento do país, do sistema político e na missão de 

Estado desenvolvimentista, que promovia a auto-organização da educação, para o que a 

escola era considerada como a base para o povo tomar o poder, estava imbuída a ideia de 

função social de bem comum na garantia do direito à educação (MOÇAMBIQUE, 1983). A 

partir de 1990, com a mudança da CR e do regime Monopartidário para o Multipartidário, o 

Estado moçambicano adotou o culto de Estado desregulador na provisão da educação, 

resultante da filosofia de Estado forte. Isso em parte, também a partir de perspectivas de 

forças internas e externas, as quais geraram a política de liberalização do ensino e, por 

conseguinte, conduziram à participação irresponsável de muitos atores no sistema educativo. 

Por outro lado, o Estado recém-criado seguiu uma trajetória típica da revolução pós-colonial e 

não desenvolveu uma sociedade civil livre e independente, que criasse alternativas às políticas 

governamentais, tendo tornando-se a sua extensão.  

Do ponto de vista administrativo, o Estado Novo de 1975, teve os seus problemas e 

ressentia-se da ausência de servidores públicos qualificados em matéria de administração 

pública e principalmente de educação.  
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Tendo em conta os vários constrangimentos no funcionamento do sistema educacional 

e da administração pública em geral, o Estado viu-se condicionado à ineficiência dos serviços, 

porém a sua burocracia interna tornou-se uma encenação de eficácia rotineira. Nesse sentido, 

assemelhava-se aos propósitos weberianos de modelo ideal da administração pública para 

beneficiar a tecnocracia nos meios capitalistas pelo clientelismo. Podemos afirmar, nesse 

sentido, que o Estado moçambicano se tornou também uma arena de ações ativas pelas 

relações sociais que se configuravam nele, dirigindo o olhar às lutas políticas empreendidas 

pelos movimentos sociais que tentaram a todo custo controlar os aparelhos do Estado e a 

política partidária.  

A política do Estado emergiu das próprias estruturas econômicas e objetivo central foi 

o de controlar os processos de trabalho para a mais valia especialmente daquilo que excedia 

da produção. Os ideais revolucionários de libertação da luta armada assumidos como 

orientação Leninista de aniquilação do Estado colonial e sua burocracia estavam interessados 

em estabelecer uma nova organização política e administrativa do Estado.  

Entretanto, a tese de Estado desenvolvimentista na educação relaciona-se com a 

formação de recursos humanos para o desenvolvimento da administração pública. E assim, 

Moçambique como uma nação emergente, teve suas filiações teóricas baseadas em uma nova 

concepção de Homem e Sociedade Moçambicanos. Nessa nova concepção o novo governo de 

1975 se interessou, especialmente pelo fato de servir aos interesses da maioria no que se 

refere à igualdade de oportunidades, à defesa dos direitos civis pela emancipação política, à 

garantia do bem comum através da educação, devolvendo às liberdades aos cidadãos para a 

reconstrução do país que secularmente foram dilaceradas, assim como, as riquezas sem o 

benefício do próprio povo.  

A primeira lei do sistema educativo pós-independência (Lei 4/83) assumiu o dever de 

devolver a dignidade humana aos cidadãos pela educação, o que equivale à ideia de que o 

serviço público da educação desenvolvia o interesse nacional pela abrangência à maioria.  

Em decorrência de vários acontecimentos internos e externos, tais como a guerra civil, 

que durou dezesseis anos com suas implicações sociais, o desaparecimento físico do 

presidente Samora e o fim do domínio da União Soviética (pela queda do muro de Berlim no 

dia 9 de novembro de 1989), tiveram início negociações para a proposição e aceite de apoios 

internacionais.  

As reuniões do FMI e do BM, em 1987, condicionaram a transição do projeto 

socialista de gestão da coisa pública à Nova Ordem Mundial (DOMINGOS, 2016a). Também 

se discutiu a capacidade institucional de alguns setores sociais como a educação naquilo que 
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se refere à competência de dar resposta às novas demandas sociais, formando mão-de-obra 

capaz de gerir com eficiência os novos anseios sociais.  

Para fazer face a isso tudo, em 1990, foi promulgada a nova Constituição da 

República, visando a enquadrar as demandas que vigoravam nos países centrais da Europa e 

dos EUA. O desafio maior foi adotar critérios tecnocráticos e economicistas. Na sequência, 

várias ações foram desencadeadas. Houve o fim do conflito armado em 1992, que opunha as 

forças governamentais e o atual partido RENAMO.  

No novo modelo iniciado em 1990, cuja admissibilidade foi concretizada em 1994 

com a entrada em funcionamento do primeiro governo eleito democraticamente, através do 

sufrágio universal, tivemos como principal mudança no sistema educativo a promulgação da 

Lei 6/92. Desse modo, a reelaboração da política educativa e a solução dos seus problemas 

passaram a se expressar cada vez mais na lógica funcional dos órgãos superiormente 

hierárquicos.  

Na sequência disso, notamos aquilo que foi assinalado por Gentilini (2001, p.83): “o 

desprestigio dos agentes responsáveis pela educação e o planejamento educacional no 

contexto político do Estado”, visto que o econômico e o financeiro passaram a ser mais 

valorizados em detrimento do social. Buscaram-se conceitos econômicos de custo-benefício 

na dicotomia entre contenção da despesa e investimento e coisificação da gestão educacional 

em eficiência financeira. Essa situação foi agravada com o controle feito pelos organismos 

internacionais comandados pelo BM. A partir desse posicionamento começaram a ser 

observados relatos de avaliação dos professores e, por conseguinte, colocado em tela 

competências técnicas que levaram os professores como classe corporativa a serem 

considerados incapazes ou acusados de atrasar os objetivos da aceleração da economia.  

Essa tendência no sistema educativo moçambicano trouxe a descentralização da gestão 

escolar, que tímida nos discursos e na legislação, promoveu a dominância das escolas 

privadas sobre as públicas. Ela também serviu para o Estado se diferenciar do modelo 

desenvolvimentista, que operava de modo planificado centralmente, com a mesma 

organização administrativa. Assim, entendemos que o objetivo da adesão às políticas 

utilitaristas era de criar oportunidades do setor privado e da sociedade para partilha de 

responsabilidades. Enfim, a questão das administrações diretas e indiretas tem suas 

peculiaridades.  

Por um lado, não se pode falar muito da “participação da sociedade no controle e 

fiscalização dos serviços públicos” (GENTILINI, 2001, p.85), porque o exercício da 

cidadania carece de tradição e de lutas. Por outro lado, as duas fases históricas do Estado 
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moçambicano – de um Estado de inspiração socialista de Partido Único e do Estado de 

interesses expressamente burgueses de orientação Multipartidária nas suas estruturas – 

representam um obstáculo político e jurídico em relação à democracia direta ou participativa 

do Estado democrático na separação de poderes.  

Tal cenário ofusca o processo democrático de assembleias locais, de gestão colegial, 

dos órgãos das escolas, na autonomia e no poder decisório, o que torna privilégio para alguns 

órgãos de representação hierárquica, com a institucionalização dos CE.   

Sobre a emergência do poder nos movimentos sociais, Poulantzas (1974 apud Carnoy 

1990, p.133) aborda que “[...] uma classe pode e deve se tornar a classe ideologicamente 

dirigente antes de poder se tornar uma classe politicamente dominante. Isto é, ela deve 

conquistar a hegemonia, antes de conquistar o poder político [...].” No período de 1975-1990, 

não se sentia tanto a distinção nítida de classes de dominantes e de dominados nos processos 

políticos. A sua autonomia na concepção de políticas educativas era condicionada às 

imposições da população pobre e na sua maioria morando no campo, em relação às questões 

econômicas.  

Assim, o entendimento da educação como política pública está no seu sentido de ser 

uma prática social aliada a um comprometimento político do Estado na construção de 

alternativas sociais significativas para a conquista da emancipação democrática e cidadã no 

fortalecimento da humanização dos seus cidadãos. Isso que dizer: 

 

A política educacional definida como policy – programa de ação é um 

fenômeno que se produz no contexto das relações de poder expressas na 

politics – política no sentido da dominação e, portanto, no contexto das 

relações sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades 

que se configuram na sociedade e no objeto. (AZEVEDO, 2004, p. VIII) 

 

Nos princípios e objetivos gerais, os desígnios da Lei 6/92 configuram o artigo 1., a 

partir do  qual o SNE se orienta pelos seguintes princípios:  

 

b) o Estado no quadro da Lei permite a participação de outras entidades, 

incluindo comunitárias, cooperativas, empresariais e privadas no processo 

educativo. (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 8). 

 

A nosso ver, a ligação entre o Estado e os grupos sociais traduz a ideia de conceder 

descentralização, fundamentalmente como partilha de responsabilidades com os níveis locais, 

na medida em que as demandas são solucionadas pelo centro e localmente. Isso ocorreu na 
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Inglaterra com a lei de base do sistema educativo Act Reform de 1944, em que a provisão da 

educação foi deixada em grande parte à iniciativa privada.  

O Estado empreendeu a oferta da educação de forma complementar apenas onde a 

tarefa era demasiada grande para o setor privado. Uma das medidas de reforço do poder das 

escolas dava ênfase à descentralização do sistema, e fornecia um poder considerável às 

autoridades educacionais locais. Esse fenômeno acontece também nos EUA, onde os 

conselhos escolares, os governos estaduais, as universidades privadas e estaduais são as mais 

importantes unidades na tomada de decisões não sujeitas a qualquer coordenação central 

efetiva.  

Diferentemente do que acontece em alguns países da Europa, cuja principal influência 

é a França com seus modelos centralizados. Em Moçambique, as decisões sobre a contratação 

de professores, a provisão de vários serviços, currículos etc. são tomadas pelo ME. 

Constatamos, portanto, que as decisões importantes para a expansão, a respeito de objetivos 

de política e sobre os meios de alcançá-los, bem como sobre grande parte da supervisão de 

rotina é feita por este setor (SHEEHAN, 1975).  

É de extrema importância entender que as preocupações da política educacional dos 

países menos desenvolvidos e pobres da Ásia, África e América Latina de que Moçambique 

faz parte, onde o Estado na sua gênese tornou-se uma estrutura neutra contra os interesses 

capitalistas ao não salientar que a separação de classes tem a ver com o desejo de um rápido 

crescimento para diminuir a pobreza, acompanhar o crescimento da população e preencher as 

lacunas do subdesenvolvimento face ao mundo desenvolvido, através da redução do índice do 

analfabetismo.  

No entanto, também é importante destacar que durante o período colonial os governos 

eram ditatoriais quer pela filosofia, quer pelas práticas governativas implementadas, pois 

segundo Trombley (2014, p. 19), “[...] foi uma reunião desorganizada de crenças extremistas 

[...]” de direitos públicos, sociais, civis e políticos.  

Na África, o extremismo colonial ocorreu em dois momentos, contra as primeiras 

sociedades tradicionais emancipadas de resistência contra a ocupação colonial tendo sido 

dominadas e, por conseguinte, a colonização efetiva de Moçambique. E com a colonização 

por toda África segundo Bregman (2007, p. 41): 

 

[...] não existia escola comum, mas um sistema separado para as classes 

trabalhadoras e para a burguesia. A ideia de escola comum só foi adoptada 

por volta de 1960 com os movimentos revolucionários [...]. O sistema era de 

elite e as inscrições também eram limitadas [...]. 
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Para o historiador brasileiro Giordani (2012, p. 609), os colonialistas em toda África 

impuseram uma política que mantinha a “[...] doutrina da assimilação [...]”, podia-se falar da 

África portuguesa, francesa, alemã e britânica onde o africano era ensinado a um esforço de 

alcance de cidadania europeia. O senegalês devia se autoconsiderar como cidadão francês, o 

congolês como belga, o moçambicano como português e o somali como italiano. O mais 

grave em termos discriminatórios e de violação de direitos humanos é que nas colônias 

portuguesas e francesas, os nativos deviam reunir condições econômicas e culturais que lhes 

permitissem a mudança de estatuto social, que lhes levasse a passagem de súdito ao cidadão 

da sua metrópole, comprando a cidadania colonial.  

A atuação colonial na África ostentava o timbre proporcional ao modelo de governo 

imposto, pois, a Inglaterra impunha uma forma de administração indireta, ao passo que 

Portugal e França optaram por uma administração direta impedindo a participação popular nas 

assembleias locais da colônia e não se interessando também no desenvolvimento de políticas 

sociais, sobretudo, das de educação, que era considerada como um instrumento Pan-

africanista42 para a libertação do povo africano.  

Vale ressaltar que essa dominação política, social, econômica e cultural variava de 

colonização para colonização. No caso português, a forma da colonização era diversificada e 

consistia da seguinte maneira: “Roubo das terras ... escravização do trabalhador, o castigo 

corporal, ou a intensiva exploração dos bens [...]” (NETO, 2010, p. 324). Sublinhamos aqui 

que as lutas travadas em vários Estados de superação do Estado colonial eram contra o regime 

e não contra o cidadão europeu. Além disso, elas ocorreram numa fase da história da ascensão 

de dois blocos políticos, do liberalismo dos EUA e dos Estados Comunistas ou da União 

Soviética.  

Assim, o grande problema conjuntural dos africanos foi o colonialismo que irrompeu as 

tradições africanas recusando os seus modelos de igualdade e convivência social assentes na 

família ou em linhagens. E em contraste impôs a política de exclusão.  

Para fazer face a isso, de forma estrutural na ótica de Giordano, os africanos se 

inspiraram em alguns acontecimentos de dimensão internacional para desenvolver a sua 

consciência patriótica. Isso se deve em relação a alguns eventos e situações.  

 

a) segunda Guerra Mundial; b) o modelo dos Estados Unidos, mais liberal, 

com uma política isolacionista à Europa, anticolonial e antidemocrática com 

pretensão de se alojar aos novos países que lutavam pela sua autonomia; c) 

                                                           
42 O Pan-africanismo foi um movimento intelectual anticolonialista que surgiu em reivindicação da igualdade em 

direitos dos africanos como dos europeus no Concerto das Nações. 
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modelo de política socialista; d) o papel da ONU (‘tribuna mundial utilizada 

pelos porta-vozes dos povos colonizados’); e) as independências de 

Paquistão e China desmoronando a hegemonia britânica pela ação de 

Mahatma Gandhi e f) o papel do Pan-africanismo influenciando a luta de 

classes (movimentos estudantis, sindicatos, religiões – cristianismo e 

islamismo, partidos políticos) pela Unidade Africana e, g) as independências 

dos países do Maghreb (GIORDANI, 2012, p. 632-636).  

 

Com o percurso pós-colonial, os países da África passaram a implementar políticas 

nacionalistas de formação de seus quadros para o seu aprimoramento. Isto é, com os Estados 

já constituídos, os desafios consistiram na implementação de ideias supra étnicas, ou clânicas 

e contra coloniais, de liberdade e de desenvolvimento com vista à africanização dos postos e 

funções diretivos como forma de renegação das formas anticoloniais centrífugas de gestão 

inseridas na metrópole, que constituíam cristalizações burocráticas dos Estados, que não se 

abriam à diversidade sociocultural nativa e a democracia popular ativa no sistema educativo. 

 

3.2 Educação para a democracia sociopolítica  

 

Do ponto de vista do direito público, o conceito de democracia é muito antigo e contém 

diversas interpretações.  

De acordo com estudos históricos no período pós 2ª GM, na conferência de Yalta 

realizada entre 4 e 11 de fevereiro de 1945, no projeto de reorganização da Europa opôs as 

concepções de Stalin e de Roosevelt (GIORDANI, 2012). Os interesses dos dois líderes 

mundiais não eram apenas materiais ou econômicos, vislumbrando-se também os 

hegemônicos na conjuntura internacional do mundo.  

Na sociologia francesa representada por Boudon et al. (1990, p. 66), a democracia é 

uma maneira de regime político de organizar as relações de poder no seio de um grupo social 

soberano ou político em que, 

 

O princípio fundador da democracia é a afirmação de que toda a relação de 

poder entre societários e entre cidadãos se enraíza naqueles que mandam 

[…]. Segundo o princípio de base da democracia, os coordenadores só 

podem ser delegados, a título temporário, circunscrito e reversível, que os 

societários e os cidadãos escolhem pela sua suposta competência. 

 

Essa interpretação pode ser relacionada com a escola secundária, nosso objeto de 

estudo, que pode ser considerada como centro de poder pela convergência de forças sociais, 

em que se materializa o projeto educativo da sociedade. Para ela, também convergem normas 

governamentais como instruções rígidas sobre o funcionamento do sistema educativo e sobre 

o profissionalismo dos seus agentes. A esses aspectos alinha-se o interesse dos pais e 
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encarregados de educação e da sociedade em geral para participar das decisões tomadas 

acerca do funcionamento da escola pensando em sua melhoria.  

Para alguns autores, inclusive, o regime político é o instrumento definidor dos valores 

e princípios de coexistência na sociedade e, em particular nas escolas, para a materialização 

das finalidades educativas, pois os papéis do Estado e da sociedade civil dependem 

naturalmente dele.  

Por isso Formosinho (2005) explica que num regime político totalitário só o Estado 

representa o interesse público e a sociedade civil não tem nenhum papel ativo e, por 

conseguinte, num regime democrático, a sociedade civil é quem tem e assume um papel 

importante, e é também centro do poder político conforme as teorias de democracia 

defendidas.  

Em todo caso, a relação entre sociedade, cultura, democracia e educação é de 

fundamental importância para a compreensão mútua entre indivíduos e grupos humanos 

através de uma cidadania consciente e ativa, pois “é na comunidade e não na razão individual 

que devem se procurar os valores morais, as regras de convivência” (GONÇALVES, 2010, 

[s.p.]). Nesse contexto, em Moçambique a partir de 1975, e após uma longa experiência 

socialista de concentração de poderes em órgãos altamente hierárquicos, houve a legitimação 

de aspirações a uma educação para todos como direito social e como responsabilidade do 

Estado. Dessa maneira, a educação tornou-se universal, obrigatória e merecedora de 

financiamento público. Esse regime iniciou a massificação do ensino, desde o nível primário 

passando pelo secundário até o superior. O sistema educativo tornou-se igualitário no acesso a 

todas as classes e estratos sociais e econômicos. 

Contudo, esse panorama político modificou-se com a instituição de um Estado 

Democrático de Direito com a mudança da constituição em 1990, instituindo o pluralismo 

democrático. Através dessa medida constitucional, foi concedida liberdade de ensino e de 

criação de escolas não controladas diretamente pelo Estado.  

Com isso, a democracia pode ser um conceito refém de várias tendências, justamente 

para a compreensão da democracia escolar, merecendo destaque as teorias da democracia 

propostas por Bobbio (2000, p.53): “[...] 1) a representativa, e 2) a democracia direta [...]”. 

 

3.3 Democracia representativa  

 

Segundo Bobbio (2000), “[...] democracia representativa significa genericamente que as 

deliberações coletivas, isto é, […] que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não 
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diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade 

[...]” (BOBBIO, 2000, p. 56).  

Considerar esse conceito no sistema educacional moçambicano remete-nos para a 

observação do principal órgão de representação da escola, o CE. Além disso, vem à tona a 

gestão designada pelo diretor da escola, que não cumpre algum mandato, e, por conseguinte, 

age como um simples delegado e porta-voz do poder central, conforme descreve a principal 

legislação do sistema educativo, Lei 6/92, Art. 36º. 1.  

 

O Ministério da Educação é responsável pela planificação, direção e controlo 

da administração do SNE, assegurando a sua unicidade; 2. Os currículo e 

programas do ensino escolar, com exceção do ensino superior, têm um 

carácter nacional e são aprovados pelo Ministro da Educação. 

(MOÇAMBIQUE, 1992, p.12). 

 

Com isso, nota-se que existe um distanciamento em relação ao contexto. Isto é, a 

legislação não concebe a materialização da educação numa tríade: o homem como sujeito da 

atividade e que faz acontecer, o contexto social, onde ocorre a prática e o resultado como 

produto da ação educativa numa perspectiva histórica de entender o presente. Significa que as 

ações e práticas democráticas não são legitimadas na visão dos próprios atores. Isso leva-nos a 

concluir que se trata de uma teoria de democracia de reconhecimento formal que se manifesta 

no poder do Estado, socialmente aceite e forçosamente legitimado.  Consequentemente, 

domesticam as lutas pelo poder, inviabilizando o aumento das compensações sociais como 

conquistas. Ademais, como adverte Habermas (1997, p. 15), “A obtenção da legitimidade 

envolve um conjunto de meios ‘político-ideológicos’ e ‘político-sociais’”. E, por conta disso, 

aí prevalecem interesses oficiais sobre comunitários.  

Deste ponto de vista, Lenin, (1965 apud Carnoy, 1990), sistematiza algumas críticas à 

democracia representativa, tida como democracia burguesa considerando-a como 

insignificante por ser a minoria que decide, habilitando os ricos, sendo que o aparelho de 

Estado representa interesses dessa classe social da sociedade e não podendo “[...] ser tomado 

pela classe trabalhadora para servir a seus propósitos [...]”. Além do mais, as imperfeições da 

democracia representativa são extensivas a outros domínios e numa visão de dominação 

traduzem-se nos seguintes procedimentos: 

 

1. O uso do parlamento - ostensivamente, a instituição de representação 

democrática - como um meio de mistificar as massas e legitimar a ordem 

social controlada pela burguesia; e 2) o controle burguês do parlamento. O 

parlamento apresenta-se de forma mistificadora como o órgão básico do 

poder na sociedade, parecendo dirigir o Estado através dos representantes 
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eleitos, quando de fato todas as decisões importantes são tomadas nos 

bastidores, pelos ‘departamentos, chancelarias e Estados-Maiores. Ao 

parlamento é dado tratar do objetivo específico de enganar as pessoas 

comuns’. Além disso o parlamento não é, na prática, nem mesmo um corpo 

representativo (LENIN, 1965, p. 55 apud CARNOY, 1990, p. 82). 

 

Nesses termos, dada a natureza da composição do CE é fundamental a promoção da 

cidadania ativa, a participação efetiva nos processos de tomada de decisões e, geralmente, na 

democratização da sociedade. Essa é a razão pela qual “o processo da política deliberativa 

constitui o âmago do processo democrático” (HABERMAS, 1997, p. 18). E o seu contributo 

deve trazer  

 

[...] a esperança de que a educação formal contribua para a formação de 

cidadãos capazes de partilhar ideias, de colaborar na produção da riqueza 

colectiva e de participar na resolução das necessidades materiais e espirituais 

que vão surgindo. [...] assuma uma tarefa mais complexa, pois, mantendo as 

funções anteriores e revendo-as à luz da sociedade pluralista, deve agora 

preencher os vazios deixados pelo Estado, pela família ou pela Igreja e 

contrabalançar os efeitos nocivos de certas mensagens da comunicação 

social, da mentalidade consumista e do individualismo. [...] respeitar a 

diversidade de indivíduos e grupos sociais (evitando produzir desigualdade 

entre eles) e de manter, ao mesmo tempo, a homogeneidade baseada na 

observação de regras e normas comuns (GONÇALVES, 2010, sp). 
 

Dessa maneira, passamos a nos debruçar sobre a democracia direta. 

 

3.4 Democracia direta 

 

Contrariamente à democracia representativa, Bobbio (2000, p. 63) esclarece-nos que a 

"[...] democracia direta é o instituto do representante revogável, contraposto ao do 

representante desvinculado de mandato imperativo [...]”. Entretanto, essa é a forma de 

participação no poder, que não se resume numa das formas de representação (dos interesses 

gerais ou política, nem interesses particulares ou orgânicos), pois 

 

[…] o indivíduo participa ele mesmo nas deliberações que lhe dizem 

respeito, é preciso que entre os indivíduos deliberantes e a deliberação que 

lhes diz respeito não exista nenhum intermediário. Trata-se da imposição de 

um “governo do povo através de delegados investidos de mandato 

imperativo e, portanto, revogável”; a instituição de um b) “governo de 

assembleia, isto é, o governo não só sem representantes irrevogáveis ou 

fiduciários, mas também sem delegados” (BOBBIO, 2000, p. 62). 

 

Certamente, esta análise é mais próxima dos nossos propósitos emancipatórios de 

cidadania na educação sob o critério da democracia direta, na qual, a autonomia escolar é um 
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elemento essencial de liberdade no agir para a melhoria da qualidade da educação. Porque a 

gestão democrática nega a despolitização da educação, dos cidadãos e da sociedade, causada 

pela ideologia da competência, da meritocracia e da performatidade que separa dirigentes e 

executores. Portanto, é um ato político da liberdade de participação em si e da autonomia 

crítica. A educação constitui direito de todos e dever do Estado e da família, razao pela qual:  

  

Nas sociedades pluralistas contemporâneas a lei e as normas jurídicas não 

podem ser o único suporte da coesão social se a sua definição estiver a cargo 

do grupo dominante (que toma por base os seus próprios valores), tornando-

as, por isso, desajustadas para arbitrar os conflitos sociais que ocorrem em 

sociedades multiculturais. [...].  Para além da lei democrática, a educação é o 

outro pilar da democracia, da coesão social e da paz. [...] ajuda a modelar 

uma sociedade mundial justa, pacífica e igualitária nas oportunidades. 

(GONÇALVES, 2010, [s.p.]).  

 

A gestão democrática preconiza a instituição de políticas educativas centradas na 

escola, quer pela regulação dos seus mecanismos de convivência, a exemplo da eleição ou não 

de diretores de escola e criação de seus órgãos, a constituição de CEs, com um funcionamento 

mais democrático da gestão. Com isso, há possibilidade de participação de todos os 

segmentos escolares: pais, professores, alunos, funcionários e comunidade e de contribuição 

para o planejamento participativo através da construção do projeto político-pedagógico, onde 

podem ser discutidas as prioridades escolares da equipe de gestão, a difusão da informação 

sobre recursos públicos disponíveis e os critérios de distribuição e execução orçamentária.  

Portanto, “a democracia é um exercício da própria democracia” que busca o aprender 

e a inovação, o entusiasmo pelo novo e se dissocia das restrições elitistas de decisão 

fundamentadas em formalidades que devem ser reproduzidas.  

 

É verdade que, sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem 

objetivo, sem tarefas a cumprir e contas a prestar, não há organização e, sem 

esta, se dilui a ação revolucionária. Nada disso, contudo, justifica o manejo 

das massas populares, a sua “coisificação”. (FREIRE, 1975b, p. 251 apud 

LIMA, 2009, p. 36).  

 

O estudo de Marshall (1967) rompeu com a noção liberal de cidadania ligada apenas aos 

direitos políticos e a ampliou usando os direitos civis e sociais. Para esse autor, a plena 

expressão da cidadania requer a existência de um Estado Democrático. Ele parte de três 

elementos constitutivos da cidadania, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, 

fazendo uma análise das relações entre a cidadania, a sociedade e os órgãos institucionais que 

garantem o seu exercício.  
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Nesse contexto, supõe a existência de um suporte institucional estatal através de 

políticas públicas de serviços sociais e educacionais, como fundamental instrumento para a 

existência da cidadania ampliada pressupondo que, sem esses serviços a cidadania passaria a 

ser um enunciado formal vazio, sem essência. A esse respeito, ele afirma:   

 

[...] a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 

quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em 

mente, [...] as exigências e a natureza da cidadania. O direito à educação é 

um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação 

durante a infância é moldar o adulto em perspectiva, [...]. Basicamente, 

deveria ser considerado não como o direito da criança frequentar a escola, 

mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. [...] não há nenhum 

conflito com os direitos civis [...], pois, os direitos civis se destinam a ser 

utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso que aprenderam a ler e 

escrever. A educação é um pré-requisito necessário à liberdade civil 

(MARSHALL, 1967, p. 73).    
 

Nessa concepção de cidadania, a educação é considerada um direito social 

fundamental relacionando-se com a substituição do Estado liberal clássico pelo Estado de 

bem-estar, ou Estado social de direito, para o qual a garantia dos direitos sociais não se 

encontra nem na sociedade e na competência privada, nem no mercado, mas no Estado, cujo 

fim último é a promoção desses direitos. Aliás, as capacidades humanas desenvolvem-se nos 

processos interacionistas, em especial quando a experiência da sociedade é mediada pela 

escola, o que é capaz de estimular o pensamento e ampliar o senso crítico para descobertas e 

inovações.  

A partir dessas reflexões, é fundamental perceber, como se poderiam efetivar os 

direitos civis sem a instituição de uma Justiça Civil e os procedimentos de acesso à Justiça 

como meios para garantir a igualdade de todos perante a lei. Ou, como garantir o direito 

político de participação e representação sem uma instituição como o Parlamento. Assim, são 

as instituições do Estado – com políticas sociais e instituições públicas como os serviços 

educacionais e a escola – que efetivam os direitos civis, políticos e sociais. Por isso mesmo, 

na concepção liberal de democracia seria oportuno um modelo de organização social em que 

houvesse equilíbrio entre o Estado, o mercado e a comunidade. Porque a atuação individual se 

tornou insuficiente, havendo a necessidade de um intercâmbio do projeto societal e 

comunitário. Só assim a,  

 

[...] educação pública continuará a ser um agente da formação do carácter 

moral. [...] a educação associa as dimensões moral e política da vida pública 

e, ao desenvolver a consciência de cidadania e civismo, estará a trabalhar 

para evitar a falência moral que se verifica nas sociedades corrompidas pelos 

abusos de poder, pela ignorância e pelo medo (GONÇALVES, 2010, sp).  
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A isso convém contemplarmos a concepção de Bobbio (1995, p. 135) sobre a 

democracia, que designa “[...] a forma de governo na qual o poder político é exercido pelo 

povo [...]”. Em seguida, baseando-se em Kelsen, é possível distinguir autonomia da 

heteronímia.  

Assim, Bobbio (1995, p.139) explica que nas formas democráticas “[...] as leis são 

feitas por aqueles aos quais elas se aplicam (e são precisamente normas autónomas) [...]”, e 

igualmente são normas autocráticas quando os que fazem “[...] as leis são diferentes daqueles 

para quem elas são destinadas (e são precisamente normas heterônomas) [...]”.  

Por isso, a essência da democracia da liberdade é um fundamento da escola libertadora. 

Isto é, trata-se de uma democracia política que cria e busca responsabilidade nos atores, que 

não segue criteriosamente os ritos concedidos pela administração estatal, mas sim àquela que 

dá valor. 

 

Ganhando cada vez maior ingerência nos destinos da escola de seu filho. 

Nos destinos do seu sindicato.  [...] através de agremiações, de clubes, de 

conselhos. Ganhando ingerência na vida do seu bairro, de sua igreja. Na vida 

de sua comunidade rural, pela participação atuante em associações, em 

clubes, em sociedades beneficentes. (FREIRE, 1967 apud LIMA, 2009, 

p. 33). 
 

Nesse sentido, Lima (1989, p. 89) diferencia “‘a teoria democrático-pluralista’ da 

‘teoria da democracia do ordo-liberalismo’”, sendo que a primeira é baseada no pressuposto 

de uma sociedade interveniente e de cidadãos amplamente ativos, menosprezando a apatia de 

certos estratos que acentuam a homogeneidade e o consenso. A segunda a do ordo-liberalismo 

assenta-se na ideia de propriedade privada como elemento regulador da ordem social e como 

apanágio do liberalismo econômico que vê os detentores dos meios de produção.   

 

A teoria elitista entende a democracia como uma forma de dominação 

exercida por iniciados, portadores de uma determinada cultura política e 

garantes do processo democrático liberal. Isto é, “a democracia não é o 

poder do povo, mas o poder das elites para o povo que se limita a escolher as 

elites”. (LIMA, 1989, p. 90). 
 

Desse modo, podemos entender que a democracia elitista no sistema educativo é a 

democracia dos mais ativos sobre os excluídos na vida política, porque a interpretação inicial 

da democracia como governo do povo não se materializa. Quer dizer, os gestores escolares 

representam interesses do Estado (governo) através de políticas públicas, que se aplicam nas 

ações dos profissionais da educação contra os pais e a sociedade em geral, e simultaneamente 

do diretor ou da direção da escola contra outros profissionais considerados ignorantes sobre o 
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funcionamento e as prioridades da escola capitalista. Enquanto não houver negociação para o 

bem comum, visando à manutenção da vontade popular prevalece a linguagem governativa.  

Por isso, no dizer de Bourdieu (1998), impera o habitus e o capital cultural das classes 

médias, de uma minoria dotada de valores sociais, estatuto, classe social que representa os 

anseios da maioria, ou seja, os que dominam o código linguístico (BERNSTEIN, 1980), cujos 

efeitos pedagógicos são de autoprofecia realizável (ROSENTHAL; JACOBSON, 1978).  

Tal cenário se enquadra também num contexto cultural linguístico variado como o 

moçambicano, que possui cerca de vinte línguas locais faladas pela população 

majoritariamente pobre e rural, que pouco fala o português como língua oficial43. Esse fato 

transforma-se em um mérito para a minoria e, por conseguinte, a maioria sente-se excluída do 

sistema educativo causando repetências e abandonos escolares nos alunos.  

Portanto, há necessidade de ações de “educação para e pela democracia, através de 

práticas dialógicas e anti-autoritárias e do exercício da participação, contra a passividade e 

para a decisão” (LIMA, 2009, p. 32).  

Essa democracia é contra uma educação alienada, que se arrisca a seguir rigorosamente 

princípios instrumentais, impostos à maioria dos obreiros da escola. Ela pressupõe uma 

educação que usa métodos ativos, despertando nos sujeitos o militantísmo da vida coletiva, 

dos valores verdadeiramente humanos. Quer dizer, a democracia como um processo avançado 

de interpretação da realidade. Isto é, uma ação em que é do dever dos cidadãos nas suas 

vivências sociais e culturais. Diferentemente, da manufaturada, onde o povo não tem uma 

opinião definida e racional, quer dizer, da teoria da democracia enquanto “[...] teoria da 

liderança competitiva [...]” (LIMA, 1998, p. 89-90), ou como competição pela liderança 

política, reduzindo a participação política dos cidadãos pelo simples ato de legitimação como 

a eleição.   

Por isso, na atualidade, a democracia da participação direta no sistema nacional de 

educação resume-se na representação dos profissionais nos órgãos tradicionais da escola 

como nos CEs, que em parte ou pouco contribuem nos destinos da escola. Com isso, a 

democracia representativa pode ser vista como “[...] subversiva aos interesses da maioria da 

população na medida em que revela seu carácter incompleto e exige ser completada [...]” 

(CARNOY, 1990, p. 210) pela democracia sociopolítica. 

Nessa lógica, representativa por vezes, a gestão democrática tem oscilado entre uma 

gestão paritária do CE baseada no princípio da igualdade para todos e uma gestão 

                                                           
43 Segundo estudos, a versão mais atualizada da situação linguística em Moçambique é de 18 línguas que, com o 

português língua oficial, perfazem 19 (PNUD, 2000; DOMINGOS, 2010). 
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discricionária, burocrática e permeável a lógicas mais perversas de controle e hierarquia do 

que a negociada ou a de auto-organização para o funcionamento e para a provisão gratuita da 

educação em que a lógica consiste numa democracia participativa a fim de superar o 

problema da ignorância.  

Acima de tudo, a participação ativa implica liberdade e renovação incondicional para 

preservar a dialética da cidadania na mediação de valores para cultivar o amor e a amizade no 

sistema educativo.  

Nessa lógica, em Moçambique no decurso da guerra para a vitória contra o colonialismo 

imperialista português, a ação democrática da FRELIMO, em relação ao sistema educativo, 

sobretudo, o seu projeto político da concepção da escola e da participação, compreendia as 

seguintes orientações:  
 

Pedia-se aos professores e aos alunos das escolas das ‘zonas libertadas’ para 

serem ao mesmo tempo produtores, combatentes e militantes empenhados na 

concretização da democracia no ensino. O ensino e a ajuda mútua, a 

cooperação entre professores e alunos, a gestão coletiva e democrática da 

escola, a luta contra o autoritarismo e a burocracia, a ligação teoria-prática 

eram os temas habituais que Machel (presidente da FRELIMO e da RPM, 

1968-1996 e entre 1975 a 1996, respectivamente) enfrentava nos encontros 

com os estudantes e professores. Ele falava da exigência de uma contradição 

entre objetividade e subjetividade: ‘A luta e a instauração do poder popular 

desenvolvem-se mais rapidamente do que a consciência e a capacidade dos 

quadros’. Afirmava também que quer antes quer depois da libertação, manter 

ou perder o poder dependia da capacidade de transformar uma consciência 

‘atrasada’ (em relação às transformações políticas e exprimindo ainda a 

sobrevivência da hegemonia cultural colonial em contraste com a nova 

direção).  Sobre a educação pedia que se acelerasse a transformação das 

consciências de maneira a pôr em ação o projeto da FRELIMO. 

(GASPERINI, 1989, p. 8 e 23).  
 

Desse modo, colocava-se a tradição filosófica do materialismo histórico-dialético 

vinculada às ideias de liberdade política da população como força popular e considerava ainda 

o trabalho como atividade criativa de organização política e essência da natureza humana para 

o desenvolvimento da cultura contra hegemônica. Assim, a cultura era a prioridade para o 

desenvolvimento do país. Aliás, o seu investimento, retratava respostas à complexidade 

cultural de Moçambique, pois a cultura era considerada como criatividade popular.  

É importante frisar que as sociedades africanas sempre tiveram um modo de vida 

anticapitalista de convivência não alienante, pois a economia do continente esteve vinculada 

predominantemente à economia rural. No entanto, o autoritarismo capitalista pautado na 

agressão, destruição e aniquilação das suas tradições africanas pelo tecnicismo, permitiu a 

extração desenfreada de recursos a partir da alegação da modernização e da civilização, o que 
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promoveu o desenvolvimento das forças produtivas baseadas na industrialização, ocasionando 

o trabalho escravo, e também, a expropriação de terras produtivas.  

Por conseguinte, esse processo gerou fome, miséria e degradação dos valores 

venerados pelos africanos. Em outras palavras, a penetração estrangeira e do sistema de 

empresas privadas destruiu a hegemonia e as instituições políticas tradicionais particularistas 

e coerentes com a economia e organização das chefaturas africanas.  

Em consequência disso, a luta nacionalista revolucionária da FRELIMO transformou-

se numa guerra anti-imperialista a favor da participação democrática. No sistema educativo 

tinha como propósito defender uma esfera nova assente no poder popular da participação de 

pais e encarregados de educação e ainda da comunidade em geral nas assembleias de escolas, 

em que a escola visava à Formação do Homem Novo separado da ideologia e da mente 

coloniais, um homem completo nos ideais marxistas para a defesa do socialismo e na recusa 

da exploração de Homem pelo Homem. 

Assim, podemos concluir que a democracia proposta para Moçambique durante a 

independência e no seu período posterior era de um governo de todos para com todos na 

tomada de decisões, não basicamente na competência técnica, mas sociopolítica, pois, as 

políticas coloniais haviam deixado uma grande taxa de analfabetismo aos moçambicanos (que 

rondava aos 93%, como dissemos).  

Mais do que isso, a organização em uma democracia sociopolítica deve praticar a 

liberdade. E deve ser o cerne central. As pessoas devem fazer valer as suas experiências para 

incrementar valor à própria democracia. As experiências dos atores são tão importantes 

porque consubstanciam visões de mundo, de culturas e diversidades sufocadas que devem ser 

ouvidas e mantidas nas políticas públicas.  A organização democrática deve saber integrar às 

subculturas e não se fala em inclusão sem que as mesmas se pronunciem da maneira como 

pretendem aprender, porque a escola não se compadece com a oligarquiademocracia, pois, 

ela veda a convivência e uma educação política emancipatória, em que   

 

[...] a órbita política é a convivência [...] o divergente ou opositor não é 

percebido como um inimigo do sistema. Nem adversário político [...], mas 

cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos, cujos direitos e opiniões 

em geral merecem, além da ampla tolerância na esfera da moralidade, amplo 

respeito [...] é um concidadão divergente exercendo o seu direito [...] o que é 

possível pela mediação do conceito de paz como valor-guia (BUENO, 2007, 

p. 180). 
 

Ao atender a forma plural da democracia e, sobretudo, direta na busca da contradição, 

os projetos pedagógicos com expressão em nível escolar não são por natureza projetos 
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político-pedagógicos, justamente porque não refletem os anseios sociais, igualmente não 

interrogam sobre valores e orientações políticas de mais vasto alcance e circulação na 

sociedade (LIMA, 2009).  

Porque a prática da democracia na escola deve trazer alterações nas práticas 

pedagógicas, desde o relacionamento com a comunidade, a organização da escola, 

favorecendo a interação professor aluno, o currículo escolar, a avaliação na sala de aula, entre 

outros. Deve permitir o livramento nos aspectos burocráticos e corporativos de organização 

fechada e refletida na comunidade escolar para a comunidade educativa.  

A democracia escolar não pode criar indiferença aos conflitos sociais, pelo contrário 

deve aproveitá-los para a sua ação, negociando-os numa ação cívica e cidadã, sem procurar 

formas de enfraquecê-los   

  
É preciso e até urgente a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 

por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do 

acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo, o 

direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, 

da crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública que entre nós vem 

sendo tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza. 

(FREIRE, 1997c, p. 89 apud LIMA, 2009, p. 43). 

 

Sabemos que Habermas em sua obra de 1981 sobre a teoria da ação comunicativa – 

que foi escrita como crítica aos acontecimentos e aos holocaustos mundiais – definia a esfera 

pública como um lugar privilegiado de ocorrência do diálogo racional (construção do 

consenso) pela ação estratégica a partir de objetivos individuais. Como forma de superar 

perspectivas egocêntricas ou etnocêntricas e adquirir uma visão expandida na gestão pública, 

a sua ação comunicativa proposta continha cinco caraterísticas imprescindíveis: “[...] (1) ela é 

consensual, (2) coordenada socialmente, (3) racional, localmente (4) baseada em linguagem 

comum e (5) tem a concordância como objetivo [...]” (TROMBLEY, 2014, p. 295). Nesse 

sentido, “a sociedade se constitui como um todo estruturado democraticamente” 

(HABERMAS, 1997, p. 20).  Razão pela qual, a democracia é mesmo que auto-organização 

política da sociedade, donde deriva um confronto com as normas instituídas no sentido de 

ampliar ou retardar a sua eficácia para benefícios próximos aos cidadãos interessados, 

exigência da administração descentralizada contra a burocratização do Estado. 

Desta forma, Poulantzas apud Carnoy (1990, p. 215) vê o “Estado como núcleo do 

exercício do poder político [...]” e na sua locução de interpretação da democracia participativa 

diz que, tomar o poder do Estado “[...] significa conquistar o Estado, lutando dentro dele, 
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como parte do conflito de classes [...]”, pois, este autor, argumenta que, “[...] o poder não é 

uma substância quantificável controlada pelo Estado e que deve ser tirado de suas mãos, mas 

uma série de relações entre as várias classes sociais [...]” (CARNOY,1990, p. 215). 

Dessa maneira, cidadão seria aquele indivíduo que tem o direito de participar da 

função deliberativa ou da judicial. É um cidadão da comunidade na qual ele tem este direito e 

dever, dentro dessa comunidade, cidade, ou escola que pode se efetuar por uma multidão de 

pessoas suficientemente notáveis para assegurar uma vida independente da mesma. Com os 

princípios da igualdade, liberdade e democracia todos seriam cidadãos com os mesmos 

direitos e deveres, todos controlariam o poder público pela democracia direta, tendo como 

garantia a melhoria de condições de suas vidas e organizações.  

Como forma de evitar a autocracia da democracia de uma concepção absolutista e não 

da crítica relativista e representativa do mundo não considerando apenas a própria opinião, 

mas também a opinião alheia, Kelsen (2000, p. 99) considera que “É o valor de liberdade e 

não de igualdade que determina, em primeiro lugar, a ideia da democracia” e diz ainda que, a 

igualdade é “formal e secundária”.  

Ademais, a escola é uma organização social dotada de regularidades específicas, 

significa dizer que é isso que a diferencia da gestão empresarial, onde predomina a estratégia 

meritocrática. Aliás a natureza do processo pedagógico da escola impossibilita a 

generalização do modo de produção autenticamente capitalista, uma vez que o aluno é, ao 

mesmo tempo, objeto (beneficiário do PEA, estando presente no ato da produção) e sujeito do 

ato educativo, já que participa ativamente da atividade pedagógica como sujeito.  

Nesses termos, “A luta pela democracia é uma luta pela liberdade política [...] e pela 

participação do povo nas funções legislativas e executivas” (KELSEN, 2000, p. 99). Além do 

mais, a democratização da escola deve ser através do desenvolvimento de formas colegiadas 

de exercício da democracia, levando a formação crítica e política de alunos e da comunidade à 

participação da comunidade no processo decisório da escola.  

O Projeto Político-Pedagógico deve ser elaborado por todos, isso significa que devem 

participar do seu processo de elaboração membros do Conselho de classe, Conselho de turma, 

Associação estudantil e pais da escola para efetivamente valorizar ações colegiadas com a 

participação ativa dos diretores, professores, funcionários e os demais interessados na escola, 

visando à democratização e o fortalecimento da gestão escolar.  

Enfim, “A democracia julga da mesma maneira a opinião e a vontade política de cada 

um, assim como respeita igualmente cada credo político, cada opinião política cuja expressão, 

[...] é a vontade política” (KELSEN, 2000, p. 105). Nessa dialética política de ideias, o CE 
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pode ser considerado como instrumento democrático da escola, que eventualmente rejeitaria o 

absolutismo das leis gerais do MEC, propondo ou articulando o necessário, e integrando à 

dúvida e a crítica para as escolas localmente.  

Contudo, o CE como órgão soberano da escola exerceria exatamente funções 

normativas, deliberativas, fiscalizadoras e de planejamento. Discutiria também formas para 

preservar a integração dos indivíduos e subgrupos, mulheres, minorias raciais ou grupos 

étnicos, sobretudo o mestiço, o crioulo, o híbrido e as clivagens sociais entre grupos 

religiosos, étnicos, culturais distintos para fazer preservar a comunidade. 

Desse modo, para que a escola comece a agir de modo a construir a identidade pessoal 

a partir do estabelecimento do sentimento de pertença dos alunos às comunidades e aos 

grupos distintos, é necessário que a fonte da gestão escolar seja o sujeito participativo, crítico 

e criativo para que ele reconstrua e devolva a liberdade, bem como que se liberte de todos os 

poderes sociais que o ameacem e criem interdependência humana para o enriquecimento 

cultural nas organizações e escolas estatais.  

 

3.5 A gestão da educação em modelos de administração pública  

 

Em estudos de políticas sociais e educativas, é determinante a concepção do modelo 

inerente à construção da escola. É da concepção de escola que resulta o paradigma de atuação 

dos atores em contexto na relação com o Estado como agenciador de relações, que determina 

a condição de responsabilização, quer seja, com o próprio Estado, quer na relação com a 

comunidade educativa. Em todos os contextos de definição de modelos de gestão de escola é 

sempre relevante a orientação na preservação dos critérios pedagógicos sobre os 

administrativos, razão pela qual a escola existe funcionando com profissionais com 

competência desejada. 

Foi assim que Formosinho (1989) reconheceu a relevância da dimensão instrumental 

da escola, como condição determinante à organização e à administração de um sistema 

educativo na escola estatal, considerando que ela conduz a materialização dos grandes fins 

educativos, dimensão política e técnica expressas em políticas educativas, e também, no 

projeto político pedagógico da escola.  

Tais aspectos conduzem a busca dos fins pedagógicos da escola e contribuem no 

sentido de garantia da eficiência interna para o alcance da qualidade educativa, da mudança 

estrutural do sistema educativo, da equidade, da inclusão e participação mais alargada. Nesse 

âmbito, apresentam-se dois modelos de administração pública de sistemas educativos: o 
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Modelo Centralizado e o Modelo Descentralizado, onde se configuram as escolas, dando 

suporte ao tipo de responsabilização nos atos pedagógicos.  

Na busca de consensos teóricos sobre a descentralização e desconcentração vimo-nos 

a consultar estudos do Direito Administrativo. Nessa matéria, o constitucionalista português 

Amaral (2008, p. 873-874) distingue da seguinte maneira a noção da centralização e 

descentralização:  

 

1). No plano jurídico: i) no sistema centralizado, todas as atribuições 

administrativas são por lei conferidas ao Estado, não existindo, portanto, 

quaisquer outras pessoas coletivas públicas incumbidas do exercício da 

função administrativa. ii). No sistema descentralizado, a função 

administrativa está confiada não apenas ao Estado, mas também a outras 

pessoas coletivas territoriais como as autarquias locais. Deste modo, 

entende-se que os conceitos de centralização e descentralização, em sentido 

jurídico, são conceitos puros ou absolutos, isto é, ou existe uma ou existe a 

outra não se complementando.  

2) No plano político-administrativo, quando num quadro de sistema 

juridicamente descentralizado, dir-se-á que há: i) ‘centralização’, quando os 

órgãos das autarquias locais são livremente nomeados e demitidos pelos 

órgãos do Estado, isto é, quando devem obediência direta ao governo ou 

quando se encontram sujeitos a formas particularmente intensas de tutela 

administrativa, designadamente a uma ampla tutela de mérito; ii) 

‘descentralização’ em sentido político-administrativo, ocorre quando os 

órgãos das autarquias locais são livremente eleitos pelas respectivas 

populações, quando a lei os considera independentes na órbita das suas 

atribuições e competências e quando estiverem sujeitos a formas atenuadas 

de tutela administrativa, em regra restritas ao controle da legalidade, 

coincidindo com a auto administração. No sentido político-administrativo, 

são conceitos relativos, isto é, poderá haver mais ou menos centralização, 

haverá mais ou menos descentralização, dificilmente haverá um sistema 

totalmente centralizado ou totalmente descentralizado. (AMARAL, 2008, 

p. 873-874 apud DOMINGOS, 2010, p. 30). 
 

Assim, existe descentralização jurídica convergindo com a descentralização político-

administrativa, o que quer dizer que as instituições não são e nem serão um sistema 

totalmente descentralizado. Por conta disso, Lima (1998, p. 102) distingue, “‘a 

descentralização funcional’ (descentralização por serviços, ou descentralização técnica, que 

beneficia os serviços públicos) e a ‘descentralização territorial’ (que beneficia as coletividades 

locais).”  

Com essa discussão, a descentralização educativa pode ocorrer por eleição direta dos 

representantes das escolas para a materialização de um projeto político pedagógico e pela 

atribuição de responsabilidades às estruturas administrativas de nível local para a 

materialização da política educativa. Toda a política de descentralização educativa cumpre 

uma promessa de cumprimento dos serviços, espécie de contrato de autonomia. Mas o grande 
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debate em matéria da descentralização escolar focaliza a disponibilização de recursos 

financeiros aos níveis e órgãos encarregados de materializar os serviços educativos. 

Em Moçambique, a concepção de administração pública e de descentralização 

constam na Constituição da República nos artigos 249.1 e 250.1 e 2, respectivamente: 

 

1. A Administração Pública serve o interesse público e na sua actuação 

respeita os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.   

1. A Administração Pública estrutura-se com base no princípio de 

descentralização e desconcentração, promovendo a modernização e a 

eficiência dos seus serviços sem prejuízo da unidade de acção e dos poderes 

de direcção do Governo.  

2. A Administração Pública promove a simplificação de procedimentos 

administrativos e a aproximação dos serviços aos cidadãos. 

(MOÇAMBIQUE, 2004, p. 81). 
   

Nos termos acima apontados do funcionamento dos órgãos do Estado, a implementação 

da descentralização na política educativa é orientada pelo principal documento da reforma do 

sistema educativo Mined (2006, p. 87), que traduz o seguinte:  

 

A descentralização pressupõe que as províncias, municípios, distritos e 

escolas serão as responsáveis por operacionalizar, a nível local, o Plano 

estratégico da Educação e Cultura, gerindo os processos de contratação de 

professores, de construções de escolas a baixo custo, de mobilização da 

comunidade para matricular as crianças aos 6 anos de idade na primeira 

classe, bem como da monitoria de outros indicadores relevantes. 
 

Sobre as famílias, nas escolas o que mais se nota é a atividade de sensibilização das 

comunidades para o apoio às autoridades educativas na observância da idade de ingresso dos 

alunos na escola, por isso que predomina mais a desconcentração do que descentralização.    

Em busca de outras experiências, constatamos que no Brasil a descentralização dos 

serviços educativos insere-se na municipalização da oferta de matrículas. Assim, pesam sobre 

a política educacional a descentralização fiscal concebida a partir da constituição de 1988 em 

que ficou estabelecido que 25% das receitas de impostos e transferências estaduais e 

municipais suportariam gastos em ensino.  

Igualmente, constituem “[...] mecanismos da descentralização a municipalização da 

merenda escolar, transporte escolar e a instituição dos apoios financeiros e técnicos, incluindo 

o pedagógico, administrativo [...]” (ARRETCHE, 2000, p. 153).  Assim, a descentralização 

educacional constitui instrumento administrativo, político e financeiro assente no “[...] regime 

de colaboração [...]” (ABRÚCIO, 1999, p. 137) entre a União, Estado e Municípios.  

Em todo caso, diante das controvérsias, as discussões não se esgotam e são comoventes. 

A educação é apontada como instrumento de promoção, desenvolvimento individual, social e 
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econômico, que são condições para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na extensão 

de direitos no exercício público. Mas todos os debates salientam que na política da 

descentralização educativa quando não há processo decisório por parte de atores em contexto 

de gestão escolar o sistema pode ser considerado centralizado. 

 

3.6 Gestão Centralizada 

 

No modelo de administração centralizado do sistema de ensino predomina uma vertente 

legal burocrática de Estado. Isso quer dizer que, o sistema  

 

[...] caracteriza-se pela concentração das decisões no topo do sistema com 

uma subordinação direta dos escalões intermédios e inferiores aos quais se 

reservam a meras funções de execução, revelando-se cada vez mais ineficaz 

e inadequado aos objetivos do sistema educativo [...] (HENRIQUES et al., 

1988, p. 61). 
 

Arretche (2000, p. 23), na discussão sobre a centralização e descentralização no Brasil 

reconheceu que “[...] o processo global de reforma de políticas sociais que identifica a 

substituição de um modelo centralizado para um modelo descentralizado, são raros [...]”. 

Nesses termos, a vertente legal burocrática da administração centralizada caracteriza-se por 

um aumento do papel do Estado mesmo em relação às atividades técnicas das escolas 

consideradas privadas e ainda a educação e a cultura permanecem atribuições exclusivas do 

Estado nas autarquias, aumentando o controle sobre as decisões sobre o trabalho das escolas e 

seus profissionais para além da formação de professores.  

Enquanto isso, Formosinho (1989, p. 55) já tinha advertido que uma prática idêntica a 

este modelo de regulação estatal “[...] tem por base a concepção de uma democracia 

representativa centralizada em que o Estado é a única entidade politicamente relevante [...]”, 

sendo, consequentemente, “[...] a escola apenas um serviço local do Estado e, no plano 

político-administrativo, sendo discutível a solução concentrada ou desconcentrada [...]”. Essa 

questão para além de regulamentar as atividades de gestão, modifica as ações dos 

especialistas.  

 

A Escola como Serviço Local do Estado, integrada na sua administração 

periférica, é um serviço chefiado por órgãos locais (Conselho Diretivo) que 

funciona na dependência hierárquica dos serviços centrais do Ministério da 

Educação, a direção da escola básica e secundária encontra-se fora dela, nos 

serviços centrais e, no caso das escolas primárias, nos diretores escolares, 

distritais e nos delegados escolares concelhios. (FORMOSINHO, 1989, p. 

55). 
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Vale recordar que esse modelo foi vivenciado em Moçambique depois da independência 

nacional, sobretudo a partir de 1983, momento acompanhado da promulgação da primeira lei 

da educação moçambicana (Lei 4/83), que vigorou até 1990, período que foi alterada a 

Constituição do monopartidarismo para o pluripartidarismo, e no qual prevaleceu a gestão do 

centralismo democrático. Por vezes, esse modelo de gestão de escola impõe-se na teoria 

formal, hierárquica, isto é, na hipótese de uma hierarquia de competências baseadas na 

divisão social do trabalho.  

Em paráfrase à Domingos (2010) na caraterização da administração moçambicana no 

período de 1975-1999 como tipicamente centralizada, constatamos alguns fatores de ordem 

histórica e política: a) o peso ancestral do colonialismo português; b) a relevância dada à 

igreja católica no conserto religioso na época colonial; c) o domínio das forças armadas na 

antiga colônia, a conquista da independência pela via armada e a questão da manutenção da 

paz no pós-independência pela implantação do regime político socialista de Partido único. 

Fatos que influenciaram a consequente uniformidade da longa história moral da cultura pelo 

ideal do nacionalismo, a Unidade Nacional e a coesão na língua portuguesa como padrões 

culturais e cívicos, que visavam à constituição e à manutenção do Estado-nação, acentuando a 

visão única e o intervencionismo econômico e social do corporativismo de Estado; e) a 

desconfiança da administração autárquica, tardiamente implantada pelo Estado no período 

liberal (que iniciou em 1990, cuja formalização só foi possível com a Lei 2/97 da criação das 

autarquias e a sua materialização em 1998, com a entrada em funcionamento das primeiras 

autarquias com a realização das primeiras eleições e ainda a consequente regulação atual pela 

designação do representante do Estado na autarquia pelo Decreto n°65/2003), constituindo 

uma aversão na efetiva descentralização municipal e, sobretudo, no exercício de poderes 

sobre as escolas; f) o relativo atraso econômico e social da sociedade moçambicana na 

prossecução da administração participada pelo elevado índice de analfabetismo; g) a 

dualidade econômica do país pelas assimetrias regionais entre o centro e o norte, mais pobres 

e o sul que se encontra relativamente, evoluído (dependência do sul); h) o desenvolvimento de 

uma administração pública moçambicana carente de profissionais qualificados com 

abrangência nacional, proporcional à ausência de uma sociedade civil emergente, interventiva 

no bem comum.  

Tudo isso permitiu a proposta de um pensamento único na gestão educativa, não 

incentivando o confronto de ideias e debates acadêmicos, a partir de escassa mobilidade 

interna entre os profissionais e, por conseguinte, o predomínio de uma administração 

educativa que recaiu sobre a concentração de poderes na escola, o que favoreceu a 
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personalização dos poucos quadros existentes. Além do mais, reforça-se a ideia de que a 

escola se tornou numa organização voltada para si e seu interior, desligando-se da realidade 

local, e na sequência, os conhecimentos transmitidos tornam-se, também, atípicos às 

comunidades.  

A comunidade reconhecida é apenas a escolar, aquela que é restrita aos membros da 

organização escola, que exclui os pais, porque não podem ser enquadrados na cadeia 

hierárquica da administração central ou pública, sujeitos ao poder disciplinar do Estado 

(FORMOSINHO, 1986; DOMINGOS, 2010). E por isso, nessa escola não se pode falar em 

comunidade educativa, porque ela não “existe”, pois, a autonomia da escola é institucional e 

administrativa. Nesse contexto, não se elabora o projeto educativo da escola, senão o 

cumprimento legal e burocrático dos planos centrais, e se a escola elabora o seu projeto torna-

se mínimo porque não é implementado. Assim, os dois planos não respondem claramente às 

especificidades locais, isto é, a comunidade não é enquadrada, porque exatamente formula-se 

no topo (ministério) e nos escalões inferiores (escolas) executa-se apenas (FORMOSINHO, 

1986; FORMOSINHO, 2005; DOMINGOS, 2010).  

Além disso, por ser uma escola com prioridades e por valorizar processos 

administrativos sobre os critérios pedagógicos e científicos, a escola com os seus profissionais 

não tem autonomia de decidir sobre o seu funcionamento por falta de verbas de 

financiamento.  Interessa também destacar que durante o período monopartidário em 

Moçambique, não existia o CE como órgão de apoio à escola, pois este surgiu formalmente 

em 2003. 

Portanto, com a centralização educacional, a escola passou a ser um serviço dirigido 

pelos serviços centrais através de despachos normativos, circulares e instruções diretas aos 

atores que vivem as dificuldades do dia-a-dia da escola. Porém, as decisões da escola são 

focadas sobre as finalidades da organização (decisões expressivas) e sobre decisões que 

respeitam os meios para implementá-las (decisões instrumentais). 

Consequentemente, por ser um serviço periférico, a escola não pode ter direção interna 

(FORMOSINHO, 1986; DOMINGOS, 2010), porque como se constatou, verdadeiramente ela 

não se autodirige, sendo dirigida pelos Serviços Centrais, pelos telefonemas dos órgãos 

superiores e outras orientações dos órgãos inspectivos. Também, a prestação de contas da 

escola se faz exclusivamente em uma única via ao Estado através dos Serviços Centrais onde 

os serviços da inspeção central, provincial e distrital são relevantes.  

Exemplificando, segundo Paro (1987) embora ao nível do discurso se defenda a 

eficiência e racionalidade na obtenção dos objetivos, constituindo isso, inclusive, justificativa 
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para a aplicação da administração tipicamente capitalista, na escola com a centralização, ao 

nível da ação, acabam por prevalecer apenas os mecanismos mais propriamente gerenciais, 

relacionados ao controle dos trabalhadores que constituem a coordenação desse modo de 

produção.  

Um aspecto negativo do formalismo burocrático na sociedade é a promoção do 

determinismo social e a crença na ideologia da concepção e execução. A defesa daqueles 

favoráveis a esse determinismo é de que há pessoas que nascem para mandar e fazer cumprir 

leis e há outras, para executar e cumprir as ordens definidas. Na sequência, a 

responsabilização será de controle e de cumprimento dos meios, independentemente da 

prossecução dos fins, em que se valorizam os ritos e se ignoram as intenções.  

A prestação de contas no domínio pedagógico se baseia fundamentalmente no ensino (o 

meio), ignorando a aprendizagem dos alunos (o fim), isto é, os processos envolvidos, a 

heterogeneidade dos alunos e a cultura. No recrutamento de pessoal auxiliar ou docente as 

escolas nem interferem, igualmente não podem decidir sobre reparações de edifícios ou mudar 

sem a prévia autorização.  

Ainda, no que diz respeito à gestão pedagógica da escola, as instituições de ensino só se 

limitam a implementar os currículos, as circulares do Ministério sobre a distribuição do 

serviço docente, a cumprir as atribuições administrativas, a constituir turmas, horários e 

ocupação de espaços e regulamentos de avaliação em critérios à margem do plano da escola, 

proveniente do CE (FORMOSINHO, 1989; DOMINGOS, 2010; 2016a). Assim,  

 

[...] num modelo centralizado, a articulação meios administrativos e fins 

pedagógicos é praticada pelo governo em Decretos-Lei e Decretos e pela 

Administração Central em portarias, despachos normativos, despachos e 

circulares. Mas como as finalidades pedagógicas se atualizam no ato 

educativo e este decorre na escola e na sala de aula e é posterior aos 

regulamentos aprovados centralmente. Por essa via, os critérios 

administrativos e meios definidos pelos Serviços Centrais prevalecem sobre 

os critérios pedagógicos e objetivos educativos da atividade do professor. 

(FORMOSINHO, 1989, p. 54). 
  

 Quanto ao tipo de funcionário e sua avaliação, Formosinho (1989) esclarece que esse 

modelo de administração reconhece o professor como um agente do Estado, e se ancora na 

concepção do professor como funcionário público, o que não favorece a iniciativa ou a 

inovação. Isso decorre do fato de que os primeiros deveres do professor são para com o 

Estado e se referem à obediência formal, ou seja, se o professor é bem-comportado perante 

aos superiores e cumpridor das normas legalmente instituídas. Para esse teórico educacional, a 

avaliação consiste em vigilância do sistema educativo, em supervisão das atividades dos 
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professores e dos gestores visando à manutenção de ficheiros e dados de desempenho sobre 

eles próprios.  

Entre as consequências mais negativas desse modelo, destaca-se a redução dos gestores 

e professores a meros executores das decisões superiormente tomadas, ficando o sistema 

dividido em duas partes segundo a lógica taylorista de produção: uma que concebe as 

políticas; e a outra que executa o que foi pensado, promovendo a inatividade local, o que não 

incentiva logicamente a participação das comunidades na resolução de problemas da escola e 

do ensino dos alunos na sala de aulas (FORMOSINHO, 1986).  

Com efeito, a burocracia no sistema educativo desresponsabiliza pela prioridade que dá 

à “[...] reforma-decreto [...]” (LIMA, 1995, p. 31) e é igualmente desmobilizador, porque 

despreza energias e a criatividade quando não respeita regras de democraticidade e de 

participação, dado que tende a uniformizar estruturas e ações educativas. Por conseguinte, não 

pode contribuir para a desejável qualidade de ensino, qualidade esta vista externamente por 

quem propôs.  

A resolução de problemas num regime centralizado obedece forçosamente a canais 

burocráticos. Num sentido ascendente, para os órgãos onde se tomam decisões, a qual 

percorre os mesmos canais e, em sentido descendente, até ao órgão executor 

(FORMOSINHO, 1986). Isto leva bastante tempo e a mensagem é sujeita a distorções nos 

diversos níveis hierárquicos atravessados. Isto é, os serviços centrais do Ministério é que têm 

a competência exclusiva de decidir, ao nível do currículo (regulamento escolar, disciplinas 

para cada ano, tempo letivo, carga horária, metodologia, conteúdos ou lições diárias, e até o 

projeto educativo).  

Ademais, optando por esse modelo, todas as decisões importantes são tomadas 

igualmente nos departamentos centrais, nas direções provinciais e distritais. Assim, na gestão 

dos interesses locais das escolas prevalece sempre a intromissão da hierarquia de serviços e 

competências de tal modo que os serviços locais e as chefias locais (da região ou povoação, 

do distrito, da autarquia, da localidade, ou das escolas concretamente) estão sempre 

subordinadas aos serviços e às chefias centrais.  

A título de exemplo do funcionamento sistêmico, um fato impressionante da hierarquia 

é a organização central do MEC que, apesar da dimensão nacional e de várias áreas de 

atividade previstas no artigo 1º do Diploma Ministerial nº 59/2000, de 28 de junho: “[...] a) 

educação e formação, b) investigação e desenvolvimento curricular, c) administração e 

planificação, e d) controle e supervisão [...]” (MOÇAMBIQUE, 2000, [s.p.]) está envolvido 
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pela burocratização devido à elevada hierarquização, sendo que a sua estrutura, segundo o 

artigo 2º, se ramifica em:   

 

Direção Nacional do Ensino Básico (DNEB); Direção Nacional de 

Alfabetização e Educação de Adultos (DNAEA); Direção Nacional do 

Ensino Secundário (DNES); Direção Nacional de Formação de Professores e 

Técnicos da Educação (DNFPTE); Direção Nacional do Ensino Técnico-

profissional (DINET); Direção de Recursos de Apoio Pedagógico (DRAP); 

Direção de Desporto Escolar (DIDE); Direção de Planificação (DP); Direção 

de Administração e Finanças (DAF); Direção de Recursos Humanos (DRH); 

Inspeção-geral da Educação (Inspeção); Departamento de Educação Especial 

(DEE); Departamento Jurídico (DJ); Departamento de Envolvimento da 

Comunidade na Educação (DECE); Departamento de Certificação e 

Equivalências (DCE); Departamento de Educação à Distância (DED); 

Departamento de Saúde Escolar (DSE); e Gabinete do Ministro (GM). O 

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE), o Instituto de 

Aperfeiçoamento de Professores (IAP), o Instituto Nacional de Educação de 

Adultos (INEA), o Gabinete Técnico de Gestão de Projetos Educacionais 

(GEPE), o Instituto de Línguas (IL) e a Escola Internacional de Maputo 

(EIM) são instituições subordinadas.  (MOÇAMBIQUE, 2000, [s.p.]). 
 

Essa estrutura organizacional do MEC revela o princípio já fundamentado da 

centralização via departamentarização em que se evidencia e se impõe às escolas a regra de 

“[...] unidade de direção [...]” (FAYOL, 1984, p. 50), isto é, “[...] o controle único é 

possibilitado com a aplicação de um plano para um grupo de atividades com os mesmos 

objetivos [...]” (FAYOL, 1984, p. 50). Observamos, portanto, o princípio taylorista de 

distinção nítida de órgãos de planificação e órgãos de implementação do planificado, de 

evidência da tarefa, em que uma área é responsável pela concepção de políticas e a outra de 

execução das mesmas, e ainda, de diferenciação de classes: a pensante e a executante 

(TAYLOR, 1982).  

Em consequência, esse modelo de centralização desenvolve uma pedagogia legal 

burocrática, em que se elaboram normas pedagógicas de aplicação universal de grande 

alcance e de caráter impessoal, como padrão característico da burocracia. Além disso, essa 

pedagogia, parte do princípio de que todos os alunos são iguais, independentemente dos seus 

interesses, diferenças, motivações vivências sociais, cultura, particularidades psicológicas e 

rendimento escolar, com isso, terão de se sujeitar, simultaneamente, às mesmas disciplinas 

curriculares, durante o mesmo tempo escolar.  

Ainda, não considera a formação dos professores, pois desconfia deles e não 

reconhece nem valoriza os seus interesses e as suas capacidades, no sentido de tomarem 

opções pedagógicas em função das condições concretas de trabalho na escola e da realidade 

dos alunos (FORMOSINHO, 1984; 1986; FERNANDES, 2005; DOMINGOS, 2010; 2016a). 
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Isto é, restringindo-se somente às aulas, sem o uso de métodos ativos, o que leva à “[...] 

desvalorização da profissão e a irresponsabilidade acomodatíva dos sindicatos [...]” 

(ENGUITA, 2008, p. 105), professores limitam-se às lamentações salariais, apaziguadoras da 

classe docente.  

Portanto, a única saída na ótica de Formosinho (1989, p. 54) é “[...] para que os meios 

sejam instrumentais dos fins e que não se ritualizem, há que garantir que quem o conduz 

execute o ato educativo, isto é, quem atualiza os fins, controle também os meios [...]”. Neste 

contexto, só assim, é que se consegue que, cronologicamente, a definição dos fins preceda a 

escolha dos meios e, por conseguinte, assim “na administração e gestão dos estabelecimentos 

de educação e ensino, fará prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre 

critérios de natureza administrativa”. (FORMOSINHO, 1989, p. 54). Por isso, dentro da 

centralização reinam outras modalidades de gestão da educação, visando atenuar o “sufoco” 

das estruturas locais. 

 

3.7 Gestão centralizada desconcentrada 

 

Devido às incongruências apontadas no modelo centralizado rígido e direto e à 

emergência ao nível local de grupos sociais com interesses nas questões educacionais, o 

Estado liberta algumas competências para os órgãos de administração regional ou local na 

tentativa de satisfazer os órgãos periféricos, mas sem perder de vista as funções do Estado-

Educador44 (DOMINGOS, 2016a).  

Supõe-se que na atual globalização da economia são vários os problemas que o Estado-

nação tem por resolver i) a garantia formal e substantiva de direitos cívicos, políticos e sociais 

aos cidadãos; ii) equilíbrio da economia nacional dominada pela economia global, cuja crise é 

universal e afeta todas as esferas da sociedade (crise financeira, da política, da educação, da 

ética; e iii) internacionalização da tomada de decisões na expansão dos direitos trabalhistas, 

atendendo demandas internacional e intercultural, e ainda, atendimento aos movimentos 

migratórios, que impõem desafios aos Estados, até então considerados homogêneos. 

Atualmente, os problemas não se localizam mais numa nação ou região como no 

passado. Quer dizer, essa lógica prioriza o interesse privado em detrimento do social; por 

                                                           
44 Barroso (1995, p.18) reconhece que o Estado educador é o paradigma de intervenção estatal no “[...] ensino 

para consolidar a sua intervenção e a sua imagem de Estado [...]”. Para Afonso (1997), constitui um conjunto de 

locais e agências preocupados com a regulação do sistema educativo, os quais representam os interesses em 

disputa na formulação da política e do debate político. Assim, a expressão Estado educacional semiperiférico 

retira o essencial dessa definição, acrescentando-lhe a especificidade do contexto nacional em que ocorre a 

definição ou a reinterpretação das políticas educativas.  
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conseguinte, a mão-de-obra é desvalorizada e sua vulnerabilidade socioeconômica tornam-nos 

vítimas da exploração e desumanização (DIERCKSENS, 2015).  

Assim, o Estado central adota mecanismos de controle que mesmo à distância, 

acompanham os processos, as ações e os atores, como reconheceram Barroso e Pinhal (1996, 

p. 12) ao afirmarem que já foi o tempo em que a administração da educação era vista de modo 

maniqueísta, dividida entre os que querem descentralização e os que querem manter a força 

do poder central, sendo que os processos atuais são mais distintos:  

 

Países tradicionalmente descentralizados que reforçam algumas das 

competências do poder central, ou que retiram poderes às autoridades locais, 

para os transferirem para os estabelecimentos de ensino, num curioso 

processo de redescentralização. Até países centralizados que já não veem na 

descentralização a mãe de todas as utopias e que ensaiam um difícil 

equilíbrio entre os dois modos de administração, construindo aquilo a que 

alguns autores chamam já de “Estado semi-centralizado” (DOMINGOS, 

2010, p. 36, grifos nossos). 
 

Neste contexto, o Estado não é só composto por órgãos e serviços centrais com 

competência exclusiva estendida sobre o território nacional. Ele compreende, também, órgãos 

e serviços locais ou regionais espalhados nas regiões, nos distritos, nas autarquias onde 

desenvolvem de forma desconcentrada funções de interesse geral ajustadas às realidades 

locais. Trata-se de uma administração centralizada e desconcentrada, isto é, 

 

[...] há graus intermédios e inferiores, chefes com competências para decidir 

imediatamente, embora sujeitos à direção e inspeção dos superiores que 

podem modificar as decisões tomadas. A desconcentração é originária 

quando a própria lei dá competência aos chefes subalternos para tomar 

decisões e é, por delegação de poderes, quando o superior, por sua livre 

vontade, delega certas competências, delegação essa que pode cessar a 

qualquer momento que ele entender. (FORMOSINHO, 1986, p. 64). 
 

O processo de desconcentração, segundo Formosinho (1986), visa a descongestionar os 

serviços centrais e facilitar decisões mais rápidas e mais próximas dos problemas dos 

cidadãos, contribuindo para o incremento da eficiência organizacional e da atividade da 

administração pública. Aliás, nessa matéria, a centralização pode ser concentrada e 

desconcentrada, ou seja, pode ocorrer em dois processos ou modalidades: desconcentração 

fragmentada e desconcentração coordenada.  

A desconcentração fragmentada ocorre, quando em cada província ou região os 

diversos departamentos centrais tiverem uma delegação que comunica diretamente com eles – 

é o caso em que existem serviços locais de diversas Direções-gerais que não se comunicam 

entre si ao nível local, estando cada qual dependente diretamente dos serviços centrais.  
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Quanto ao ordenamento jurídico territorial, em Moçambique, não temos direções 

regionais, isso obedeceria às três regiões, sul, centro e norte. Mas a experiência prática e típica 

da desconcentração fragmentada ocorre com as direções provinciais dos vários ministérios 

centrais da administração pública, onde cada um coordena as suas ações em um contexto 

provincial e circunscrito a sua atuação.  Exemplo, o Ministério da Educação com as direções 

provinciais que coordena órgãos espalhados pelas três regiões, norte, centro e sul e ainda 

subsequentemente as direções provinciais que coordenam as direções distritais.  

A desconcentração coordenada é quando existe em nível local um serviço que coordena 

e dirige as diversas delegações. É o caso das direções distritais de Educação, que coordenam 

as escolas nas localidades e sedes de posto, todas dirigidas por um diretor distrital da 

respectiva jurisdição, inferior hierárquico em relação aos serviços provinciais e centrais, dos 

quais depende a sua atuação. Isso significa que existem direções distritais ou serviços 

distritais de juventude e tecnologia que coordenam as escolas ao nível distrital cujo superior 

máximo hierárquico é o diretor provincial em relação aos diversos serviços locais e distritais 

que coordena. Entretanto, o processo de desconcentração em qualquer das modalidades é uma 

forma de aumentar a eficiência da atividade de administração pública dentro do molde 

centralizado.  

Para Fernandes (2005), a desconcentração é uma modalidade atenuada da centralização, 

pois, nada se altera e mantêm-se as caraterísticas essenciais da centralização: uma estrutura 

hierárquica da administração e alguns poderes de decisão são tomados por agentes em 

posições intermédias ou mesmo inferiores da linha hierárquica.  

Assim, as limitações dos agentes em posições intermédias e inferiores do escalão da 

linha hierárquica devem-se a duas proposições: a primeira – os poderes dos agentes delegados 

não são próprios, pois, são de pertença exclusiva do superior reconhecido por norma, razão 

por direito mantém uma dependência hierárquica, que se pode expressar de uma forma mais 

ou menos acentuada conforme o tipo de delegação de poderes, que se resume, em: a) 

delegação pessoal, e b) delegação por força de lei (DOMINGOS, 2016a).  

É delegação pessoal quando a entidade que delega o poder é o próprio superior, 

podendo retirar os poderes e as decisões tomadas pelo delegado, ou seja, alteradas ou 

submetidas à aprovação superior (exemplo, um diretor de escola que decide delegar poderes a 

um professor para resolver um problema). Enquanto isso, na delegação por força de lei, o 

superior tem poderes limitados em relação ao delegado, já que não pode retirar os poderes do 

delegado, ou que os órgãos inferiores possuem, poderes com orientações específicas, podendo 
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apenas revogar ou alterar as decisões tomadas pelo delegado (são os casos em que o delegado 

é nomeado, embora isto dependa do superior hierárquico que o nomeou).  

A segunda proposição da limitação das chefias intermédias e inferiores se prende ao 

fato de os poderes que lhe são conferidos incidirem fundamentalmente sobre questões de 

ordem técnica, cabendo aos órgãos centrais tomar as decisões mais importantes relacionadas à 

política da organização, à produção legislativa ou regulamentar (FERNANDES, 2005; 

DOMINGOS, 2016a).  

Em termos de vantagens da desconcentração, Lima adianta: 

 

Para certas correntes, se a crítica à burocracia do ministério legitimava a 

adoção de mudanças profundas numa lógica de divisão de poderes e fazia 

sobressair uma agenda do tipo participativo e descentralizador, para outras 

era a agenda técnica e implementativa, de tipo modernizante, que viria a ser 

acentuada, na procura de soluções mais eficazes. (LIMA, 2001, p. 142). 
 

Deste modo, a desconcentração tem a ver com o aumento ou a adequação da 

organização à realidade local, maior aproximação dos problemas e rapidez na execução, 

possibilidade de explicação verbal (interpretação e clareza), adaptação das normas à realidade 

local, ajustamento das decisões aos problemas, devido à incapacidade dos serviços centrais 

identificarem com precisão os problemas locais, a impossibilidade dos serviços centrais de 

darem resposta às solicitações de todos os serviços locais, bem como o reforço do controle 

central, mantendo uma cadeia hierárquica de comando através do controle indirecto 

(FORMOSINHO, 1986; DOMINGOS, 2010; 2016a).  

No entender de Lima (2001, p. 139), a “[...] administração da educação reestrutura-se e 

reorganiza-se em função do velho modelo, evoluindo na continuidade em torno de um modelo 

centralizado de feição assumidamente desconcentrada que é também, recentralização de 

poderes por controle remoto [...]”. Nessa administração não se pode falar da descentralização, 

justamente porque ela “[...] implica uma repartição de poderes de decisão entre entidades 

autónomas, tendo uma dimensão política e não apenas administrativa onde se ajusta o termo 

de desconcentração [...]” (FERNANDES, 1996, p. 114).  

Com o reforço do controle do poder central, uma rede desconcentrada multiplica a 

presença do poder central em todos os locais mantendo-se a cadeia hierárquica de comando e 

proporcionando-se a possibilidade de ação de controle indireto, aumenta a eficiência do 

controle central e pode sujeitar os agentes locais a uma fiscalização ou inspecção mais 

apertada (FORMOSINHO, 1986, p. 64).  
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No rol da desconcentração, em reconhecimento da ineficiência da centralização das 

políticas educativas é adotada a política de territorialização da organização das escolas em 

agrupamentos de escolas nos quais se desenvolvem projetos que visem à melhoria da 

qualidade educativa e à promoção da inovação. Os agrupamentos de escolas em Moçambique 

são designados por Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), procurando aproximar as decisões 

centrais ao nível local (para a diversidade social), tendo em vista igualmente criar uma 

democracia local, concentrada localmente, mais próxima dos cidadãos, e entre escolas, pois, o 

mais pertinente é a resolução das dificuldades escolares, assentes em três princípios 

fundamentais: 1) delimitação de uma área de ação e determinação dos seus problemas 

específicos; 2) elaboração de um projecto da escola adaptado aos problemas; 3) colaboração 

dos docentes e de outros “atores” locais para a aplicação e acompanhamento do projeto 

(parcerias abertas), (GARCIA, 2005; DOMINGOS, 2010; 2016a).  

No entanto, essa estrutura local de escolas, também mantém uma regulação burocrática 

e centralizada, ou seja, uma lógica administrativa não se concretizando a efetivação completa 

do projeto pedagógico da escola pelas comunidades, aquilo que se designa propriamente por 

descentralização escolar.  

 

3.8 Gestão descentralizada  

  

A descentralização moçambicana integra o reordenamento político-administrativo e 

jurídico do Estado, o que não garante a efetivação da descentralização da gestão como ato 

político. Esse fato nos remete à análise de Gentilin, quando esse autor afirma: “sujeitos do 

processo político e social, não [são] [...] reconhecidos como capazes de oferecer 

interpretações da realidade segundo seus interesses e suas visões particulares” (GENTILINI, 

2001, p. 89).  

De acordo com Formosinho (1989), que interpreta a LDB portuguesa, a direção e a 

gestão da educação são instrumentos organizacionais para a consecução das finalidades e 

objetivos da escola. Os modelos de organização do ensino são políticos, quando encontramos 

organizações encarregadas de levar a cabo a atividade da administração pública.  

Assim, a descentralização é um processo, um percurso, construído social e 

políticamente por diferentes atores (muitas vezes com estratégias e interesses divergentes), 

que partilham o desejo de fazer do ‘local’, um lugar de negociação, uma instância de poder e 

um centro de decisão, ou seja, da prática da policentração, isto é, de existência de vários 

centros, coexistindo em diferentes lugares do sistema (BARROSO, 1996).  
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Neste contexto, a descentralização administrativa na implementação de um projeto de 

governação moçambicana (de 1975 em diante), obedeceu a duas vias: 1) descentralização 

horizontalmente popular e 2) descentralização verticalmente hierárquica de controle e 

gerencial (DOMINGOS, 2016b).  

A descentralização horizontalmente popular (1975-1983) decorreu da devolução de 

poderes na educação, levado a termo logo após a independência nacional, quando o país 

entrou para a 1ª República, construindo o Estado Popular de Moçambique em 1975, o que 

levou consequentemente à mudança da constituição portuguesa para a moçambicana em 1978. 

Quer dizer, visava adequar a administração pública à nova realidade política e social que entre 

outras coisas, procurava implementar a eficiência, substituir a administração patrimonialista, 

paternalista, paroquialista, clientelista, classista e racista colonial para combater o nepotismo, 

o tribalismo e reforçar a unidade nacional no seio dos moçambicanos.  

Na sequência, seguiu-se a descentralização verticalmente hierárquica de controle e 

gerencial (de 1983-1990 e de 1991-em diante) com duas fases. A 1ª fase, de controle com a 

Constituição de 1990, que eliminou o princípio da irreversibilidade do Estado pelo Decreto 

5/76 das nacionalizações, que criou as bases institucionais contra o regime colonial. A 2ª fase 

de 1991-2015/atual da descentralização gerencial via mercado, ou propriamente a 

descentralização desconcentrada admitiu a política das privatizações, permitindo o retorno de 

outras instituições como a igreja católica, que se sentiu reduzida logo após a independência 

com as nacionalizações, rotulada como braço direito de advocacia à colonização 

portuguesa45. Quer dizer, houve a transferência de serviços para o setor privado, a 

administração pública deixou de ser politicamente condicionante e economicamente 

condicionada, passando a ser politicamente condicionada e economicamente condicionante.   

Foi adotada uma administração pública burocrática antes da mudança da designação 

RPM para a RM. Na sequência, passou a notar-se uma distinção entre o público e o privado, e 

simultaneamente, a separação entre o político e o administrador público.  

Neste quadro, Formosinho (1986) diz que, a descentralização é a repartição de 

competências e atribuições entre o Estado e entes distintos. Tais entes gozam de autonomia 

em relação ao Estado, que não pode tomar decisões concretas nem sequer dar orientações 

genéricas, mas apenas pode fiscalizar a legalidade dos seus atos. Tais organizações são livres 

para desempenhar as suas atividades dentro dos poderes que lhe foram conferidos por lei. 

Deste modo, a descentralização resulta do reconhecimento de que há necessidades coletivas 

                                                           
45 Para mais detalhes ver Domingos (2014, p. 4).  
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que devem ser satisfeitas pelos próprios interessados, através de órgãos locais por eles eleitos, 

traduzindo-se na criação de administrações autónomas. Para Formosinho (1986), a 

descentralização é um problema fundamentalmente político, em primeiro lugar e, só 

acessoriamente, um problema técnico, por isso, entre desconcentração e descentralização não 

há um processo contínuo, isto é, são processos completamente diferentes sujeitos a regras 

diferentes. Quer dizer, não se descentraliza por meras razões técnicas, pois, “[...] a gestão dos 

interesses locais pelos próprios não se consegue justificar apenas porque é mais eficiente, mas 

porque incentiva a participação dos cidadãos na gestão da administração pública [...]” 

(FORMOSINHO, 1986, p. 65), e isso é válido especialmente na gestão das escolas.  

Nestes termos, o modelo descentralizado da administração pública confere autonomia à 

escola para formular finalidades e escolher meios, ademais, tem por base uma concepção 

participativa de democracia: 

 

É uma escola com autonomia científica e pedagógica, curricular e 

organizativa, financeira e administrativa. E tem como contrapartidas o 

aumento de participação (participação extensiva aos clientes) e a mudança 

de tipo de responsabilização, pois, autonomia sem aumento de 

responsabilização seria uma autonomia corporativa dos professores. A 

autonomia sem prestação de contas seria irresponsável. A prestação de 

contas não se faz ao Estado apenas, mas em primeiro lugar, à comunidade 

educativa e, em segundo lugar, à administração estatal desconcentrada 

(administração regional), mantendo-se a prestação de contas a inspeção. Tal 

prestação de contas é, sobretudo, do tipo democrático, no sentido de que 

procurara justificar os meios usados em função dos resultados atingidos e 

não se satisfará com a mera verificação da legalidade desses meios, 

independentemente dos fins prosseguidos (FORMOSINHO, 1989, p. 55; 

apud DOMINGOS, 2010, p. 40). 
  

Logo aqui, confirma-se a advertência da Arretche (2000, p. 25) sobre a implementação 

de políticas sociais, de que “[...] supõe a institucionalização da capacidade técnica (financeira, 

administrativa, e de recursos humanos) para garantir uma relativa continuidade no fluxo de 

oferta de um dado bem ou serviço [...]”.   

Por isso, este modelo,  

 

[...] dá um papel de relevo à sociedade civil, dentro dos princípios da 

participação dos interessados na gestão da administração pública, de 

aproximação dos serviços à população e da desburocratização, onde a escola 

já não é apenas um serviço local do Estado, uma unidade estatal de 

administração direta periférica. A direção da escola encontra-se na 

comunidade educativa que a constitui (FORMOSINHO, 1989, p. 56).  

 

Desse modo, uma administração diz-se descentralizada quando existem organizações e 

órgãos locais não dependentes hierarquicamente da administração central do Estado (não 
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sujeitos ao poder de direção do Estado), isto é, autônomas administrativa e financeiramente, 

ou seja, com competências próprias, representando os interesses locais. Com isso, uma 

administração local que dependa da direção do Estado não é descentralizada, mas meramente 

desconcentrada (FORMOSINHO, 1986).  

Entretanto, numa administração descentralizada “[...] a comunidade escolar já não é 

restrita e fechada em si mesma, como é inevitável num sistema centralizado, mas inclui os 

membros e os pais imediatos (alunos e pais) e mediatos da escola (comunidade profissional 

servida e comunidade local) [...]”, (FORMOSINHO, 1989, p. 56). É uma comunidade 

educativa aberta a todos os interessados no processo educativo.  

Porém, esse modelo de administração escolar “[...] pressupõe um professor 

profissional ou semiprofissional (no sentido sociológico), orientado para o sujeito-aluno e 

para o sujeito-família [...]”. (FORMOSINHO, 1989, p. 57). Assim, o modelo implica que o 

sistema se organize em torno de projetos educativos centrados nas escolas cuja base de 

elaboração é da sua autonomia e que os currículos integrem componentes regionais e locais de 

forma a viabilizar a inserção da escola no seio da comunidade, abrindo-se à cooperação 

interinstitucional, como forma de mobilizar e aproveitar os recursos educativos existentes e de 

contribuir para uma convergência das atuações ao nível local, pois, é uma escola com 

autonomia científica, pedagógica, curricular e organizativa, financeira e administrativa 

(FORMOSINHO, 1989; MATOS, 1996).  

Sinteticamente, em termos de vantagens da descentralização, Formosinho (1986) e 

Domingos (2010; 2016a), adiantam dois tipos: 1) políticas que veiculam a democracia e o 

direito à participação dos interessados no exercício da função administrativa, porque o 

enriquecimento da participação dos cidadãos na vida da nação começa pela gestão local ou 

nos interesses que são locais. Portanto, entregar às comunidades locais a gestão dos seus 

interesses próprios o que resulta no aprofundamento da democracia e impede a criação de um 

Estado administrativo omnipresente e asfixiante. 2) No campo técnico, coincide com a 

desconcentração, pois permite decisões mais adequadas às necessidades locais por serem 

tomadas por pessoas que melhor conhecem e estão sintonizadas com a vontade das 

populações, isto é, permite decisões mais rápidas por não atravessarem canais burocráticos do 

Estado, textura da administração burocrática, o que impede a criatividade e inovação, pois os 

atores da escola não conquistaram a liberdade e nem a autonomia. 

 

3.9 Modernização da gestão escolar: autonomia da escola e gestão democrática  
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3.9.1 Autonomia da escola em educação 

 

Quando se fala da gestão escolar, há que se considerar o sentido e significado das 

palavras autonomia e heteronomia, que se confundem criando dissonâncias cognitivas. 

Autonomia relaciona-se com independência, liberdade ou autossuficiência na tomada de 

decisões, significa, também, governo próprio, autogovernação e ser autônomo, ao passo que 

heteronomia é ser governado por alguém de forma dependente. Outrossim, o termo 

heteronomia é constituído do radical grego hetero que significa diferente, e nomos que indica 

lei, portanto, é uma forma de aceitação de normas que não são internas, mas reconhecidas e 

validadas.  

Enfim, autonomia significa as instituições funcionarem por si só, terem a “‘capacidade 

de resolver seus próprios problemas’” (FERREIRA, 1995 apud LIMA, 2007, p.85). Embora o 

Estado tenha o direito e o dever de influenciar no seu funcionamento, “pressupõe liberdade 

[...] não se confunde com independência” (BARROSO, 1996, p. 17 apud LIMA, 2007, p. 85). 

A autonomia não veda a influência externa, os condicionamentos e os determinismos, mas 

recoloca no homem sua capacidade de refletir por si só as limitações impostas para com as 

suas opções seguir uma direção.  

As escolas e o MEC estabelecem e organizam as políticas educacionais (exemplo a 

formação continuada). Daí ser uma construção social perseguindo várias lógicas políticas, da 

gestão, dos profissionais e pedagógicas das quais os gestores precisam “gerir, interagir e 

negociar” (LIMA, 2007, p. 85) em benefício da aprendizagem dos alunos. 

Para Sarmento (1993, p. 5), autonomia é “[...] uma forma de auto regulação de um 

qualquer agrupamento social [...]”, como a escola secundária moçambicana, sem interferência 

de uma entidade estranha ou alheia, sobretudo nas questões técnicas ou profissionais do 

campo educacional, propondo a necessidade de substituição da estrutura de poder e de 

dominação heterônoma por uma forma de auto regulação local. Aliás, a autonomia da escola é 

contra a heteronomia constituída pelo exercício do poder do Estado sobre as escolas.  

Na atualidade neoliberal, existe uma relação intrínseca entre participação e democracia, 

sendo os dois conceitos indissociáveis da autonomia. A participação num projeto de escola 

democrática tem a finalidade de organizar o sistema educativo, é um direito e um dever de 

toda a sociedade, mas, hoje, “[...] representa a possibilidadede de todos influenciarem na 

alocação dos recursos públicos e na construção de uma escala de prioridades para a ação 

estatal [...]“ (AZEVEDO, 2004, p. 25).  
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Assim, a autonomia é uma característica do modelo de gestão colegial e de participação 

que se expressa quando se assume como competência a responsabilidade social de promover a 

cidadania na formação da sociedade para o exercicio responsável da coisa pública.  

Para Barroso (2006, p. 23) a  

 

[...] autonomia das escolas surge, na maioria dos países, integrada num 

conjunto alargado de reformas ou mudanças globais da administração 

educativa, que visam em geral, reforçar as atribuições, competências e 

recursos dos órgãos de governo das escolas, no quadro do que nos países 

anglo-saxónicos se designa de school based management ou local school 

management [...].  
 

Nesse sentido, as medidas de concessão (ou reforço) da autonomia das escolas tendem a 

ser encaradas para os próprios estabelecimentos de ensino como condição do seu sucesso. A 

isso, enquadra-se o pensamento de Lima (1998) no estudo da escola como organização 

democrática, no qual privilegia a defesa de uma Escola Nova, democrática no acesso e 

sucesso, comprometida com a transformação social46, capaz de desenvolver a consciência 

sobre os direitos e a capacidade de cumprimento das leis e dos deveres como atores escolares, 

fazendo de cada aluno um cidadão e sujeito livre, portanto, uma educação democrática para a 

cidadania47 ativa.  

Mais do que isso, existem práticas de “heteronomia quando a ação é subordinada ao 

que está regulamentado […] anomia quando há incumprimento de normas, por recusa ou 

negligência”. (LIMA, 2007, p. 86).  

A partir dessas reflexões, percebemos que a autonomia é usada para princípios 

progressistas ou para princípios conservadores. Isto é, como forma de reduzir custos estatais 

                                                           
46 Parafraseando Bottomore (2012), a educação transformadora se inscreve nos seguintes pilares: i. Educação 

pública, laica e gratuita garantida pelo Estado que preserva a uniformidade para todas as crianças. ii. Educação 

ligada à materialidade (instrução, ginástica e trabalho produtivo) cujo teor não é melhor preparação vocacional e 

nem a transmissão da cultura de trabalho capitalista, mas de superação da dicotomia entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, ou seja, entre concepção e execução, dando uma visão holística do processo produtivo à 

todos os beneficiários. iii. Educação harmoniosa, que assegure o desenvolvimento integral da personalidade no 

saber, saber fazer e saber estar, isto é, na vida social, no prazer, na participação cidadã com outros homens. iv. 

Educação ligada ao contexto social, onde a comunidade local desenvolve um papel ativo no processo 

educacional contribuindo com várias possibilidades de desenvolvimento humano através da cooperação e ajuda 

mútua entre a escola e a comunidade, que inspira o trabalho do professor na relação com o aluno. E por último, 

também somos favoráveis a Educação que conjuga as demandas globais, que respeita as convenções 

internacionais assegurando as suas diretrizes como instrumentos de uma educação emancipadora (que prima pela 

liberdade de divergir, interesses dos trabalhadores intelectuais), numa dimensão local, nacional das realidades 

política e sócio-cultural.   
47 Parafraseando a Comissão da União Europeia apud Baert (2004), cidadania significa o interesse na 

participação cultural, econômica, político-democrática e/ou social dos cidadãos na sociedade, como um todo e na 

sua própria comunidade local. E não basta estimular a participação, através de direitos, sem aprendizagem do uso 

desses mesmos direitos, sem o desenvolvimento de competências para a participação, sem disponibilizar 

recursos para desenvolver a comunidade ou as pessoas para desenvolverem ações coletivas nas suas vidas 

quotidianas.  
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para incrementar a privatização da escola pública. Por outro lado, é usada para passar funções 

que eram dos órgãos centrais, passando para o cargo das escolas de problemas insolúveis 

naquele nível.  

Além disso, a autonomia é benéfica quando assume a importância de ela ser 

transformada para a aprendizagem, ou seja, quando há maior liberdade dos professores em 

relação aos diretores e das escolas em relação às hierarquias inspectivas do órgão superior.  

Dessa maneira, no processo educativo predominam diferentes tipos de autonomia: a) 

autonomia financeira, quando a pessoa coletiva possui receitas próprias e pode aplicá-las 

livremente segundo orçamento que livremente elabora; b) autonomia científica consiste na 

liberdade institucional de criar os currículos que a organização considere adequados para os 

cursos que ministra e na liberdade docente dos professores de ensinarem os conteúdos que 

entenderem dentro da sua área disciplinar e na liberdade de investigar, tudo dentro de certos 

limites genéricos; c) autonomia pedagógica consiste na autoridade para criar livremente as 

estruturas de gestão escolar pedagógica (livre escolha de métodos, e técnicas de ensino e 

avaliação) que a organização considere mais adequadas e seja livre na definição das 

finalidades da escola, dentro de certos limites genéricos. Aliás, no quadro do sistema público 

de ensino, a ‘autonomia das escolas’ é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é 

condicionada quer pelos poderes de tutela e de superintendência do governo e da 

administração pública quer do poder local, no quadro de um processo de descentralização; e 

d) a autonomia pedagógica do aluno põe o aluno como sujeito da sua aprendizagem e 

desenvolvimento, competindo-lhe livremente assumir o controle e assegurar a condução da 

sua aprendizagem na escola, contando com o apoio facilitador do professor (BARROSO, 

2006; SARMENTO, 1993; DOMINGOS, 2010; 2016a).  

Constitucionalmente, Moçambique é um país de Estado Democrático de Direito e de 

Justiça Social, o que significa dizer que se baseia no pluralismo político e de expressão, no 

respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais de todos os cidadãos, 

independentemente de qualquer circunstância que os diferencie, sexo, raça, etnia, condição 

social e opção política, assegurando igualdade de oportunidades (MOÇAMBIQUE, 2004). 

Com isso, a autonomia da escola não se deve resumir apenas às questões financeiras de 

elaboração da efetividade salarial dos professores.  

Deve incidir, também, no ato político da administração, no que se refere à capacidade 

de desenvolver opções técnicas fundamentadas e tomar decisões compartilhadas e 

comprometidas com o desenvolvimento da escola e da formação para a democracia e dos 

modelos de eficácia e eficiência, ou seja, para a resolução dos problemas e desafios 



117 

 

educacionais assumindo a responsabilidade pelos resultados dessas ações, apropriando-se da 

prestação de contas para a sociedade de seus significados e de sua autoria.  

Com isso, a participação e a autonomia complementam-se com a descentralização 

efetiva, com o propósito de construção e desenvolvimento da autonomia ao nível da escola, 

próximo da interação e formação democrática dos professores, alunos e comunidade escolar 

alargada. O que não se limita simplesmente na atuação do diretor à gestão de documentos e 

rotinas administrativas.  

De fato, autonomia escolar é um modelo sustentável de conjugação de esforços 

humanos e compreensão de visões de que todos os problemas relacionados à educação e à 

organização da escola são da coletividade e não exclusivamente das autoridades 

administrativas dos governos nacional, provincial e distrital sobre as escolas, propondo que as 

soluções para os mesmos devem ser buscadas em conjunto, levando em conta a reflexão 

coletiva sobre a realidade e necessidade de negociação entre o nacional e o local, passível de 

efetivação mediante a autonomia e garantia da participação.  

Acresce-se a isso, a constituição dos órgãos locais da escola definidos pelas estruturas 

de gestão colegial, que propõe uma gestão compartilhada num projeto educativo, bem como a 

eleição de representantes como os diretores de escola. A princípio é, contra a proposta de Paro 

(2010, p. 777) de “[...] a direção ser exercida por um colegiado diretivo, formado por três ou 

quatro coordenadores, que dividem entre si os encargos da direção, sem que nenhum seja o 

chefe absoluto do colegiado ou da unidade de ensino [...]”.  

Devemos pensar que trata-se de uma escola pública submetida às diretrizes gerais da 

administração pública e nela deve reinar a meritocracia e ainda existir o clientelismo. Embora 

se reconheça a sua contribuição de extinção do papel do diretor (função) ao se limitar apenas 

à recepção de orientações superiores. Isso significa que o diretor passar a coordenar ações, a 

criar locais para os demais interessados na escola de que modo que em primeiro lugar possa 

cumprir os interesses comunitários e os interesses do Estado como uma dupla prestação de 

contas, realçando o princípio da convergência social e local dos conhecimentos que a escola 

transmite.  

Nesse tipo de autonomia, de eleição da direção, cabe aos gestores escolares organizarem 

a escola de modo que permitam um desenvolvimento e um desabrochar das capacidades 

cognitivas do aluno, sob propostas da comunidade para o atendimento das suas 

particularidades, isto é, uma organização em que a escola funciona como tipo “[...] Município 

Escolar [...]” (SARMENTO, 1993, p. 19), em que as políticas educativas se afirmem num 

projeto político educativo, que justamente,  
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[...] não deve confundir-se com um ideário, postulados ideológicos, (projeto 

de uma direção), projeto pedagógico, linhas metodológicas (definido pelo 

corpo docente), ou plano de atividades (conjunto de atividades que 

concorrem ou não para a concretização do projeto educativo) [...] 

(CARVALHO; DIOGO, 2001, p. 45).  
 

Quer dizer, um projeto no qual a municipalização da educação é prioridade, sendo que 

os professores são consultados em primeiro lugar. Com isso, o projeto educativo deve ser 

visto como um elemento de discriminação de metas mobilizadoras, constituindo incertezas, 

reforçando competências de dinamização da atividade interna da própria escola, devendo 

incorporar o conflito.  

Emerge de uma concepção de escola como comunidade educativa, devolvendo a cada 

ator o seu espaço de criatividade, sendo mais amplo do que as diferentes descrições de 

projetos escolares. Com isso, o autor concebe a escola como organização pressupondo o 

princípio de autonomia como construção social, ou seja, coletivo, mas favorecendo a 

interação, autônoma, mas não independente. Partindo do diagnóstico da situação da escola, o 

projeto deve eleger princípios e valores humanitários, percepcionar problemas para a sua 

resolução, estabelecer prioridades de desenvolvimento pedagógico, pois é um documento de 

planificação estratégica de longo prazo, que otimiza os recursos existentes, reforçando o 

diálogo da escola com as famílias, afirmando o ideal de educação, as metas e as finalidades a 

serem seguidos pela escola. Assim como as políticas a desenvolver com a autarquia, com os 

meios culturais e artísticos, com os científico-tecnológicos, com as entidades empresariais e 

com todos os outros que se revelem interessantes para a formação específica e global dos 

alunos e, sobretudo, ao nível comunitário da escola (CARVALHO; DIOGO, 2001; 

DOMINGOS, 2010).  

Nesses termos, o projeto político educativo da escola vê o papel da família numa ‘escola 

participativa’ e a considera como atores educativos (valor da democracia na escola pública), 

participação plural, os de dentro e fora do espaço físico da escola, os interessados na sua ação 

quotidiana. Trata-se de uma ação que se deve desenvolver no contexto, orientado pelas opções 

inscritas no respectivo projeto educativo, enquanto documento de uma meso-política que 

justamente expressa escolhas democraticamente efetuadas e consensos possíveis, mas sempre 

provisórias, alcançadas pelo exercício permanente de por em confronto os diferentes valores e 

visões do mundo e da educação, presentes nos espaços local e institucional (AFONSO, 2000; 

DOMINGOS, 2010).  
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Dessa forma, a política educativa leva em conta a especificidade político-pedagógica da 

escola e os interesses de seus usuários, ou seja, põe em consideração as razões técnicas e 

políticas, que, embora complementares, pois o processo pedagógico é uma relação entre 

sujeitos que se afirmam como tais, é fruto de uma relação necessariamente democrática e 

assim deve ser tratada em sua concepção e execução (PARO, 2010).  

Democraticamente, é possível desenvolver faculdades mentais nos alunos, através de 

diálogos, métodos criativos onde cada elemento do sistema educativo possa criticar e 

promover a autocrítica para, de forma elaborada, atingir consensos entre grupos cujos 

interesses demandam a melhoria do sistema educativo, quer nas questões de finanças, do 

currículo, dos métodos de ensino, dos programas de construções escolares e administrativos e 

da própria gestão dos espaços.  

Desenvolvem-se, também vias de comunicação, de organização e de planificação 

formais e informais ou acadêmicas e pouco acadêmicas para além da expressão voluntária de 

opiniões sobre as atividades individuais, promovendo a comunicação vertical e horizontal, 

isto é, para além das reuniões, há feedbacks. Uma direção de escola não pode ser um grupo 

que se dissocia da maioria, alegando responsabilidade pelo poder, ou seja, outra razão mais 

burocrática no sentido da valorização apenas das normas, menos ou não comunicativas, o 

poder que detém a direção é o poder da escola e a escola é feita pelos intervenientes. 

A criatividade, a negociação e a capacidade de mobilização serão os instrumentos mais 

importantes na atuação da equipe de gestão na conquista da comunidade circunvizinha e da 

sociedade interessada no propósito educacional. A este propósito, Lima (2000) faz saber que 

em educação a “[...] autonomia da escola não é autonomia dos professores, ou autonomia dos 

pais, ou ainda autonomia dos gestores, é um campo de forças onde se confrontam e se 

equilibram diferentes detentores de influência, o governo, a administração, professores, 

alunos, pais e outros membros da sociedade local [...]”.  

Portanto, a questão da autonomia da escola tem que ser vista em função de 

instrumentos, como o projeto educativo, o regulamento e o plano de atividades, em que o 

regulamento, como normativo, tem que se concretizar na ação e no plano de atividades 

(FORMOSINHO, 1999). 

Para Lima (2000) a autonomia democrática não é uma mera concessão, a autonomia da 

escola no quadro da democratização dos poderes educativos, não resulta da intervenção 

unilateral e singular dos governos e das administrações centrais, ou supra organizacionais e 

não é autonomia da escola, mas dos seus atores.  
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Desse modo, “[...] compete ao Estado que se queira democrático intervir no sentido de a 

sociedade se instituir como uma comunidade política adulta contribuindo antes de mais para 

que ela seja justa, solidária e livre [...]” (ESTÊVÃO, 2004, p. 117). Trata-se de fundar a 

coexistência e a comunicação entre posições, opiniões, vontades e gostos que se apresentam, 

em primeiro lugar, como puramente subjetivos e, portanto, refratários a toda e qualquer 

integração, ou seja, os laços entre a teoria e a prática devem ser indissolúveis, pois, segundo 

Torres (2005, p. 100) “[...] onde não há visão, o povo perece [...]”. 

Na escola moçambicana, a questão da autonomia transfigura muitas nuances devido à 

centralização das decisões da escola nos órgãos imedediatamente superiores seja pela 

centralização atenuada, conhecida pela desconcentração ou recentralização, seja pela 

centralização direta gerenciado pelo nível central do Ministério da Educação, onde as escolas 

são transformadas em simples cumpridoras de instruções legalmente instituidas cujo 

cumprimento é obrigatório.  

Assim, o CE por meras questões normativas ou políticas é o órgão máximo que garante 

a participação de todos os atores do processo educativo nas atividades da escola e que na 

prática não exerce eficazmente esse papel, devido à hierarquia central e aliado ao nível de 

alfabetização das comunidades infligindo debates. Dentre as várias funções, tem o papel 

decisivo na garantia da gestão democrática da escola. A participação é uma condição básica 

da gestão democrática associada à autonomia, que é a ampliação do poder de participação na 

tomada de decisão voltada para o desenvolvimento da democracia e fortalecimento da 

organização escolar no objetivo da sociedade, de educação para a democracia e pela melhoria 

da qualidade do ensino com base na gestão democrática real. 

 

3.9.2 A Gestão democrática e o papel do CE 

 

Conforme dissemos anteriormente, após a independência nacional com a Lei 4/83 

centralizou-se o sistema educativo e a escola passou a ser gerida de modo centralizado e 

unipessoal, e ainda a escola secundária serviu também para a seleção de alunos para as 

universidades. Também, foi precisamente fonte de legitimação de funcionários nas funções 

administrativas do recém-constituído Aparelho de Estado. Porém, a centralização da escola 

secundária contrariou o interesse e a maior expectativa de participação popular assumida 

durante a independência nacional, num projeto e papel humanista da educação.  
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Desde então o sistema educativo tem procurado aumentar a sua cobertura envolvendo 

um maior número de moçambicanos, embora haja alunos que não encontram vagas48, o que se 

traduz em um desafio para a sociedade. No que tange à formação de quadros (professores e 

outros agentes) do sistema educativo, houve também contrariedade nas necessidades, tendo 

em conta os episódios da guerra que o país viveu.  Nessa época, não se podia falar da gestão 

escolar. Aliás, é uma necessidade de momento influenciada com o grande crescimento 

assinalado, desde o período multipartidário, sobretudo com o fim da guerra civil que afetou 

consideravelmente o sistema educativo, trazendo imensas dificuldades na construção de um 

ideário único e consentido sobre o sistema educativo.  

Aliás, Moçambique viveu um longo período de intensa participação da comunidade 

nas atividades da escola. Esse interesse provinha do valor e significado que a escola tinha em 

relação à vivência cotidiana da maioria da população que dentre várias formas se sentia mais 

aberta aos valores humanos da escola na transformação do homem como protótipo da geração 

da época. Esse momento de dedicação à coisa pública e, sobretudo, à escola, foi 

complementado com a responsabilidade de invocar os ditames de uma nova estrutura social e 

a constituição de novos órgãos de gestão da escola.  

Fenômeno que emergiu das próprias populações na intersecção das matrizes universais 

do bem-estar social, guiado pela conjetura da democracia popular de desenvolver e controlar 

o que era patrimônio da nova nação emergente. Eram os comitês diretivos com funções 

específicas no desenvolvimento da escola. Assim, originalmente, os CE em Moçambique 

surgiram com os grupos dinamizadores (GD) que materializavam a ânsia pela educação do 

povo na conquista de conhecimentos e saberes da sociedade tradicional e da cultura mundial 

servindo de ponto de partida para o progresso social e contínuo da sociedade moçambicana.   

Os grupos dinamizadores como modelos de organização da sociedade para a escola e 

para a política educativa focalizavam um ensino de princípios da transformação social 

capazes de valorizar os saberes locais transformando-os em virtudes alcançadas pelo 

progresso e cultura de saber ler e escrever correspondentes aos interesses da sociedade que se 

sentia bastante excluída na antiga administração. E como resposta à máxima dominação 

caraterizou-se pelo movimento de produção e reprodução das necessidades de Formação do 

Homem Novo. Foi um movimento intenso de populares, professores e líderes políticos e 

combatentes que imbuídos de valores de democratização popular do Estado sentiam a 

                                                           
48 Na região Austral da África, as crianças em idade escolar fora da escola conforme dados de 2008, 

contabilizam-se: “[...] Angola 455 393; Lesoto 101 000; Moçambique 863 000; Namíbia 34 000; Suazilândia 37 

000 [...]” (AITCHISON, 2012, p.13). 
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obrigação de decidir sobre a escola em reivindicação à exclusão e ao autoritarismo, ambos 

praticados pelo regime colonial. Os GD tinham poderes pedagógicos, organizacionais e 

mobilizadores.  

Em suma, embora durante a vigência da primeira legislação educativa em 

Moçambique no período monopartidário não se falasse concretamente a respeito da gestão 

democrática, ela foi praticada claramente em forma de autogestão. Por isso, o MEC aglutinou 

essa prática, contendo a participação popular na Educação da seguinte maneira: 

 

Desde a independência até hoje, desenvolvendo as experiências obtidas nas 

zonas libertadas, durante a luta armada de libertação nacional foram 

alcançadas importantes vitórias no campo da educação. A V Sessão do 

Comité Central do Partido FRELIMO, reunida em Maputo, de 14 a 

16/06/1979, na Resolução sobre a educação, verificou que ‘a palavra de 

ordem do Partido, de que todos estudassem de forma a melhor poderem 

servir a Revolução foi assumido pelo Povo inteiro, do Rovuma ao Maputo’. 

Além da nacionalização do ensino, constitui uma grande vitória o grande e 

rápido aumento do número de alunos e também a maneira como os 

professores e alfabetizadores assumem cada vez mais a sua importante tarefa 

da formação do Homem Novo. A Assembleia Popular, reunida na sua 4ª 

sessão, de 18 a 22/06/1979, analisou profundamente a problemática da 

Educação e tomou importantes decisões para garantir o desenvolvimento 

planificado deste setor da vida do nosso povo. No ano letivo de 1980, 

tomando como base as orientações da 3ª Reunião Nacional do MEC, é 

necessário continuar o esforço para consolidar os avanços já conseguidos em 

cada escola, em cada Distrito, em cada província e a nível nacional, 

reforçando as estruturas democráticas, aumentando o nível de organização e 

melhorando os métodos de trabalho. […] como o objetivo era criar todas as 

condições para elevar a qualidade do ensino, de maneira a que os alunos 

tenham o melhor aproveitamento pedagógico e possuam uma elevada 

consciência de classe, para que sejam quadros capazes e dedicados à 

Revolução. (MEC, 1979, p. 5-6 apud DOMINGOS, 2015, p. 237). 
 

De certo modo, ficou minimamente evidente que, entre outras exigências populares, 

propunha-se: a aniquilação por completo da burocracia colonial49 no sistema educativo e 

ultrapassar os preceitos desconcentrados de concepção centralizadora e da ausência da 

democraticidade sobre as escolas secundárias, reconhecidos como entraves à massificação, à 

universalização e à participação alargada no sistema educativo, trazendo esperanças de uma 

descentralização efetiva no sistema educativo, a luz desses princípios emancipatórios, 

democráticos e participativos vividos nessa época da gestão popular.  

                                                           
49 O Decreto nº 14/87, aprovou o EGFAE, no 3º parágrafo ponto 1: “[...] é no pleno domínio destas qualidades (a 

defesa da soberania, consolidação da unidade nacional, aumento da produção e da produtividade do trabalho, a 

elevação do nível cultural e social e pelo desenvolvimento das bases do socialismo) que podemos garantir a 

capacidade necessária de planificação, execução e controlo de tarefas, a eficácia, o desenvolvimento da 

criatividade, o relacionamento permanente com as massas e o funcionamento eficiente das estruturas libertas de 

burocratismo”. Essa legislação foi revogada pelo Decreto 62/2009 (MOÇAMBIQUE, 1987; 2009). 



123 

 

Aliás, o exercício da democracia na escola era justamente uma necessidade, razão pela 

qual foi uma conquista popular, mais precisamente da comunidade escolar, pressupondo a 

liberdade de organização dos sujeitos pela capacidade de crítica à realidade, pela decisão 

sobre a decorrência da centralização excessiva o que não permitia às comunidades educativas 

escolher os seus dirigentes escolares como mecanismo soberano da democracia (governo do 

povo) para os representantes na garantia do bem público e pela prestação de contas.  

Portanto, os GD foram entidades e movimentos sociais50 de educação de base popular 

que estabeleceram de forma voluntária processos de organização escolar e dos movimentos 

sociais populares, homens e mulheres para colocar professores e gestores escolares 

conscientizados e emancipados com a causa social ao serviço do povo, propuseram-se ao 

controle dos processos organizacionais dessas classes, distribuindo cargos e funções aos filhos 

dos operários e camponeses (trabalhadores de expressão rural e comunitária).  

Era mostra de que em gestão democrática da escola, a gestão não é somente tarefa do 

gestor escolar, mas, sim, envolve um conjunto de atores que participam de forma ativa na 

concepção, implementação e execução das atividades previstas pela instituição escolar. Desse 

modo, o gestor escolar tem a missão e a competência de orientar e dirigir todas as atividades 

sem excluir os demais seja delegando seus intervenientes, seja participando das ações. 

Observamos que os objetivos setoriais transformam-se em coletivos e comuns e não 

meramente individuais e o alcance das metas também se transforma em vitórias para todos, da 

comunidade escolar e da comunidade educativa, em honra da coletividade da escola 

(DOMINGOS, 2015).  

Embora de forma fluida, provavelmente a gestão democrática no sistema educativo, e 

na escola secundária tenha sido conferida pela Lei 6/92, publicada no período do 

multipartidarismo, que remonta à "Constituição de 1990" (MOÇAMBIQUE, 1990).  

Um desses segmentos corresponde à ampliação dos espaços de participação da 

comunidade, especialmente os CE, cuja formação e atuação vêm sendo estimuladas há 24 

anos pelo governo de Moçambique, através da mesma lei do MEC. A relevância está em 

                                                           
50 Ferraro; Ribeiro (1999, p. 10) apud Souza (2009, p. 41) consideram os movimentos sociais como sendo 

agentes sociais “[...] que têm por sujeito coletivo a classe que vende sua força de trabalho para sobreviver, 

diferentes daqueles constituídos do ponto de vista da classe detentora de meios de produção [...]” ou em 

representação da dominação do Estado. Gerem e exercem o poder social por meio de suas mobilizações sociais e 

de seus participantes, não são geridos por outras instituições, requerem organização flexível, adaptativa e não 

autoritária, dirigem o poder social na busca de metas sociais. São cíclicos na forma de atuação, respondem às 

circunstâncias que variam segundo flutuações e ciclos políticos, econômicos e ideológicos, tendem a ter ciclos de 

vida próprios, mobilizam as pessoas contra e em menor grau a favor de circunstâncias. Servem para ampliar, 

aprofundar e até redefinir a democracia tradicional do Estado político e democracia econômica para uma 

democracia civil numa sociedade civil.  
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discutir a importância desse órgão para a concretização da gestão democrática e a participação 

ativa na escola secundária para a inclusão educativa. Porque ainda no pluripartidarismo e na 

vigência da nova lei do sistema educativo, notou-se que o sistema educativo no período 

anterior era sobremaneira hierarquicamente vertical.  

Em um relatório, o ministério de tutela descrevia-o nos seguintes termos:  

 

O sistema educativo moçambicano era, na sua concepção original, 

extremamente centralizado. No quadro da política atual do governo está em 

curso a transferência para os governos provinciais, de determinadas funções 

e competências até então exercidas pelos órgãos centrais [...]. A estrutura do 

SNE de Moçambique mostra-se de funcionamento rígido e centralizado com 

as principais responsabilidades funcionais e administrativas organizadas 

numa perspectiva de gestão vertical. [...] a gestão centralizada do sistema 

educativa (sic) é combinada com a descentralização de algumas funções e 

competências para os níveis mais abaixo de administração, designadamente 

as províncias, distritos e escolas. (MINED, 2001, p. 13 e 16). 
 

Com isso, ao menos no plano normativo já se falava da descentralização. Desde 2003, 

já se falava da participação no sistema educativo assim como a gestão democrática mesmo 

com a atual evolução normativa (CRM de 2004), não são explicados, quer em conceito, quer 

em sua materialização.  

Nesse sentido, o Regulamento do ESG, artigos 13.º, no nº 11 defende que o CE é o 

órgão máximo do estabelecimento do ensino e nas suas atribuições, uma das suas 

competências é de pronunciar-se sobre o desempenho do Diretor da Escola e do Coletivo de 

Direção, mas também, aprovar os relatórios e os planos de atividades, anual e de 

desenvolvimento da escola. As competências do CE são:  

 

a) aprovar o Plano de Desenvolvimento da Escola […]; b) aprovar o Plano 

Anual da escola […]; c) aprovar o Regulamento Interno da Escola […]; e 

garantir sua implementação d) apreciar a proposta do relatório de contas do 

orçamento do Estado e outras receitas do ano anterior e apresentar as devidas 

recomendações; e) propor superiormente o calendário escolar, em casos de 

escolas com problemas específicos […] calamidades naturais e outros; f) 

aprovar e garantir a execução de projectos de atendimento psicopedagógico 

e material aos alunos, quando seja da iniciativa da escola; g) elaborar e 

garantir a execução de programas especiais visando a integração da 

famíliaescolacomunidade; h) pronunciar-se sobre as infracções cometidas e 

medidas disciplinares a aplicar aos docentes, pessoal administrativo e outros 

trabalhadores e alunos da escola, sem prejuízo da confidencialidade do 

processo disciplinar; i) aprovar os relatórios anuais da escola; j) pronunciar-

se sobre o desempenho dos titulares de cargos de direcção; k) propor à 

entidade competente a exoneração ou nomeação do Diretor e de outros 

membros da direcção da escola, com fundamento em procedimento 

atentatório ao prestígio e dignidade da função ou incompetência grave; l) 

substituir o presidente do CE e/ou qualquer dos seus membros que não 

revelarem bom desempenho; m) apreciar e decidir sobre as reclamações 
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apresentadas pelos alunos, pais e encarregados de educação; n) pronunciar-

se sobre o aproveitamento pedagógico da escola; o) apreciar a proposta dos 

melhores funcionários para distinção e premiação; p) persuadir os 

pais/encarregados de educação e comunidade em geral a prestarem apoio 

material e financeiro sempre que necessário. (MEC, 2008, p. 1718). 
 

Em termos proporcionais, os representantes dos pais e da comunidade possuem 

maioridade na composição do órgão.  

 

As competências da escola são inerentes à planificação das necessidades de 

educação através da identificação dos recursos materiais (espaço de 

aprendizagem, equipamento, livro escolar e outras finalidades), recursos 

financeiros para despesas correntes e de capital, corpo docente e não docente 

etc. [...] o ministério do Plano e Finanças define as metodologias gerais de 

planificação e emite orientações para os diferentes setores de atividade [...] 

(MINED, 2001, p. 16). 
 

É de considerar que, desde 1990, período multipartidário estão em curso reformas no 

ensino secundário moçambicano, com início em 2007. Contudo, o processo da reforma é mais 

curricular, pois não discute as questões políticas da descentralização, autonomia e da gestão 

escolar democrática. Igualmente, também está em curso a Estratégia para o Ensino 

Secundário elaborada em 2008.  

Enfim, todas as reformas em curso pretendem, segundo os objetivos, tornar o ensino 

secundário mais acessível e prático e visam a desenvolver nos alunos competências para a 

vida. Essa ideia traduz verdadeiramente que a questão econômica irá sobrepor-se à questão 

social. Fato que não garante o usufruto dos direitos de todos os cidadãos.  

Assim, o debate sobre a educação moçambicana é extremamente complexo. Aliás, 

outro fator que oferece riscos à educação moçambicana tem a ver com a maior parte dos 

profissionais que não é qualificada, o que proporciona um deficiente atendimento aos 

propósitos de uma educação inclusiva e de gestão autônoma e democrática.  

Nesse sentido, as consequências das reformas conservadoras induzem que a formação 

na gestão escolar em Moçambique é importante. Isso na medida em que elas são direcionadas 

segundo o UNICEF51 para corrigir “[...] deficiências no sistema de formação de professores e 

[...] na obtenção de resultados”.  

Portanto, essa visão meritocrática não incentiva a educação emancipatória. Mas, algo 

não menos importante é até ao momento não se exigir uma formação para o exercício do 

cargo de diretor da escola. Também não há nenhum curso específico de formação de diretores 

em Moçambique, sendo que efetivamente todos são pedagogos.  

                                                           
51 <http://www.unicef.org.mz/cpd/pt/chapters.php?chapter=cp4_1. >.  
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Isso significa que todos são professores de carreira confiados ao exercício da função, 

cujo critério é passível de especulações, pois não há concurso e nem eleição. De igual modo, 

os diretores de escola estão em contato com a prática pedagógica, lecionando o mais alto grau 

de ensino da escola onde estão afetos, o que para os setores tecnicistas (pessimistas) reduz o 

tempo que dispõem para realizar a gestão e a supervisão escolar. Essa visão “alimenta” o 

papel controlador do gestor que deixa de ver o trabalho dos demais colegas professores como 

algo dedicado e baseado nas constatações diárias das suas atividades nas aulas, e, sobretudo, 

da interação com os alunos.  

Talvez, porque o resultado desse olhar de distribuição de autoridade no sistema 

educativo, “[...] a nível de cada estabelecimento escolar é nomeado um diretor de escola 

coadjuvado pelos adjuntos para a área pedagógica e administrativa [...]” (MINED, 2001, p. 

16).  

De contrário, a Resolução nº 4/90 – indicação para o cargo de diretor da escola – 

instrui que o ingresso na carreira docente se faz por concurso documental (MOÇAMBIQUE, 

1990), o que reforça a ideia de que o cargo de diretor não é político, tampouco concretamente 

de mérito gestionário. Embora, o artigo 29 do Regulamento do Estatuto Geral dos 

Funcionários e Agentes do Estado (REGFAE) fale da existência de “qualificadores 

profissionais” para o provimento nos cargos públicos. Esses fatos para além de criar 

nebulosidade, não estimulam a participação da comunidade na tomada de decisões sobre as 

escolas. Assim, essa indicação pode servir de razão para que a nomeação do diretor se cinja 

em critérios não científicos e pedagógicos.  

Assim, a escola moçambicana é dirigida por um diretor da escola, que é vinculado à 

hierarquia e centralização do Ministério da Educação. É o responsável pela escola no sistema 

educacional, também considerado administrador, função perspectivada pela neutralidade 

técnica associada à administração geral de empresas, como se fosse um órgão apolítico. 

Também é um órgão unipessoal, que reage reciprocamente às questões de ordem pedagógica, 

de relações com a comunidade, e a projetos de desenvolvimento profissional dos 

colaboradores e ainda, a utilização de recursos materiais e físicos.  

Desse modo, a Gestão escolar é entendida como processo para se conseguir obter 

resultados educacionais com o esforço dos outros. O objetivo parece ser atingir as metas 

organizacionais de uma maneira efetiva e eficiente, através das funções de planejamento, 

organização, coordenação, direção e supervisão.  

A princípio, o nível acadêmico mínimo para a nomeação do diretor de escola primária 

é a décima classe, portanto, esses são nomeados pelo governo provincial a partir da proposta e 
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concordância do distrito, conforme o REGFAE. Por outro lado, os diretores são nomeados 

para as escolas secundárias pelo ministro da educação, o que antecede a proposta e a 

concordância do governo provincial, que se enquadra no seguinte Decreto (62/92).  

 

ARTIGO 17 (Tipo de quadros) 2. O quadro de pessoal provincial abrange as 

carreiras do regime geral, específicas e regime especial e as funções de 

direcção, chefia e confiança de nível provincial.  3. O quadro de pessoal 

distrital abrange as carreiras dos regimes geral, específicas, regime especial e 

as funções de direcção, chefia e confiança de nível distrital. 

(MOÇAMBIQUE, 2009, p. 4)   
 

É exigência para o diretor da escola secundária que tenha o nível superior no mínimo o 

grau de bacharelato e o principal requisito é a competência técnica de ser professor e a 

confiança, como qualificadores para o exercício da função. Em suma, a gestão democrática 

surge associada a CRM de 1990, e a consequente aprovação da Lei 6/92 do ensino público, 

trazendo no sistema de ensino a formalização da participação na escola pelo CE como órgão 

máximo da escola, isso a partir de 2003.  

E por se tratar de um sistema centralizado, o diretor é quem define o que é prioridade. 

Aliás, ele detém as soluções para a melhoria da escola. E assim, a gestão democrática 

desdobra-se em práticas como a de elaboração do projeto pedagógico ou plano da escola e a 

de participação da comunidade escolar nos assuntos da escola. Também, não existe a 

modalidade de eleição de diretores de escola como se viu.  

Desde 2000, a gestão democrática ganhou uma nova dinâmica com a transferência de 

recursos financeiros, geralmente com a criação do Programa Apoio Direto às Escolas (ADE), 

entrando a revalorização da racionalidade técnica de gestão, quer dizer de eficácia e eficiência 

para o alcance dos fins estabelecidos.  

É importante referir também que o financiamento da educação não pode depender da 

“disponibilidade contábil, ou gasto hipotético” (DAVIES, 2012, p. 150). Assim, a gestão 

democrática deve promover o financiamento da Educação Básica pública, viabilizar o Custo 

Aluno-Qualidade inicial (CAQi). Isso, através de um valor mínimo previsto na legislação para 

ser investido por aluno para uma educação de qualidade. Tudo para a erradicação do 

analfabetismo, o incentivo à formação de professores, a ampliação na oferta de Educação 

básica e Infantil, para além do aumento gradativo dos recursos gerais para um eventual 

crescimento do PIB.  

Quer dizer, “o financiamento da educação numa perspectiva democrática, não deverá 

depender da riqueza da região, Estado ou município onde o indivíduo reside, mas sim dos 

recursos totais do país.” (DAVIES, 2012, p. 149). Igualmente, deve-se pensar na evolução dos 
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funcionários da educação como um todo, e ainda, o CAQi deve ser de acordo com o nível e 

tipo de ensino. Portanto, implica definir qual é o valor mínimo anual para o aluno.  

No caso do programa ADE, nota-se que a gestão assume nova forma que vai se 

acrescentando de forma bifurcada às modalidades de cargo de confiança, de função técnico-

burocrática, de função voltada para a gestão democrática de forma gerencialista que se esboça 

no contexto do neoliberalismo educativo.  

Com isso, no gerencialismo as dimensões organizacionais da escola determinam a 

organização, estrutura e existência de objetivos comuns, entre organizações burocráticas 

mistas de formalização e descentralização na tomada de decisões nos níveis inferiores, mas de 

acordo com regras e procedimentos restritivos pré-indicados. 

Neste diapasão relativo à descentralização e à gestão democrática escolar, a Lei 6/92 

não torna opcional a organização dos sistemas municipais de ensino, porque nenhum 

dispositivo legal nem mesmo à CRM de 2004 explicam a maneira de intervenção dos 

diferentes níveis administrativos.  Isto é, se os níveis, regional, provincial, distrital e 

municípios poderão organizar seus sistemas de ensino. Assim, pressupõe-se que a criação de 

programas de âmbito municipal de Educação Pré-escolar e de Ensino básico será feito com a 

cooperação técnica e financeira dirigida do MEC e do Estado com a descentralização 

vertical dirigida normativamente.  

Nesse olhar, todavia é o lado político da administração, que se insere naquilo que Paro 

(2010, p. 763) defendeu “[...] administração (ou gestão) como mediação para a realização de 

fins e de uma concepção de política como convivência (conflituosa ou não) entre sujeitos 

[...]”. Isto é, 

 

Democratização da administração não significa eliminar a presença do 

Estado dos serviços públicos, mas buscar mecanismos para submeter as 

decisões ao debate e ao controle pela opinião pública, pais, grupos, partido. 

Este controle, porém, não pode limitar-se a mecanismos formais e 

simbólicos como a maior presença de pais e da comunidade na escola. 

(NUNES, 1999, p. 39 apud SOARES, 2011, p. 67). 
 

Da mesma forma, como mostramos, “o conselho de escola é um colegiado formado 

por todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos, professores, direção e demais 

funcionários. Quer dizer, [...] é um canal de participação [...] e instrumento de gestão da 

própria escola [...]” (ANTUNES, 2006, p. 21).  

É um órgão de composição paritária, o que significa que se houver, por exemplo, 

quatro professores, haverá também quatro pais, quatro alunos e quatro representantes da 

equipe administrativa. E em termos de funções especificamente, “[...] os Conselhos de Escola 
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podem desempenhar as seguintes funções: consultiva, deliberativa, normativa e fiscal [...]” 

(ANTUNES, 2006, p. 22).  

Efetivamente, o ato educativo e a própria educação, a escola e a aprendizagem por 

natureza requerem uma relação democrática, pois, o próprio método educativo por excelência 

é contraditório às sociedades capitalistas antidemocráticas, às relações de verticalidade em 

que predomina o mando, onde alguém dá e alguém recebe passivamente, onde o diferente é 

tratado como inferior, cujos métodos também são impositivos e preconceituosos (PARO, 

2010). 

Por vezes, a concepção da “[...] educação popular como estratégia de organização das 

classes populares é a de que a educação formal veda a participação das grandes maiorias, 

além de favorecer a hegemonia da classe dominante [...]” (SOUZA, 2009, p. 198).  Também, 

é uma alternativa a educação formal hegemônica como conquista da cidadania na 

materialização da solidariedade, autonomia e autogestão como liberdade.  

Para Nascimento (2011, p. 92), a “[...] autogestão52 é mais um ideal de democracia 

econômica e gestão coletiva que caracterizam um novo modo de produção [...]”, onde, “[...] a 

libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores [...]”. E considera também 

como, “[...] a outra via, a do socialismo como autogestão, se expressa através da ruptura com 

a ditadura do capital nas empresas e sua substituição pela gestão coletiva dos meios de 

produção exercida pelos produtores livremente associados [...]” (NASCIMENTO, 2011, p. 

93).  

Portanto, democratizar a escola e sua direção (eleição de diretores e a existência de 

CE), continua sendo uma aposta e uma necessidade da escola democrática em sua estrutura 

global, que continua organizada para formas ultrapassadas de ensino e gestão. Porque, 

moderniza-se administrativamente pautando-se no mundo dos negócios, sem distinção da 

especificidade da escola, onde as medidas como a qualidade total ou como a formação de 

gestores é capitaneada por pessoas e instituições afinadas com interesses da empresa 

                                                           
52 “A autogestão é a construção permanente de um modelo de socialismo, em que as diversas alavancas do 

poder, os centros de decisão, de gestão e controle, e os mecanismos produtivos sociais, políticos e ideológicos, se 

encontram nas mãos dos produtores-cidadãos, organizados livres e democraticamente, em formas associativas 

criadas pelos próprios produtores-cidadãos, com base no princípio de que toda a organização deve ser 

estruturada da base para a cúpula e da periferia para o centro, nas quais se implante a vivência da democracia 

direta, a livre eleição e revogação, em qualquer momento das decisões, dos cargos e dos acordos.” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 93). Por possuir indivíduos com qualificação e recursos, dispõem de capacidade de 

iniciativa e capacidade de decisão.  
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capitalista53 e ainda por ideias e soluções transplantadas acriticamente da lógica e da realidade 

do mercado.  

A “[...] mesma lógica tem predominado na concepção e no provimento do ofício de 

diretor escolar. Numa [...] sociedade onde domina o mando e a submissão, [...] onde a direção 

é entendida como o exercício do poder de uns sobre outros [...]” (PARO, 2010, p. 774). E, por 

conseguinte, em todos momentos, “[...] se destaca sempre a figura do diretor, do chefe, 

daquele que enfeixa em suas mãos os instrumentos para mandar em nome de quem detém o 

poder [...]”.  

Formalmente, “[...] o conceito de autoridade restringe-se à obediência dos 

comandados, independentemente de suas vontades [...]”, pois do ponto de vista democrático, 

considerando o subordinado como especialista que pode aceitar as ordens de forma sugestiva 

e persuasiva, a autoridade tem outra significação, “[...] a autoridade democrática que supõe a 

concordância livre e consciente das partes envolvidas [...]” (PARO, 2010, p.774). 

Com isso, importa buscar o entendimento de Dourado (1998, p. 85) apud SOARES 

(2011, p. 66), que nos esclarece. 

 

Não queremos, todavia, imputar à eleição [diretor de escola], por si só, a 

garantia da democratização da gestão, mas referendar essa tese enquanto 

instrumento para o exercício democrático. [...] é fundamental ampliarmos os 

horizontes da democratização da gestão, enfatizando, conjuntamente, a 

forma de escolha e o exercício da função, de modo a não incorrermos nos 

riscos de uma pretensa neutralidade frente às modalidades de escolhas, 

normalmente autocráticas. Assim a forma de provimento no cargo não pode 

definir o tipo de gestão, mas, certamente, interfere no curso desta. 
 

 

Além do mais, o CE é um órgão de gestão da escola que divulga e promove os valores 

da tolerância, do diálogo, que dá uma opinião sobre a escola pública que para além das 

instâncias formais. Funciona também, como uma instância informal de controle social e do 

exercício do poder político na escola, de modo a favorecer o debate de ideias sobre as 

questões da escola e de ensino, proporá as formas concretas de sua intervenção.  

Com isso, seria importante também associar aos movimentos sociais, como os 

sindicatos de professores, no caso moçambicano a ONP para que se faça ouvir também acerca 

das questões da escola, promovendo as exigências cívicas, políticas e profissionais sobre a 

escola, no cultivo da crítica construtiva, de modo a favorecer o debate de ideias e a 

formulação de políticas educativas que promovam e façam afirmar o sentido real da escola 

                                                           
53 “Os objetivos a serem perseguidos não são aqueles que atendem aos interesses dos produtores (como é o caso 

da empresa capitalista, em que os objetivos a se realizar são os dos proprietários dos meios de produção, 

sintetizados no lucro), é cômodo destacar diretor ou diretores que comandam em nome dos proprietários. Os 

objetivos a serem perseguidos são os do proprietário.” (PARO, 2010, p. 774).  
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como instância promotora da cidadania e da cultura para a preservação e respeito pelas 

diferenças e pelas minorias.  

Significa que a ONP é parte da solução dos problemas do sistema educativo 

moçambicano. Trata-se, portanto, de assumir-se como agente de mudança que acompanha o 

dia a dia a implementação das políticas educativas ao lado dos pais, estruturas das escolas e 

professores e das estruturas do ME.  

 

3.9.3 A natureza consultiva do CE 

 

Sobre as competências de natureza consultiva do CE, alguns teóricos veem a sua 

consecução na enunciação dos verbos, “[...] acompanhar, analisar, apreciar, assessorar, 

avaliar, discutir, opinar e propor [...]” (ANTUNES, 2006, p. 22). Enquanto isso, o poder 

Deliberativo ecoa nos conceitos de, “[...] definir (diretrizes), elaborar, aprovar, decidir, 

indicar, garantir, arbitrar, eleger, deliberar [...]” (ANTUNES, 2006, p. 23).  

Nessa perspectiva, a importância do CE está em: 

 

Discutir e arbitrar critérios e procedimentos de avaliação relativos ao 

processo educativo e à atuação dos diferentes segmentos da comunidade 

escolar tem mais peso do que somente discutir sobre essa questão. Quando 

se delibera quanto à organização e ao funcionamento geral da escola, a 

responsabilidade é maior do que quando se opina ou se presta assessoria à 

Direção da escola nesse sentido”. [...] a importância do colegiado 

deliberativo está no traçar um paralelo entre este e as instâncias de poder 

legislativo e judiciário. Assim como estas criam leis (poder legislativo) e 

acompanham sua execução (poder judiciário), julgando e garantindo que elas 

sejam cumpridas, [...] guardados os graus de autonomia e consideradas as 

diretrizes gerais da administração, tomar decisões em relação à vida escolar 

– criando normas, ‘leis’ que regerão o funcionamento da escola (‘poder 

legislativo’). Será no conselho que os problemas da gestão escolar serão 

discutidos e as reivindicações educativas serão analisadas para, se for o caso 

– dependendo dos encaminhamentos e da votação em plenária, serem 

aprovadas e remetidas para o corpo diretivo da escola, instância executiva 

(‘poder executivo’). [...] o papel político [...] não exclui ou nega as 

responsabilidades legais inerentes aos cargos existentes na escola [...] o 

importante é que todos decidam juntos, com base na discussão coletiva [...] 

definir regulamento interno, discutir e deliberar sobre os critérios de 

avaliação da instituição escolar como um todo [...] garantir que, 

democraticamente, os membros da escola e da comunidade apreciem, 

opinem e proponham ações que contribuam para a solução dos problemas de 

natureza pedagógica, administrativa ou financeira da escola (ANTUNES, 

2006, p. 23-24). 
 

Entretanto, torna-se inadmissível que ainda hoje, em pleno século XXI, momento em 

que predominam direitos de 4ª geração, em que possamos vivenciar todo o desenvolvimento 

dos Estados, das ciências e das disciplinas que subsidiam a pedagogia, que os assuntos da 
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educação ainda permaneçam numa monotonia, presos a paradigmas arcaicos tanto em termos 

técnico-científicos, quanto em termos sociais e políticos de organização e gestão do tipo 

banho-maria, Notamos que esse tipo de apelo não se revela de modo transparente para a 

população e acaba por transformar a educação numa mera comunicação simplista entre o 

professor e o aluno, que pode ser feita com recurso a outras técnicas de autoaprendizagem, 

como a leitura de livros e jornais e o acompanhamento de programas televisivos. 

Nesse sentido, a linha sistêmica seria necessária e importante para buscar’ a política 

para o confronto do funcionalismo institucional.  

Já dizia Paro (2010, p. 772) que “[...] educar não é apenas explicar a lição ou expor um 

conteúdo disciplinar, mas propiciar condições para que o educando se faça sujeito de seu 

aprendizado [...]”. A educação como direito do cidadão e dever e do Estado tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Portanto, a organização da escola e o processo pedagógico 

devem tomar o aluno como ser ativo, o que não implica apenas obter conhecimentos de uma 

disciplina a ser ensinada ou transmitida pelo professor.  

A dimensão política da escola aponta para o crescente questionamento das funções 

tradicionais do Estado, aliás, essa mudança de paradigma de gestão é marcada por uma forte 

tendência de adoção de concepções e práticas interativas, participativas e democráticas, 

caracterizadas por movimentos dinâmicos, globais e locais sobre a escola, com os quais se 

determinam as características de tipo de formandos associados às empresas como produtos e 

serviços prestados, onde interagem dirigentes, funcionários e clientes estabelecendo alianças, 

redes e parcerias, na busca de soluções de problemas e alargamento de visões verticais e 

horizontais. E assim, em relação a essa mudança estrutural da escola, não só apenas a escola 

desenvolve essa consciência, como também, a própria sociedade cobra que ela faça.  

 

3.9.4 Por que participar do CE? 

 

Sendo a prática pedagógica, uma prática social, o principal objetivo da escola é 

fomentar e promover a educação integral e harmoniosa, através da constelação das “[...] 

vertentes democráticas, participativas, descentralizadoras e autonómicas [...]” (LIMA, 2002, 

p. 62). A gestão democrática participativa é capaz de viabilizar as práticas organizacionais da 

escola apresentadas no projeto político pedagógico da escola como orientações de ações 

específicas de aquisição de saberes e formas de desenvolvimento dos atores educativos e 

desse modo é possível tornar os indivíduos críticos, formadores de opinião e capazes de 

constituir alternativas para os problemas no âmbito escolar e no contexto social.  
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A gestão democrática surge como possibilidade de aniquilar o autoritarismo enraizado 

no processo educativo no interior das escolas. Por isso que propor uma gestão democrática na 

escola é conferir autonomia à escola, para que ela trabalhe com liberdade na “[...] expansão do 

ensino, gratuidade, qualidade, financiamento, [...] valorização do trabalho docente [...]” 

(CURY, 2013, p. 199).  

Segundo Paro (2004, p. 11), “[...] significa em conferir poder e condições concretas 

para que ela alcance objetivos educacionais articulados com os interesses da comunidade 

[...]”.  A comunidade educativa interessar-se-á nas conquistas da autoridade no interior da 

escola para a materialização das finalidades educativas, as quais foram resumidas em seis por 

Formosinho (1988), pois exatamente “os sistemas educacionais não têm na prática uma única 

função” (SHEEHAN, 1975, p. 170) de mercado. 

 

(1) Cultural – transmissão do património sócio cultural de conhecimentos, 

técnicas e crenças de uma civilização, de uma nação ou geração; (2). 

Socializadora, integração dos indivíduos na comunidade e sua sociedade 

dando lhes linguagem, valores e comportamentos comuns. O sistema 

educativo integra os indivíduos em padrões comuns de comportamentos e 

valores, uniformiza e os diferencia; (3). Personalizadora promove o 

desenvolvimento pessoal de cada educando nos domínios psicomotor, 

afetivo, social, espiritual e moral, visando o equilíbrio da personalidade e a 

realização social; (4). Produtiva, o sistema educativo fornece ao sistema 

econômico e aos outros sistemas sociais, o pessoal qualificado. (5) 

Finalidade seletiva, o sistema educativo tem a função de selecionar os 

alunos que evidenciam sucesso na escolaridade e para a inserção social e 

ativa; e (6). Igualizadora de corrigir as desigualdades sociais no acesso e 

sucesso à escola, pelas medidas de educação compensatória e de 

discriminação positiva (FORMOSINHO, 1988, p. 56-58). 
  

Além disso, a participação é o processo exclusivamente humano, que norteia a 

convivência social de forma mais digna, fazendo das práticas, história e experiências 

orientadas pela transformação social e cultural do bem comum, o que concentra a escola nos 

objetivos da escola e na transparência dos seus atos. Assim, “[...] a participação como fonte da 

gestão será tanto direta como no caso de consultas, assembleias, encontros ou mesmo 

questionários, quanto mediata através de órgãos colegiados como conselhos escolares, 

conselhos municipais [...]” (CURY, 2013, p. 205).  

Por isso, Demo (1996), entendeu que a participação, o diálogo, a discussão coletiva e a 

autonomia são práticas indispensáveis da gestão democrática, mas alertou que o exercício da 

democratização não significa ausência de responsabilidades. Quer dizer, uma vez tomadas as 

decisões coletivas e de forma participada é preciso pô-las em prática, e neste contexto, a 

escola deve ser bem administrada e gerida. Embora, a figura do diretor, na conjuntura atual 
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seja meramente a de ser agente do Estado orientado para o cumprimento das leis 

burocraticamente, ou sob pressões clientelísticas vindas dos órgãos centrais, "[...] os 

conselhos escolares não são órgãos de oposição à direção, mas sim de colaboração [...]" 

(WITTIMANN; KLIPPEL, 2010, p.118). 

 

Pela peculiaridade democrática e pública de sua função, o dirigente escolar 

precisa de ser democrático no sentido pleno desse conceito, ou seja, sua 

legitimidade advém precipuamente da vontade livre e do consentimento 

daqueles que se submetem à sua direção. Nesse sentido, há que se pensar em 

formas de escolhas democráticas que superem o anacrônico processo 

burocrático de provimento por concurso, bem como a clientelística 

nomeação político-partidária, as quais costumam, ambas, impingir aos 

trabalhadores e usuários da escola uma figura estranha à sua unidade escolar 

e a seus interesses mais legítimos. A participação do pessoal da escola, 

alunos e pais na escolha democrática do diretor. Um diretor cuja lotação e 

permanência no cargo dependa não apenas do Estado, mas precipuamente da 

vontade de seus liderados, tenderá com muito maior probabilidade a se 

comprometer com os interesses destes e a ganhar maior legitimidade nas 

reivindicações junto ao Estado, porque estará representando a vontade dos 

que o legitimam e não exercendo o papel de mero ‘funcionário burocrático’ 

ou de apadrinhado político. (PARO, 2010, p. 776). 
 

Entretanto, em respeito à dimensão política da escola, o diretor no exercício da sua 

atividade deve ser um mediador de interações, porque “[...] a gestão democrática do ensino 

público supõe a transparência de processos e atos. Ao caráter público e aberto se opõe o 

privado e o secreto [...]” (CURY, 2013, p. 205). Porém, o segredo advém em resultado da 

“[...] sede e fonte do poder [...]” e o privado embora não sendo absoluto, tem a ver com a 

dimensão do mercado.  

Dessa dupla dimensão, em que a organização escolar é tão complexa e heterogênea no 

seu funcionamento, o gestor deve ser uma pessoa com personalidade amável, consciente, 

entusiasta, hábil no manejo da profissão de docência, dizendo ter uma formação básica sólida 

em educação e o total domínio das ciências. Deve ter qualificação científica e técnica em 

gestão escolar significa ter consciência crítica e capacidade de ação para a mudança para 

exercer a ajuda moral, profissional e funcional da escola.  

Além disso, há que contemplar formação continuada, tendo em vista conhecimento e 

experiências para o aprimoramento do desempenho pessoal e institucional, pois é um 

encarregado pela eficiência da política educativa e do trabalho da escola na consolidação da 

cidadania pela participação política e social, do reconhecimento das diferenças individuais e 

da autonomia, que procura promover maior liberdade nas organizações e sociedade. Assim, ao 

gestor escolar é requerido "[...] um amplo conhecimento dos problemas educacionais da 
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atualidade, das limitações interpostas pela estrutura do próprio sistema [...] e atitude de 

'disposição para a mudança [...]" (ALONSO, 1976, p. 135). Assim,  

 

A gestão democrática vai além da simples participação e supõe a 

constituição de sujeitos coletivos através de formas de organização 

independentes porque elas darão sustentação à participação nos colegiados 

que são criados. Também, O grande desafio da gestão democrática não acaba 

na educação, porque o nosso grande desafio é democratizar a sociedade [...] 

(SPÓSITO, 1989 apud SOARES, 2011, p. 67). 
 

É exatamente disso que nos pronunciamos em relação à exigência que é feita aos 

setores da escola para elaborarem listas de necessidades, materiais e financeiras, ou seja, o 

que interessa fazer planificação setorial de necessidades, enquanto a tomada de decisão e a 

alocação de fundos são feitas por outros setores que definem as prioridades. Na sequência, a 

execução é dissociada das decisões que são tomadas por outro nível e não só, não se sabe que 

orçamento existe para o funcionamento da escola.  

Desse modo, essa qualificação antiga de gestores não é compatível com os novos 

paradigmas, com as novas exigências institucionais e sociais vigentes, visto o 

desenvolvimento da consciência sobre o funcionamento público, contra o autoritarismo, a 

centralização, a fragmentação na ótica de dividir para reinar e conquistar resultados, do 

conservadorismo e do perde-ganha veem sendo traçados pela sociedade.  

Ultrapassam-se esses valores e se reconduzem ao desperdício, ao imobilismo, ao 

ativismo inconsequente, que são formas convencionais de representação política, de crise de 

valores, de crescimento do individualismo e da insensibilidade social. Até a 

desresponsabilização por processos educativos e seus resultados e, em última instância, a 

estagnação social e o fracasso de suas instituições, o que impõem ajustes tanto nos modelos 

organizacionais como de tomada de decisão no âmbito interno da escola, na garantia da 

qualidade do processo de formação humana possibilitará ao educando desenvolver-se através 

dos conteúdos do ensino humanamente, abandonando, definitivamente, a condição de objetos 

de aprendizagem.  

Trata-se do pluralismo de caráter ideológico de ideias e de opiniões com o exercício de 

liberdades individuais, de participação nos processos de tomada de decisões, num país em que 

o português é língua segunda e, por conseguinte, não se estabelece uma comunicação efetiva 

com as escolas e seus profissionais. Aliás, a comunicação implica o conhecimento das leis e 

dos direitos fundamentais para o cidadão poder agir em casos de desvios nos padrões.  

Dessa maneira, a relação entre a escola e a sociedade representada pelos pais é sempre 

conflituosa porque a escola impõe regras ao CE. Os pais devem se informar sobre o 
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funcionamento da escola. Numa gestão democrática, as organizações são basicamente 

construídas pelos cidadãos e o diretor de escola é um servidor público que deve em primeiro 

lugar obedecer ao CE, apesar da pouca escolarização dos seus componentes, eles são 

indivíduos que refletem. 

Para tal, é importante que os cidadãos participem política e ativamente das decisões 

sobre a escola, ou os membros do CE é que devem confiar com quem ficarão os seus filhos e 

suas escolas, sempre com pessoas de reconhecida idoneidade e mérito. E os candidatos à 

gestão escolar devem trazer programas alternativos ao MEC para o desenvolvimento da 

gestão escolar comprometida com a formação humana e garantindo uma gestão transparente e 

competente nos princípios pedagógicos.  
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4 TENDÊNCIAS GLOBAIS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO E OS DESAFIOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA  

 

A seção demonstra a internacionalização das políticas educativas, fato que possibilitou 

modificações profundas nas relações de trabalho e, consequentemente, mudou de maneira 

expressiva a forma de gerir a escola possibilitando a privatização e a descentralização para 

apropriação da mais-valia.  

Para tal, essa lógica enfatiza o interesse privado em detrimento do social e dos 

profissionais da educação, o que impulsiona decisões tecnocráticas de melhoria de escolas, 

com base na racionalidade instrumental, onde a gestão é de redução de gastos públicos, e 

ainda, o local não é justamente ouvido. A educação ganha centralidade nos desafios da escola 

secundária como ferramenta ou papel estratégico de preparação para o trabalho, de apelo à 

cidadania que se desloca do espaço público, social e político para um espaço limitado à 

iniciativa individual de cidadão como consumidor do sistema educativo. 

 

4.1 Modelos de eficácia na educação: a gestão por objetivos, a gestão estratégica, a gestão de 

qualidade total e o papel da avaliação na qualidade de ensino 

 

A mudança da CRM em 1990 permitiu a entrada de ideologias de tradição norte-

americanas centradas no Taylorismo, na sua fase mais avançada. São modelos centrados na 

eficácia e na eficiência, que se traduziram no sistema educativo através da reforma da política 

educacional da década de 1990. Isso foi possível com a promulgação da Lei 6/92 que 

privilegiou a adequação do sistema educacional à lógica do capitalismo concorrencial, devido 

à regulação da política educativa que buscava contrapor o modelo rígido de democracia 

centralista, em sistema descentralizado da administração pública e do sistema educativo pela 

avaliação das escolas nacionais.  

Com isso, a partir da década de 1990, assentou no sistema educativo, o discurso da 

melhoria da qualidade do ensino público como agenda do novo governo eleito 

democraticamente nas primeiras eleições pluripartidárias no país. Aliás, nessa época, em 1995 

foi aprovada a PNE através da Resolução 8/95. No entanto, o período foi precedido de um 

novo PEEC, aprovado em 1999 e que tinha como prioridades três linhas mestras: acesso ao 

ensino; melhoria da qualidade e capacitação institucional. Assim, a educação moçambicana 

passou a ser influenciada pelas determinações internacionais, como do FMI ao nível da 

economia, da UNESCO e Banco Mundial nas políticas educativas no ensino básico.  
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Assim o governo moçambicano passou imediatamente a assumir no âmbito da 

administração pública discursos da descentralização. No ano de 1988, realizaram-se as 

primeiras eleições autárquicas o que impôs a esperança de o poder local participar ativamente 

nas questões de ensino e no âmbito da definição da política educacional pela via da 

autarquização, que encontrou cobertura legal em 2006, ao abrigo do Decreto 33/2006, que 

estabelece a obrigatoriedade de transferência de algumas funções e competências dos orgãos 

do Estado para as autarquias locais, sobretudo nas questões de gestão dos serviços da 

Educação e da Saúde.  

Portanto, foi com esse longo processo de revisão da administração pública que a 

escola moçambicana passou a conjugar as teorias da Nova Gestão Pública (com surgimento 

nos EUA), mais orientadas para os recursos, rigor na avaliação (isto é, os recursos são 

distribuídos em função da avaliação) e a administração ligada à liderança e personalizada na 

figura do diretor.  

Especificamente, eram defendidas políticas educativas com tecnologias administrativa 

de: gestão por objetivos, gestão estratégica, o movimento de escolas eficazes, a gestão e 

avaliação da qualidade da educação (o ranking das escolas), que desenvolveremos a seguir, 

passaram a soar como ressonâncias administrativas de eficiência e de qualidade educacional 

na realização dos objetivos educacionais.  

 

4.1.1 A gestão por objetivos em educação 

 

A história da gestão ou administração revela que desde os tempos passados havia uma 

grande preocupação na realização de objetivos organizacionais. Na época em que o taylorimo 

foi defendido, durante a década de 1950, a realização da tarefa era fixada na “atividade-meio” 

e progressivamente, esse enfoque da concentração no processo foi sendo descartado dando 

lugar aos fins, aos resultados dos objetivos alcançados.  

Segundo Chiavenato (2000, p. 271), sabemos exatamente que “[...] a ênfase em fazer 

corretamente o trabalho (the best way, de Taylor) para alcançar eficiência passou à ênfase em 

fazer o trabalho mais relevante aos objetivos da organização para alcançar eficácia [...]”. Entre 

outras palavras, o trabalho e a gestão passaram de um fim em si mesmos para se constituírem 

em um meio de obter resultados. Com isso, a organização “[...] só poderá alcançar seus 

objetivos se todos os seus funcionários tiverem alta capacitação e motivação em direção aos 

seus resultados esperados [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 152). Com esse propósito, “[...] a 

administração por objetivos é um método no qual os gerentes e os funcionários definem as 
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metas para todos departamentos, projetos e pessoas e as usam para monitorar o desempenho 

subsequente [...]” (DAFT, 2006, p. 159).  

Com isso, a administração por objetivos ou por resultados constitui-se supostamente, 

em um modelo administrativamente pragmático e democrático por “[...] admitir maior 

participação, descentralizar decisões, permitir autocontrole e autoavaliação [...]” 

(CHIAVENATO, 2000, p. 22). Nesse contexto, “[...] cada departamento escolheria como 

atingir os resultados. Aboliram-se os órgãos de staff, ficando a cargo de cada departamento a 

criação dos serviços de que necessitasse para atingir seus objetivos, o que fortaleceu a posição 

de autoridade dos respectivos gerentes [...]” (CHIAVENATO, 2000, p. 22).   

Por isso, os objetivos organizacionais têm as seguintes finalidades:  

 

a) fornecer um sentimento específico e adequado de seu papel [...], b) dar 

consistência à tomada de decisão entre grande número de diferentes 

executivos, c) estimular o empenho profissional e a realização baseada em 

resultados esperados, e d) fornecer a base para o controle e as ações 

corretivas e de aprimoramento. (OLIVEIRA, 2013, p. 153).  
 

Quer dizer, a gestão por objetivos enfatiza a quantificação, a mensuração e o controle: 

mensurar os resultados atingidos comparando com os planejados. Em contrapartida, se um 

objetivo não poder ser mensurado, seus resultados não podem ser conhecidos. Para tal, a 

mensuração e o controle são os elementos que causam as maiores dificuldades na 

implementação deste modelo de gestão, por isso “[...] o processo torna-se muito mais um 

controle por objetivos do que propriamente Administração por Objetivos [...]” 

(CHIAVENATO, 2000, p. 275).  

Portanto, na educação a questão que se coloca é que os objetivos são mais que 

complexos e contraditórios, a olhar pela configuração hierárquica, ou seja, no caso em apreço 

da realidade moçambicana, do ME, da direção provincial, da direção distrital ou do SDEJT e 

municípios e até a unidade básica do sistema educativo (a escola).  

Com isso, a interpretação dos objetivos pode não ser a mesma. Quer dizer, o problema 

maior dos objetivos da administração educacional está na sua formulação, pois "[...] os 

objetivos a serem desenvolvidos pela escola enquanto organização dependem diretamente dos 

objetivos educacionais, e estes por sua vez são definidos previamente para os sistemas de 

ensino através de uma legislação [...] grandes diretrizes nacionais [...]" (ALONSO, 1976 p. 

133), fenômeno que não dá espaço às escolas, submetendo a várias interpretações.  

Para o efeito, o culminar das pressões e das práticas de gestão por objetivos é o 

fundamento de pagamento de bônus para professores a partir da performance dos alunos e 
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participação em programas de certificação. A olhar para essa plataforma, acreditamos 

efetivamente que estamos numa época de fluidez organizacional, o que impacta os 

profissionais e as escolas.  

Desses aspectos, resultam imperfeições na realização dos objetivos maiores da 

educação. Isto é, as políticas de bonificação são ineficientes como método para alavancar a 

qualidade do ensino. De forma contrária, acabam gerando uma competição prejudicial entre 

os docentes e moldando a educação dentro de uma concepção mercadológica. Por um lado, as 

escolas estão voltadas para sua missão “[...] “produzir” pessoal ou graduados treinados, 

promover a excelência acadêmica ou difundir conhecimentos através (entre outras coisas) da 

expansão das matrículas [...]” (SHEEHAN, 1975, p. 170). Por outro lado, os profissionais da 

educação encontram-se numa fase crítica da sua carreira, em conflito com a sua 

especialização, movidos pela sua formação e em busca de alternativas de sobrevivência.  

Tal cenário favorece a revitalização das ações dos gestores escolares como ferramentas 

eficazes administrativamente, no cumprimento escrupuloso de metas hierarquicamente 

definidas, fonte que perpetua a geração de maus relacionamentos, pela desconfiança mútua 

desencorajando a participação dos funcionários. Aliás, esse modelo de gestão parte ainda do 

raciocínio de que o docente é o único responsável pelo sucesso ou fracasso do aluno, mesmo 

que não tenha possibilidades reais de alterar as condições de precariedade da escola em que 

leciona.  

Enfim, o conflito de objetivos pessoais e organizacionais é exacerbado justamente 

quando há falta de investimentos nos funcionários para o alcance de metas provocando 

exclusivamente o burocratismo o que propicia fundamentalmente a organização tendente a um 

procedimento mecanicista de preenchimento de meros atos administrativos como o excesso da 

papelada. Porém, “[...] o ambiente e as atividades internas precisam ter certa estabilidade para 

que o desempenho possa ser medido e comparado em relação às metas [...]” (DAFT, 2006, p. 

161).  

Isso significa que uma organização como a escola é um campo aberto de forças 

atuando às vezes de forma solidária e, por outras, de forma oposta, dependendo dos objetivos 

e benefícios dos atores. Os conflitos agudizam-se entre grupos de professores, os menos 

qualificados e os mais qualificados, gerando competições e conflitos entre antigos e novos; 

entre os que ocupam cargos de direção e os que o aspiram. Desse modo, constatamos 

diferentes alianças em defesa de políticas opostas entre professores dentro e fora da escola.     

Por isso, no sistema educativo, o que se busca muito mais são os discursos de 

qualidade que defendem que a escola deve cumprir o seu lugar na sociedade e no mercado, 
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mas também deve ser reforçada no desempenho financeiro para essa finalidade, mais 

equipada e com mais recursos nos planos de ação.  

Contudo, há que se ter em conta que nas escolas secundárias moçambicanas há 

problemas de natureza organizacional, administrativa e pedagógica. Tais problemas se 

configuram em fatores concorrentes para a fraca qualidade de ensino, como reconheceram 

recentemente os professores da cidade de Maputo num encontro com o vice-ministro da 

Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH), Armindo Ngunga:  

 

[…] baixos salários, superlotação das salas de aulas, a falta de material 

didático […] péssimas condições de trabalho que resultam na falta de 

planificação e a ausência de programas de formação […] ou, cursos de 

capacitação para docentes, de modo a aumentar a qualidade de ensino e 

aprendizagem […] problema da falta de progressão nas carreiras […] o não 

enquadramento dos professores contratados, a falta de incentivos e a 

ausência de pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos54. 
 

Isso resulta frequentemente “[...] na fragmentação da jornada de trabalho docente com 

consequente multiplicação dos locais diários, o que dificilmente seria admitido na gestão de 

qualquer empresa de serviços no setor privado preocupada com a racionalização de suas 

atividades.” (SILVA JR., 2002, p. 203).  

Portanto, parece que há contradições entre o foco na qualidade, a prioridade na 

melhoria da Educação Básica, mas pouco ou nada se fala da resolução dos problemas, 

tampouco sobre os procedimentos que serão implementados para alcançar esses objetivos. 

Nesses termos, as escolas precisam desenvolver suas políticas organizacionais como conjunto 

de regras e procedimentos para atender a comunidade escolar, tais como estar aberta e buscar 

informar e envolver a família nas principais decisões e resolução de problemas.  

Além disso, precisam considerar a necessidade de adotar a política de formalização 

das comunicações via tecnologia, por e-mails e afins, o que auxiliará a resolução de 

problemas com o estabelecimento de regras disciplinares dos vários problemas iminentes na 

escola, tais como: absenteismos por doenças, fraudes acadêmicas, contra assédios sexuais às 

alunas, atração dos alunos ao álcool e ao tabaco, admissão e demissão de funcionários 

prevaricadores à ética e deontologia profissional e da atividade escolar.   

 

4.1.2 A Gestão Estratégica em educação 

 

                                                           
54 Informações do Jornal Notícias do dia 17/03/2015. Disponível em 

<http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/main/33206-para-garantir-ensino-com-qualidade-professores-

secundarios-exigem-melhores-condicoes. >. 
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Historicamente, para além da Grécia Antiga a gestão estratégica tem sua origem mais 

destacada no segundo grande conflito mundial, ao se constituir em uma ferramenta para o 

funcionamento das organizações. Com isso, a organização sofre influências no próprio 

ambiente, sobretudo, nos fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos visando adotar 

uma postura competitiva com uma visão clara, coerente e instigante de suas metas.  

Por isso, a gestão estratégica torna-se uma ferramenta de planejamento, que faz com 

que as circunstâncias, as crises e as concorrências ocasionem as mudanças, ou seja, as crises 

submetem as organizações a um conflito interno, que provoca um movimento com duas 

saídas, entre o seu desaparecimento e a sua existência (superando e transformando ameaças 

em oportunidades, desafios em metas e as metas em pontos de chegada almejados).  

Em termos fisiológicos, a organização obedece a um ciclo de desenvolvimento, nasce, 

cresce e morre (exemplo quando é vendida). Entretanto, o planejamento ou a gestão 

estratégica provoca modificações profundas nas organizações:  

 

As modificações provocadas nas pessoas podem corresponder às 

necessidades de treinamento, substituições, transferências, funções, 

avaliações etc.; na tecnologia as modificações podem ser apresentadas pela 

evolução dos conhecimentos, pelas novas maneiras de fazer os trabalhos 

etc.; e nos sistemas podem ocorrer alterações nas responsabilidades 

estabelecidas, nos níveis de autoridade, descentralização, comunicações, 

procedimentos, instruções etc. (OLIVEIRA, 2013, p. 7). 
 

Na sequência disso, com o aumento da concorrência mudaram-se as formas e os 

conceitos de gestão. Por fim, surge a estratégia como a condição de sobrevivência 

organizacional. O termo estratégia, originalmente provém do grego strategós e tem 

conotações militares como “[...] arte ou a ciência que concebe e organiza um plano de 

operações de guerra ou de uma campanha militar [...]” (ROSA, 2012, p. 20).  

Por vezes, a estratégia aglutina as várias funções administrativas (consideradas um fim 

em si, e não como um meio na organização escolar), entre as quais a de marketing (relações 

públicas), a de finanças (aquisição e suprimento de equipamentos e necessidades), a de 

produção e vendas (produção de materiais didáticos para aprendizagem), recursos humanos 

(prover agentes de apoio e profissionais), qualidade entre outras, criando uma 

interdependência entre elas.  

Significa também que, para o sucesso da organização, a estratégia, obrigatoriamente 

“[...] harmoniza-se com o ambiente externo [...]” (ROSA, 2012, p.19). Isto é, para fazer face 

às dinâmicas externas, alterações ambientais como a concorrência e as organizações buscam 

vetores de grande eficácia organizacional e administrativa, os quais são usados em ambientes 
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empresariais visando ao oferecimento de clareza na orientação. Dessa forma, a estratégia 

permite a clarificação dos objetivos e o seu posicionamento no ambiente concorrencial como 

se destaca a seguir:  

 

Se antes as funções empresariais (marketing, finanças, produção, vendas, 

recursos humanos, qualidade etc.) eram tratadas de forma individual, quase 

feudal, agora se buscava identificar rapidamente uma forma estratégica de 

unificá-las, [...] outro conceito é de independência num primeiro momento 

entre as funções internas e, em seguida, relacionando a empresa como 

ambiente externo, uma vez que os executivos perceberam que não só as 

oportunidades se encontravam fora da organização, mas principalmente as 

ameaças a ela; portanto, ‘a necessidade de entender e harmonizar-se com o 

ambiente externo tornou-se imprescindível para a sobrevivência empresarial. 

(ROSA, 2012, p.18-19).  
 

Mais do que isso, a estratégia é um princípio, um plano de operações a ser seguido 

para o sucesso organizacional no compromisso com os padrões de qualidade. Ela analisa o 

conjunto de forças dispostas para fazer face às demandas externas num equilíbrio entre forças 

internas e externas para um posicionamento.  

Enquanto isso, a estratégia na educação trabalha com a carta escolar, que é, por sua 

vez, um dos instrumentos que funciona como croqui educacional, usados para o domínio de 

aspetos demográfico, pedagógico e até cultural. E em função desse domínio prepara-se um 

plano de ação, mobilizando meios e incentivando formas eficazes de comunicação no decorrer 

da ação. Portanto, a “estratégia […] envolve grande incerteza e por isso oferece margem de 

flexibilidade de ação para aqueles que a executam.” (ROSA, 2012, p.20).  

Nesse âmbito, as organizações escolares direcionam os seus focos na luta pela 

prosperidade procurando formas de encontrar melhores caminhos para a sua sobrevivência e 

crescimento, pois a estratégia é usada fundamentalmente em situações não habituais visando 

adequar as organizações às novas circunstâncias.  

Os clientes e consumidores, ou seja, os alunos e os que decidem sobre os percursos, os 

pais e encarregados de educação, estão atentos à existência da escola no meio onde se 

localiza, sendo mais críticos e seletivos nas ofertas para as suas necessidades. Concretamente, 

“[...]‘não bastando a escola ser a melhor formadora de cidadãos, devendo, além disso, ter 

preço conveniente e de acordo com o nicho em que atua [...]” (ROSA, 2012, p.19-20).  

Num mundo atualmente de concorrência, a estratégia tornou-se um instrumento de 

planejamento de grande poder das organizações, ao procurar agir em função da análise das 

capacidades presentes e atuais, em função das potencialidades próximas e futuras, aliando as 

debilidades adversárias, ou seja, é baseada no reconhecimento de fatores de sobrevivência 
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adversária. Com isso, permite o estabelecimento de opções possíveis em forma de embate 

com elas e organiza os meios necessários e os canais de comunicação em conformidade à 

ação adversária, preparando-se e fortificando-a para a sua competição.  

Dessa forma, um dado peculiar da gestão estratégica é o nível de incerteza, o que dá 

possibilidades aos gestores como executores e a capacidade de auto-adequação dos objetivos 

a realidades concretas. Implica um processo de viabilização e flexibilização contínuos num 

processo de vai-e-vem.  

O processo da estratégia geralmente obedece à definição de metas, objetivos precisos 

com tempos ou etapas determinadas para a sua efetivação e a minimização dos níveis da 

incerteza, que é o seu foco de incidência.  

Por isso, em um ambiente de mudanças, a escola como organização deve se manter 

viva desenvolvendo técnicas de sobrevivência. Num olhar anatômico, a escola requer as suas 

partes para funcionar de forma harmoniosa. Ela tem que ter relacionamentos com o meio 

externo e interno para aumentar a sua identidade e existência, ou longevidade. Segundo Rosa 

(2012, p. 66), a escola não está unicamente para oferecer “[...] conhecimento, educação, 

formar cidadãos [...]”; ela se afirma no sucesso pelo seu trabalho no coletivo, o que 

necessariamente, requer agilidade hierárquica no tratamento dos assuntos pedagógicos e da 

escola. Numa instituição escolar não se destaca muito a autoridade do gestor, mas, sim, todos 

na tomada de decisões que agem de forma complementar.  

Naturalmente, uma escola estabelecida num meio rural ou urbano precisa inovar no 

caso de ter concorrentes ou que necessite se afirmar. Ao contrário, poderá se desabilitar a 

competir o que requer e que exige estudos e investimentos financeiros, fazer demandas de 

dados atualizados e confiáveis sobre as estatísticas do senso da população pela qual atua, e 

ainda preparar-se para atender qualquer nova necessidade ou mudança brusca requerida pelo 

público.  

 

Dominado o ambiente externo e interno, os dados colhidos devem se 

transformar em informação e, para isso, os envolvidos na formulação da 

estratégia institucional deverão trabalhar e analisar sistematicamente os 

dados e combiná-los de maneira tal q1ue permita uma visualização bem 

organizada a fim de formular a ação estratégica. (ROSA, 2012, p. 23). 
 

Com isso, a estratégia não é algo meramente formal consubstancia-se com a 

experiência, entrega pessoal, ou voluntarismo e é combinada com o profissionalismo, porque 

requer pessoas com habilidades e conhecimentos pormenorizados. Aliás, requer um 

compromisso dos executores das ações, exigindo-se, compartilhamento de suas experiências 
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como condição primária objetiva e totalmente completa. Entre outras, interpretações “[...] a 

estratégia tem muito do passado do empreendedor, que une esse passado ao presente para 

projetar o futuro.” (ROSA, 2012, p.23). A estratégia percorre um processo cíclico de 

renovação em função de novas necessidades que as escolas encontram no seu percurso.  

Deste modo, cabe destacar duas condições a ter em conta na definição da estratégia:  

 

a) não importa o erro, - o erro é uma forma de aprendizado – desde que 

percebido a tempo e que os eventuais prejuízos causados não sejam 

irrecuperáveis. O importante é perceber que os resultados das ações mostram 

que a estratégia adotada não está correspondendo ao esperado; b) ‘outra 

condição importante da estratégia é que a direção da escola não deverá 

separá-la da ação’. [...] plano é plano, e por mais que se aproxime da 

realidade, certamente serão necessários ajustes (ROSA, 2012, p.25).  

 

Assim, uma estratégia bem definida deve impor critérios de seu monitoramento e sua 

avaliação buscando controlar o andamento normal e a efetivação do planejamento geral da 

organização escolar. Entretanto,  

 

[...] as estratégias internas, definidas pelos principais auxiliares do sênior da 

instituição devem ser estáveis e controladas, enquanto o curso estratégico no 

longo prazo precisa ser definido pela direção-geral da escola, adaptando-o às 

mudanças do ambiente externo. (ROSA, 2012, p.26). 
 

Há também necessidade de criação de táticas e operações para fazer face às mudanças 

externas sem perturbar os participantes e o normal funcionamento da organização, enquanto 

que as questões que têm a ver com o ambiente interno requerem pequenas adaptações das 

ações em progresso.  

 

A estabilidade nos níveis táticos e operacionais da instituição é 

imprescindível, pois é onde acontecem as disseminações dos conhecimentos 

angariados pela escola ao longo da sua vivência, avaliando a confiabilidade 

dada a ela pelos clientes e consumidores, que são os que, em última 

instância, dão a sustentação à unidade de ensino. (ROSA, 2012, p. 27)  
 

Em contexto de novas adaptações, “[...] as mudanças no decorrer do processo, tais 

como introdução de novas disciplinas, alterações de horários, substituição de professores, 

entre outras, são tidas como normais e não rompem o processo em andamento [...]” (ROSA, 

2012, p. 27).  

A gestão estratégica proporciona que os gestores escolares busquem soluções do tipo 

empreendedor, que mudanças e tendências ocorrem de forma competitiva no seio da 

sociedade, focar a escola nos seus clientes, explicar que currículo e tipo de aluno a sociedade 
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espera receber das escolas e procura formas eficazes de oferecer os serviços educativos. Para 

tal,  

 

[...] o pessoal interno será preparado antecipadamente para a mudança, sendo 

treinado em novos métodos ou novas tecnologias; a escola precisará contar 

com um corpo de colaboradores especialmente criativo e com estrutura 

flexível, que permita rápida adaptação a essas situações divergentes. (ROSA, 

2012, p.28) 

 

Os cargos de confiança em uma organização especializada no ato pedagógico como a 

escola, tornam o gestor alheio à escola e, consequentemente, desestimulam a permanência de 

profissionais promissores, imbuídos de valores meritocráticos e de competência profissional 

nos termos clássicos de Weber55, o que lhes habilita a competirem em outras organizações. 

Quer dizer, numa concorrência predatória o especialista que privilegia o seu talento precisará 

de desafios e de progressos para se sentir valorizado, sendo útil à sua função.  

Por isso, a escola como organização de intensa criatividade depende do professor e é 

nele que reside a soberania do gestor escolar e naturalmente da escola. Aliás, para Rosa 

(2012, p. 70), “[...] o professor, sendo especialista tende a criar algumas regras que para ele 

parecem acertadas e, portanto, melhores [...]” do que as centralmente definidas. O gestor 

escolar deve conceder ao especialista suporte pedagógico em termos de material necessário à 

sua atividade e apoio administrativo, garantindo a sua formação contínua aos colaboradores, 

aliás, o professor é um “[...] eterno aprendiz [...]” (ROSA, 2012, p. 71).  

Além disso, o que existe de errado para um sistema educativo que prioriza a gestão 

estratégica tem a ver com a livre concorrência. Ela funciona como a alma de negócio, isto é, 

com a maior oferta a escola é forçada a desenvolver estratégias para assegurar as melhores 

vantagens competitivas. Em alguns momentos ela se exime de proposições éticas face às 

demandas economicistas genuínas no atingimento de objetivos com menos recursos, ou seja, 

da eficiência e eficácia.  

Portanto, as novas formas de organização da administração e gestão escolar são 

necessárias, desde que o nível local participe na educação para “[...] permitir uma repartição 

de obrigações e responsabilidades no cumprimento de um dever legal do Estado para com a 

população” (OLIVEIRA, 2008, p.131), sobretudo, nos municípios que estão ausentes.  

Assim, a descentralização da política educativa através da nova organização 

administrativa não deverá ser vista como uma mera transferência de responsabilidades dos 

                                                           
55 Para Weber (1982, p. 269), “toda a burocracia busca aumentar a superioridade dos que são profissionalmente 

informados, mantendo secretos seus conhecimentos e intenções”. 
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órgãos centrais para os locais incluindo a escola. Esta deverá ser acompanhada por repasse de 

benefícios para as escolas, a fim de as finalidades pedagógicas serem promovidas no uso das 

prerrogativas participativas, descentralizadas, da autonomia, mais flexíveis contra a 

burocratização. Na sequência disso, as escolas passaram a se responsabilizar por atividades 

como a elaboração do calendário escolar, o orçamento anual participativo da escola, plano 

estratégico de desenvolvimento da escola com indicações das prioridades nos seus gastos, e 

consequências aos processos e resultados das avaliações. Assim todas as decisões sobre os 

seus problemas cotidianos serão da sua responsabilidade, com base nas alternativas junto da 

comunidade local.   

 

4.2 Movimento de escolas eficazes na gestão e avaliação da qualidade da educação (o 

Ranking das escolas) 

 

4.2.1 A Gestão da Qualidade em educação 
 

A gestão da qualidade tem o seu início no Japão e, posteriormente, até os anos 80 do 

século XX chegou aos EUA. Ela introduz um novo conceito de gestão baseado na redefinição 

de níveis de controle pela participação dos níveis mais baixos da organização. A nova agenda 

gestionária está ligada aos nomes de Deming, Juran e Feigenbaum. O seu propósito é o 

compromisso com a qualidade.  

 

A partir dos anos 20 do século XX assume-se mais claramente que a 

qualidade deve ser entendida como controlo de qualidade, como controlo 

estatístico visando não apenas a verificação da qualidade após o trabalho 

realizado (função de detecção e função curativa), mas também o seu controlo 

durante o processo de fabricação, por técnicas várias (como a elaboração de 

manuais e gráficos de controlo ou o uso de estatísticas de base), que 

possibilitariam a identificação das causas dos desvios e, consequentemente, a 

melhoria da performance dos processos. (ESTEVÃO, 2009, p. 35).  

 

Trata-se de uma técnica de racionalidade que busca sua legitimação no meio externo 

da organização escolar para credibilizar as ações pedagógicas. Isto é, os departamentos, os 

supervisores ou gerentes e funcionários da comunidade escolar e os clientes também inseridos 

na organização contribuem na definição, elaboração e identificação de produtos impondo 

padrões de melhoria e redução dos custos. Todos integrados em regime de cooptação 

defendem os valores da modernização e da produtividade, da eficiência e da eficácia da 

empresa privada e “[...] cada melhoria da qualidade é um passo em direção à perfeição e ao 

alcance de uma meta de zero defeitos [...]” (DAFT, 2006, p. 487). 
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Com isso, a materialização da gestão de qualidade total é condicionada pela 

descentralização e trabalho em equipe. Em respeito à eficiência há necessidade de treinar os 

funcionários de modo que evitem ou previnam os problemas e não somente a sua detecção, o 

que passa por outorgar a responsabilidade e poder de corrigir erros como propósito de sua 

correção e ainda pela escassez de recursos públicos. Porém, no privilégio de objetivos e ações 

gerencialistas de privatização e controle financeiro, Daft (2006) expõe cinco técnicas de 

gestão da qualidade total que se interligam: i. círculos de qualidade, ii. benchmarking, iii. os 

princípios dos seis sigmas, iv. o tempo de ciclo reduzido, e v. a melhoria contínua.  

No enfoque do funcionamento escolar, no predomínio da lógica da responsabilidade 

sem autoridade, ou de contra autonomia profissional sem deixar de lado a melhoria contínua, 

nos concentraremos em uma técnica, a de círculos de qualidade que para todos os efeitos é a 

que tem mais expressão em educação, sobretudo, no funcionamento dos grupos de disciplina.  

Os círculos de qualidade consistem na implementação da abordagem relativamente 

descentralizada, onde um grupo de funcionários em número de 8-12, voluntariamente se reúne 

semanalmente para discutir os problemas da sua área de trabalho procurando corrigir os 

problemas que afetam a qualidade. Para o efeito, as soluções dos problemas que afetam a área 

são trazidas por pessoas que realizam os serviços e conhecem melhor as atividades.  

Desde logo, o conceito técnico de administração de qualidade total é concebido como 

instância para melhorar o desempenho da educação e dos seus atores, coibindo os 

desperdícios na utilização racional dos recursos disponíveis.  

Além disso, a avaliação em que se apregoa o modelo seria levada em conta a relação 

entre recursos e resultados, ou pela forma como se levam a cabo os processos de 

transformação desses fatores educacionais para o contexto específico, no qual a escola 

desenvolve a sua atividade numa simbiose de Contexto, aplicação de Recursos, Processo e 

Resultados da avaliação com os propósitos educativos.  

Com isso, temos a implementação de uma preocupação excessiva com os custos do 

ensino, da forma mais racional e eficiente esquecendo-se, portanto, do modo como a escola é 

administrada, o que supõe a administração como mediação para a realização de fins, embora 

num conceito mais abrangente, “[...] administração seja sempre a utilização racional de 

recursos para realizar fins, independentemente da natureza da coisa administrada [...]” 

(PARO, 2010, p.765).  

Falamos de qualidade de ensino quando há condições previamente preparadas para o 

processo educativo: recursos humanos, recursos materiais, como por exemplo, as bibliotecas, 

computadores, gestores e docentes qualificados. Para tal, há necessidades de os centros de 
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formação de professores, as universidades e os institutos vocacionados para a formação de 

professores sejam cada vez mais sérios na seleção e na formação; isso em repúdio ao 

consumismo que conduz à elitização da educação. É verdade também que os estágios não são 

cumpridos com rigorosidade.  

Portanto, sem preocupação com a democracia e baseando-se nas ações imediatas de 

funcionamento empresarial, Daft (2006) sistematiza alguns fatores de sucesso do programa de 

qualidade: a) as tarefas criam grandes demandas na habilidade dos funcionários; b) a 

qualidade total serve para enriquecer os trabalhos e motivar os funcionários; c) as habilidades 

de resolução de problemas são melhoradas para todos os funcionários, d) a participação e o 

trabalho em equipe são usados para atacar os problemas significativo; e) a melhoria contínua 

é um modo de vida. 

Para maior controle da qualidade existe uma estrutura global estabelecida de avaliação 

da qualidade nas organizações, designada por norma ISO 9000 criada como “[...] conjunto de 

padrões internacionais para a gestão da qualidade, estabelecendo diretrizes uniformes nos 

processos para garantir que os produtos estejam em conformidade com os requisitos dos 

clientes [...]” (DAFT, 2006, p. 490).  

Trata-se de um conjunto de programas competitivos de obtenção dos zeros da 

excelência, de combate à fábrica-fantasma, de concretização de sistemas de produção magra, 

de controle por programas de just-in-time, de implementação da reengenharia de processos, de 

reorganização do trabalho por equipes autônomas ou semiautônomos (ESTEVÃO, 2009). 

Neste contexto, notamos o predomínio de uma “[...] concepção conservadora da 

administração [...]” (PARO, 2010, p. 763) mais identificada pela crença do senso comum na 

educação, que advoga a aplicação universal de métodos e princípios tayloristas, idênticos aos 

aplicados na administração empresarial capitalista. Essas ações imediatas são contrárias a 

concepções políticas de cunho progressista e democrática, que levam em conta a condição 

cultural e histórica do trabalho pedagógico da escola no alcance dos objetivos educativos.  

Sabemos exatamente que as lógicas empresariais não enfatizam a relevância da 

organização e da gestão das escolas. A organização dos modelos de gestão das escolas, 

enquanto organizações, das estruturas, das ações, dos processos de construção social e dos 

atores como participantes e construtores das próprias organizações devem ser aberto e plural 

como processos que orientam a organização. A organização escolar deve assentar na 

construção social crítica, como escola inclusiva e para todos, para que a qualidade adquira 

outra dimensão, ao serviço da democracia, da participação, da responsabilidade solidária, nos 

princípios cívicos e nas interações locais comunicativas.  
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A formação individualizada de funcionários da educação com enfoque na gestão não 

pode trazer mudanças efetivas, definitivas e duradouras de melhoria da qualidade do ensino. 

Podemos ainda afirmar que há qualidade de ensino quando todos os atores da educação de 

forma democrática estabelecem ações de reflexão sobre a qualidade e o empenho de uma 

determinada escola sistematicamente. Aqui, pais e encarregados de educação, através da 

relação que a escola mantem com a comunidade tem um papel importante na dinamização dos 

fracassos dos docentes e da direção da escola.  

Em nome da excelência, a qualidade de ensino é voltada para o atendimento das 

necessidades das pessoas dentro e fora da instituição. Isto é, a eficiência deve satisfazer as 

necessidades do consumidor e a eficácia tem a ver com a conformidade à especificação prévia 

do produto. Hoje em dia, as organizações se baseiam na gestão da qualidade e optam por 

partilhar a informação de cada organização sendo que aposta pelo trabalho em equipe e os 

gestores como facilitadores tornam-se as regras básicas. Tais estratégias visam acelerar o 

empenho na busca de objetivos comuns, de modo associado à criatividade, à vantagem 

competitiva, à necessidade de sobrevivência pela escuta ao cliente.  

Para tal, fixados no sucesso da organização num segmento de mercado, usam-se 

métodos administrativos designados entre outros por “[...] Administração do livro aberto 

[...]” (DAFT, 2006, p. 488), para mostrar e compartilhar as informações sobre finanças e a 

evolução da organização e as suas necessidades cuja meta é pôr o funcionário informado para 

passar a agir como dono da organização e não apenas como empregado.  

Portanto, reconhece-se a necessidade de transição da cultura integradora de 

dependência monótona à cultura política de autonomia como interdependência.  

Em uma escola secundária, a busca integradora de pressupostos de excelência da 

gestão privada significa a transferência de todos os procedimentos industriais da qualidade, 

como investimento numa liderança forte e clara, desafiante e situacional. Resulta em trabalho 

de equipe para maior partilha de valores de colaboração nos procedimentos e nos processos de 

trabalho conjunto, maior controle dos processos seletivos para admissão de alunos que 

condicionarão a qualidade e a representatividade das camadas socialmente privilegiadas no 

poder de escolha e influência nos processos escolares, cujo enfoque é a criação de um 

“mercado educativo”, ou de “quase mercado educativo” que seja capaz de propiciar:  

 

[...] zero deserções de alunos, zero defeitos (não cometer erros em 

processos), reduzir o ciclo do tempo necessário para realizar uma tarefa 

(inscrição de alunos, p. ex.), performance contínua, diminuição do trabalho 

braçal (administrativo) do professor em favor de atividades profissionais, 

disponibilizando os que ficam sem trabalho para outras tarefas (deficientes, 
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por ex.), plano para reduzir o tempo de ação ou a redução do espaço 

(parques, laboratórios), satisfação da clientela. (MURGATROYD; 

MORGAN, 1994 p.122 apud ESTEVÃO, 2009, p. 36)  
 

Trata-se da ênfase na iniciativa da sociedade civil na promoção da qualidade total 

opondo-se a normas legalistas do Estado, que não têm relação direta com a defesa automática 

dos direitos cívicos, pois os direitos dos indivíduos como cidadãos cedem aos direitos dos 

indivíduos enquanto consumidores. E em nome da qualidade e da qualidade total, as decisões 

sobre políticas educativas podem não salvaguardar os direitos cívicos, com consequências 

indesejadas ao nível da justiça social e da capacidade de mobilização coletiva organizacional 

dos menos capazes na defesa dos seus interesses. 

A par desse controle verificamos um oportunismo, dado que as organizações 

educativas como serviço público prestam contas perante aos seus usuários, que é a sociedade 

que tem que receber os alunos formados. Na lógica competitiva de regime empresarialista, de 

desprestígio dos sindicatos e regulações do mercado laboral para garantia da qualidade total, 

as escolas são submetidas à:  

 

inscrições e políticas de portas abertas; publicação de indicadores de 

performance e publicitação da imagem da escola; publicitação de rankings 

de escolas; contratação de professores com capacidades especiais; ofertas 

diferenciadas de atividades complementares, competição por recursos 

públicos, por apoios empresariais ou de partenariado; novas fórmulas de 

gestão com uma menor preocupação pela legitimidade das pressões e 

protestos públicos; profissionalização da gestão; maior atenção ao controlo 

dos resultados e às medidas e padrões de performance; racionalização de 

metas e procedimentos despolarizados politicamente; prossecução do 

objetivo da total quality management. (ESTEVÃO, 2009, p. 41). 
 
 

Consideramos que as questões de justiça e de democracia não são funcionais no 

mercado educativo e que a pedagogia se preocupa com o outro, transforma a escola num lugar 

de multiculturalidade, de cidadania, de dialogicidade e de responsabilidade. O que significa 

que “[...] a qualidade é entendida de modo muito específico e redutor, como uma engenharia a 

favor da desigualdade [...] ao serviço de políticas restritivas dos direitos dos atores educativos 

[...]” (ESTEVÂO, 2009, p. 47). Face a isso, não resta nada ao trabalho do gestor da escola 

senão,  

 

[...] fabricar uma imagem apresentável, em negar as incoerências, os 

desfuncionamentos, os esbanjamentos, as injustiças ou em minimizá-las, 

apresentando-as eufemisticamente como imperfeições, incidentes de 

percurso, excepções, faltas imputáveis a pessoas incompetentes ou 

irresponsáveis (PERRENOUD, 1994, p.137). 
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Com isso, a qualidade é algo meramente subjetivo. Mas podemos admitir que existe 

qualidade pronta e formal, quando nos atermos aos normativos dos órgãos centrais. A escola 

não tem qualidade quando não conhece o seu público, ou seja, “[...] quando não sabe quem 

ela é, de onde vem, para aonde vai, o que ela deseja [...]” (ROSA, 2012, p. 115).  

Em respeito a todos os atores educativos, a qualidade deve ser criação da própria 

escola definindo suas regras, em consideração a uma gestão substantiva, ou seja, sociopolítica 

e pedagógica, em que as comunidades e professores, “[...] não podem seguir regras prontas 

[...] criando as suas que digam quem ela é, e que possa melhorar aprendendo, estudando, 

desaprendendo, reaprendendo e se desenvolvendo em função das novas necessidades que 

surgirem [...]” (ROSA, 2012, p.115).  

A questão da qualidade é indissociável aos meios e inseparável da avaliação, pois “[...] 

se o professor pedagogo, as instalações da escola, os equipamentos e materiais dedicados ao 

ensino não forem adequados, os alunos serão certamente prejudicados, e a sociedade em 

geral, também será [...]” (ROSA, 2012, p. 127). Desse modo, a “[...] qualidade não é algo 

dado, não existe em si remetendo à questão axiológica, ou seja, dos valores de quem produz a 

análise de qualidade [...]” (SOUSA, 2013, p. 267). Mas ela deve criar dinâmicas internas na 

escola e gerar inovação.  

Considera-se também a questão do instrumento para melhorar a qualidade, aliás, o 

melhor é pensar o sistema na sua globalidade do pré-escolar, escolar até ao superior. 

Questiona-se como se promove o princípio de eficiência e eficácia, quer dizer, a questão é a 

seguinte, eficiência em relação a quê? Os resultados escolares medidos pelos exames ou 

avaliações? E como eles são concebidos? 

 

4.2.2 Avaliação da qualidade e o ranking das escolas  

 

Avaliação é um conceito que nasce da perspectiva filosófica, social e política de quem 

faz julgamento e dessa ação elá é expressão direta. A república educadora em busca de maior 

eficácia, eficiência e produtividade nos serviços estatais públicos serve-se dela como sua fonte 

de alcance de metas. Mas, é sabido que "[...] é a capacidade de adequar os meios aos fins 

claramente propostos que torna o administrador eficiente e assegura a escola a sua realização 

efetiva [...]" (ALONSO, 1976, p. 135). 

Estudos atuais demonstram que vários países independentemente dos seus lugares no 

mundo, na perspectiva econômica adotam as mesmas políticas avaliativas que tiveram 

sucesso nos países ocidentais entre os quais a Inglaterra. Frente a essas questões e observando 

as mudanças estruturais, Afonso (2002) relata  
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[...] estes percursos podem caracterizar-se genericamente, pela imposição de 

um crescente controlo nacional sobre os processos avaliativos […] 

(congruente em muitos casos com uma maior pressão para a uniformidade 

curricular), bem como pela crescente importância e alargamento das 

fronteiras tradicionais do campo de avaliação educacional (AFONSO, 2002, 

p. 111). 

 

Com isso, tendo em conta que a avaliação educacional indica diferentes modalidades 

de avaliação em uso no campo da educação, o interesse por ela recrudesce no âmbito da crise 

econômica dos anos 70 do século XX, que se articulou ao neoliberalismo econômico e ao 

neoconservadorismo político – duas ideologias políticas onde assentam os países de grande 

expressão econômica, portadores e disseminadores dos seus moralismos de Nova direita, a 

Inglaterra e os EUA. Assim, contra o Estado de Bem-estar Social, a avaliação é reforçada 

pelos países da OCDE, atual União Europeia em três propósitos:  

 

i) à necessidade que os países têm de dispor de uma mão de obra qualificada; 

ii) à necessidade de, num clima de austeridade orçamental, melhorar a 

qualidade da educação e da formação para uma melhor utilização dos 

recursos; iii) à nova partilha de responsabilidades entre as autoridades 

centrais e locais na gestão das escolas (AFONSO, 2002, p.112).  
 

Por isso, o modelo neoliberal endereça a sua prática na valorização do indivíduo e na 

redução do papel do Estado assentando na teoria do Estado-menor. Nesse sentido, há que ter 

em conta que, “[...] a emergência de critérios de avaliação não se dá de modo dissociado das 

posições, crenças, visão de mundo e práticas sociais de quem os concebe [...]” (SOUSA, 

2013, p.267). A teoria do capital humano (mão-de-obra) vê a “[...] educação como 

investimento, formação de recursos humanos, interação entre formação profissional e 

mercado de trabalho, denunciando-se a incapacidade do sistema de ensino para qualificar a 

força de trabalho e responder as demandas do mercado [...]” (SOUSA, 2013, p. 272). Nessa 

perspectiva,  

 

A educação é um mecanismo de adequar as pessoas ao mercado, 

transformando-as [...] em mercadorias para serem vendidas e compradas no 

mercado (de trabalho). [...] reduz a pessoa a recurso humano, a um 

instrumento de acumulação do capital pela sua produtividade aumentada 

pela educação e pelo consumo [...] congemina com uma sociedade de 

competição, fundada em regras de exploração econômica [...] desembocou 

numa sociedade de exclusão na qual alguns são incluídos e muitos são 

excluídos [...] concepção da pessoa como recurso e da educação 

domesticadora [...] trabalham o conhecimento como produto/informação a 

ser repassado [...] segundo as necessidades do capital [...] as práticas da 

gestão podem e devem ser autoritárias e administração heterogestionária. 

(WITTMANN; KLIPPEL, 2010, p.166-167). 
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Nessa crença difunde-se a ideia de que “[...] uma força de trabalho educada é crucial 

para elevar a produtividade e aumentar a adaptabilidade às rápidas mudanças nos mercados 

internacionais [...]” (AFONSO, 2002, p. 113) com a lógica da globalização. E, naturalmente 

avaliação nessa era é baseada nos 

 

[...] testes estandardizados, a crescente dependência das agências 

governamentais em relação à recolha e análise de dados sobre o desempenho 

das escolas, os esforços para intensificar a ligação da educação escolar com 

as necessidades da indústria, e a alteração das expectativas sociais e 

individuais em relação a avaliação educacional” (AFONSO, 2002, p. 111). 

  

Trata-se da visão técnica de avaliação inserida numa perspectiva classificatória do 

aluno e não no trabalho desenvolvido no dia a dia na sala de aulas pelo trabalho dos 

profissionais. Este tipo de avaliação propõe implicitamente que “[...] o objetivo não é o de 

avaliar alunos individualmente [...], mas sim conhecer o rendimento da escola através de 

testes individuais. Quem faz a prova é o aluno, mas quem está sendo avaliada é a escola [...]” 

(INSTITUTO HERBERT LEWY, 1993, p. 43 apud SOUSA, 2013, p. 277).  

Por isso na sua análise sobre as perspectivas conceituais na esteira da globalização 

econômica e comercial, Sander (2007, p.70) reconhece que “[...] estamos diante de versões 

revisadas das teorias econômicas do capital humano e da administração para o 

desenvolvimento que captaram as atenções da academia educacional, nas décadas de 1950 e 

1960 e perderam força nos anos 1970 e 1980 [...]” pelo seu fracasso.  

São políticas ligadas à industrialização atreladas ao BM, que prometiam acabar com a 

pobreza. Aliás, “A tese central que regia essa orientação era a de que a pobreza desapareceria 

como consequência do crescimento econômico [...]” (HADDAD, 2008, p. 18). Ao contrário, a 

partir de tal fato, aprofundaram-se as desigualdades sociais e aumentou o fosso que separa 

ricos e pobres. Tal cenário, fez com que o BM repensasse novamente as suas políticas 

direcionando e incidindo elas nas áreas sociais, dentre as quais a Educação.  

Assim, a avaliação promove a lógica da competição entre escolas. É condição de 

responsabilização das escolas nos seus fracassos em questões de qualidade de ensino. Impõe 

novos modos de organização e oferta de serviços educativos, quer na gestão, quer no 

funcionamento das escolas e na avaliação como controle de processos, produtos e resultados 

educativos. A avaliação incide nos testes padronizados que são considerados como “[...] 

indicador de eficiência da unidade escolar [...] e do sistema educacional [...]” (SOUSA, 2013, 

p.266). 
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A avaliação tem importância no sistema educativo na medida em que conjuga a 

eficiência e a eficácia dos investimentos públicos e impõe regras daquilo que pode ser 

considerado padrão de qualidade da educação. Com isso, é possível detectar “[...] os 

problemas de ensino e aprendizagem existentes, determinar as condições de gestão, de 

competência docente, de alternativas curriculares, as áreas que exigem uma intervenção para 

melhorar as condições de aprendizagem [...]” (SOUSA, 2013, p. 276).  

Um fenômeno a ter em conta na política de avaliação é a reconfiguração do papel do 

Estado, cujos efeitos mais triviais de ação são vistos nos objetivos educativos. A esse respeito, 

podemos destacar o progresso da intervenção do Estado no ciclo de definição de políticas, isto 

é, da política da regulação para a desregulação e ainda para a regulação do estabelecimento do 

ensino.  

Em consequência do Estado mínimo no que se refere à redução da despesa pública em 

educação, a pressão foi “forte para romper com o poder dos sindicatos e controlar o dinheiro” 

(GARCIA; NASCIMENTO, 2012, p. 94). Portanto, também constamos um Estado mínimo no 

que se refere à redução dos direitos sociais. Em consequência dessa prática, é evidente no 

sistema educativo:  

 

[...] a desvalorização da escola pública dando lugar a promoção de escolhas 

educacionais estimuladas pela competição e emulação entre escolas públicas 

e privadas; uma substituição do discurso da igualdade de oportunidades pelo 

discurso de rigor, da seletividade e da  excelência acadêmica. (AFONSO, 

2002, p. 113). 
 

Isso leva ao afastamento dos alunos que não mostram possibilidades de progresso nos 

testes estandardizados e aos que não apresentam uma cultura de herança meritocrática da 

escola para não comprometerem as classificações da escola e baixar os rendimentos 

provenientes dessa classificação na obtenção da melhor pontuação sobre a política de 

avaliação.  

As avaliações recomendam entre outras matérias, o reforço da componente acadêmica 

dos programas e um aumento nos requisitos acadêmicos dos cursos codificados em padrões 

que perpassam pela uniformização dos currículos. Percebemos, assim, a ação do professor 

facilitada pelo uso dos manuais escolares, com o ciclo de testes classificatórios que apenas 

diagnosticam os males dos alunos pelo trabalho das escolas.  

Em nível nacional os exames dessa escala também são considerados norma-padrão; 

nesses, o enfoque está na “[...] prestação de contas (accountability) e a competição entre 

escolas [...]” (AFONSO, 2002, p.114). O mal dessas políticas está na obsessão à “[...] 
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valorização de uma visão elitista da educação, baseada na celebração de uma uniformidade 

cultural, na privatização das escolas públicas e no apoio a reorganização dos currículos em 

função dos interesses do mercado de trabalho [...]” (AFONSO, 2002, p. 114). 

Portanto, a consideração da educação como um elemento que contribui na produção 

econômica reforça a redução nas questões sobre democracia, liberdade e autonomia 

profissional dos professores, princípios pedagógicos da educação de qualidade. E para trás 

ficam as matérias como pobreza, a discriminação racial, o desemprego e outros problemas que 

impossibilitam a escola olhar a questão da equidade e da diversidade no aproveitamento das 

oportunidades educativas dos alunos das classes mais desfavorecidas.  

No rol das políticas autoritárias da avaliação importa compartilhar as experiências da 

década de 1980 no Reino Unido de Margareth Thatcher com a Education Reform Act de 1988, 

que impôs a articulação da avaliação com o currículo das escolas, estabelecendo a 

centralização educativa através das reformas favoráveis a “[...] um currículo nacional, 

destinado a todos os alunos em idade de frequentar a escolaridade56 obrigatória, dos 5 aos 16 

anos, e a implementação de um novo sistema de exames nacionais [...]” (AFONSO, 2002, p. 

115).  

Em termos curriculares, as matérias obrigatórias integram as disciplinas de inglês, 

matemática e ciências, com critérios avaliativos estabelecidos centralmente, com um discurso 

da participação dos professores na escola e na avaliação dos seus filhos. Os pais são 

informados sobre o progresso acadêmico dos alunos e, assim, por conseguinte são chamados a 

avaliar a qualidade de ensino na escola. Consta a realização de exames com a presença de 

professores oriundos de outras escolas que têm como finalidade a certificação geral do aluno. 

Trata-se de uma avaliação criterial e não mais baseada numa modalidade de avaliação 

normativa, burocrática e tradicionalista de classes.  

Significa uma mudança nas formas tradicionais de avaliar porque, atualmente, a 

avaliação nacional permite a divulgação dos respetivos resultados, o que combina de forma 

eficaz com a escola privada na procura de clientes. É uma avaliação que estabelece uma “[...] 

ligação entre a preocupação neoliberal de livre mercado para comparar escolas e professores, 

de maneira a facilitar uma escolha informada por parte dos pais.” (BALL, 1990, p. 52 apud 

AFONSO, 2002, p. 115). 

                                                           
56 Crianças que frequentam a escola em idade escolar são também chamada de taxa líquida de frequência escolar. 
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Esse modelo de avaliação aperfeiçoado pelo Estado que inspeciona tem consolidado 

instâncias transnacionais como o BM e a UNESCO e impulsionado a constituição dos quase-

mercados educacionais nos países subdesenvolvidos e dependentes de recursos. 

A interpretação que tiramos desses resultados é que a avaliação educacional é usada 

para “[...] conferir transparência aos resultados educacionais, responsabilizar os profissionais 

pelos resultados obtidos e fomentar a competição entre as escolas por recursos financeiros.” 

(GARCIA; NASCIMENTO, 2012, p. 93).  

Buscando a sua inspiração, o Estado moçambicano reformou a sua atuação, isto é, da 

organização meramente burocrática. Com base nas nuances contra esse modelo, hoje busca se 

adaptar a uma organização mais flexível e mais aberta às necessidades dos cidadãos, o que 

impôs a designada reforma da administração pública.  

É um gerencialismo do Estado que para além da redução dos gastos públicos que 

resultam da fraca arrecadação de receitas, aposta no aumento da produtividade laboral. Usa 

mecanismos administrativos, tais como a descentralização jurídico-administrativa como forma 

de fomentar a competição entre as organizações do setor público desenvolvendo a 

privatização com o setor privado, o que promove o voluntariado numa espécie de quase-

mercados. Por isso, a responsabilização, a transparência, a participação do setor privado, a 

equidade e a justiça social são lemas defendidos.  

Portanto, o gerencialismo é apanágio do modelo privado em que predomina a crença 

do mercado livre, que se autorregula e dita as leis com base na harmonia entre o indivíduo e a 

economia. Dentre outras, a reforma administrativa do Estado consolida o Estado centralista 

burocrático, diferentemente do Estado burocrático central que emitia as decisões diretamente 

do centro. E a reforma gerencial “[...] torna-se menos rígida, incorporando a noção de 

flexibilidade, por meio da descentralização de poderes e de encargos para as instâncias locais, 

da participação da sociedade na fiscalização dos serviços e da responsabilização dos atores 

pelos resultados de suas ações [...]” (GARCIA; NASCIMENTO, 2012, p. 96). Como é 

possível observar, “[...] o Estado centraliza as decisões acerca das políticas educacionais e, 

por outro, descentraliza os processos de gestão e de funcionamento da educação [...]” 

(GARCIA; NASCIMENTO, 2012, p. 96). 

A organização das escolas secundárias de Moçambique dissocia-se de vínculos 

técnicos empresariais e assume o gerencialismo timidamente. A gestão é alheia à política de 

sustentabilidade humana para a melhoria da escola, uma razão é que "[...] a função do 

administrador escolar varia de acordo com as concepções educacionais vigentes, e as 
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expectativas individuais e sociais relativamente à ação da escola, o papel do professor e ainda 

conforme a tradição [...]" (ALONSO, 1976, p. 130).  

Por esse motivo, a ação do diretor da escola funciona dentro de uma perspectiva 

dinâmica, sistêmica e funcional, de contra-autonomia e de responsabilização legal burocrática. 

O que se pretende para a escola, ou seja, o mais ideal é que em respeito aos professores como 

especialistas ao nível da escola se decida sobre o recrutamento do seu corpo docente tendo em 

conta as suas necessidades e tenha possibilidade de elaborar o seu currículo em função do seu 

contexto sociocultural, como contribuição do professor.  

 

4.3 Trajetórias da modernização administrativa na profissão docente 

 

No início da década de 1970 e em meados de 1980, a história da profissão docente em 

Moçambique foi extremamente marcada pela luta pela profissionalização docente. Esse 

fenômeno foi acompanhado da valorização do magistério e da ampliação dos seus direitos e 

deveres como trabalhadores do Estado. Efetivamente, havia um progresso no reconhecimento 

ou tendência à profissionalização57.  

Na sequência às reformas educacionais, os propósitos eram de ampliação do acesso à 

escolaridade e igualmente assentavam-se no argumento da educação como meio apropriado 

para a mobilidade social, individual ou de grupos. As orientações da educação com base em 

sua função social acabaram por incentivar “políticas redistributivas, [isto é], essas reformas 

compreendiam a educação como mecanismo de redução das desigualdades sociais.” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1129). 

No entanto, a mudança desse ideário político nacional-desenvolvimentista para uma 

nova realidade de demandas foi visivelmente concretizada a partir dos anos de 1990 com o 

imperativo da globalização. 

Desde então, as reformas educacionais propiciaram várias mudanças. Alicerçaram 

transformações profundas nos seus objetivos, nas funções da educação e na organização 

escolar, significa que visam ao “eixo a educação para a equidade social.” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 1129), alterando simplesmente os propósitos iniciais. 

Portanto, a função da educação enveredou radicalmente por outras pautas: 

 

                                                           
57  Importa salientar que “a profissionalização não é sinônimo de capacitação, qualificação, conhecimento, 

formação, mas a expressão de uma posição social e ocupacional, da inserção em um tipo determinado de 

relações sociais de produção e de processo de trabalho [...] os profissionais são plenamente autônomos em seu 

processo de trabalho, não tendo de submeterem-se à regulação alheia.” (ENGUITA, 1991 apud OLIVEIRA, 

2004, p. 1133). 

 



159 

 

formar [...] para a empregabilidade, já que a educação geral é tomada como 

requisito indispensável ao emprego formal e regulamentado, ao mesmo 

tempo em que deveria desempenhar papel preponderante na condução de 

políticas sociais de cunho compensatório, que visem à contenção da pobreza. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1129).   

 

Com as mudanças que se implementaram como imposições exteriores globais, os 

professores quase que diariamente se sentem enfraquecidos. Vários princípios condicionam o 

profissionalismo pelo fato de se exigir dos docentes que sejam técnicos (eficazes e eficientes) 

na transmissão do currículo centralizado. Simultaneamente, esses professores são orientados 

pela indústria dos manuais, sitiados pelas tecnologias de pronto-a-ensinar. São igualmente 

culpados pela perda de competitividade econômica e obrigados a prestar contas de objetivos 

quantificáveis.  

Antigamente, os professores tinham a expectativa de que o que ensinavam aos alunos 

seria válido ao longo de toda a vida.  Que ensinariam a pensar para os indivíduos serem 

sujeitos e que esse era papel fundamental do professor. Com o passar dos anos, o sistema 

educativo ficou enveredado pela pressa e pela pressão que o mercado de trabalho lhe dirige. 

Com isso, o sistema educativo se apresenta conforme descrito a seguir.    

 

Ensinar não é o que era tudo porque há modificações nas escolas, desde a 

composição das turmas [...] trouxe implicações [...] quanto ao estresse [...] à 

complexidade de programas e ao preparo de aulas [...] a prestação de contas 

do trabalho feito para [...] o administrador tem aumentado o sentimento de 

pressão entre professores [...] os professores estão sobrecarregados. Mais 

responsabilidades como ‘assistentes sociais’, maior compromisso e a 

necessidade de lidar com uma ampla gama de habilidades e de 

comportamentos em suas salas [...]. (FULLAN; HARGREAVES, 2000, 

p. 17-18). 

 

Trata-se de um atendimento às orientações da Conferência Mundial sobre EPT, 

realizada em Jomtien, em março de 1990, cuja agenda era maior expansão da educação 

básica. De modo paralelo, tratava-se de fazer com que os países seguissem essa orientação 

sem, no entanto, aumentar na mesma proporção os investimentos relativos. Constatamos, 

portanto, que as reformas basearam-se em procedimentos normativos “assentando[-se] nos 

conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência, importando, mais uma vez, das 

teorias administrativas as orientações para o campo pedagógico.” (OLIVEIRA, 2004, p. 

1130).  
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Evidentemente, significa que o foco era “a educação dirigida à formação para o 

trabalho e a educação orientada para a gestão ou disciplina da pobreza.” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 1130), entendido por ter mais e melhor por menos tempo e menos dinheiro.  

É exatamente disso que nos lembra constatação apresentada pelo diretor do 

Departamento de Educação e Competências da OCDE na crítica ao sistema educativo 

português: 

 

Hoje, as escolas têm de preparar os estudantes para uma mudança 

socioeconómica mais rápida do que alguma vez foi, para empregos que 

ainda nem sequer foram criados, para usar tecnologias que ainda não existem 

e resolver problemas que ainda não sabemos que vão surgir. 

(SCHLEICHER, 2016, [s. p.]). 
 

Diante das variadas funções que a escola pública assume, o professor é obrigado a 

responder às exigências que estão além de sua formação. Até que muitas vezes reina um 

conflito de papéis sociais nesses profissionais, pois por vezes são forçados a desempenhar 

várias funções tais como de agente público, de assistente social, de enfermeiro, de psicólogo e 

outras. Tais exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização e de perda de 

identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000; OLIVEIRA, 2004).  

É interessante entender também que as funções atribuídas aos professores são contra a 

monoclarividência didática, pois defende-se que “Se passarmos [...] fechados numa única 

disciplina, não conseguiremos desenvolver as competências para perceber de onde virá a 

próxima grande invenção” (SCHLEICHER, 2016, sp). Embora essa dinâmica implique um 

desligamento com a escola tradicional, reprodutivista no sentido de ser burocrática em que os 

professores se centram numa escola que adopta o currículo central,   

 

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala de 

aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à dedicação 

dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à discussão 

coletiva do currículo e da avaliação. (OLIVEIRA, 2004, p. 1132).  
 

Há, também, a busca por um incremento nos valores de humanismo, baseados em 

mudanças no “carácter, na empatia, na resiliência, na curiosidade, na coragem, na liderança e 

também nos valores.” (SCHLEICHER, 2016, [s. p.]). O que induz,  

 

[...] a centralidade dos professores, nos programas governamentais, como 

agentes responsáveis pela mudança [...] principais responsáveis pelo 

desempenho dos alunos, da escola e do sistema. [...] constrangidos a 

tomarem para si a responsabilidade pelo êxito ou insucesso dos programas. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1131-2).  
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Desta maneira, o mais preocupante nesse processo é que “As reformas em curso 

tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de liberdade, participar da 

concepção e organização de seu trabalho” (OLIVEIRA, 2004, p. 1132). Quer dizer 

exatamente que os professores não participam do processo decisório que afetam o seu 

trabalho, pautando por uma gestão do processo pedagógico indiferente à realidade do 

professor. Esquece-se que é através das “relações dialéticas que a educação se constitui como 

um processo de permanente libertação do homem” (SIMÕES, 1979, p. 33).  

Nesse contexto, o maior desafio da educação no atual século XXI tem que ter em 

conta “o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, da resolução de problemas e 

da tomada de decisões; e com formas de trabalho que implicam comunicação e colaboração” 

(SCHLEICHER, 2016, [s. p.]). Isso equivale a dizer: uma educação da consciência da 

realidade e que leve o aluno a “ser mais sujeito de seu agir e de sua história” (SIMÕES, 1979, 

p. 12). Porém, isto perpassa de um conhecimento crítico da mesma realidade, em que o 

projeto é criar “um povo consciente e livre, criador de sua cultura e de sua história” 

(SIMÕES, 1979, p. 12), conduzindo a libertação e para a participação ativa dos sujeitos como 

um compromisso social. Quer dizer de não se subjugar a prescrições, mas sim a uma 

discussão dialógica da problemática, diferentemente da educação bancaria (de imposição 

eficaz). 

Enfim, as reformas neoliberais são baseadas no “apelo ao voluntarismo e ao 

comunitarismo.” (OLIVEIRA, 2004, p. 1130) e são traduzidas exatamente na legislação pela 

padronização e pela massificação de certos processos administrativos e pedagógicos. O maior 

argumento que sustenta esse discurso é de que a modernização da carreira pela universalidade 

de princípios, permite baixar custos ou redefinir gastos e permitir o controle central das 

políticas implementadas (OLIVEIRA, 2004). Aliás, a legislação educacional adota expressões 

de “valorização do magistério para designar as questões relativas à política docente: carreira, 

remuneração e capacitação” (OLIVEIRA, 2004, p. 1132).  

Nesse sentido, a expansão da educação por uma reforma tipicamente conservadora 

sobrecarregará em grande medida os professores. Em consequência, provocará a 

reestruturação do trabalho docente, pela gestão e organização do trabalho escolar, cujo maior 

enfoque se assenta na responsabilização dos professores com o envolvimento da comunidade.  

Em relação à mudança curricular, visando relacionar a qualidade com o desempenho 

dos professores, Schleicher (2016, [s. p.]) mostra que o aumento de número de horas nas aulas 

não é uma medida determinante nos resultados educativos. Essa tese tem fundamento na 
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conclusão da comparação das horas ministradas em Portugal e na Finlândia, embora 

reconhecendo a relação da quantidade na relação pedagógica como necessária, o autor indica 

que isso não é determinante: “Na Finlândia, a qualidade das experiências educativas é muito 

alta, pelo que os estudantes conseguem ter bons resultados, mesmo tendo um horário mais 

curto do que outros países”.  

Em relação ao PISA58, constata-se haver igualmente maior domínio por parte dos 

alunos nas “tarefas que exigem uma reprodução dos conteúdos ensinados na escola. Mas não 

são tão bons ao nível da aplicação criativa dos conteúdos” (SCHLEICHER, 2016, [s.p]), o 

que demonstra o predomínio de um ensino de reprodução, mostrando que o ensino continua 

cada vez mais centrado no professor e nos manuais. Nesses termos, negligencia-se a práxis 

educativa como prática real e concreta. Quer dizer, o “método prático para a resolução do 

problema da educação” (SIMÕES, 1979, p. 10) pela reflexão e ação como construção não 

acabada da dialética transformacional de homem-realidade e sujeito e objeto (da simples 

informação, instrução e capacitação técnica), que implica também invenção e reinvenção da 

criatividade.  

A considerar os países subdesenvolvidos africanos, diriamos que se fazem necessárias 

políticas educacionais que exijam cooperação e ação humana mais criativa, pois a necessidade 

de uma educação inclusiva e de qualidade para todos nunca foi tão importante em África 

colonial. Hoje, com várias adversidades sociais, é requeridr um ambiente aberto e sólido, com 

visão clara do local em relação ao central para a liberdade dos profissionais, assim como 

sistemas que funcionem para garantir o direito de saber sobre as culturas e práticas das 

pessoas beneficiárias.  

 

Já as escolas com melhores desempenhos estabelecem metas ambiciosas, são 

claras acerca do que os estudantes devem ser capazes de fazer, mas dão aos 

docentes a autonomia para definir que conteúdos e que tipo de ensino 

precisam de dar aos seus alunos. Muitas vezes alunos diferentes são 

ensinados da mesma forma. Mas as melhores escolas pedagogicamente 

aceitam a diversidade, usando práticas pedagógicas diferenciadas. No 

passado o ensino era centrado no currículo; no futuro, será centrado no 

aluno. (SCHLEICHER, 2016, [s.p]). 
 

Por fim, a sobrecarga aos professores continua a cada momento a aumentar e a piorar. 

Igualmente, não há oportunidade nem encorajamento de trabalho em conjunto, de aprender 

                                                           
58 PISA, significa Programme for International Students Assessment é a maior comparação internacional na área 

da Educação, conduzida em 65 países e economias e aplicada a uma amostra de mais de meio milhão de jovens, 

de três em três anos. Quando os resultados são divulgados, o mundo conhece quem melhorou, quem piorou e 

quem se destaca nestes rankings que testam a literacia matemática, científica e de leitura dos alunos aos 15 anos. 

(SCHLEICHER, 2016, [s.p.]).  
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uns com outros colegas, e que consequentemente melhore suas habilidades. Dessa forma, “O 

isolamento profissional limita o acesso a novas ideias e a soluções melhores [...] permite a 

existência e a permanência da incompetência em detrimento dos estudantes, dos colegas e dos 

próprios professores” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 20).  

Assim, podemos afirmar que a ofensiva do capital vem impondo uma gestão 

econômica de mercados desregulamentados em seu favor, desmontando as conquistas 

trabalhistas e sociais, reprimindo com violência as resistências populares e os movimentos 

sociais estudantis. Significa que os movimentos sociais sindicais não têm legitimidade de 

existir. A sua atuação é fraca ou quase inexistente. Por essas razões, muitos dos alunos já não 

vão à escola porque a escola não serve às expectativas de que quem estuda melhora a vida. 

Acrescenta-se a isso as desistências por ser uma escola à margem da consciência social dos 

alunos, considerando que “consciência significa [...] abrir-se aos outros no seu ir ao mundo, à 

realidade” (SIMÕES, 1979, p. 25). 

Como questões mal resolvidas, no sistema educativo moçambicano, a expansão 

educativa ocorreu com a precarização das condições da classe trabalhadora sob o pretexto de 

propriedade orçamental. Durante a guerra civil, o país vivia em condições precárias, daí em 

diante pela debilidade econômica, muitas vezes as reformas são implantadas sem verbas, com 

o que se admite que quem paga são os trabalhadores. Quer dizer, foi-se aumentando a carga 

horária, congelando salários e não contratando mais, mas ampliando cada vez mais a 

escolaridade59, conforme depoimentos de técnicos do MEC.  

 
O [...] forte crescimento do ensino Secundário não foi acompanhado pelo 

crescimento necessário em termos de recursos humanos e financeiros (salas 

de aulas, professores, livros, laboratórios, etc.). [...] esta realidade pode vir a 

ter um impacto negativo [...] no uso de professores do Ensino Primário para 

leccionarem no Ensino Secundário.  (SOVERANO; ASSALE; 

VOGELAAR, 2016, p. 13).  
 

Quer dizer, sem contratar mais ninguém, as vagas aumentam e o sistema continua 

funcionando do mesmo jeito. Com isso, acreditamos que as expansões são pagas com os 

professores no ativo. Mesmo quando se faz a reestruturação dos trabalhadores ou quando se 

diminui o número, os resultados exigidos continuam altos. Aliás, na educação básica 

moçambicana cumpre-se com uma exigência aos professores, o alcance da percentagem de 

                                                           
59 O que leva a ampliação da escolaridade obrigatória são as demandas sociais da população que quer estudar e o 

mercado de trabalho que exige maior formação.  
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80%60 do aproveitamento independentemente das condições locais e geográficas de cada 

região de onde se localizam as escolas. 

Portanto, é uma ocupação com poucos trabalhadores, cuja produtividade exigida é 

maior. Embora haja medidas positivas a considerar no sistema educativo moçambicano, 

sobretudo a ampliação da escolarização básica e a implantação da universidade para todos. 

Mais do que isso, há ausências e incumprimentos de planos de cargos e salários, há perda de 

garantias trabalhistas, tais como férias, previdências e assistência médica e medicamentosa 

oriundas dos processos de reforma do Aparelho de Estado. Por conta disso, tudo isto, tem 

tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego na 

educação pública estatal. 

Enfim, observando o cotidiano docente, podemos afirmar que “faltam-lhes condições 

de trabalho adequadas” (OLIVEIRA, 2004, p. 1140). Somadas a “métodos de domesticação 

ao invés de serem métodos de uma criação de consciência política” (SIMÕES, 1979, p. 10), 

não há o favorecimento de uma educação construtora de uma “sociedade mais justa e mais 

humana” (SIMÕES, 1979, p. 6).  

Dessa maneira, a precarização do trabalho incorre nas crises culturais abrangendo a 

crise dos valores ideológicos. Nota-se exatamente a valorização da competição, do 

individualismo. A solidariedade, a convivência e a cooperação acabam ficando à margem. 

Mesmo assim, a democracia republicana, que poderia ajudar a reivindicar direitos não é 

adotada e, com isso, nada favorece os pobres em políticas sociais, mesmo com discursos 

solidários, porque fica para o segundo plano o ideal de que “As escolas com colegiados 

constituem forças poderosas em prol de mudanças” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 

22).  

Sobre essas políticas, há que constatar que a reforma universitária também 

desestruturou as carreiras que existiam na escola. Na sequência, burocratizou o ensino, 

hierarquizou o poder e controle do trabalho docente (o chefe pune, desconta etc.). Por isso, 

nas universidades pautou-se pelas lutas colegiais, a não eleição direta dos diretores, 

igualmente, a não participação nos conselhos escolares, no grêmio escolar e, sobretudo, no 

CE, onde estão pais, alunos, professores (DAL RI, 2014). Assim, de forma falaciosa 

considera-se que o projeto político pedagógico resulta ou tem diretrizes de autonomia. Com 

                                                           
60 Na folha de Avaliação de Desempenho dos Docentes, no item respeitante ao Aproveitamento Pedagógico, os 

docentes com o aproveitamento mais elevado, recebem pontuação mais alta e os com o mais baixo ficam com 

menor pontuação. 
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isso, os pais que estão ou participam no CE não representam nem a metade dos pais, nem dos 

professores da escola.  

Em suma, o que vigora é uma democracia idealista e, por isso as pessoas não 

participam ativamente, porque alegadamente têm obrigações relativas aos seus trabalhos 

pessoais. Da mesma forma, outra fonte de desparticipação dos pais é que as atas são 

assinadas antes da reunião ocorrer. Igualmente, diz-se que os pais não entendem de avaliação, 

de educação e opinam somente para a organização de festas61.  

No que se refere ao neoliberalismo houve a passagem do governo colegial e 

democrático para um governo gerencial/empresarial das escolas. Isso, por conseguinte, trouxe 

ideias e práticas de fortalecimento das lideranças individuais, concentradas no cargo de 

diretor, realçando a competividade, eficiência, eficácia, liderança, qualidade total, 

descentralização. Aliás, isso se confirma no sistema moçambicano quando se refere que a 

“descentralização da gestão do sistema é uma grande oportunidade para melhorar a gestão da 

escola, reforçando o papel da comunidade e do conselho de escola, permitindo uma melhor 

supervisão e acompanhamento” (SOVERANO; ASSALE; VOGELAAR, 2016, p. 18).  

Portanto, na prática a questão da assembleia é uma questão mais formal do que real. 

Isso porque com o tempo e a partir da força do neoliberalismo houve acomodação. A retórica 

neoliberal resume o modelo de qualidade total, transformando as questões sociais, políticas 

em técnica, pois assinala o tom na modernização e introduz inovações a fim de controlar o 

corpo docente.  

Por isso mesmo, os termos racionalidade, eficácia e flexibilização traduzem o 

cumprimento de metas, a centralização do poder executivo, a ideia do gerente ou do gestor 

forte, o que aumenta o trabalho docente, aumentando igualmente às exigências de 

produtividade. Para tal,  

 

Uma melhor gestão implica um melhor controlo e responsabilização, sobre o 

que está acontecer dentro e fora da sala de aula (onde estão os professores e 

os alunos? Se as aulas começaram pontualmente? Se todas as crianças têm 

livros, cadernos e lápis? se o professor usa o livro? Procedimentos de 

substituição em caso de ausência de professores, entre outros aspectos). 

(SOVERANO; ASSALE; VOGELAAR, 2016, p. 17).  

 

Nesses termos, a escola pública foi colocada como espaço de socialização e de 

ascensão, dos mais ativos, porém não tem dimensões humanas, na relação entre prática e 

teoria. Isso mostra que na escola pública não há lugar para todos. Com isso difunde-se a ideia 

                                                           
61 Os órgãos são anulados pela centralização, hierarquização e falta de participação. Mas a participação não 

significa que os pais vão entrar na sala para dar aulas - há tecnocracia. 
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de que quem fracassa é um indivíduo que não se preocupa e que não investe em si mesmo. 

Por essa razão, hoje há muitos formados cursando pós-graduações. Isso acontece pela “[...] 

desvalorização e desqualificação da força de trabalho, bem como sobre desprofissionalização 

e proletarização do magistério [...]” (OLIVEIRA, 2004, p. 1128). 

Enfim, a escola capitalista tem projeto capitalista e divulga a ideia da meritocracia. 

EM razão disso, constatamos uma contradição, porque a escola aponta uma necessidade de 

cumprir sua função social e humana, a qual não é permitida de cumprir. E como resultado há 

evasão escolar elevada com vários significados, na cidade ela, a escola foi concebida para 

atender filhos da classe média.  

Por essas razões que muitos afirmam que a escola não tem significado para as pessoas, 

porque exatamente está longe de materializar o princípio pedagógico de que “ninguém educa 

ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão” (SIMÕES, 1979, 

p. 17), daí a razão da não coisificação humana porque o homem está em permanente ação 

dinâmica.  

Além disso, os problemas da escola pública são o financiamento, o investimento, a 

infraestrutura deficiente, a má formação dos professores que são precarizados – observe que 

não se trata apenas de um problema de gestão. Nesses termos, se definimos a escola pública 

pelo fato de ela ser do público, precisamos reconsiderar que talvez não exista escola pública, 

ela é estatal e é organizada, regida pelo Estado, seja na federação, no Estado ou no município. 

Portanto, a escola pública deve ter no governo sua gestão e participação real da escola, porque 

o povo não tem nenhum ponto de vista sobre a escola. As alterações constitucionais acabam 

com os direitos sociais, quando a educação superior deixa de ser gratuita.  

Com essas políticas, os conflitos na área da educação estão aumentando. Nota-se 

maior precarização do mercado, flutuação das contratações, racionalidade, flexibilidade 

neoliberal. Por isso, o teto salarial é de pobreza e nem mesmo a aposentadoria acompanha a 

evolução salarial. Portanto, tudo está condicionado com as perspectivas do BM, de que o 

salário não melhora o rendimento da qualidade da educação, pois com suas pesquisas, o BM 

admite apenas os insumos, material didático, computadores e contratação de serviços 

terceirizados (HADDAD, 2008). Além do mais, há perda efetiva da autonomia pelos 

professores. E aí,  

 

a profissionalização aparece nesse contexto como uma saída defensiva dos 

trabalhadores da educação aos processos de perda de autonomia no seu 

trabalho e de desqualificação [...] o trabalhador que perde o controle sobre o 

processo de trabalho perde a noção de integridade do processo, passando a 
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executar apenas uma parte, alienando-se da concepção. (OLIVEIRA, 2004, 

p. 1133-4).  
 

Com isso, nas universidades hoje ocorre á falta de liberdade de cátedra, não só de 

autonomia e do conteúdo das matérias, também de indicação dos seus sucessores/discípulos; 

autonomia significa ter exatamente o controle sobre a produção e a mediação do 

conhecimento.  Hoje, as agências definem o que produzir, quando e onde. São justamente as 

“novas exigências de formação, que apontam para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e comportamentais, em substituição a modelos de qualificação calcados no 

treinamento e na especialização” (OLIVEIRA, 2004, p. 1138). 

E por conta disso, em Moçambique numa avaliação ao PEEC 2006/-2010/11, 

constatou-se um grande avanço em relação à formação de professores, mas persiste a questão 

da qualidade e ainda se questiona a relevância dos programas de formação dos professores, 

para além da centralidade da formação no formador e o desvirtuamento dos conteúdos à 

realidade moçambicana (SOVERANO; ASSALE; VOGELAAR, 2016).  

Por isso, nota-se a mercantilização da educação, pois antigamente vigorava a produção 

da ciência e da cultura, discutiam-se textos clássicos e havia mais tempo para as formações; 

atualmente, a educação é pragmática e utilitarista de acordo com as demandas no mercado, 

contado a partir das parcerias público-privadas.  

Por um lado, embora sejam os salários relativamente melhores no ensino superior, por 

outro, a perda da autonomia é para todos. Dessa forma, aceleram-se cursos à distância e a 

formação presencial de curta duração, o que em parte reflete a condição capitalista 

dependente do país. Também a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão traduz a 

compreensão da qualidade total. Com isso, a progressão deve obedecer à titulação e ao mérito 

acadêmico em detrimento da seleção via curricular/concurso público. Há necessidade de 

valorização da academia e dos conhecimentos de alto nível produzido no âmbito universitário, 

sem afastar os professores críticos. Há criação de agências de financiamento, fundações para 

seguirem-se as normas dessas agências.  

Por vezes, deixa-se de lado o potencial humano, pois é “o indivíduo, a longo prazo, 

quem ditará o tom, quem propiciará o desenvolvimento real na sociedade” (DORIS 

LESSING, 1986, p. 17 apud FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 23). Desse modo que as 

reformas devem priorizar o desenvolvimento profissional. 

Em razão disso, há precarização da saúde dos trabalhadores, abandono por falta de 

saúde, ameaças, stress, doenças, falta de plano de vida própria e tudo isso pela não garantia 

salarial atempada aos professores. A não abertura de vagas nas creches, que se supõe 
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contribuir na qualidade pela extensão da escolaridade obrigatória, faz com que esse serviço 

não seja considerado público.  

Há igualmente o problema das infraestruturas, com falta de carteiras nas escolas e de 

salas de aulas adequadas. As reformas não criaram oportunidades de acessibilidade para 

milhares de crianças com necessidades educativas especiais. Isso tudo se alía à flexibilização 

na contratação de profesores e compromete drásticamente a qualidade de ensino. Sobre isso, 

apenas há justamente avanços na “flexibilização dos contratos de trabalho e das legislações 

social e trabalhista, a queda nas taxas de sindicalização e o reduzido número de greves” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1138). 

Esse modelo de reforma conservadora, também passa pela criação de instâncias 

aparentemente mais democráticas de gestão (eleição de diretores e constituição dos 

colegiados) e sucede-se à concessão autônoma das universidades e ao reconhecimento 

sindical. Perde-se o direito à greve e à organização sindical. Diminuiu-se a combatividade em 

defesa da Educação pública e, com isso, os professores não se reconhecem como inovadores 

da educação.  

Igualmente, o estatuto da carreira docente rebaixa a titulação dos docentes 

universitários e as conquistas alcançadas só funcionam para os níveis primário e secundário. 

A remuneração ou gratificação deve obedecer a sua produtividade ligada ao departamento de 

avaliação da qualidade de educação e ao ministério de ensino superior ciência e tecnologia 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade no Ensino Superior e de Acreditação 

periódica de programas, a ser feita pelo Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade em 

instituições públicas e privadas moçambicanas (Domingos, 2010), assim como a 

CAPES/CNPq (caso brasileiro), a fim de os professores serem avaliados em critérios 

quantitativos pela imposição da parceria com empresas privadas. Com isso, o Estado permite 

a intervenção do mercado.  

Por isso, a carreira é tida como pressuposto da autonomia. Mas o incongruente, as 

reformas na “organização do ensino [...] tendem à padronização de importantes processos, tais 

como o livro didático, as propostas curriculares centralizadas, as avaliações externas, entre 

outras” (OLIVEIRA, 2004, p. 1134). Na sequência, existe a adequação da atividade do 

professor a empreiteiro que deve adequar a sua atividade ao projeto de financiamento 

concebido. Para tal, há fragmentação da carreira (licenciado, mestre, doutor, catedrático ou 

livre docente e titular). Há orientação de alunos com bolsas ou sem bolsas. Trata-se de um 

segmento administrativo, jurídico e de mérito acadêmico e, portanto, uma avaliação baseada 

na avaliação. Igualmente, há tipificação – professor que dá aula na graduação ou na pós-
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graduação – e exatamente não basta ser doutor, tem que fazer publicações e desenvolver 

projetos comunitários de responsabilidade social.  

E por essas orientações, quando os alunos ingressam são distribuídos aos orientadores 

em função da titulação dos docentes. E por fim, os professores devem competir para 

financiamento para as suas pesquisas de modo a elevarem o status de suas instituições e se 

não estiver naquela escala, ou patamar, a internacionalização vai se perder e 

consequentemente, não será possível ter mais auxílios (DAL RI, 2014), o que se constitui um 

desafio permanente para as escolas. 

 

4.4 Desafios e perspectivas globais sobre a organização da escola secundária para o 

desenvolvimento da gestão escolar 

 

Cada vez mais, estamos numa fase em que a escola é submetida a uma relação estreita 

ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento da democracia liberal, participando na 

produtividade e no crescimento econômico para a melhoria da qualidade de vida e a 

consolidação dos valores democráticos. 

Na forma capitalista de produção, a escola é submetida à exploração e dominação das pessoas, 

sendo que a organização escolar que procura humanizar deve “[...] proporcionar uma escola prazerosa, 

reconstruída em bases culturais e esportivas: dança, música, pintura, escultura, artes gráficas e 

plásticas [...]” (BRITO, 2009, p. 244).  

Porque no nosso entendimento nenhuma política educativa terá impacto aos dirigidos se ela 

não significa nada para as suas vidas. Mais do que isso, também no sistema educativo a educação é de 

qualidade quando a qualidade vem dos atores envolvidos, da avaliação interna das suas práticas. 

Assim como quando os alunos alcançam os seus objetivos propostos, quando as escolas se centram nas 

necessidades dos alunos com a finalidade de oferecer oportunidades de aprendizagem de forma ativa e 

cooperativa. 

Significa a busca de experiências ricas, com vínculos com a realidade para que de maneira 

séria se fortaleçam os talentos individuais e os diversos estilos de aprendizagem desempenhando de 

forma competente. 

Portanto, como a “[...] prática humana é uma prática de transformação, de construção da 

cultura, de transformação do mundo e de si mesmo [...]” (WITTMANN; KLIPPEL, 2010, p. 153), é 

preciso considerar as condições que levam ao tal processo, tais como as instalações, os equipamentos, 

a biblioteca, o laboratório e a informática, a qualificação e o plano de carreira dos professores como 

uma política de melhoria das condições de trabalho; significa admitir avaliação externa conjugada com 

a avaliação interna. Por isso,  
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[...] qualquer mudança numa organização passa, necessariamente por uma 

mudança na cultura da mesma e, como consequência, nos valores e crenças 

das pessoas nela envolvidas. Salas de aulas, auditórios, computadores e 

projetos são objetos inanimados cuja existência não possui condão de levar 

qualquer organização à modernidade, se os operadores destes objetos não 

estiverem comprometidos com a nova missão da organização. (GUILLON; 

MIRSHAWKA, 1994, p.357) 
 

Com efeito, “Os professores são ao mesmo tempo o início e o fim de qualquer política 

pública, sendo sua a decisão de assumir os princípios e os encaminhamentos que estas 

trazem.” (HENTGES; KEHLER, 2006, p.105), pois os avanços das propostas curriculares 

dependem sobremaneira da modificação das práticas pedagógicas na sala de aulas.  

Embora se reconheça a importância da vontade política, a ação pedagógica é que a 

garante no sentido da efetivação de qualquer política educacional seja de promoção 

automática – por ciclos de aprendizagem no ensino básico –, seja de progressão parcial no 

ensino secundário, quando a aprovação se vincula a determinado nível e não pode exceder 

duas disciplinas desde que o aluno seja regularmente inscrito e cumpra as suas obrigações de 

frequência no mínimo de horas exigidas por lei.  

Acima de tudo, os professores devem apostar na formação continuada na escola 

buscando horas complementares a sua carga horária semanal para estudos individuais e em 

grupos de disciplina e para reuniões de programação com vista a discutir práticas educativas 

mal sucedidas, apresentando cronologia de recuperação de aulas perdidas, ou de atendimento 

de alunos com dificuldades, o que, de fato, tornaria os professores cada vez mais sujeitos 

ativos da sua prática.  

Assim, a formação continuada do “[...] grupo revela-se como condição básica para a 

continuidade do processo [...]” (HENTGES; KEHLER, 2006, p. 109). Porém, a princípio, o 

caráter político da administração e da gestão escolar se manifesta da seguinte forma:  

 

Os sujeitos afirmam, propõem ou expressam pontos de vista que consideram 

verdadeiros, justos ou sinceros, mas que podem ser criticados e refutadas 

pelos  demais participantes da comunicação; todos os sujeitos são ouvintes e 

falantes, isto é, todos devem escutar o que os demais têm a dizer, como 

também têm direito de exporem suas opiniões; tudo isso ocorre num clima 

de cooperação, sem ameaças, sem constrangimentos, sem autoritarismos, 

enfim, num clima de democracia participativa. (BOUFLEUER, 2001, p. 

96-97 apud HENTGES; KEHLER, 2006, p. 110)  
 

Em outras palavras, a organização da escola deve contribuir na flexibilidade e 

diversificação de práticas, visando adequá-las à natureza de cada problema. Deve haver 

abertura para incorporar inovações, mas também, deve haver postura crítica em relação ao 

modernismo educacional e à preservação do que dá certo, em virtude de basear-se no 
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compartilhamento de decisões entre os agentes internos da escola e da comunidade. Porque 

“[...] os meios não podem desfazer, negar/e ou impedir a razão de ser da escola. Os meios da 

escola não podem transformar os sujeitos em objetos, para formar sujeitos” (WITTMANN; 

KLIPPEL, 2010, p. 153).  

Por isso, a eficácia da escola está associada a uma condição de natureza não apenas 

administrativa, mas, principalmente, pedagógica e fortemente orientada para a valorização do 

desempenho qualificado e experiente tanto da equipe escolar, quanto dos alunos. Se os 

gestores escolares são pessoas qualificadas para assumir essa condição devem promover a 

libertação de energias e iniciativas dos membros da comunidade escolar, propiciando 

ocasionalmente, a revelação de outras lideranças, de modo a aproveitá-las efetivamente, na 

realização do projeto político-pedagógico.  

Portanto, isso implica em uma mudança da questão conceitual do administrador para 

gestor, quer dizer:  

 

Administrador escolar refere-se aquele que alimenta o processo e busca 

atingir as metas a ele delegadas por aqueles que nele confiaram o cargo de 

administrador, dirigir a escola; e gestor, como aquele que lidera 

comportamentos e ações, que compreende o ambiente em que está inserido, 

que possui a capacidade de evitar possíveis erros futuros, que consegue 

projetar ações e resultados favoráveis ao empreendimento no qual todos 

estão envolvidos. [...] um planeia estrategicamente e outro, taticamente. 

(LUCK, 2007 apud MARINS, 2009, p. 226) 
 

Sem dúvida, de acordo com Alonso (1976, p.135), "[...] a introdução de novos 

recursos no ensino, decorrentes esses do desenvolvimento da tecnologia moderna, trouxe 

como consequência mudanças nos modos de proceder dos professores, na posição dos alunos 

no espaço [...] na organização geral do trabalho escolar [...]". Assim, a ação dos gestores 

escolares também deve oferecer treinamento em serviço aos professores; precisa envolver a 

equipe docente e controlar a efetividade das decisões relativas ao conteúdo e à metodologia de 

capacitação a ser adotada.  

Porém, o ambiente da escola deve ser eficaz incluindo uma organização que favoreça 

as oportunidades de aprendizagem e um grau adequado de pressão e de apoio à obtenção do 

sucesso acadêmico. Para tal, os currículos em políticas de progressão automática ou contínua 

obedecerão ao princípio da equidade entre as unidades curriculares entre todas as disciplinas. 

Igualmente, a gestão do tempo na eficácia da escola será tanto maior quanto mais tempo for 

dedicado às atividades-fim. Isso significa que o sucesso da organização da escola traduzir-se-á 

nas atividades diretamente focalizadas na aprendizagem dos conteúdos curriculares, na 
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autoconfiança dos alunos e na promoção do convívio com a comunidade escolar, numa 

atmosfera solidária da escola, sem prejuízo, obviamente, da importância das atividades.  

Provavelmente, a eficácia da escola fica ameaçada quando se estabelecem objetivos 

muito amplos, ambiciosos e genéricos. É fundamental que se proponham objetivos claros e 

factíveis para que alunos e professores compreendam como poderão ser alcançados e 

avaliados, desenvolvendo conhecimentos acadêmicos e para a vida social dos alunos. Há 

estabelecimento de expectativas em relação ao sucesso dos alunos reconhecendo que os 

alunos são capazes de atingir aos objetivos de aprendizagem por eles estabelecidos, com a 

implicação dos discentes nesse processo.  

Trata-se da aplicação dos princípios da educação inclusiva para que as diferenças 

possam e devam ser aproveitadas como oportunidades de partilha e enriquecimento do ato de 

ensinar e aprender coletivo dos envolvidos na escola. O acompanhamento do progresso e a 

avaliação do aluno também devem ser contínuos e, certamente, só serão viáveis se os 

objetivos de aprendizagem forem, também, claros e limitados a um conjunto de habilidades, 

conhecimentos e atitudes que possam ser identificados e trabalhados pelo grupo escolar, sob a 

organização da escola e do docente.  

Nesse sentido, a autonomia significa a escola constituir-se ou reorganizar-se de acordo 

com a sua realidade social juntamente com as comunidades, discutir assuntos relativos à 

escola, sobretudo, as propostas curriculares centrais, buscando formas avaliativas mais 

enquadradas com a realidade das escolas. Da mesma forma, as decisões da escola sobre a 

aprendizagem dos alunos não são matérias específicas dos professores e da direção da escola, 

mas resultam da negociação entre a comunidade escolar e a comunidade educativa. Constitui-

se, como se observa, uma ferramenta não só do CE, mas do interesse da organização e gestão 

popular.  

Nos termos apontados, avaliação escolar não será apenas baseada em recortes de aulas, 

através das provas regionais ou nacionais delegadas, isto, em respeito a critérios 

economicistas do mercado do trabalho, para apenas quantificar, salvo da avaliação como 

processo em desfavor da exclusão na aprendizagem, consubstanciando avaliação continuada. 

Aliás, já se reconheceu que a avaliação ou progressão continuada constitui um avanço em 

relação às “[...] estruturas arcaicas, burocráticas e excludentes de ensino [...]” (HENTGES; 

KEHLER, 2006, p. 103).  

A combinação dessas duas ferramentas (qualitativa e quantitativa), ou, simplesmente, 

a avaliação como processo deve ser um compromisso geral da sociedade no sentido de dar 

valor a quem merece para uma determinada posição. Representa, também, um debate que 
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amplia a manutenção das inscrições escolares e a permanência na escola sobre as evasões, 

como uma garantia para não reprovar alunos na escola; o que configura uma decisão justa e 

democrática.  

Isso implica na problematização acerca da nota do aluno, costumeiramente 

considerada como único critério de avaliação de modo que esta substituída, passando a serem 

considerados, também os "[...] relatórios de aprendizagem dos alunos [...]” (HENTGES; 

KEHLER, 2006, p.107), onde o aluno assume os seus fracassos. Assim, haveria 

oportunidades de trabalhar com as dificuldades para recuperar o que não foi consolidado ou o 

que dificulta.  

Entendemos que administração educativa deve ser facilitadora, pois a eficácia da 

escola requer apoio das estruturas hierárquicas superiores, mas associa-se também a um 

padrão de relacionamento institucional em que as tais estruturas atuam como facilitadoras e 

provedoras dos recursos técnicos de que a escola necessita para alcançar melhor a qualidade e 

não como meras instâncias formuladoras do conteúdo e das estratégias de provisão da 

assistência técnica à margem das escolas.  

Recapitulando: a participação da comunidade nas escolas secundárias de Moçambique, 

faz com que todas as decisões organizacionais auxiliem a participação dos pais e da 

comunidade. Estes devem compartilhar objetivos da escola e possuem, naturalmente, 

expectativas de sucesso acadêmico dos alunos, com o que podemos constatar a importância 

desse envolvimento. Reconhecer os direitos humanos e os deveres e direitos de cidadania 

evocados na CRM e nas leis do sistema educativo implica que o que está em jogo é ao alcance 

de oportunidades educativas para promover a igualdade no acesso aos bens sociais e culturais 

para todos, procurando manter o respeito ao bem comum, o protagonismo da cidadania e a 

responsabilidade no âmbito públicoprivado.  

É exigido, ainda, o combate a todas as formas discriminatórias no acesso e sucesso 

educativo para o respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito e aos princípios 

republicanos do período pós-independência nacional valores assumidos em 1975.  

Nessa perspectiva, a escola de excelência educativa, ou para que a escola seja eficaz 

precisará que o gestor tenha como responsabilidade “[...] preparar as condições, estimular e 

organizar a mudança ao invés, de simplesmente executar medidas e decisões relativas a ela 

[...]” (ALONSO, 1976, p. 6). Deve se aproveitar criativamente nas experiências positivas dos 

diferentes modelos de organização escolar propostos pela comunidade educativa, e ainda, ser 

capaz de forma criativa e inovadora e democrática conceber e prestar um serviço educativo 

que satisfaçam às demandas da sociedade. Assim, a configuração da escola é um elemento 
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importante no estudo organizacional da escola no entendimento da estrutura social e dos 

elementos que integram a escola.  

É assim que na definição da escola como categoria de pesquisa em educação, Lima 

(2008) formula os tipos ideais no reconhecimento da agenda central de formalização das 

ações e da racionalização instrumental. Por isso, ele vê a escola como um objeto complexo e 

polifacetado, colocando vários entendimentos que no seu conjunto interferem na vivência 

cotidiana da escola, moldando as relações de trabalho entre professor-aluno, escola-

comunidade, comunidade escolar-equipe de direção e equipe de gestão-outros níveis 

superiormente hierárquicos (como exemplo desses níveis, podemos citar em Moçambique o 

MEDH, SDEJT, DDE e CM, embora este último não tenha ação notória). 

Baseado na ação dos sujeitos, Lima (2008), autor da sociologia das organizações 

agrupa a escola da seguinte maneira: a) escola como categoria jurídico-formal, b) a escola 

como reflexo, c) a escola como invólucro, d) a escola como coleção, e) a escola como 

mediação e, f) a escola como organização em ação.  

No nosso entendimento, a última categoria, a escola como organização em ação, 

chama atenção sobre os vários significados que a escola pode representar em várias épocas e 

perspectivas de governo e de abordagem macro, meso e micro. Por consequência disso, a 

escola como organização não deve ser apenas reduzida a organização formalmente, 

hierárquica e administrativa e, nem tão pouco às descrições interativas em sala de aula, mas 

sim de todos no seu protagonismo. Quer dizer, olhar a escola numa relação de interseção com 

a perspectiva macro das políticas públicas e no endossamento meso e micro para perceber as 

relações de poder estabelecidas, para além do organograma, que é estático, não promovendo 

uma educação voltada para a cidadania. 

Hoje, a organização dos sistemas educativos na tentativa de superar a tradição 

positivista e funcionalista de corte neoliberal a nova identidade do administrador da educação 

filia concepções técnicas e o comprometimento sociopolítico, isto é, “compromisso político 

conjugado com a formação técnica [...] compartilhando-a com as exigências éticas e políticas 

da intelectualidade educacional” (SANDER, 2007, p.62).  

Surpreendentemente, na era contemporânea, revelam-se muitos desafios globais à 

organização da escola secundária, sobretudo, na resolução dos grandes problemas da 

humanidade em que a escola está inserida. Da escola exige-se prestar o seu testemunho, desde 

a globalização que modifica as relações sociais entre culturas e sociedades, os problemas 

relacionados ao meio ambiente, sobretudo, as alterações climáticas, a pobreza estrutural que 

mina o progresso social tornando-o endêmico, o desenvolvimento acelerado e crescente das 
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cidades e seus impactos, a revolução tecnológica imposta pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), o desenvolvimento emergente da sociedade do conhecimento, as 

questões do gênero e a convivência geracional, a proteção e a promoção das liberdades 

individuais, tais como os valores da liberdade, da democracia e da justiça social e ainda, os 

problemas de crescimento populacional. 

Bevilaqua (2011), por exemplo, sistematiza algumas categorias valorativas que podem 

comportar as escolas do século XXI. Trata-se de um século marcado por profundas 

transformações do capitalismo, que devem acompanhar o progresso social e econômico da 

sociedade contemporânea, onde “[...] o capital não pode subordinar-se à ciência, à tecnologia, 

ao trabalho e aos processos educativos [...]” (BEVILAQUA, 2011, p.172), sendo que a escola 

e, sobretudo a secundária não deve prescindir primeiramente da: 

a) planetaridade em que se vê a terra como um novo paradigma que entra para as 

políticas educativas, colocando o conceito de cidadão em evolução para um campo mais 

amplo a olhar pelos problemas ambientais que são gerados a cada momento pelo valor da 

acumulação e favorecendo o novo conceito de cidadania emergente em contraste ao cidadão 

global;  

b) sustentabilidade do sustento da economia ou do trabalho assalariado que se resigna 

da ecologia e da educação sustentável para a sobrevivência humana, das instituições públicas 

e do planeta;  

c) virtualidade o que tem a ver com o uso dos meios digitais na educação como 

mecanismo de massificação do conhecimento científico e tecnológico como uma 

oportunidade da educação para todos em qualquer lugar;  

d) globalização o que já modificou os processos e as práticas da educação, ou seja, a 

política, a economia, a cultura e a história. Trata a busca do contemporâneo entre o 

considerado retardado, o local para imprimir nova dinâmica de contato entre o global e o 

local, a glocalidade comunitária e urbana;  

e) trandisciplinaridade remetendo a vários sinônimos o termo transculturalidade, 

transversalidade, multicularidade, complexidade e holismo etc., enfim, quando o assunto é 

escola e, sobretudo, uma escola não discriminatória na etnia, na cultura e no gênero, uma 

escola que valoriza as orientações dos grupos, alunos, professores, comunidades e direção e 

são convocados no projeto de desenvolvimento da escola; e, por último, a  

f) dialogicidade onde a escola e a educação são proprietária da escuta e crítica, de 

avanços e recuos condicionados pela dialética ou observação do outro (BEVILAQUA, 2011). 
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Em seguida, os desafios e perspectivas da educação moçambicana passam pelo 

investimento nos recursos humanos que, usualmente, são relativos ao desenvolvimento da 

educação na África Subsaariana no século XXI. De maneira idêntica, tornam-se mais 

acirrados com a cobertura da escolaridade primária, como fator importante para garantir que 

todas as crianças em idade escolar alcancem as oportunidades de ingressar e completar o 

ensino primário de qualidade aceitável. Esse compromisso, inicialmente pressupõe uma 

procura crescente pelo ensino secundário do primeiro e segundo níveis à medida que maior 

número de alunos que concluem a escola primária cresce pela procura desse ensino.  

 

Diferenças de história, geografia, cultura e escolhas políticas deram como 

resultado uma grande divergência nas trajetórias de desenvolvimento 

educacional e econômico. Segundo, o ensino secundário – incluindo o 

ensino técnico e profissional de nível secundário – está intimamente ligado 

com outras partes do sistema educativo, com o ensino primário, para baixo, e 

com o ensino superior, para cima. (BREGMAN, 2007, p. 6) 
  

Desse modo o ensino secundário moçambicano deve procurar inverter os problemas 

da África oferecendo uma educação para a humanização que compreende: i. melhorar e 

desenvolver uma estrutura política que lhe permita, simultaneamente, expandir o acesso, 

aumentar os padrões de equidade e melhorar a qualidade em respeito às políticas e às 

orientações globais, como EPT (Jontiem, 1990), Declaração de atendimento à universalização 

do ensino básico (Nova Delhi, dezembro de 1993), Fórum de EPT (Dakar 2004), Metas do 

Desenvolvimento do Milênio (2015), Agenda 2025 – a flexibilidade e a descentralização 

administrativa e política são os elementos principais das reformas da gestão; ii. a 

consciencialização crescente para os problemas como HIV/SIDA e outros riscos de saúde; iii. 

mudança do paradigma de formação no ensino secundário, isto é, não apenas para a seleção 

de candidatos para o ensino superior, mas, também, para a promoção dos valores 

democráticos, culturais de cidadania e participação para o desenvolvimento econômico e 

social, combinados com o crescimento demográfico dos jovens e da população em geral, 

como políticas específicas para promover um estilo de vida melhor e aumentar o potencial 

produtivo dos jovens e suas famílias; iv. reorganizar a maneira como o ensino secundário é 

gerido, disponibilizado e financiado (BERGMAN, 2007). Porém, “[...] a estrutura e a 

organização da distribuição do serviço no ensino secundário são, com frequência, 

dispendiosas e mal geridas [...]” (LEWIN, 2006; MINGAT, 2004 apud BREGEMAN, 2007, 

p. 4).; v. inverter os níveis de aprendizagem que são baixos, onde a repetição e o abandono 

são altos, com índices de maior rácio-professor aluno, através da melhoria do ensino primário. 

De acordo com o autor acima citado “[...] entre 1990 e 2004, o rácio médio aluno/professor na 
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África Sul Saariana aumentou de 22:1 para 29:1. Com rácios professor/turma que 

frequentemente excedem 2:1, as turmas com 50 ou mais alunos são cada vez mais comuns 

[...]” (BREGMAN, 2007, p. 4). vi. formação quantitativa e qualitativamente de Professores e 

Diretores da Escola Secundária centrada nos objetivos e métodos de ensino de escola de 

massas para o aumento da responsabilidade de gestão com base na escola; vii. gestão 

adequada à participação na atividade econômica da África e global do século XXI, 

impulsionada pela tecnologia; viii. superação das desigualdades de gênero no nível 

secundário; ix. a ênfase da educação como elemento-chave da política de desenvolvimento 

nacional, permitindo que as crianças em idade escolar vão à escola e a criação de valores 

morais e coesão nacional em uma sociedade multiétnica; x. clarificação do papel do governo 

nos gastos como na quantidade de recursos disponíveis e ainda, na escolha de políticas 

baseadas em evidências pragmáticas, eficiência no uso dos recursos públicos e sua afetação à 

novos alunos que têm, em termos de custo eficiência; xi. “A direção e liderança do governo é 

importante para acelerar e sustentar o progresso e garantir a igualdade; todavia, a 

descentralização e a autonomia local são consideravelmente prometedoras [...]” (BREGMAN, 

2007, p. 49); xii. Incentivo as parcerias público-privado são essenciais para mobilizar os 

recursos necessários para o ensino secundário, estimular o apoio das comunidades e garantir 

que o ensino secundário responda efetivamente às expectativas das comunidades locais e do 

pensamento dos líderes nacionais africanos.  

Quanto à ligação da escola secundária com as autoridades locais comunitárias e, 

sobretudo, as Municipais, Moçambique possui enquadramento jurídico através do Decreto 

n°33/2006, mas, até ao momento, os municípios não têm ainda nenhuma intervenção em 

termos de aplicação de suas receitas para a educação, o que torna as escolas secundárias mais 

burocráticas e de financiamentos centralizados. Todo funcionamento depende apenas do 

governo central, o que não permite que a escola angarie fundos ou então que haja partilha de 

responsabilidades entre distritos, municípios e o governo central nos fundos para a educação, 

sobretudo para atrair residentes por meio da oferta de oportunidades de escolaridade básica e 

secundária.  

O problema resulta nos recursos centrais destinados à educação estarem submetidos a 

flutuações financeiras em razão de a receita tributária aumentar em períodos de expansão 

econômica e diminuir em períodos de recessão econômica.  

Ademais, como não existe uma vinculação legislativa dos vários níveis 

administrativos do Estado para o financiamento da educação, os municípios não possuem uma 

proposta alternativa de gestão escolar de apoio à política educativa, elaborada pelo governo 
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provincial e nacional e que apoie a democratização da escola, bem como que seja capaz de 

apoiar a resolver vários problemas, mesmo conhecendo às condições de funcionamento das 

próprias escolas para proporem à mudança dessa situação que leva à exclusão de alunos pela 

repetência escolar.  

Isso não permite acompanhar e apoiar o trabalho das escolas, dos professores, 

deslocando exclusivamente a responsabilidade pela qualidade de ensino à instituição escolar, 

ou seja, investimento em uma política de articulação da escola no direito universal. Além 

disso, não existe acompanhamento do desempenho dos alunos, distribuição de material 

didático e participação das comunidades em forma de campanhas para que os pais mandem os 

seus filhos para a escola. A escola não recebe ajuda para resolver pequenos problemas, que 

podem inibir os alunos de frequentá-las independentemente da sua condição social. A escola, 

consequentemente, não discute com os pais na comunidade a questão de valores da escola.  

Portanto, olhando pela trajetória da história da organização escolar, vemos que houve 

incidências de um movimento de transição política e democrática da sociedade moçambicana 

abrindo um momento da democratização da sociedade e das instituições no geral. Sendo que 

as práticas da organização escolar e da gestão dependem do norteamento político, o que dá 

consistência, direção e compromisso ao sistema educativo na prática pedagógica, porque é 

através da “[...] escola que se busca manter o equilíbrio entre o passado dessa sociedade e o 

que se objetiva para o seu futuro [...]” (MARINS, 2009, p.222).  

Reconhecendo o caráter produtivista que o novo liberalismo impõe como ideologia de 

pensamento, que prima pela autonomia moral, política e econômica da sociedade civil em 

oposição à concentração do poder político, “[...] a escola é uma instância social indispensável 

e insubstituível para a maturação do fator conhecido como atualização histórica das pessoas e 

sua integração na cultura de seu tempo e de seu espaço, o que se constitui uma necessidade 

especificamente humana [...]” (WITTMANN; KLIPPEL, 2010, p.151).  

Com isso, a escola secundária oferece condições objetivas na construção social de 

conhecimentos para a inscrição original e autônoma dos sujeitos na vida social. Aliás, a escola 

é o lugar ideal para promover o desenvolvimento e a aprendizagem, capacitando os alunos 

para se inserirem na comunidade, se realizando pessoal, social e profissionalmente.  

Por isso, o debate sobre o papel da administração da educação na atual conjuntura é 

conflituoso devido ao confronto entre forças de tradição positivista e apoiadas na orientação 

taylorista e funcionalista por um lado, incluindo os neoliberais e a congregação de orientação 

interacionista de natureza sócio histórica, que se revela nos estudos de base marxista, 

fenomenológica, existencialista e anarquista (SANDER, 2007). 
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Além disso, vários teóricos de estudos da administração escolar aprofundam os 

debates sobre a essência administrativa da escola no século XX, sobretudo, a partir dos anos 

80, que enunciam o rumo de abordagem de administração do consenso para administração do 

conflito62. Nessa perspectiva democrática da administração ou gestão escolar, há uma 

concepção crítica que adota a participação ativa como estratégia política pedagógica da 

organização escolar, priorizando-se desta maneia a dimensão política sobre a técnica e, 

consequentemente, o ato pedagógico sobre o empresarial. 

Enquanto isso, dentre os desafios da política educativa moçambicana destacam-se, o 

combate à pobreza que constitui a grande dificuldade no progresso educacional, pois ela não 

envolve apenas a ausência de dinheiro e acesso a recursos materiais, atinge proporções 

irremediáveis de cidadania. Isso porque nas famílias pobres e menos escolarizadas, nem o 

Registro de Nascimento das crianças constitui prioridade dos pais, e, em virtude disso, limita 

o acesso ao ensino em idade ideal. Isso, também, exclui as crianças de pertencerem 

legalmente às famílias, e no Estado perdem a beneficiação de programas de proteção social e 

a outras proteções legais, e por fim, pode-se entender que, uma geração inteira fica sem o 

direito a ter e exigir direitos. Quer dizer, a falta de educação limita, consequentemente, a 

capacidade política de agir e de saber pensar por si, se auto-organizar, reivindicar e intervir 

em defesa de melhores condições de vida.  

Portanto, a organização escolar em situação de pobreza configura-se em uma 

qualidade baixa de aprendizagem dos alunos, pois a tendência é a reprodução de 

desigualdades sociais, o que é diferente em escolas de famílias com uma renda elevada e pais 

esclarecidos que, proporcionalmente, poderão ser dominantes nas suas atuações.  

Nesse sentido, o desafio da escola secundária moçambicana na sua organização deve 

incidir fundamentalmente a sua atenção especial na: a) redução da repetência e da evasão; b) 

expansão do acesso para as áreas rurais onde mora a maioria da população; c) melhoria da 

qualidade de gestão escolar, alocando recursos para dar relevância às escolas públicas 

secundárias (incluindo o curso noturno e as salas anexas); e d) financiamento da escola 

secundária e abertura ao funcionamento e apoios às iniciativas e a comunidade local para dar 

capacidade de intervenção e decisão local nos problemas de equidade, gênero, repetências e 

                                                           
62 Nessa perspectiva, Sander (2007) sistematiza as contribuições de vários autores da seguinte maneira: Arroyo 

(1983) discute administração da educação como processo político em oposição ao processo tecnocrático; 

Wittmann (1983) propõe a administração da educação como prática transformadora face ao autoritarismo 

burocrático; Frigoto (1984) concebe o ato educativo como prática política e social ao contrário da concepção da 

educação como fator de produção econômica e, finalmente, Cury (1983), assim como Gadotti (1983), que em 

conjunto, propõe um paradigma de administração da educação como processo democrático em contraste a 

administração burocrática.  
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desistências de alunos de famílias pobres. Como se observar, trata-se de uma espécie de 

micro-políticas educativas básicas da escola secundária, baseadas na promoção da autonomia 

ao nível da escola, sobretudo no seu currículo e no financiamento.  

Outrossim, a ênfase geral dos conteúdos é mais notória nos aspetos do currículo 

acadêmico sem uma base prática das vivências dos alunos, ou seja, a base profissional 

igualmente é relegada às escolas técnicas ou ao ensino profissional, o que não é útil para a 

maximização no uso da infraestrutura e de espaços existentes na criação de ambientes 

apropriados para atividades curriculares e extracurriculares dos estudantes.  

Para a superação dos problemas do sistema da educação e, ainda, para evitar a sua 

reprodução, comprometendo a cidadania dos alunos pobres, Galvão et, al, (2012, p. 257) 

propõem como desafio “[...] a discussão sobre pobreza, racismo, questões de gênero, 

diversidade, iniquidade social, ética e organização coletiva precisam estar presentes de modo 

consistente na formação de professores e gestores formal e informal [...]”.  

Além disso, é importante desenvolver também, modelos de gestão pública da 

educação efetivamente comprometidos com o desenvolvimento e a emancipação social, com a 

distribuição de recursos cuja finalidade seja o alcance do princípio da igualdade e o 

reconhecimento do diferente em educação. Exatamente, a ênfase encontra-se na promoção dos 

processos políticos da participação para a construção de políticas centradas localmente na 

escola.  

Assim, diríamos que precisamos de políticas educativas para o alcance da escolaridade 

universal, da educação primária e da garantia de uma educação básica63 de qualidade, que seja 

estrutural para os níveis subsequentes, incluindo o nível secundário, porque desse modo torna-

se possível impedir a expansão da educação secundária e ainda, para que possa também, ser 

alcançado o princípio de EPT.  

Para tal, com base em Sander (2007, p. 51), reconhecemos como desafio igualmente a 

concepção de perspectivas de administração escolar baseadas nos valores culturais e 

aspirações políticas da sociedade moçambicana, sem colocar de lado os valores jurídicos da 

racionalidade técnica, das relações subjetivas e intersubjetivas. De certa forma, isso tornaria 

prioridade para a escola secundária, pois nela o gestor escolar deve olhar os professores e sua 

equipe como sujeitos ativos, desenvolvendo uma educação emancipatória em que todos eles 

são:  

 

                                                           
63 Educação básica ou primária é o ensino inicial de dois ciclos, sendo o primeiro de 1ª a 5ª e o segundo de 6ª a 7ª 

classes, é concebida como ensino gratuito e beneficia crianças de 6–13 anos.   
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[...] construtores de sua história e história da humanidade [...], pois a 

educação é uma intervenção que oferece condições e oportunidades as 

pessoas a se apropriarem da riqueza produzida pela humanidade para se 

inscreverem em seu tempo e lugar e, ao mesmo tempo, construírem as 

condições subjetivas para interferirem originalmente na evolução do mundo 

e da história. [...] congemina com uma sociedade inclusiva, fundada em 

regras de colaboração econômica, corresponsabilidade política e 

solidariedade ideológica [...] o conhecimento é vivo e trabalhado como 

processo [...] todos os sujeitos da prática pedagógica ampliam seu 

conhecimento e desenvolvem-se como autores do seu futuro [...] as práticas 

da gestão devem ser democráticas, compartilhadas e fundadas na 

colaboração, corresponsabilidade e solidariedade (WITTMANN; KLIPPEL, 

2010, p.167). 

 

Antes de mais nada, importa salientar que a educação mercadorizada prioriza a 

eficiência e o lucro e pouco desenvolve o pensamento criativo e crítico. Mormente trata-se da 

“[...] prevalência da lógica do mercado educacional sobre a lógica do direito à educação.” 

(SILVA JR., 2002, p. 199). E acima de tudo, isso transforma as escolas públicas em empresas 

e os alunos em consumidores e clientes do ato educativo, e, por conseguinte, as decisões sobre 

políticas educativas são decretadas sem a participação da comunidade estudantil, tampouco 

dos professores e das comunidades locais e pais que são a priori excluídos por questões 

meritocráticas.  

De maneira idêntica, a grande insistência da participação nas decisões sobre a escola 

cinge-se na ideia segundo a qual, “Uma administração que não discute o sentido público ou 

moral das finalidades a que se volta, limitando-se a buscar os meios necessários à sua 

realização, pode até ser eficaz, mas certamente, não será educacional.” (SILVA JR., 2002, p. 

204). 

Além disso, a mercantilização do ensino promove o elitismo e a perpetuação de 

desigualdades sociais. Portanto, as desigualdades sociais associadas ao analfabetismo 

enfraquecem a participação política, discussões e ampliação do debate acerca da educação 

gratuita, ampliação da transparência pública na gestão do bem comum, a consolidação da 

democracia nas instituições públicas.  

Assim, privilegiando o enfoque político da escola para desenvolver a autonomia 

intelectual e o pensamento crítico dos alunos nas novas condições de trabalho para a 

qualidade do serviço educativo, a escola secundária do século XXI passará a formar o cidadão 

para a sua emancipação (justiça social) em oposição ao gerencialismo que discrimina. Quer 

dizer que a escola secundária terá uma “[...] visão fundada na perspectiva da emancipação 

humana onde as pessoas são sujeitos construtores de sua história e da história da humanidade” 

(WITTMANN; KLIPPEL, 2010, p. 167).   
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4.5 Orientações estruturais e experiências de países 
 

Foi por pensar na uniformização de políticas educativas mundiais sobre a escola 

secundária do século XXI, que a UNESCO realizou uma Conferência Internacional em 

dezembro de 2002 em Omã sob o lema Educação Secundária para um Futuro Melhor: 

Tendências, Desafios e Prioridades, que o diretor-geral (Sr. Koïchiro Matsuura) fez saber 

que:  

 

A questão da aquisição de habilidades para aceder ao mercado de trabalho 

não diz respeito apenas à educação técnica ou profissional de nível 

secundário, mas também à educação geral, pois são os conhecimentos 

sólidos e gerais e os saberes genéricos, como a capacidade de comunicação e 

a aptidão para o trabalho em equipe, que constituem a base de tarefas 

essenciais em qualquer vida profissional. (UNESCO, 2008, p. 21). 
 

Essa ideia traduz exatamente a profissionalização da educação secundária no 

incremento da produção. Também é uma incorporação gerencialista de gestão na educação. E 

assim, na sequência dos desafios inerentes ao ensino secundário, que se associa a Declaração 

de Bonn, adotada em 2004, por ocasião da Reunião Internacional de Especialistas em 

Educação, organizada também, pela UNESCO, com o foco “[...]. Aprender para o Trabalho, a 

Cidadania e a Sustentabilidade [...]”, em que se assumiu que:  

 

[...] o desenvolvimento de habilidades que levem a uma educação técnico-

profissional e treinamento apropriada à idade dos alunos deveria ser parte 

integrante da educação em todos os níveis e não mais ser considerado como 

elemento opcional ou marginal. É particularmente importante integrar o 

desenvolvimento de habilidades aos programas de EPT e satisfazer à 

demanda por educação técnico-profissional e treinamento gerada por alunos 

que concluem o ciclo básico de educação. (UNESCO, 2008, p. 22). 
 

No plano internacional sobre o ensino secundário vimos a notar que dentre várias 

referências para uma formação altamente especializada para o exercício da profissão, há um 

cometimento em duas habilidades a destacar: 1) “Sólidas habilidades sociais que permitem 

aos indivíduos adotar atitude responsável dentro da comunidade, evitando especialmente, 

preconceitos relacionados ao gênero, ou, à origem étnica, e, 2) a sólida habilidade de aprender 

ao longo da vida (aprender a aprender) [...]” (UNESCO, 2008, p. 23-24).  

E por conta disso, o mesmo documento que temos vindo a seguir destaca também, da 

existência na escola secundária de experiências organizacionais mais notáveis que deram 

sucessos em vários países a eles aplicadas. Para o efeito, uma das experiências extremamente 

consideráveis são: “[...] o Chile é um dos muitos países que, em suas políticas educacionais, 

utilizam as TICs como ‘chaves para a modernização’ [...], mas os recursos humanos 
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capacitados não se encontram à altura de suas aspirações desenvolvimentistas [...]”. 

(UNESCO, 2008, p. 25). 

Quanto à atenção aos valores e questões relacionados ao gênero, raça, condição social 

da família e/ou necessidades especiais, um estudo realizado sobre dez países de vários 

continentes64, "[...] observou que as atitudes culturais e sociais persistentes sobre o papel das 

mulheres criam uma brecha entre às políticas e a prática [...]” (UNESCO, 2008, p. 26).  

Ainda por cima, mostrou a necessidade de se ter um corpo docente altamente 

qualificado e motivado para utilização de métodos criativos para formular e mobilizar 

recursos pedagógicos eficazmente (UNESCO, 2008, p. 27). Por isso, como resultado da 

complexidade das matérias tratadas, houve também, pontos de consenso sobre a educação 

secundária, que foram extraídos de outros fóruns da UNESCO, especialmente do 

compromisso para os últimos anos que propõem o seguinte:  

 

A educação secundária tem por objetivo preparar para a vida e deve refletir a 

realidade do século XXI, o que supõe, especialmente, um movimento de 

duplo sentido e sem choques entre uma aprendizagem permanente e o 

mundo do trabalho. A educação deve adotar uma abordagem não utilitarista, 

contribuir para prover aos participantes bem-estar pessoal e sentimento de 

auto-realização e garantir a inserção social [...]. Maior reconhecimento ao 

papel dos responsáveis pela educação no sucesso das reformas das 

organizações educacionais, à qualidade de suas escolhas e de seu 

desenvolvimento profissional deverá ser conferido. (UNESCO, 2008, p. 29-

31). 
 

Conforme o documento apresentado anteriormente, constatamos que em várias partes 

do mundo o compromisso com a escola secundária é maior. Nos EUA, por exemplo, a 

modernização do sistema educativo consistiu na transformação de um sistema de elite para 

um sistema de massas do ensino secundário, ocorrido na primeira metade do século XX, cuja 

reforma chamou-se de movimento liceal, tendo ocorrido após a 2ª Guerra Mundial.  

Essa política consistiu na aposta do potencial da descentralização e da autonomia local 

para uma aceleração inicial das inscrições no secundário bem como os desafios da equidade e 

qualidade. Posteriormente, nos anos 1970 e 1980, o movimento da reforma abrangeu a 

Europa, tendo alcançado a Ásia de Leste (Hong-Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan) na 

última parte do século chegou. No que se refere às variáveis das políticas de ensino, 

observamos duas questões: o compromisso orçamental global e a afetação de recursos ao 

ensino secundário, fatores determinantes de sucesso.  

                                                           
64 África do Sul, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Índia, México, República da Coréia, Suécia, 

Turquia e Zâmbia. 
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De modo contrário, em termos de conteúdos entre o ensino primário e o secundário, a 

experiência da França baseou-se basicamente numa diferença significativa não apenas no 

nível aparente, mas na essência. Professor primário ensinava, formava e informava, isto é, era 

treinado em técnicas e metodologias, enquanto o professore do secundário era especialista de 

uma matéria, que ensinava e formava o juízo crítico dos seus alunos mergulhando-os em 

culturas gerais. Por fim, hoje com o enquadramento universal de competências da União 

Europeia a ênfase está na capacidade central de pensar e agir reflexivamente com aulas 

acadêmicas avançadas e matérias práticas.  

Portanto, cada vez mais o ensino secundário é visto como ferramenta de preparação de 

entrada para uma força laboral mais flexível e móvel com uma perspectiva de aprendizagem 

por toda a vida. Além disso, essas reformas também impõem transformações mais expansivas 

e, atualmente, ainda estão em curso na América Latina com o mesmo propósito. Essas 

reformas também foram iniciadas em vários países africanos, tais como: Botswana, Quénia, 

Maurícias, Togo e Zimbabwe (BREGMAN, 2007). Assim,  

 

As experiências asiáticas e europeias demonstram o papel crucial da direção 

do governo e da exequibilidade de rápidos aumentos das taxas de 

participação, tornados possíveis por forte crescimento econômico, despesas 

de educação aumentadas e eficientemente distribuídas (em especial nos 

países asiáticos), uma quota maior do orçamento da educação para o ensino 

secundário e constrangimentos nos gastos públicos com o ensino superior. 

Os países da América Latina demonstram como um défice do 

desenvolvimento do ensino secundário e um desenvolvimento 

desequilibrado do sector da educação pode criar constrangimentos ao 

crescimento e desenvolvimento econômico. (BREGMAN, 2007, p. 47). 
 

A partir dessas constatações, é importante destacar que essas medidas nos países da 

União Europeia também são acompanhadas por reformas estruturais e de gestão com vista a 

minorar os gastos entre:  

 

Custo-eficiência: A gestão e governança dos sistemas educativos foi 

descentralizada, permitindo que as escolas secundárias se tornem autônomas 

e tomem decisões específicas do contexto relativamente aos programas, 

currículos, e mesmo em termos de financiamento [...] permitindo a inclusão 

e o financiamento público de prestadores de serviços privados. O papel do 

sector privado como prestador de serviços, gestor e financiador tem sido 

aumentado e pró-ativamente encorajado pelos governos. Isto também inclui 

o uso do ensino a distância, TIC [...] (SOURCE: OECD, 2005; 

BREGMAN; SIMONNET, 2004; BRISEID e CAILLODS, 2004 apud 

BREGMAN, 2007, p. 41). 

 
Enfim, trata-se de uma política educativa cujo desafio se assenta nos resultados 

escolares, com ênfase ao papel do gestor da escola, em virtude de esse poder aplicar 
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eficazmente os recursos educativos que lhe são alocados. Porquanto, na Ásia, a política 

educativa da Coréia do Sul partiu do ensino primário, secundário e universitário no 

estabelecimento das suas prioridades e na provisão do sistema educativo. Desse modo, um 

dos desafios consiste: 

 

A igualdade foi uma prioridade importante. Em 1968, 1974 foi abolido o 

exame de admissão ao secundário e foi substituído por um sistema de sorteio 

baseado na residência que eliminou virtualmente as escolas secundárias de 

elite. [...] combinou um sistema de financiamento centralizado com um 

sistema de provisão autônoma local. A autonomia na afetação e mobilização 

de recursos tornou mais fácil, para as autoridades educativas, garantir 

recursos financeiros e de pessoal. (LEE, 2006; BANCO MUNDIAL, 

2005; KIM, 2003 apud BREGMAN, 2007, p. 43). 
 

As Reformas educativas do Ensino Secundário no Brasil desde 1996, com o sistema 

federativo de governo, têm incidido na articulação entre os governos municipais e estaduais, 

de modo a melhorar significativamente os acessos em especial no primeiro nível. Com isso, 

permitem às “[...] populações maior controle sobre a gestão das políticas públicas pela 

proximidade física com os meios de decisão e gestão das mesmas” (OLIVEIRA, 2008, p. 

129). Embora, ainda assim persistam sérios problemas desde as desigualdades que continuam 

a ser um dos maiores males do sistema de ensino secundário, necessariamente o alcance da 

equidade, da eficiência e da qualidade requer políticas claras e alocação de recursos públicos.  

Por isso, antes de mais nada de forma histórica e cronológica exemplificamos algumas 

medidas das políticas educativas tomadas:  

 

[...] em 1996, para cada cem jovens de 18 anos, apenas 66 completaram o 

quarto grau, 43 completaram o oitavo grau, e uns meros 25 concluíram o 

ensino secundário. Altas taxas de repetição implicaram que os estudantes 

completaram o ciclo básico de 8 anos em mais de 10 anos, e precisaram de 

mais 4 anos para completar os 3 anos do segundo nível secundário. Em 

1998, o FUNDEF vinculou a atribuição de fundos municipais e estatais para 

o ensino às inscrições. Consequentemente, os governos municipais pobres 

ganharam acesso a maiores recursos e as inscrições cresceram 6 por cento no 

primeiro nível secundário. Está a ser considerado um programa similar para 

o segundo nível secundário. Bolsa Escola, um programa de transferência de 

dinheiro com prévia avaliação da situação de cada escola, foi posto em 

prática em 2001, fornecendo pagamentos em dinheiro a famílias pobres cujas 

crianças se inscrevam e permaneçam na escola. Um estudo conclui que a 

Bolsa Escola pode ter encorajado a subida da frequência entre as crianças 

com idades de 10 a 15 anos, até um terço. Desde 1996, o governo central 

também tomou medidas para lidar com outros constrangimentos da expansão 

do ensino secundário. Disponibilidade de professores qualificados. Espera-se 

dos professores que tenham completado pelo menos o ensino secundário. 

Um programa de formação à distância de professores com fundos públicos, 

PROFORMAÇÃO, proporciona formação aos professores dos estados 

pobres do norte e nordeste. A repetição excessiva é visada através de escolas 
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de verão, incentivos monetários à obtenção do diploma, programas de 

instrução acelerados, abordagens do ciclo letivo, e promoção flexível 

baseada em mecanismos de créditos acadêmicos. Outros programas são 

desenhados para melhorar a eficiência. Falta de dados de avaliação: o 

governo reabriu o INEP, que agora implementa as avaliações educacionais 

nacionais do desempenho dos estudantes através do SAEB e de um exame 

de saída ENEM que testa os diplomados em termos do currículo secundário 

do segundo nível. [...]. Além disso, programas auxiliares que financiam a 

saúde, nutrição e transporte dos estudantes ajudaram as crianças pobres e 

rurais a permanecer na escola. (di GROPELLA, 2006 apud BREGMAN, 

2007, p. 46). 
 

Em conclusão, temos que saber que apesar da envolvência de organizações como a 

UNESCO e do BM nas questões sobre educação, sobretudo, nas questões para o ensino 

secundário, os quais se referem aos compromissos dos países assumidos em vários encontros 

mundiais, tais como: o Fórum Mundial de Educação realizado em Dacar, em abril de 2000, 

ODM entre outros, as ações de políticas foram redirecionadas como desafios da escola 

secundária, a fim de contribuir para atingir os objetivos de EPT, como vontades macro.  

A esse respeito, também, se destaca a ideia de que, “A boa gestão, finalmente [...] é 

aquela que incorpora mecanismos testados a (sic) e aprovados pela rigorosa competitividade 

empresarial.” (SILVA JR., 2002, p. 203).  

Por isso, em síntese, há que ter em conta que essas medidas são princípios que devem 

oferecer orientações a serem adaptadas em função da situação social, cultural e econômica 

particular de cada país. Como afirmou Vale (2006, p. 104), a “’economia nacional’ toada 

isoladamente, perde terreno para as atividades transnacionais [...]”.  

Dessa maneira, a fim de compreender o desenvolvimento africano e internacional e a 

história da administração e dos desafios da escola secundária moçambicana, entendemos “[...] 

a gestão da educação como campo de estudo e intervenção educacional e na consciência da 

necessidade de conceber teorias compreensivas para estudar e exercer a administração da 

educação.” (SANDER, 2007, p. 88).  

Isso para salientar a desconstrução e reconstrução de conhecimentos acumulados 

historicamente pela sociedade moçambicana para a universalização e igualdade da educação 

como coisa pública. Aliás, seguindo esse raciocínio, esse paradigma é composto por quatro 

dimensões: econômica, pedagógica, política e cultural. Desse modelo que as questões 

administrativas se enunciam como “[...] eficientes, eficazes, efetivas e relevantes às atuais 

demandas e necessidades das instituições educacionais [...]” (SANDER, 2007, p. 88).  

Nos desafios da organização e da gestão da escola secundária nota-se que “[...] 

prevalece a lógica econômico-empresarial como critério de avaliação da gestão escolar [...]”, 
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dependendo da “[...] criatividade gerencial [...]” (SILVA JR., 2002, p. 204). Por esse motivo, 

privilegiamos a abordagem política da gestão para uma educação cidadã a partir de várias 

pesquisas sobre a África, as quais são recorrentes no que se refere aos problemas que 

catalisaram o continente negro. Na medida em que se conjuga o passado na sua relação com o 

presente destacando-se o colonialismo como a mãe da pobreza e a religiosidade católica como 

ditames negativos que incutem os passos a serem dados para a transformação das consciências 

dos africanos, livrando a educação como dever e responsabilidade das famílias.  
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5. OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS: OS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Aqui abordamos o processo histórico da construção da moçambicanidade, 

apresentamos interpretações dos sujeitos da pesquisa, obtidas através do trabalho de campo. O 

foco foi a compreensão da administração e gestão escolar das escolas secundárias 

moçambicanas na garantia de princípios de democracia, da igualdade de oportunidades e da 

justiça no atendimento para a concretização de um projeto de educação emancipatória e de 

Escola para todos. Desse modo, recorrendo às principais historiografias organizacionais do 

país, fizemos o levantamento de obras na área e focalizamos os principais momentos da 

história de Moçambique e as relações com a política educativa.  

Assim, nesta seção, a história de Moçambique é tratada destacando três momentos: de 

percurso, concepção e evolução das políticas educativas e da organização da escola 

secundária. Concretamente, o período colonial (1930-1974), o período de pós-independência 

do Estado Marxista-Leninista (1975-1990), o período da criação da escola nova pelo 

movimento revolucionário que, com a Lei 4/83 do Sistema educativo, mudou a filosofia 

colonial e o modelo de gestão de escolas secundárias, bem como a sua importância (através da 

emancipação da Geração 8 de Março) e por último, o período de pós-independência de 

governação multipartidário (1992-2015 ou atual), da criação da escola democrática e 

participativa.  

A seção debate questões políticas, tais como a autonomia escolar, gestão democrática 

e o contributo do CE e a racionalização dada à gestão. Explicamos o modo como se articulam 

os desafios da escola secundária com os saberes comunitários. Também, procuramos entender 

de forma aprofundada, como é que os pais aparecem na escola, de forma individual ou 

coletiva e que formas organizadas os pais encontram para se manifestarem na escola, a 

propósito de que atividades, formais ou informais? E com que efeitos? Os pais são 

organizados ou organizam-se?  

Com isso, discute-se a organização da escola secundária moçambicana, apresentamos 

os níveis hierárquicos do sistema educativo, as relações de poder, indagamos se a política 

educativa da organização de escola secundárias, seus desafios e perspectivas favorecem ou 

limitam uma administração participativa alargada e eficiente. Indagamos, também, a 

influência da estrutura organizacional das escolas secundárias face à conquista da autonomia 

dos professores na relação escola-família e escola-direção na escola. Ainda procuramos saber 
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sobre o funcionamento das organizações dos professores e os seus efeitos na classe e na 

escola como organização.  

Para tal, destacamos as políticas de modernização do sistema educativo, a formação de 

professores, o seu perfil e a formação de dirigentes escolares. Questionamentos se a 

profissionalização da gestão obedece a uma carreira com um período permanente ou se 

cumpre um mandato, quais são as formas de dignificação e prestígio da função. Discutimos, 

também, a avaliação da escola sob o ponto de vista da descentralização e da participação. 

Igualmente, questionamos as condicionantes de políticas designadamente, as atribuições do 

diretor; as políticas institucionais de organização das escolas secundárias, os seus desafios e 

suas perspectivas perante uma administração em busca de competências na construção de uma 

escola e de uma sociedade democráticas.  

Como é possível observar, interrogamos acerca do modelo de escola secundária, das 

competências que o Estado propõe para ela e as suas implicações. Que tipo de aluno a 

comunidade moçambicana pretende construir? Ainda mais o que dizer do Sistema de 

Educação e da qualidade da educação? Portanto, as concepções e o quotidiano da gestão da 

educação e suas implicações, na democracia escolar, na autonomia e nas questões da 

democratização da gestão, sobretudo, a liberdade na organização e no funcionamento dos CEs 

na relação entre a escola e a comunidade frente à democratização da gestão escolar.  

 

5.1 História, percurso das políticas educativas e a organização da escola secundária 

moçambicana 
 

5.1.1 O período colonial (1930-1974) 
 

Depois da Conferência de Berlim (1884-1885), que determinou a ocupação efetiva e a 

partilha do continente africano, a política colonial portuguesa em Moçambique começou a se 

materializar. Em 1930, o estabelecimento da administração foi mais efetiva, isso sem contar a 

fase inicial da presença europeia, que remonta ao período entre 1750 e 1884, que se 

caracterizou pelas lutas para conquistar as aristocracias africanas.  

A expansão europeia e, com destaque, a portuguesa iniciou no século XV, com as 

descobertas europeias. Essa expansão foi acompanhada por expedições missionárias nos 

territórios considerados novos, que eram as antigas colônias das quais Moçambique fazia 

parte. Anteriormente, durante esse século, o trabalho missionário esteve ligado a sacerdotes 

jesuítas e dominicanos, que tinham dois objetivos principais, o da ação religiosa de 

evangelização e de instrução ao serviço da expansão colonial (COELHO, 2006). Assim, esse 
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ato de evangelização pode ser considerado como o primeiro momento do ensino nos 

territórios portugueses na África.  

Com o estabelecimento do Ato Colonial, em 1930, a educação colonial organizou-se 

em dois sistemas: um oficial, destinado aos filhos dos colonos e assimilados, e outro para os 

africanos ou os indígenas com um ensino rudimentar dirigido pelas missões. Uma nota 

importante que importa frisar é que durante a vigência do regime colonial em Moçambique, a 

política do governo era de exploração e dominação. O ensino existente, não respeitava as 

línguas dos territorios locais, sobretudo, a organização social étnica africana e, nem os 

elementos estruturais da cultura moçambicana. 

Assim, as poucas escolas secundárias formavam elites para o sistema, os formados davam 

continuidade aos seus estudos na universidade, em uma formação academicista que dava continuidade 

à dominação colonial. Quer dizer, essa escola beneficiava os colonos e raramente o africano, ou seja, 

os povos nativos que também eram chamados de indígenas pejorativamente. As escolas secundárias 

eram designadas por liceus e em uma das províncias em destaque no nosso estudo possuía uma única 

escola e mais tarde, construiu-se outra e, todas as escolas receberam nomes de chefes militares 

portugueses como o liceu Mouzinho de Albuquerque na Zambézia. Entre 1950 e 1957, 

respetivamente, o discurso de Salazar era: a África deve servir a Europa, acreditamos que existem 

raças decadentes ou, se preferem, atrasadas, a quem sentimos ter o dever de conduzir para a civilização 

(MAZULA, 1995; COELHO, 2006). 

Portanto, esse fenômeno de discriminação organizada começou a ganhar contornos 

irreversíveis em desfavor de Portugal, sobretudo a partir dos vários acontecimentos que surtiram na 

sequência do fim da 2ª GM. Destacam-se a emergência do socialismo e as lutas revolucionárias 

armadas, apoiadas pela antiga URSS, quer dizer, vias radicais mais usadas para as soberanias africanas 

no alcance de direitos políticos.  

Por isso, a fase marxista ou socialista do terceiro mundo que o país viveu correspondia a uma 

conjuntura da época e o país ganhou a honestidade e o respeito sobre a coisa pública, valores que hoje 

a sociedade moçambicana reclama ter perdido. Portanto, acabou com o colonialismo e criou as 

condições da luta revolucionária para a criação do Estado-nação através da FRELIMO, como 

movimento de libertação nacional, que trouxe a revolução agrária com as sociedades camponesas 

organizadas em aldeias comunais. Porém, importa destacar que a opção pela luta armada deveu-se à 

irredutibilidade colonial, sobretudo a portuguesa65, que se recusava em conceder direitos civís e 

políticos aos africanos.  

                                                           
65 O colonialismo português criava terror e vigiava a população com a sua polícia militar, a PIDE, que 

assassinava e massacrava camponeses. A esse respeito, vale mencionar os massacres de de Mueda, em 1960, e 

de Wiriyamu, em 1972.  
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As primeiras tentativas de obtenção das independências africanas sem o uso da violência 

tinham iniciado com os movimentos políticos estudantis de nacionalistas africanos, que estudavam 

fora dos seus países, representados pelo PANI-AFRICANISMO e pela Negritude, projetos políticos e 

movimentos culturais, cujos objetivos se condensaram na solidariedade e “[...] numa doutrina em 

defesa da unidade política em toda a África” (ZAU, 2005, p. 309), e, por conseguinte, na criação da 

OUA66 em 1963, atual UA, desde 2002.  

Esse grupo de inteletuais que liderou esses movimentos políticos olhava o continente africano 

com outros ideais, numa dimensão soberana, próspera e livre de todos os preconceitos (de pobreza, 

ignorância entre outros).  

Em suma, trata-se, também de uma época marcada historicamente por vários acontecimentos 

em que “[...] desmoronou finalmente o domínio europeu e foi posto fim [...]” (GIORDANI, 2012, p. 

763) ao seu reinado. Com isso, o cumprimento de certas obrigações internacionais foi levado adiante 

de modo que aos poucos passaram a ditar o fim da colonização da África.  

Por conseguinte, várias organizações passaram a ignorar a política colonial como perspectiva 

de desenvolvimento a partir do viés do nacionalismo africano e do internacionalismo socialista. Isto é, 

o discurso político internacional passou a ser dominado exatamente pela crescente defesa do direito 

dos povos e à sua autodeterminação e independência do continente africano e de outros povos do 

mundo, também oprimidos pela mesma causa.  

São inúmeros os diferentes documentos que provam essa tese dentre os quais destacamos a 

Carta do Atlântico (assinada entre os EUA e a Inglaterra, isto é, pelo primeiro-ministro britânico 

Winston Churchill e pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, na Argentia (Terra 

Nova) e emitida como declaração no dia 14 de agosto de 1941), em seguida, a Carta das Nações 

Unidas (1945) e a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) (GIORDANI, 2012).  

Simultaneamente, foram realizadas conferências e encontros internacionais que debatiam os 

males da colonização africana, sobretudo, a Conferência de Brazzaville (1944) e o Congresso Pan-

Africano de Manchester (1945)67, os quais favoreceram uma visão comum de luta colonial, e 

proporcionaram contatos mais próximos entre os vários dirigentes africanos. Em 1955 realizou-se a 

Conferência de Bandung, que considerou o racismo como crime e, na sequência, em 1958, realizou-se 

                                                           
66 A OUA foi criada por vários inteletuais africanos que se encontravam a estudar nas metrópoles dos 

colonizadores, exceto Eduardo Mondlane, que se encontrava a trabalhar para as Nações Unidas, tendo sido 

professor universitário nos Estados Unidos e se tornado líder revolucionário moçambicano, fundador do 

movimento que liderou a luta armada a FRELIMO. Foi assim que muitos líderes envolveram-se com as 

independências dos seus países, nas décadas de 1940 e 1950 tais como, Leopoldo Senghor (político e escritor 

senegalês, nascido em Joal (perto de Dakar), em 1906. Foi um dos criadores do movimento da negritude e 

presidente do Senegal entre 1960 até 1981, tendo sido reeleito três vezes, Amed Sekou-Touré (Guiné), K. 

Nkrumaha (Político do Ghana nascido em Nkroful, 1909 – Bucareste, 1972), líder do movimento de oposição 

nacionalista, primeiro-ministro em 1952 e, após a independência da Costa do Ouro, presidente da República, 

eleito em 1960. A. Cabral (Cabo Verde e Guiné Bissau), A. Neto (Angola), e entre outros (ZAU, 2005) 
67Para mais detalhes sugerimos o seguinte site, <http://tchogue.blogspot.com.br/2013/05/pan-africanismo-e-

realidade-africana.html>. Acesso em: 14/09/2015.   
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outra conferência em Acra. Como se observa, essas conferências condenavam o colonialismo e 

pediam respeito à dignidade humana (COELHO, 2006). 

Por um lado, as movimentações diplomáticas serviram para fortalecer a vontade de 

autodeterminação e do alcance das independências, e por outro lado, serviram também para legitimar a 

formação dos movimentos de libertação das colônias, sobretudo as portuguesas em que a 

descolonização foi por via armada. 

Por essas razões horrorosas e históricas, Moçambique tornou-se independente em 25 de junho 

de 1975, após 10 anos de luta armada. Durante esse percurso, o sistema educacional colonial era 

guiado por uma educação egoísta, porque a política colonial favorecia aos filhos dos colonos e de 

assimilados (africanos que adquiriam a nacionalidade europeia). Esses grupos tinham acesso aos 

estudos superiores na única universidade, a mais antiga de Moçambique, criada em 1968, sob a 

designação de Estudos Gerais Universitários (atual Universidade Eduardo Mondlane), a qual 

raramente beneficiava a maioria.  

Com o prosseguimento da luta armada levada a cabo pela FRELIMO em 1964, houve uma 

aparente abertura para os moçambicanos em virtude da assinatura dos acordos de Lusaka a 20 de 

setembro de 1974, muito antes da independência nacional. Tratou-se de um período em que Portugal 

vendo-se preocupado e isolado no conserto das nações com as suas políticas, quis inverter a situação 

colonial considerando todo moçambicano como povo do Ultramar68, mas que deveria continuar a ser 

governado a partir de Portugal. Embora se reconheça a concessão desses direitos, essa política foi 

considerada pela FRELIMO como estratégia juridicamente delatória de Portugal, que buscava 

continuar com o seu reinado de desrespeito ao africano, camuflando uma política inclusiva. Aliás, essa 

proposta megalomaníaca administrativa de Portugal foi imediatamente rejeitada pela FRELIMO, que 

o sucedeu nos destinos do povo moçambicano em 1975.  

 

5.1.2 Período de pós-independência do Estado Marxista-Leninista (1975-1990) 
 

Com o alcance da independência, em 1975, Moçambique passou a ter um sistema 

educativo universalizado e mais plural e uma escola secundária muito mais aberta ao povo 

moçambicano. O partido dirigente tinha uma linha de ação governamental marxista-leninista e 

                                                           
68 Desde muito, Portugal quis manter uma imagem positiva em relação à comunidade internacional, pois, como 

afirma Coelho (2006, p. 36), “Adriano Moreira, Ministro do Ultramar de 1961 a 1963, promoveu medidas 

legislativas com ações jurídicas, diplomáticas, culturais e sociais pela revogação do Estatuto do Indígena e do 

trabalho forçado, isto é, houve publicação do Código de Trabalho Rural (considerado o mais avançado de 

África), a criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola e Moçambique e a criação do Centro de Estudos 

Políticos da Junta de Investigações do Ultramar, em 1963 é aprovada uma nova Lei orgânica do Ultramar e em 

1964, o Estatuto Político-Administrativo da Província de Moçambique e a reforma do ensino primário do 

Ultramar (Decreto Lei nº 45908, de 10 de Setembro de 1964), onde se consagra que o ensino da metrópole é 

adaptado ao condicionalismo local de Moçambique”.  
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procurava formar um homem novo no sentido socialista. Isso permitiu que, com o glamour da 

independência, a escola fosse aberta a uma participação mais ativa.  

Em termos curriculares mantinham-se alguns modos de atuação do modelo colonial, 

porque com a saída dos portugueses abriu-se a vacância de formação de quadros para fazer 

face às necessidades do país. Com isso, impulsionou-se verdadeiramente a relevância do 

ensino secundário. Foi justamente a partir de uma decisão presidencial de Samora Moisés 

Machel, que ainda é tida como política pública de formação de jovens, apelidada Geração 8 

de março de 1977, que foram empregados esforços para o desenvolvimento de um quadro na 

nova administração pública buscando os jovens que frequentavam o ensino secundário, ou o 

tinham concluído de modo a suprir as faltas.  

Isto é, nesse breve período, o sistema educativo moçambicano conheceu uma fase de 

euforia popular denominada de democracia de experiência socialista, que foi muito benéfica 

para a organização e para o funcionamento das escolas. Com o 

 

fim do período colonial, [...] seguiu-se o período da ‘autogestão escolar’, que 

foi caraterizado por maior participação da população moçambicana nas 

questões de educação de seus filhos - precisamente na construção de escolas 

e de salas de aula, visto que, com a independência, as crianças afluíram a 

vários níveis escolares, e, também, devido à insuficiência de recursos em 

alguns pontos do país, já que os alunos estudavam debaixo das árvores. 

Além disso, a população organizada em comitês de gestão escolar indicava 

pessoas da comunidade com formação escolar e psicopedagógica para 

provimento de funções de professores e de diretores de escolas. Outrossim, a 

comunidade difundia as tradições culturais no ensino e na aprendizagem dos 

seus filhos, isto é, nos currículos escolares, entre outras formas de 

participação. (DOMINGOS, 2015, p. 236). 
 

Portanto, depois da independência nacional, alcançada em 1975, a organização da 

escola moçambicana passou a ser da autogestão. Com isso, as leis coloniais perderam a sua 

legitimidade e os dirigentes coloniais foram destituídos de poder de decisão. As decisões 

passaram a ser negociadas, não dependendo da maioria; o rosto da escola era o dos alunos, 

professores, funcionários e pais que anteriormente não faziam parte dela. Pode-se dizer que 

essa democracia foi notável na criação de órgãos locais e nas decisões em reuniões para certos 

assuntos do funcionamento da escola. 

A legitimidade revolucionária é que era determinante na equipe de gestão da escola 

secundária moçambicana, que passou a funcionar com conselhos diretivos, conselhos 

pedagógicos e conselhos administrativos. Na sequência disso, algo extremamente 

impressionante foi a redução da taxa de analfabetismo no país dos 93% para 72%.  
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A primeira lei moçambicana da educação (Lei 4/83) apoiou o processo revolucionário 

nas escolas ao reconhecer as comissões de pais, mas, logo em seguida, encerrou a primeira 

fase da revolução ao regulamentar as comissões de gestão, visando colocar ordem na gestão 

da escola. Sobre tal questão, vale mencionar que essa lei foi bastante pormenorizada e 

legislou a estrutura do sistema educativo e da gestão democrática popular.  

Com a máquina burocrática do Estado colonial extinta, e, por conseguinte, com a 

carência de técnicos em educação, o novo governo moçambicano estabeleceu cooperações 

internacionais para envio e recrutamento de quadros de países amigos, tais como, Argélia, 

Tanzânia, Cuba, Checoslováquia e antiga União Soviética, como promessa profissionalmente 

administrativa encontrada para suprir as necessidades de profissionais e, sobretudo, da falta 

de professores e gestores no sistema de ensino.  

Inicialmente, os currículos e os programas adotados entre 1975-1982 eram 

semelhantes aos coloniais, embora houvesse algumas alterações, particularmente nas 

disciplinas de História e Língua Portuguesa, nos quais se dava destaque à história de 

Moçambique e alguns feitos da luta armada, através de textos literários, poesias e crônicas de 

vários escritores e combatentes moçambicanos, tais como José Craveirinha, Luís Bernardo 

Honwana e Marcelino dos Santos, para além de tantos outros africanos. Esse currículo 

valorizava a geografia nacional e procurava adequar a política de ensino à realidade 

moçambicana.  

Dessa forma, a política de administração pública priorizada pela FRELIMO, partido 

de orientação Marxista-Leninista, adotava uma orientação de gestão paternalista e de visão 

totalitária da coisa pública pelos métodos de trabalho acoplados à economia de planejamento 

e decisão centralizada do país. Os princípios iniciais frequentemente defendidos eram de 

Unidade Nacional e Superação do tradicionalismo africano, isto é, a Superação do regime 

Colonialista de Exploração de Homem pelo Homem, procurando construir uma nova 

sociedade, do Homem Novo.  

Tratou-se de um regime Centralista arquétipo administrativo e político da antiga 

URSS, baseando-se na oferta de um sistema único e universal dos serviços públicos. Aliás, o 

modelo socialista constituiu-se rapidamente em um corpo teórico defensor da regulação 

estatal sobre os setores da economia considerados estratégicos sobre os quais o Estado deveria 

controlar, e, naturalmente, confundia-se com o Partido-estado. Vale destacar, inclusive, que 

essa foi a razão que levou “os democratas de ocasião” (FILHO, 2016, p. 47), o maior partido 

da oposição, a RENAMO, a justificar a luta armada entre 1977-1992, explicando que lutava 

pela democracia liberal.  
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A princípio, na ação rebelde, a RENAMO foi sustentada pelo regime do Apartheid da 

vizinha África do Sul. Em contrapartida, alguns acontecimentos na história mundial, com 

destaque para a destruição do muro de Berlim em 1989 e para o fim do regime do Apartheid, 

em junho de 1991, impulsionaram a aprovação da nova CRM, em 1990, e, por conseguinte, 

levou à aprovação do multipartidarismo, culminando o fim da guerra que se vivia, em 1992.  

A partir desse momento, o governo moçambicano apostou na educação como 

compromisso para o desenvolvimento econômico e o combate à “[...] ignorância sobre as 

práticas e sobre as vidas, uns dos outros, que têm alimentado os conflitos armados ao longo 

dos tempos [...]” (UNESCO, 2011, p.3) em Moçambique, e em vários países africanos e do 

mundo.  

O período entre 1975 e 1989 foi marcado por uma forte burocratização da educação 

pelo Estado, provavelmente em virtude da Guerra Fria que se vivia entre o regime socialista e 

a política capitalista dos EUA. Portanto, no tempo colonial e no período pós-independência a 

administração pública cresceu muito, sendo instrumento de dominação na inserção social 

encontrado pelos respectivos Estados.  

 

5.1.3 Período de pós-independência de governação multipartidário (1992-2015 ou atual) 
 

Com a nova Constituição promulgada em 1990, teve início a implementação da 

democracia liberal, ou Estado de Democrático de Direito, que permitiu a realização das 

primeiras eleições multipartidárias no país, em 1994. Consequentemente, na área da educação 

foi alterada a Lei 4/83 do sistema de ensino, sendo promulgada a Lei 6/92. Assim, embora 

ficasse mantida a laicidade e a definição geral da política do ensino, a Lei nº 6/92, o artigo 36 

introduziu modificações importantes:  

 

O ME é responsável pela planificação, direcção e controlo da administração 

do SNE, assegurando a sua unicidade; 2. Os currículos e programas do 

ensino escolar, com excepção do ensino superior, têm um carácter nacional e 

são aprovados pelo Ministério. (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 8). 
 

Essa medida alterou profundamente o modelo de gestão e participação no sistema de 

ensino, que anteriormente era dirigido exclusivamente pelo Estado e passou a contemplar 

outras formas de gestão comunitárias e privadas:  

 

b) o Estado no quadro da lei permite a participação de outras entidades, 

incluindo comunitárias, cooperativas, empresariais e privadas no processo 

educativo; c) O Estado organiza e promove o ensino, como parte integrante 

da acção educativa, nos termos definidos na CRM; d) o ensino público é 

laico. (MOÇAMBIQUE, 1992, p. 8).  
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À luz das orientações globais, particularmente no que se refere às políticas sociais, 

também houve reforço da campanha de desvinculação do Estado moçambicano com a coisa 

pública, relativamente ao incremento de índices sociais e econômicos à educação. Isto é, em 

julho de 1996 foi criada a CPLP visando ao estreitamento da cooperação entre os países 

membros, altura em que Moçambique aderiu ao Estado Democrático de Direito. Em seguida, 

em 1998, foi assinada em Cabo Verde uma Declaração sobre a Educação nos países membros 

da CPLP na cidade da Praia, de onde também foram considerados alguns compromissos pelos 

Chefes de Estado e de Governo participantes, tais como: 1. Garantir oportunidades de 

educação continuada às populações da comunidade, estimulando o desenvolvimento 

individual e coletivo, e, 2. Organizar um conjunto de ações visando aprofundar a cooperação 

comunitária na área educacional69. 

Medidas apontadas juntamente com as da Declaração de Jomtien e da EPT a respeito 

da “[...] equidade social dos países mais pobres e populosos do mundo [...]” (OLIVEIRA, 

2008, p. 127) impuseram novos desafios aos países africanos no compromisso com a 

educação. Mais tarde, essas linhas de políticas educativas foram adequadas aos reais 

problemas africanos no Fórum Mundial para a Educação, realizado em Dakar, em abril de 

2000, pedindo às agências das Nações Unidas, doadores bilaterais e representantes de 

diferentes governos para um apoio especial na resolução dos vários problemas que enfermam 

a educação africana, entre os quais o HIV/SIDA e a pobreza.  

Para além das políticas mencionadas, importa também frisar o comprometimento do 

país em relação aos ODM, assumidos em setembro de 2000, em Nova Iorque, cuja meta 

expirou em 2015, estendendo-se até 2030 com a designação de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

As decisões mundiais em políticas educativas dos países africanos, sobretudo da 

África Austral mobilizaram-se, também, na operacionalização de ações visando à 

concretização de uma educação inclusiva e igual nas oportunidades de oferecimento de EPT. 

Isso fez com que o governo de Moçambique orientasse a sua ação numa política nacional 

através de uma diretriz denominada de Plano de Ação Para a Redução da Pobreza (PARPA) 

2001/2005, documento de política que se formula a cada cinco anos desde o primeiro governo 

eleito democraticamente em 1994. 

                                                           
69 Declaração sobre Educação, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cidade da Praia, Cabo Verde, 17 

de julho 1998. Disponível em: <www.cplp.org/estrutura.org.conferencia> apud COELHO, 2006, p. 64. 
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Depois do fim da guerra, a educação passou a ser um elemento privilegiado na 

alocação de recursos públicos, sendo que a prioridade foi dada pelo aumento do acesso ao 

ensino primário. Nas políticas setoriais, em 1995, foi aprovada a PNE que estabeleceu as 

linhas orientadoras da educação moçambicana. Assim, a educação passou a ser prioridade 

nacional e fonte de esperança para a redução das desigualdades sociais, bem como para a 

promoção do crescimento econômico e, por conseguinte, do desenvolvimento humano. 

Portanto, buscando aliar as políticas globais, regionais africanas e nacionais, 

Moçambique aprovou o PARPA II, referente ao período 2005/2009, desafiando o setor 

privado como empreendedor para acelerar a parceria governamental. Com isso, o objetivo 

maior do governo em relação à educação consistiu no apoio à redução da pobreza e na 

minimização da dependência da ajuda estrangeira.  

Assim, o papel do Estado seria o de facilitar o desenvolvimento ao eliminar entraves 

com a abertura ao mercado mundial na criação de condições apropriadas para os 

investimentos (DOMINGOS, 2010). Também, o processo de planificação, execução, 

monitoria, avaliação foram tidos como bases estratégicas para todos os programas e planos 

nacionais e setoriais, tornando-se transversais nas políticas gerais do governo, em respeito aos 

acordos por si conveniados (os ODM, outros memorandos como os da NEPAD, e outras 

organizações). 

A contar também que Moçambique é membro da ONU, da União Africana, da CPLP, 

da Commonwealth e, ainda, membro fundador da SADC, desde 1996, é membro da 

Organização da Conferência Islâmica. Aliás, o direito à educação está consagrado no artigo 

26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU que entre outros pontos se 

proclama que:  

 

i. Todas as pessoas têm o direito à educação; ii. A educação nos níveis 

elementar e básico deve ser gratuita; iii. A educação no nível elementar deve 

ser obrigatória; iv. O ensino técnico e profissional deve, em termos gerais, 

ser disponibilizada; v. e a educação superior deve ser acessível a todos na 

base de mérito. Deste modo, o direito a educação ganha teoricamente a 

mesma força que o direito à cidadania ou a liberdade de expressão, aliás, ela 

também é promotora. (PNUD, 2000b, p. 1 apud DOMINGOS, 2010, p. 

109-10).  

 

O direito à educação, também é mantido pela CRM no artigo 88, 1, onde-se lê, “Na 

RM a educação constitui direito e dever de cada cidadão [...]” (MOÇAMBIQUE, 2004, p. 26). 

Com essas reflexões, de forma resumida podemos concluir conforme Coelho (2006), 

que os avanços na educação moçambicana são de proveniência legislativa e que, 
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financeiramente, 50% dos recursos adveem de contribuição estrangeira para o 

desenvolvimento de diferentes projetos que estão em curso. Mesmo assim, embora sejam 

relevantes pela importante contribuição, achamos que é preciso não descurar a 

moçambicanidade, evitando a reprodução desses projetos de políticas.  

Seria importante que as autoridades pensassem a prática educativa olhando a escola 

pública com alocação de mais recursos, para dignificar esse desejo político assumido nas 

orientações gerais, tendo em conta para que a educação moçambicana se consolida com as 

orientações locais, permitindo a intervenção local de outras autoridades públicas como os 

municípios, embora haja já uma lei que a legitima, mas na prática essa decisão não se faz 

sentir como reconheceram as direções de escolas, conforme se avança nos depoimentos do 

próximo parágrafo.  

Isto é, a autarquização ou municipalização em Moçambique não apoia o 

desenvolvimento da educação, embora tenha havido a institucionalização de uma lei para esse 

efeito, que se trata do Decreto 33/2006. Não atendendo a isso, as autarquias70 não criam e nem 

fortalecem o desenvolvimento de políticas educativas. Por isso, na atualidade tem gerado 

conflitos de interesses administrativos entre o governo central e os municípios, pois a 

participação dos municípios é 

      

Quase nula.  É quase nula, porque não tem nenhum protagonismo, nem em 

termos administrativos, financeiros. Até as administrações distritais têm 

algum papel na indicação dos diretores de escolas, intervêm dizendo que 

esse diretor não serve, eu prefiro aquele, são consultados. (Diretor AA -

25/11/2014).   
 

Como afirma o diretor, os municípios não têm uma ação prática reconhecida em 

detrimento das administrações71, isso leva-nos a afirmar que “[...] o município em 

Moçambique é a instância mais frágil e desprovida de capacidade de decisão [...]” (MELLO, 

1993, p. 161) na educação. Quer dizer, é “proibido” dar contribuições locais para o 

funcionamento das escolas nas cidades, pois a educação é um processo de extrema 

                                                           
70 Em Moçambique as autarquias foram criadas ao abrigo da Lei 2/97, que aprovou o quadro jurídico para a 

implementação das autarquias locais, enquadradas no número 1 do artigo 132 da Constituição da República de 

1990. Assim, nos princípios gerais artigo 1, define-se: “1. Na organização democrática do Estado o poder local 

compreende a existência de autarquias locais. 2. As autarquias locais são pessoas coletivas públicas dotadas de 

órgãos representativos próprios que visam a prossecução dos interesses das populações respectivas sem prejuízo 

dos interesses nacionais e da participação do Estado.” (MOÇAMBIQUE, 1997, p. 3).  Também, são subscritos 

os pontos na CR 2004, “[Artigo 272]. (Autarquias locais)”. (MOÇAMBIQUE, 2004, p. 87). A entrada em 

funcionamento da municipalização ocorreu em 1998 com a realização das primeiras eleições autárquicas.  
71 A intervenção das administrações nos serviços das autarquias é protegida pelo Decreto n°65/2003, que designa 

o representante da Administração do Estado nas circunscrições territoriais cuja área de jurisdição coincide total 

ou parcialmente com a autarquia local (MOÇAMBIQUE, 2003).  
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importância para o fortalecimento dos processos de mudança social, pela formação 

democrática de pessoas conscientes sobre a realidade local e suas potencialidades.  

Aliás, a educação é uma ferramenta de disposição de recursos para o exercício pleno 

de direitos e deveres, fundamentos para a erradicação da pobreza pela disponibilidade do 

acesso a serviços e recursos de comunicação entre outros. O que, por conseguinte, mobiliza a 

participação democrática, para a valorização, o respeito e a manutenção do património 

público, que em seguida pode permitir para a gestão equitativa, criteriosa e sustentável de 

bens públicos, e ainda mais interferindo significativamente na redução de desigualdades, bem 

como na erradicação do trabalho infantil72, que é mais comum nos países subdesenvolvidos.  

Resta compreender se a descentralização dos serviços educativos para os municípios, 

que não está sendo cumprida pelo nível central, partiu de um debate com as autoridades 

municipais. Porque dessa maneira, parece-nos que foi uma descentralização municipal 

decretada, pois a administração continua centralizada e segue o percurso histórico de 

monopólio do Estado uma abordagem típica da legislação e da verticalidade empresarial, 

embora com uma tendência da participação democrática. Com isso, podemos dizer que ela 

não foi muito burocratizada, embora dominada pela privatização. 

Além disso, a falta de participação das autarquias no sistema educativo contraria as 

preocupações do governo em relação aos problemas dos moçambicanos, pois em um discurso 

na Assembleia da República, o então presidente Joaquim Chissano no dia 10 de abril de 2003, 

apontou alguns rumos da política educativa: a consolidação da expansão da rede escolar; o 

incremento dos índices de participação feminina; a diminuição dos índices de analfabetismo 

com o incremento de campanhas de alfabetização de adultos; a abertura de novos polos de 

ensino superior descentralizados (fora de Maputo); a diversificação de ofertas no ensino 

técnico; a aposta na preparação de professores em novas metodologias de ensino; a provisão 

de materiais didáticos; h) atenção aos novos desafios provocados pela sociedade da 

informação; e o papel fundamental da educação na prevenção de doenças como a malária e o 

HIV/SIDA (COELHO, 2006).  

Dessa forma, considerando a complexidade da educação num contexto pós-colonial, 

no rol das inquietações acima expostas na época, sugeriríamos que a Política Educativa 

também fosse ajustada à questão linguística para responder à realidade social, política e 

                                                           
72 O trabalho infantil é comum nos países subdesenvolvidos. A sua ocorrência deve-se à vulnerabilidade 

financeira das famílias, sobretudo as mais pobres e as rurais. O item 3 do artigo 2 d a Convenção n° 188 de 1973 

fixa como idade mínima recomendada para o trabalho em geral 16 anos. Mas, a partir dos catorze anos, é 

permitido o trabalho como aprendiz. E os países subscritores, sobretudo os mais pobres, abrem exceção 

admitindo a idade mínima de 14 anos.   
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econômica do país, para que de fato tenhamos uma educação inclusiva em Moçambique. 

Efetivamente, como demonstramos anteriormente, a oficialização do português no tempo 

colonial tinha objetivos coloniais.  

Contudo, apesar do infortúnio racial é nosso entendimento não a abdicação da língua 

portuguesa, mas o redesenho dos objetivos para um Moçambique atual, num contexto das 

línguas nacionais. Isso porque as razões levantadas para a revisão curricular no ensino básico 

em 2003 eram as reprovações causadas pela inadaptação linguística, o que é preocupante, pois 

limita a permanência do aluno na escola, significando o desperdício de talentos e uma fonte 

de ineficiência do sistema educacional.  

Embora haja experiência de ensino bilíngue, ela não está consolidada e não tem 

apresentado resultados satisfatórios73. Enquanto isso, a educação para além da formação 

humana também proporciona um progresso material, de saúde e bem-estar e a preservação do 

meio ambiente e da paz, através da manutenção de um diálogo permanente para o bem 

comum, pois permite o alargamento das escolhas dos indivíduos, sendo desse modo um 

elemento político na boa governação e gestão dos recursos públicos e privados (MARTINS, 

2004; COELHO, 2006; DOMINGOS, 2010).  

Em termos de medidas, já no fim do mandato do primeiro governo democrático, em 

1999, teve início um novo PEE 1999/2005, denominado “Renovar a Escola”, que tinha três 

linhas de atuação: “[...] a expansão do acesso ao ensino; a melhoria da qualidade de educação 

e o reforço da capacidade institucional, financeira e política com vista a assegurar a 

sustentabilidade do sistema” (MINED, 1999, 9-11).  

A nosso ver, esse documento trouxe melhorias consideráveis e quantificáveis na 

política de erradicação do analfabetismo, pois as metas de gestão escolar segundo uma 

pesquisa foram especificamente concretas nos três domínios apontados:  

 

Aumento da proporção de alunos que conclui com êxito as classes terminais 

do ensino primário do 1º grau (de 54% para 75%), do ensino primário do 2º 

grau (de 37% para 60%) e do 1º ciclo do ensino secundário (de 33% para 

55%); Redução para metade das taxas médias de repetência 28 do EP1, EP2 

e EG1; Aumento da taxa bruta de escolarização 29 de 67% para 80% no EP1 

e de 15% para 30% no EP2; Aumento na matrícula e na retenção das 

raparigas nas escolas primárias e secundárias; Melhoria nas taxas de 

conclusão 30 a todos os níveis; Melhoria na relação do número de alunos por 

professor em cada província (embora se tenha constatado que o aumento do 

ratio médio de alunos por professor possa indicar a falta de professores em 

                                                           
73 Para mais pormenores sobre o ensino bilíngue, consultar o relatório dos técnicos do Ministério (SOVERANO; 

ASSALE; VOGELAAR, 2016).  
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algumas províncias, sobretudo no Norte); Aumento da proporção de 

professoras por província (embora duas províncias tenham apresentado 

proporções abaixo da média nacional). (COELHO, 2006, p. 65-66). 

 

Da mesma forma, ainda neste documento (PEE), o governo analisa as situações 

depreciantes do sistema educativo. Para além do fraco índice de participação feminina, 

constatou, dentre outras coisas, que, ainda que as estruturas e os conteúdos dos currículos 

escolares das escolas primárias e secundárias eram inadequados para uma economia de 

mercado e para as exigências sociais, por serem bastante rígidos e prescritivos, deixavam 

pouca ou nenhuma margem para as adaptações aos níveis regional e local (MINED, 1999-

2005; DOMINGOS, 2010).  

A par das dificuldades econômicas resultantes das intempéries naturais e sociais, como 

a guerra ou a desconfiança política entre os dois maiores partidos moçambicanos a FRELIMO 

e a RENAMO, o MEC elaborou um outro PEEII para o período 2004/2008 (período do 

segundo para o terceiro mandato do governo democrático), procurando acelerar a política 

expansionista do sistema educativo que se sentia seriamente ameaçada, porque no mandato 

anterior as matrículas para todos níveis foram maiores. Importa referir que entre 1998 e 2002 

houve um maior crescimento do número de alunos, em seguida a taxa de transição entre ciclos 

se tornou diminuta, isto é, até ao ano de 2000, época em que a população moçambicana era de 

18,3 milhões de habitantes, no total, os alunos no ensino primário e secundário eram de 

14,4% da população (COELHO, 2006). 

Já o novo PEEC - 2006 a 2011, baseado na Estratégia do Governo de projeção de 

metas na gestão do país para o grande mal da sociedade moçambicana, e na tentativa de 

redução da pobreza absoluta, isto é, através do PARPA na educação o governo orienta, “[...] 

que todos os cidadãos – rapazes, raparigas, mulheres e homens – estejam onde estiverem, 

tenham a oportunidade de adquirir conhecimentos básicos e as capacidades necessárias para 

melhoria das suas vidas, das comunidades e do país [...]” (MINED, 2006, p. 5).  

Igualmente, o MEC prescrevendo os objetivos do PEEI, orientou a política educativa 

em três pilares: a) “[...] Reduzir a pobreza absoluta”; b) “Assegurar a justiça e a equidade do 

género”; e, c) “Lutar contra a propagação do HIV/SIDA e mitigar o seu impacto.” (MINED, 

2006, p. 6). 

Ademais, reconheceu os sucessos empreendidos no PEEI que mais se notabilizaram no 

ensino primário, pois o governo sentiu a necessidade de ampliar as suas ofertas nas classes 

superiores, sobretudo no ensino secundário. Também, verificou que as medidas nelas contidas 
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de existência de mais de um turno e a não limitação dos racios professor e aluno nas salas de 

aulas contribuíram para um fracasso na qualidade de ensino.  

E, por conta disso, o MEC no seu balanço reconheceu que 

 

Um progresso considerável foi conseguido durante o PEEI na melhoria do 

acesso à educação, reflectido no aumento do número de matrículas a todos 

os níveis do Ensino Primário e Secundário. Entre 1999 e 2005 as matrículas 

no EP1 aumentaram em 65% e a taxa bruta de escolarização de 85% para 

131%. Os ganhos foram maiores para as raparigas, o que levou a uma 

redução do fosso em termos de género nas matrículas no Ensino Primário, 

especialmente nas primeiras classes. O crescimento rápido nas matrículas 

também reflecte a admissão de um grande número de alunos mais velhos que 

anteriormente não tinham tido acesso a oportunidades de educação. Partindo 

de bases muito mais pequenas, as matrículas no EP2 mais que duplicaram, 

enquanto que as matrículas no Secundário mais do que triplicaram, embora 

ainda permanecendo como um pico muito pequeno da pirâmide educacional. 

Este crescimento foi apoiado pelo progresso na reabilitação de escolas 

existentes e pela construção de novas escolas. Os orçamentos foram 

ajustados de forma a haver um aumento no número de professores. A 

política do Governo em relação às propinas foi revista e ajustada para 

minorar as barreiras financeiras ao Ensino Primário com que se defrontam as 

famílias pobres, tornando-o gratuito. (MINED, 2006, p. 6)    

 

Embora haja várias razões que dificultam a efetivação das políticas educativas, dentre 

as quais guerras, a desconfiança política e a pobreza, baixos níveis de qualidade no ensino, 

condições desfavoráveis de aprendizagem, trabalho infantil, a falta de eletricidade nas casas 

em zonas rurais e a insuficiência da cobertura da rede escolar, os custos na frequência da 

escola ainda a cargo dos pais, e ainda, discriminações por gênero74, entre outros, o PEEC, 

insere-se numa política administrativa global do país, em que na educação:  

 

[...] a estratégia mais ampla do Governo de reforma do sector público abriu 

caminho para a abordagem dos temas de descentralização, melhoria das 

estruturas de gestão e administração e reforço da capacidade a todos os 

níveis. Os sucessos incluem um aumento na capacidade de elaboração de 

políticas e de planificação, melhor gestão, racionalização e distribuição de 

recursos da educação, um começo da transferência da tomada de decisões do 

nível central para o nível provincial e distrital e a ligação dos processos de 

políticas à implementação, regulamentos e controle de qualidade (MINED, 

2006, p. 8). 

 

Enfim, temos de reconhecer que os problemas na educação são preocupantes, pois os 

impactos das medidas a nível local foram bastante limitados por serem questões tão básicas o 

                                                           
74 Para o Mined (2006, p. 33) “Em 2005 apenas 20% dos professores do secundário eram mulheres”.  A crença 

de criar oportunidades educativas para mulheres diz respeito: “[...] o nível de escolaridade da mãe desempenha 

um papel importante no aumento da probabilidade de conclusão do ensino primário, pois à medida que a 

educação da mãe aumenta, mais elevada é a taxa de conclusão.” (INE, 2008, p. 15).    
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que dificulta o exercício pleno da cidadania, ou seja, a satisfação de direitos civis e políticos 

nos termos de Marshall (1967): 

 

[...]. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 

objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva, 

[...] não há nenhum conflito com os direitos civis [...], pois, os direitos civis 

se destinam a ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso que 

aprenderam a ler e escrever. A educação é um pré-requisito necessário a 

liberdade civil. (MARSHALL, 1967 p. 73)   

 

Assim, há necessidade de promover reformas estruturais ao nível da administração do 

sistema educativo, para que acompanhem a constituição do Estado Democrático de Direito do 

século XXI.  

Reconhecemos iniciativas desenvolvidas pelo MEC junto aos parceiros de cooperação 

tentando tornar mais estruturados e harmonizados os acordos, procedimentos e processos 

consultivos, que passaram a ser revistos anualmente sobre a implementação das políticas do 

sector. Por isso, em 2002, estabeleceu-se um fundo comum junto dos parceiros, designado 

FASE.  

O desejo das autoridades educativas em relação ao acesso desses fundos, durante a 

vigência do PEEC, era para que houvesse um progresso significativo na mudança do 

financiamento por modalidade de projetos para o “[...] financiamento de programas 

conduzidos pelo MEC, desde que haja capacidade necessária para assumir a responsabilidade 

de gestão, a ser concretizada em todos os níveis do Sistema da Educação, a começar nas 

escolas” (MINED, 2006, p. 8). 

Assim, o desafio do governo na educação em relação ao financiamento consistiria 

primeiramente em assumir programas para o compromisso social e humano, para que não se 

precarizasse ainda mais as condições de trabalho dos profissionais com a fragmentação dos apoios na 

área e se diminuísse a qualidade dos serviços prestados. Na sequência, os serviços públicos de 

educação deveriam ser estatizados e participados localmente, visando criar abrangência, bem como 

gerir os gestores eleitos/indicados pelos professores e trabalhadores e outros usuários, que melhor do 

que ninguém sabem os problemas e têm condições de decidir quais medidas devem ser efetivadas para 

a sua melhoria. Quer dizer 

 

[...] embora Moçambique tenha vindo a conseguir melhorias significativas 

no acesso à educação, ainda não se registaram melhorias da mesma 

envergadura relativamente aos indicadores da eficiência do sistema de 

educação, os quais mostram apenas uma ligeira redução das taxas de 

repetência e desistência escolar. (MOÇAMBIQUE, 2003, p. 23) 
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Em suma, uma relação direta está na expansão dos direitos de cidadania que está 

ligada favoravelmente, a democracia favorecida pela educação, e, por conseguinte, quando há 

problemas de educação na formação do homem, consequentemente, os direitos democráticos 

não avançam ou avançam pouco, significando que as grandes questões nacionais nunca são 

debatidas de forma abrangente possível. Por isso, a gestão escolar deve fazer face à alienação, 

à discriminação e à dominação para buscar interesses da maioria da população na sua 

simplicidade cultural, aprimorando “a questão da libertação dos oprimidos e a promoção da 

humanização” (LIMA, 2007, p. 20). 

Também, desde que foi implementado o regime multipartidário em Moçambique em 

1990 e promulgada a Lei 6/92 do sistema educativo até a atualidade (2017), já se passaram 

dois governos com dois mandatos, que foram de dez anos cumpridos por cada um.  

Assim, o terceiro governo iniciou as suas funções no ano de 201475. Com isso, existe 

experiência democrática em fase de maturação que poderia ampliar o direito à educação ao 

nível das autarquias, que começou com o exercício democrático em 1998, cabendo às 

autoridades locais decidirem sobre o fato, pois isso possibilitaria que o nível local assumisse 

condignamente algumas funções do Estado, como a participação ativa nas decisões sobre as 

escolas secundárias dos municípios.  

Na atualidade, nesse âmbito, o Estado privilegiou as administrações provinciais de 

educação e as administrações distritais de cidade, através da criação do Decreto n°65/2003, 

que designa o representante da Administração do Estado na autarquia local, anulando o 

protagonismo e ação dos municípios (MOÇAMBIQUE, 2003), portanto uma mera 

centralização, já que jurídico-administrativamente não existe descentralização. 

Por isso os dirigentes por nós entrevistados sobre o assunto da participação 

responderam da seguinte maneira: 

 

A comunidade participa na vida da escola através do CE. Contudo, não é 

efetiva. Nem todos os delegados dos pais e da comunidade participam nas 

reuniões, mesmo convocados. É boa na medida em que para além das 

contribuições que os pais e encarregados de educação dão nas reuniões de 

turma (RT) e na abertura do ano letivo existe uma forte participação na 

gestão através do CE. A participação da comunidade nas escolas é boa desde 

que seja orientada e antecipada para o respectivo apoio no desenvolvimento 

da escola. Mas a participação da comunidade no geral é fraca. É difícil 

aparecer um pai ou um membro da comunidade para se aperceber do 

funcionamento da escola ou do percurso do educando. Só vejo quando 

querem um documento ou transferência. Nos últimos anos a comunidade 

mesmo com a representação, o CE não tem desempenhado o seu papel na 

                                                           
75 Em função da ordem cronológica de mandatos, os três presidentes de governos são: JAC, AEG e o atual 

presidente FJN.  
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melhoria da gestão da escola, nem na educação das suas próprias crianças. 

(Diretor A - 20/12/2014). 

A participação é fraca, os pais quando solicitados para reuniões não 

aparecem somente as estruturas administrativas o secretário do bairro. Porém 

temos ligação escola comunidade que funciona diretamente com a escola 

tanto para os pais e encarregados de educação. A participação da 

comunidade na escola ainda não se faz sentir com muita evidência. Todavia 

o seu papel devia ser mais ativo e interativo. Tinha que aprimorar dos 

problemas escolares e acompanhar a educação dos filhos. (Diretor B - 

28/11/2014). 

A participação da comunidade considero fraca. Nós podemos dar o exemplo 

do ano passado 2014 no dia de abertura do ano convocamos os pais para se 

fazerem presentes na reunião de abertura do ano letivo, os pais apareceram 

em pequeno número de 4300 alunos só apareceram mais ou menos mil 

encarregados de educação, significa três mil e tal não vieram e mesmo nas 

reuniões de turma quando são convocados os pais mandam os irmãos mais 

velhos dos alunos, até às vezes o empregado de casa para ir participar na 

reunião de turma dos educandos, o que não é aconselhável. Nós queríamos o 

encarregado direto do aluno para poder saber do andamento do seu aluno e 

juntos discutirmos alguns problemas dos alunos e da escola. (DIRETOR C 

- 12/01/2015).  
 

A fim de que a política educacional não redunde em uma carta de boas intenções, 

incapaz de manter a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação, o diretor de 

escola deve “compreender a importância e a função do CE como um exercício da cidadania 

para as pessoas e como instrumento de luta para a democratização da escola e da sociedade.” 

(LIMA, 2007, p.71). Enfim, constata-se que a participação dos pais na escola, seja nos órgãos 

de representação configura-se apenas nos eventos formais, organizados pela escola como as 

reuniões de pais, e, além disso, configura-se uma certa apatia por parte dos pais no apoio às 

atividades das escolas, sendo uma participação fluída. 

 

5.1.4 Organização e funcionamento da escola secundária moçambicana (1992-2015 ou atual)  
 

O direito à educação é um compromisso assumido universalmente, mas a qualidade de 

satisfação e oferecimento dos serviços depende das políticas que tendem a estruturar 

organizacionalmente essa vontade da sociedade para a consciência emancipatória, visando à 

concretização desse direito. Assim, entendemos a escola como uma organização social e 

política, com compromissos entre o projeto individual e o projeto de sociedade de bem 

comum. Quer dizer, a escola traduz o projeto de sociedade, que se materializa com o 

empoderamento dos cidadãos na cultura universal de conhecimentos técnicos e valores 

humanos. 

Para os propósitos políticos, o estudo da escola como organização e os seus modelos 

de gestão escolar ou explicativos estão frequentemente associados ao pesquisador português 
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Licínio Lima, que baseado nas constatações de Per-Erik Ellström destaca quatro faces de 

modelos que se sobrepõem: 1) “[...] o modelo racional, (objetivos claros e consensuais e 

tecnologia clara)”, 2) o modelo político (objetivos em conflito mas tecnologia clara), 3) o 

sistema social (objetivos consensuais mas a tecnologia ambígua) e, 4) modelo anárquico 

(objetivos em conflito e tecnologia ambígua).” (LIMA, 2001, p. 16).  

Como afirmamos anteriormente, em Moçambique, a organização do Ministério que 

superintende os serviços pauta-se pela Lei 6/92 do sistema educativo proporcional ao período 

democrático em estudo.  Essa lei promove o comprometimento do Estado na garantia 

equitativa das oportunidades educativas a todos os cidadãos do Rovuma ao Maputo, ou seja, 

do norte do país ao sul. Aliás, já explicamos que o governo estabelece parcerias importantes 

com a sociedade civil na materialização desse direito universal, a todas as crianças num 

princípio de Estado moderno democrático (Artigo 1.). 

Assim, nos termos da “[...] primeira lei da descentralização, a Lei 3/94, no âmbito do 

programa de reforma dos órgãos locais (PROL) em curso desde 1991, que criava o quadro 

legal e institucional de reforma dos órgãos locais [...]” (FARIA; CHICHAVA, 1999), a 

estrutura do sistema educativo que influencia as decisões da escola é a direção provincial. 

Lembro que a estrutura administrativa de Moçambique como pátria é constituída pela 

seguinte divisão administrativa: províncias, distritos, municípios, postos administrativos e 

povoações. Sendo assim, pode-se dizer que predomina uma gestão recentralizada, pois 

anteriormente, no primeiro período de pós-independência do monopartidarismo a gestão era 

muito mais centralizada e a situação era bem pior, o protagonismo era assumido pelo ME. No 

entanto, o sistema continua centralizado na opinião do nosso entrevistado de nível macro,  

 

[...] razão pela qual, os diretores, os membros de direção de escolas, as 

nomeações para a direção da escola no segundo ciclo são da 

responsabilidade do ministro. Enquanto para as escolas do primeiro ciclo os 

seus órgãos diretivos são nomeados pelo governador provincial, [...] 

(DIRETOR AA - 25/11/2014). 

 

Em termos de responsabilidades pedagógicas e curriculares da escola e, especialmente 

a gestão escolar, ela está mais repartida entre o Ministério e a Direção Provincial, sobretudo 

com o protagonismo da figura do supervisor provincial, o que deixa as escolas com pouca 

ação, pois as direções distritais se cingem no trabalho com níveis primários. Isto é,  

  

Em termos de gestão ao nível da escola e o acompanhamento dos processos, 

a parte curricular é mais de âmbito provincial, porque as províncias orientam 

testes provinciais, que são aplicados ao nível das escolas secundárias e são 

realizados no primeiro e segundo trimestre para haver uniformização em 
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termos de avaliação. E para as escolas primárias são feitas ao nível do 

distrito, há maior protagonismo ao nível da própria província com relação às 

escolas secundárias comparativamente a intervenção do nível distrital [...] 

(DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Nos termos apresentados, a escola não desenvolve uma gestão profissional do diretor 

da escola, pois ele é professor de carreira e, desse modo, com a interferência superior não se 

responsabiliza na totalidade com o que ocorre na escola. É reduzida a sua capacidade de 

mediar conflitos, dirigir diferentes processos numa interação mais solidária, uma vez que fica 

preso a meras questões técnico-administrativas. De certa maneira, a burocracia é perpetuada 

como condição autoritária por pautar por decisões unilaterais e pouco criativas, que não 

estimulam a participação dos pais e outros órgãos locais da escola. 

Com isso, o diretor da escola secundária se torna um órgão de representação 

burocrático e gerencial expresso na profissionalização docente para com os demais membros 

da escola. Embora segundo Santos (1999, p. 208) “A profissionalização do conhecimento seja 

indispensável, mas apenas na medida em que torna possível, eficaz e acessível à aplicação 

partilhada e desprofissionalizada do conhecimento”, ela não se deve dissociar do objeto da 

escola. Assim, o gestor escolar deverá atuar numa combinação de interfaces social, 

profissional e científica.  

Quer dizer, a partir da alegação de fundamentos alheios e exteriores à escola, o diretor 

não promove o desenvolvimento de competências para as aspirações da escola quer para os 

alunos, quer para os seus colegas de profissão, sendo que não propõe programas específicos 

de formação para o estudo dos problemas da escola resultantes da sua organização escolar. 

Em consequência, os gestores e professores também não dão continuidade as suas 

formações e se valem de frequências individuais de cursos de graduação e pós-graduação sem 

um apoio e orientação institucional. Com isso, fica-se longe de garantir uma organização da 

escola secundária partilhada com os demais atores sociais, projeto que se almejava obter com 

a reforma da administração pública moçambicana conhecida por CIRESP (2001).  

Na sequência do Decreto Presidencial n. º 5/2000, artigo 2°, a reforma dentre vários 

objetivos vê a profissionalização da administração pública como vetor para assegurar uma 

coordenação, gestão e implementação dos princípios da reforma, garantindo uma participação 

integrada de todos os serviços e quadrantes sociais da sociedade, na desburocratização e na 

simplificação dos procedimentos no atendimento rumo à modernização do país. 

Por isso, na organização da escola secundária moçambicana não há estudos coletivos 

de professores e seminários de aperfeiçoamento organizados de forma institucional, que se 
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revelem como algo moderno para a garantia da qualidade educativa, renovando os seus 

conhecimentos em aptidões gerenciais e de liderança.  

Tais aspectos não favorecem a interação profissional na troca de experiências entre 

gestores mais experientes e os menos. Também os gestores não estabelecem normas para a 

escola de modo a comunicar a visão que têm sobre a excelência na educação, prevalecendo a 

visão do diretor. Assim, não se diferencia gestão da liderança (profissional e humanismo), 

mantendo-se a imagem de chefe que vem impor e controlar o que não corre bem, pois o 

objetivo da liderança “[...] é ajudar as pessoas a fazer um trabalho melhor” (GUILLON; 

MIRSHAWKA, 1994, p. 176). Ainda mais porque o diretor é imposto no cargo pelo nível 

hierárquico do sistema educativo. Mais do que isso, as diretrizes expõem os problemas da 

seguinte maneira: 

 

O ensino secundário tal como está actualmente organizado é caro para o 

governo e para os pais. Envolve muitas vezes custos de alojamento, e altos 

custos em livros e outras transacções (incluindo propinas informais ou outras 

formas de pagamento a professores ou funcionários das escolas para se 

garantir uma vaga). Para além disso, há grandes diferenças salariais entre os 

professores no ensino primário e secundário. O salário médio no ESG1 é 

cinco vezes mais alto do que no EP1, e os salários no ESG2 são seis vezes 

mais altos. Estes níveis salariais impõem efectivamente graves 

impedimentos à capacidade do governo de financiar um sistema de ensino 

secundário público em rápida expansão. Apesar destes salários relativamente 

mais altos, alguns professores do ensino secundário deixam o ensino por 

empregos mais bem remunerados. (MINED, 2006, p. 33). 
 

Para isso, é importante saber que a organização da escola pública estatal ganha 

importância para além do apoio político ou da vontade política dos dirigentes máximos do 

governo na educação. Mais importante: no exercício profissional dos gestores e dos docentes, 

é necessário procurar o melhor para a escola, embora a disponibilidade de recursos e a 

formação dos profissionais sejam determinantes. Porque quanto mais desqualificados e 

desmotivados são os profissionais, menos eles compreendem verdadeiramente os seus papeis 

e isso pode agravar ainda mais as complicações da educação.  

Enquanto isso, ainda na região austral há experiências positivas que interessam 

partilhar. “A República Unida da Tanzânia tem obtido melhores resultados por meio de 

reformas progressivas, da ampliação dos investimentos e da alocação de professores mais bem 

qualificados e experientes para os anos iniciais.” (UNESCO, 2011, p.12). A esse respeito, face 

à situação que se vive, um dos nossos interlocutores fez saber que o Ministério da Educação 

está comprometido com a elevação dos níveis dos professores nos seguintes termos: 
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Existe um plano de formar em conjunto com instituições de formação 

superior, de capacitar novamente os professores nessa matéria (elaboração 

de planos analíticos, dosificações, aulas laboratoriais), só que a dificuldade 

que existe é de verbas, mas essa é uma orientação ministerial, existem 

termos de referência, mas feito o plano e submetido ao DAF, a explicação 

que sai é, não há verbas e ficamos nessa. Portanto, existe uma vontade de 

avançarmos com o processo de descentralização e por outro lado, existe esta 

realidade factual, sobretudo as limitações financeiras que não permitem 

darmos passos gigantescos e nós ficamos numa mistura entre centralização e 

descentralização.  As escolas ganharão autonomia se tiverem essas 

condições. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Assim, é difícil falar sobre autonomia escolar no ensino secundário moçambicano, 

pois autonomia é a capacidade e a possibilidade de tomar decisões fundamentais como algo 

realista em função dos recursos disponíveis, com base na identificação dos problemas e 

forças, celebrado em função do projeto educativo.  

A esse respeito, o que predomina na educação do país é uma autonomia relativa, que 

visa regular os comportamentos das pessoas aos interesses políticos, gestionários, 

profissionais e pedagógicos. De acordo com Guillon; Mirshawka (1994, p. 177), “O ensino de 

qualidade não será alcançado pelos professores e pelos gerentes educadores caso eles se 

vejam como submissos subordinados” (GUILLON; MIRSHAWKA, 1994, p. 177).  

Assim, é necessário encorajar e desenvolver seguidores de modo a atingirem um 

desempenho maior além das expetativas, pois o profissional em educação deve possuir a 

vontade de aprender cada vez mais, negando a sua prática rotineira de modo a melhorar 

continuamente. Ele deve ser contra o desperdício, trabalhar com a incerteza e sempre resolver 

os problemas administrativos, procurando a sua integração com as outras áreas da escola. 

Contudo, o modelo de hierarquização do sistema educativo e da gestão escolar resulta 

da falta da descentralização efetiva e, por conseguinte, promove uma organização 

administrativa de funções internas da escola do tipo mais funcional no sentido normativo para 

o desenvolvimento de uma organização institucional verticalizada. Uma razão para tal foi nos 

dada pelo nosso entrevistado do nível central que disse o seguinte: 

 

Deve-se ao número de quadros que a província possui, muitos que estão na 

direção provincial já passaram pelas escolas, foram professores e gestores de 

escolas, têm uma visão superior que os técnicos que trabalham no nível 

distrital, normalmente é um único técnico que responde pelo ensino 

secundário, salvo os distritos provinciais, mas em termos de apetrechamento 

de quadros temos essa capacidade para supervisão e o controlo. (DIRETOR 

AA - 25/11/2014). 
 

Em termos de organização interna dos órgãos de gestão das escolas, as escolas 

secundárias encontram-se estruturadas da seguinte forma: “[...] conselho de escola; diretor da 
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escola; diretor adjunto administrativo; diretor adjunto pedagógico; diretor de classe; e, 

delegados de disciplinas [...]” (Diretor AA - 25/11/2014). Também no ensino secundário 

aperfeiçoa-se uma iniciativa de gestão financeira, denominada de ADE. Trata-se de um 

conjunto de recursos financeiros destinados a apoiar alunos considerados carentes. Quando 

esse fundo é recebido pela escola, a direção junto com a comunidade, isto é, os membros do 

CE adquirem materiais escolares para a distribuição gratuita aos alunos. 

A nosso ver, o problema dessa política seletiva está na falta de algum critério de 

verificação dos alunos necessitados, pois, a maioria dos alunos que frequentam escolas 

secundárias públicas em Moçambique é proveniente de comunidades rurais e, por 

conseguinte, são pobres.  

Assim, insistimos que o grande problema é o critério de identificação do aluno com o 

nível de renda socioeconômico baixo e alto, que não é expresso nas formas de acesso. 

Portanto, há uma ausência de avaliação dessa medida para além da inexistência da verificação 

do rácio professor/aluno na condição de beneficente desses recursos para que se compreenda 

no que concerne ao aumento de número de oportunidades, assim como para o aumento das 

vagas no alargamento da oferta educativa para os grupos em situação de pobreza.  

Enfim, trata-se de uma política de financiamento de escolas para os alunos 

competirem uns com os outros dentro do sistema de modo a melhorarem a disposição de seus 

recursos. Ainda assim, as escolas compram esses materiais com uma orientação do ME 

através de uma carta, que escalona o que se deve comprar, intitulada Manual de material 

elegível. Vê-se que a autonomia da escola secundária é uma miragem nos termos de 

participação local, ou seja, é um fenômeno ainda pouco definido. Por isso o nosso 

entrevistado disse o seguinte:  

 

No âmbito da gestão administrativa-financeira há avanços, porque existe um 

manual com relação ao fundo de ADE, que é um fundo descentralizado. Esse 

manual prevê efetivamente que seja a comunidade a fazer a gestão e por 

outro, há uma orientação ao nível central que na gestão de fundos próprios 

provenientes das matrículas seja criada uma conta especifica que deve ser 

gerida pelos pais e encarregados de educação sendo que a escola não deve 

gerir sozinha, mas há um fato, a resistência no acatamento daquilo que são as 

escolas. Há intenções, sinais de que deve haver uma descentralização, 

sobretudo na área administrativa e na área financeira. Na área pedagógica 

também, existe essa tentativa, por exemplo os planos analíticos devem ser 

concebidos a nível local da escola na inclusão de conhecimentos e saberes 

locais, os tais 20% e os nossos professores não sabem como incluir, não se 

dão tempo de fazer o tal currículo porque têm dificuldades. Há momentos 

que a equipe pedagógica provincial faz o plano analítico e remete à escola. 

(DIRETOR AA - 25/11/2014). 
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Assim, as escolas caminham na dependência do Estado pela interferência direta do nível 

hierárquico, já que os municípios não assumiram o que está legislado, por isso a participação, 

a autonomia a descentralização democrática são conceitos ambíguos. Aliás, os CE não têm 

poder de autonomia (como se viu anteriormente), a decisão de tudo é revertida à 

administração pública que com o programa ADE centraliza a política de apoio aos alunos 

necessitados e o diretor da escola responde ao ministério. 

No nosso entendimento, a autonomia como liberdade profissional tem uma lógica que é 

a redução da influência do Estado na administração pública ou na sociedade, isto é liberdade 

nas ações, redução do peso do Estado sobre os cidadãos e nesse caso concreto na escola 

secundária. 

Da mesma maneira, podemos dizer que a política de financiamento às escolas não é 

clara, mas sabemos que é em função do número de estudantes matriculados que até certo 

ponto justifica esse investimento. A razão dessa observação seria muito importante, já que 

estamos diante de um “[...] paradigma da educação contábil [...]” (LIMA, 2002, p. 106), cuja 

mensuração é submetida a lógicas avaliativas de resultados pelas agências credoras de 

contabilidade.  

A respeito vale considerar que a avaliação na educação não é recente, mas que agora 

traduz-se como “inovadora técnica de gestão e de controlo de qualidade”. Atualmente, ela é 

baseada numa concepção consensual dos objetivos e incidem sobre todos, os alunos, entre 

turmas, escolas e, por conseguinte, também sobre os gestores. 

Moçambique é um país emergente e, por esse motivo, a princípio esse financiamento é 

bem-vindo, mas como uma política educativa inclusiva ele é insuficiente para atender a 

demanda, tendo em conta o crescente aumento demográfico da população que procura o 

ensino secundário e muitos alunos na situação de pobreza, aliado ao déficit histórico e 

democrático em matéria de organização e educação do ensino secundário criado pelos 

colonialistas.  

Pode-se pensar que a participação eufórica no pós-independência foi rápida e 

passageira.  Assim, esses recursos deveriam ser distribuídos com o objetivo de compensar as 

assimetrias sociais e regionais, atendendo as desigualdades sociais da população visto que 

muitos moram distante desse tipo de escolas e a maioria dos alunos concentra-se nos distritos 

fora das cidades.  

Contudo, as autoridades educativas reconhecem que as medidas tomadas na sua maior parte são 

satisfatórias para o desenvolvimento da educação e da escola secundária, “[...] uma vez que são 
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produto de consultas a vários níveis e tendem a adequar a realidade vivida [...]” (DIRETOR AA - 

25/11/2014). 

No nosso entendimento as escolas que não estabelecem parcerias institucionais sólidas 

com fornecedores, com os quais comprariam todos os materiais que necessitassem, se 

relaciona ao fato de que pela vontade da direção que as relações se estabelecem. Tal cenário 

por um lado aumenta os conflitos de interesses, por outro mostra que a política de 

financiamento não é sustentável, o que é preocupante para a gestão numa escola secundária 

com um conjunto de problemas estruturais:  

 

São vários os aspetos negativos, para além da limitação orçamental, 

condições de trabalho para o professor, elevado rácio para o professor há 

momentos em que o professor trabalha com 100 alunos, o currículo define 

áreas76, o número de disciplinas, por exemplo, para as 9ª e 10ª classes têm 

cerca de 14 disciplinas. Há disciplinas que foram introduzidas, por exemplo, 

TICs, agropecuária, empreendedorismo e o tempo para se lecionarem, essas 

disciplinas às vezes é reduzido e chega-se a um tempo em que a criança não 

aprende nada, porque é preciso que haja tempo para a aprendizagem, 

exemplo o número de horas deve ser 6 mas no secundário excede-se a 30 

horas por semanas Ter muitas disciplinas não implica aprendizagem é 

preferível ter poucas, mas a pessoa ter tempo de consolidar os 

conhecimentos. Outra dificuldade é a preparação do gestor, como fazer a 

própria gestão, também encontramos indivíduos nas secretarias que não 

estão preparados para fazer serviço de secretária, chefe da secretária e o 

administrativo são indivíduos permanentes que devem fazer a gestão 

patrimonial, espacial, e a gestão financeira, bem como dos recursos humanos 

e até a componente de registo acadêmico. E, outro mal, os indivíduos que 

trabalham nesses setores são professores, mas por várias razões 

comportamentais, ou porque são bêbados, faltam muito, etc., são colocados 

nesses lugares. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

 

A nosso ver, a organização da escola secundária moçambicana é politicamente 

orientada para o alcance de pactos internacionais, regionais e pouco nacionais. Por isso, tem 

sofrido influências de estruturas sociais complexas, muitas vezes de caráter econômicas, as 

quais alteram a maneira de sua atuação para com a sociedade, provocando uma reestruturação 

estratégica das escolas no direcionamento das suas políticas, o que se comprova no 

                                                           
76 No ensino secundário moçambicano existem três ramificaçãoes que os alunos podem optar e apenas uma para 

o termino do nível. Trata-se do grupo A (disciplinas de letras) e o grupo B e C (disciplinas de ciências exatas). O 

grupo A é composto pelas seguintes disciplinas: Português, Inglês, Francês, História, Geografia e IPP. O grupo 

B, mantém todas as disciplinas do grupo A e acrescenta a disciplina de IPP. O grupo C mantém as mesmas 

disciplinas do grupo A e inova com a introdução da disciplina de Agropecuária.  Portanto, o total de horas no 

ensino secundário é de 30/semanal. As aulas de TIC’s, normalmente são lecionadas associadas à disciplina de 

Educação Física. 
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crescimento da oferta educativa (maior número de alunos nas salas de aulas) para o 

cumprimento das finalidades racionalizadoras (isto é, de poupança de despesas).  

A escola secundária moçambicana é sutil às questões sociopolíticas da participação, 

incorrendo muitas vezes às situações simbióticas recentralizadoras de Estado (regulação do 

mercado de trabalho por mão de obra qualificada, necessidade de certificação, oferta de 

ensino, mobilidade social e a expansão dos sistemas educacionais) e perfis de teor 

gerencialista de cunho contábil (crescimento de instituições, aumento do número de vagas e 

matrículas). Note-se que o ME já se chamou de MEC e hoje é apenas MEDH, retirando-se o 

papel da cultura. 

Por isso, o gerencialismo na educação funciona como tecnologia em organizações 

educativas, pois essas aparecem como processos usados para produzir conhecimentos, 

trabalho, recursos e poder. Trata-se da escola programada para produzir em larga escala. Há 

uma direta relação entre o modelo econômico e o tipo de escola.  

Nesse contexto e nos termos de Lima (1988), vale a pena considerar a escola 

secundária moçambicana como uma organização econômica de racionalização77, que é da 

própria organização para a tomada de decisões em si mesma. Essa organização limitada em 

termos sociais à oferta educativa favorece a expansão ampliada, silenciosa e gradual em alto 

grau ao setor privado, que dita as suas regras ao olho sereno das estruturas estatais que 

garantem o pleno domínio do privado na condução da oferta educativa.  

É nossa opinião que a situação atual da política educativa não apresenta um 

diagnóstico concreto da situação educacional do país e não especifica metas ou parâmetros a 

serem atingidos de uma maneira plausível em cada mandato governamental. Isso decorre, 

pois, os problemas apontados em cada época continuam os mesmos, um exemplo está nos 

desafios atuais da educação, que já constavam no primeiro e no segundo mandatos do governo 

democrático de 1994-2009, no PEEI.  

Também, há ausência do compromisso e responsabilização dos diferentes níveis da 

estrutura na garantia do direito à educação no sistema educativo. Além disso, falta um 

conjunto de medidas, geradoras de ações capazes de alterar o atual quadro da situação 

educacional marcado por fragilidades de âmbito organizacional – de natureza quantitativa e 

qualitativa – acompanhadas por desequilíbrios econômicos, o que dá lugar às desigualdades 

regionais na oferta educacional.  

                                                           
77 A gestão financeira do Estado é de racionalização, no sentido de contenção de gastos e despesas tanto pela sua 

exiguidade, como por ser um país emergente com poucos profissionais, e os professores racionalizam os seus 

tempos em função das questões econômicas vigentes, numa sociedade de consumo, em que os alunos 

racionalizam os seus meios em função das ofertas educativas, isto é, para escolas reconhecidas. 
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A esse respeito, é possível questionar, por exemplo, por que as instituições de ensino e 

formação não acabam com o analfabetismo? Por que todas elas não dão formação continuada 

aos professores do ensino básico? Por que não atendem às necessidades das comunidades no 

ensino pré-escolar? Por que não participam dos programas de educação e alfabetização 

visando apoiar a política educativa no combate ao analfabetismo, deixando de serem 

instituições elitistas?  

A partir de problematizações dessa natureza, vê-se que a concretização da educação de 

qualidade passa por um amplo debate técnico e político, como se identifica a partir da 

realização de uma Conferência Nacional de Educação, cujas orientações e decisões deverão 

ser cumpridas. Garantem-se a priori as condições políticas e materiais. Desse modo, é 

possível constata que se trata de adotar políticas de financiamento claras, que envolvem as 

autarquias (para determinar a adoção do custo-aluno-qualidade), para dar maior consistência, 

compromisso e responsabilidade para quem vai executar os programas e gerir os fundos.  

Assim, os recursos e a ação dos municípios devem ser decididos pelo parlamento 

estabelecendo média de financiamento de até um mínimo, como, por exemplo, 10% do PIB da 

economia do país, já que a arrecadação de receitas municipais é fraca ou obedece ao poder 

central.  

É preciso considerar que os municípios também deveriam reforçar a gestão pública 

através da participação direta e formal da sociedade civil comprometida com um projeto de 

sociedade que seja mais justa e igualitária no processo de debate dos projetos nacionais de 

educação, tornando transparente e mais efetiva a incorporação de contribuições oriundas de 

vários setores locais na materialização da PNE.  

De igual modo, a formulação de Planos Nacionais ou PEE deve respeitar um plano 

maior do Estado, com prazos fixos, numa média de dez anos, especificando o papel das 

direções provinciais, distritais e municipais e até das escolas, para que os ministros que 

vierem a ocupar os cargos deem continuidade às políticas educativas e evitem, desse modo, 

levantar os mesmos problemas ou que os personalizem. 

 

5.2 Racionalidades políticas subjacentes à organização e gestão do sistema educativo na 

escola secundária moçambicana (1992-2015 ou atual)  

 

Na gestão escolar predominam enfoques de ordem política, nas quais podemos tratar 

das questões culturais e das reivindicações de direitos educativos incluindo a tomada de 

decisões. Com vários olhares que envolvem a participação na escola secundária 

moçambicana, buscamos várias interpretações sobre a eficácia das políticas organizativas. 
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Ademais, as racionalidades políticas são cursos de ação dos sujeitos que permitem tornar a 

gestão escolar uma prática organizativa de iniciativas a partir dos próprios sujeitos.  

Já dizem os normativos que a política educativa moçambicana visa à solução de vários 

problemas relacionados ao analfabetismo, à fome, à pobreza, às doenças e às fracas condições 

de vida que as nações africanas enfrentam. Com esses aspectos, as políticas buscam contribuir 

para o desenvolvimento social, pois o sonho dos acadêmicos clássicos nacionais na concepção 

dos revolucionários era de se tornarem artífices do Homem Novo para a sociedade pós-

colonial. 

Na consideração do papel das ciências da educação, Canário (2006) apontou três 

racionalidades que a nosso ver interferem na organização escolar. Tratam-se: da racionalidade 

científica, da racionalidade profissional e da racionalidade da decisão política. Optamos por 

incluir as racionalidades didáticapedagógica e éticamoral.  

Para Canário (2006), a ignorância, ou a não distinção entre elas causa dificuldades de 

interpretação que se assemelham à tentação normativa e prescritiva; à tendência da 

subordinação funcional aos interesses do poder político e financeiro e à tentação de manter os 

profissionais da ação no terreno desvalorizando os seus saberes e, por conseguinte, mostrando 

incapacidade de aprender com eles. Isto para dizer que a racionalidade econômica não deve se 

sobrepor às dimensões sociais. 

Recordamos o progresso científico das práticas gestionárias atuais, em comparação 

com a filosofia de F. W. Taylor, que na nossa interpretação está sendo descartada e em seu 

espaço são apresentadas as suas derivações, as quais a partir dos meados do XX passaram a 

ser encabeçadas por W. E. Deming. Para Taylor, o controle organizacional era estabelecido 

justamente por cargos de responsabilidade e autoridade com gerentes profissionais, treinados 

na sua administração científica de tarefas e, sobretudo, na análise fechada de sistemas.  

Ele acreditava que a melhoria consistia substancialmente na intensificação do aumento 

através da divisão de projetos pela alta hierarquia e do processo da decomposição de tarefas 

repetitivas como padrões que permitiam a avaliação dos objetivos pré-estabelecidos. Nessa 

concepção, a razão do não alcance de objetivos era, semelhantemente o resultado da ausência 

de uma planificação eficiente. O monitoramento era importante para as possíveis detecções, 

correções de seleção inadequada de operários, a baixa motivação, a fraca assimilação de 

orientações bem como da supervisão incompetente (GUILLON; MIRSHAWKA, 1994). 

No pensamento de Deming, ao contrário, o controle é estabelecido pela liderança e 

pela colaboração e as melhorias são resultado do aumento da divisão de trabalho, das 

informações e da criatividade. Há, igualmente, o desenvolvimento de sistemas operacionais 
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para desempenhar tarefas repetitivas; enfim, os colaboradores precisam de maiores 

conhecimentos para atingir os objetivos organizacionais. Assim, a preocupação é mais com a 

criação de um ambiente seguro que possa oferecer apoio, confiança renovada e apreço: “A 

eficiência do líder depende menos de credenciais, ou posição do que da confiança e do 

respeito que ele adquiriu dentro da organização” (GUILLON; MIRSHAWKA, 1994, p. 153).  

 

5.3 O neoliberalismo na educação moçambicana  

 

Embora Moçambique esteja supostamente numa conjuntura social de fraca 

qualificação profissional dos quadros da educação, desde o período multipartidário, a 

sociedade modificou a política educativa e recorreu a alguns arranjos administrativos de curto 

e médio prazos, eventualmente impostos pela Constituição de 1990, de modo a se lançar 

globalmente.  

Por esse motivo, as políticas procuram responder às novas dimensões diante dos 

desafios da sociedade moderna do século XXI, em que a tendência é a melhoria contínua da 

qualidade.  Tem se dito que as políticas e práticas educativas na escola secundária 

moçambicana visavam ao cumprimento das necessidades da nova sociedade, de contribuir 

para a formação centrada na escola e nos professores. Isso significa que as políticas estavam 

baseadas na valorização da formação como componente essencial da gestão moderna, 

eficiente, eficaz e orientada para o provimento de recursos humanos mais qualificados com 

capacidades de maior profissionalismo para fazer diagnóstico e prognóstico e com capacidade 

de fazer identificar problemas e soluções pelas iniciativas locais.  

Assim, acreditamos que a administração das escolas secundárias públicas de 

Moçambique no período multipartidário nos princípios (filosóficos, políticos e econômicos) 

se orienta pelo gerencialismo.  Dessa maneira, entendemos o gerencialismo como um 

conjunto de políticas de inspiração neoconservadora e neoliberal, mormente caraterizado e 

que defenda uma controvérsia entre a ampliação dos serviços educativos. Em contrário, 

primam pelos cortes nas despesas públicas com a educação e se baseiam em uma crença 

obcecada no aumento de qualidade de educação através da criação de eficiência interna das 

escolas, associada à maior produtividade do sistema.  

Em Moçambique, essa componente vem expressa da seguinte maneira: “[...] o desafio 

é encontrar um caminho equilibrado para o crescimento do ensino secundário que responda a 

estes objectivos, fazendo isto dentro de um contexto de expansão orçamental limitada [...]” 

(MINED, 2006, p. 31). Tal ideia evidencia que o gerencialismo no sistema educativo tornou-

se um modelo preferencial na administração das organizações dos meados do século XX e 
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início do século XXI, referendando todo o discurso contrário (político) pelo mais flexível e 

técnico.  

O neoliberalismo também causa fragmentos em uma sociedade civil, que se distancia 

do Estado e nas lógicas de mercado, crescendo e ganhando oportunamente o espaço público. 

Atualmente em Moçambique, temos a CADE, as parcerias que sensibilizam com os seus 

conceitos de desenvolvimento humano, amigos da escola e todos pela educação ou os 

movimentos todos pela educação, que traduzem em si uma ideia positiva, mas que, na prática, 

tratam de uma educação não solidária para o projeto público.   

Cada vez mais, veem sendo permitidas as disputas pelos recursos públicos entre 

organizações e outras entidades públicas. Por isso, ao nível dos conteúdos, há uniformização 

curricular: os mesmos conteúdos e os mesmos métodos nas salas de aulas. Com isso, a 

concepção de gestão da educação assenta-se na busca por tornar a escola um exemplo público 

e centro político que não se afasta das convenções sociais, morais e políticas. 

A princípio, esse rótulo moderno de eficiência está eminentemente presente de forma 

vigorosa nos discursos políticos, nos atos legislativos, e em outras medidas aparentemente 

avulsas de administração e gestão. Como apontou Lima (2002), esses discursos ganham 

adeptos entre setores conservadores e tecnocráticos, dentro e fora das universidades e no seio 

de alguns setores que inicialmente se destacaram na luta pela institucionalização do modelo 

político78 participativo.  

Frente a essas questões, o nosso entrevistado esclareceu o seguinte: 

 

Estamos num processo de mudança e há muita mistura, portanto, não há uma 

definição clara sobre o modelo de gestão que se pretende é que haja um 

modelo participativo, mais inclusivo e descentralizado e, das práticas que 

temos vindo a observar continua sendo um modelo centralizado na figura do 

diretor da escola. Ele é que detém, todo o poder, mesmo os CE que são 

criados não são funcionais são elementos figurativos que estão lá, não têm 

uma voz ativa antes pelo contrário servem para defender alguns interesses e 

são manipulados pelos próprios diretores das escolas. Há miscelâneas de 

alguns interesses não me refiro apenas políticos, mas dos outros que têm 

poder e metem-se na escola. O ministério apercebendo-se tentou transformar 

alguns IFPP, da zona centro, norte e sul em centros de formação de diretores 

de escolas, para que os diretores fossem preparados em um período de um 

mês no âmbito de gestão estruturada que usasse mecanismos, sei lá 

informáticos da própria gestão escolar, um novo modelo de gestão para que 

os diretores de escola possam fazer uma gestão transparente para que os 

recursos que são colocados na escola sejam utilizados com maior eficiência e 

                                                           
78 De acordo com Sander (2007, p. 50), “[...] a eficiência da administração determina-se, primordialmente, pela 

atuação de variáveis políticas, sociológicas e antropológicas e, apenas secundariamente, pela ação de variáveis 

jurídicas e técnicas”.  
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eficácia, e também, todos interessados na escola possam testemunhar [...]. 

(DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Constatamos um comentário importante em relação à proposta de formação se refere 

ao fato que os diretores não possuem formação específica e, tampouco há desenvolvimento de 

um suporte teórico. Mesmo as iniciativas de formação não têm disciplinas que possam 

legitimar a tal formação como executores escolares.  Com isso, a ideia da formação do capital 

humano não está centrada na atividade do professor e, sim, orientada pela política dos 

manuais e pelo uso de computadores e de tecnologias. A formação profissional também é 

guiada por medidas mínimas, as quais contemplam estudo individual e ensino à distância e 

são ditadas por grupos financeiros. Desse modo, nas ações do professor não estavam 

consideradas as dificuldades de organização das aulas em relação ao aprendizado dos alunos.  

Portanto, é no crédito ao funcionalismo e ao produtivismo que as escolas alcançam 

resultados satisfatórios na concepção genérica de gestão empresarial. Além disso, é por essa 

via que entendemos que o ensino secundário moçambicano também está nessa tendência da 

existência de escolas públicas estatais e públicas particulares como está exposto no principal 

documento de política. Há “[...] crescimento das escolas privadas, particularmente nas áreas 

urbanas [...]” (MINED, 2006, p. 31).  

O agravante desse cenário é a não garantia de oportunidades iguais no oferecimento de 

uma educação para todos, já que os alunos quando não têm acesso aos serviços educativos 

partem para a exclusão e, por conseguinte, das participações nas decisões da sociedade, o que 

promove logo a partida, as desigualdades sociais, que a princípio colocam dois públicos na 

sociedade. É pensando nessa dicotomia que o pesquisador português da escola secundária 

como organização caracterizou o funcionamento do sistema educativo na lógica gerencial nos 

seguintes termos: 

 

[...] modelo organizacional mais racional, mais capaz de inovar e de se 

adaptar à mudança, de servir a sociedade e a economia do país, de 

modernizar a gestão, de se tornar mais responsável e criterioso na execução 

dos orçamentos públicos que, de resto deverão progressivamente passar a ser 

compensados através da capacidade de captação de fundos de origem 

privada. (LIMA, 2002, p. 98) 

 

Uma das prioridades colocadas no ensino secundário moçambicano na relação com o 

setor privado empresarial se refere às demandas para o progresso deste no mercado de 

consumo. A relevância do Ensino Secundário se estabelece por um lado em relação ao projeto 
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de alcançar o Ensino Primário79 Universal, e por outro ao promover o crescimento econômico 

e o desenvolvimento social sustentado. Além disso, também age visando ao tratamento de 

questões fundamentalmente relativas à pobreza, pois a associação ao mundo dos negócios é 

notória na ligação ao mercado de trabalho:  

 

[...] os graduados do secundário não estão equipados com as capacidades e 

conhecimento que lhes deem uma boa base para a entrada no mercado de 

trabalho [...]. É frequente a queixa das empresas privadas de que estes 

graduados precisam de muita formação em serviço para se tornarem 

minimamente eficientes no seu trabalho. [...]. O ES1 precisa de preparar os 

alunos para a entrada num mercado de trabalho onde a natureza das 

capacidades exigidas está em rápida mutação e onde o domínio de 

capacidades básicas nas disciplinas de português, inglês, matemática, 

ciências e de tecnologias de informação e comunicação reforçam as 

capacidades gerais - capacidade de aprender, de resolução de problemas e de 

comunicação a que os empregadores dão mais valor e que determinam 

perspectivas de sucesso no auto emprego. (MINED, 2006, p. 32).  

 

Observa-se no trecho acima, a relação com o mercado competitivo, as configurações 

no desenvolvimento da atividade empresarial, e consequentemente, na gestão da escola 

secundária. Essa ideia perpetua certa obsessão linear da escola pública pelos setores 

produtivos com a transferência dos valores sociais para a nomenclatura produtivista da “mais 

valia relativa”, de qualidade, qualidade total, excelência, maior responsabilização, eficiência e 

humanismo da eficácia técnica, que são contrários aos valores e aos princípios democráticos e 

da participação na gestão escolar, próprios do sistema educativo, que conduzem à autocracia 

no sistema educativo e ao monolismo na gestão e na prática educativa.  

Portanto, o sistema educativo 

 

[...] tende a transferir o controlo organizacional para o técnico-estrutura de 

gestão e para o mercado, adaptando concepções instrumentais, funcionais de 

autonomia e de participação, [...] representadas como técnicas de gestão 

eficazes na consecução dos objetivos claros e consensuais apelando a novas 

tecnologias, certas e consistentes. (LIMA, 2002, p. 98). 
 

                                                           
79 Trata-se do nível de literacia básica e pos-literacia para o secundário. As avaliações internacionais de 

aprendizagem revelam fortes disparidades globais e nacionais no aprendizado. Exemplo, a prova “[...] Progress 

in International Reading Literacy Study (PIRLS) de 2006 avaliou as habilidades de leitura de alunos do 4º ano 

em 40 países, tendo quatro pontos de referência. Nos países ricos como a França e os Estados Unidos, a grande 

maioria dos estudantes teve desempenho igual ou acima do valor de referência intermediário. Em contrapartida, 

no Marrocos e na África do Sul, países de renda média, mais de 70% obtiveram pontuação abaixo do valor de 

referência mínimo. [...]. Em 2007, as avaliações do Consórcio para Monitoramento da Qualidade Educacional na 

África Austral e Oriental (SACMEQ), destacaram deficits de aprendizagem agudos em países de baixa renda 

[...]” (UNESCO, 2011, p. 16), o que significa que Moçambique tem níveis de aprendizagem baixos típico dos 

países em desenvolvimento, não tendo atingido 40% do nível de leitura.  
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Trata-se de uma organização escolar em que a gestão é heterogênea, principalmente 

naquilo que se refere à adoção de princípios privados na administração pública, promovendo a 

concorrência. O orçamento passa a ser competitivo em função das performances apresentadas 

pelas escolas; desse modo, a avaliação serve de instrumento de regulação, sem a participação 

interna dos atores, porque ela é externa. Trata-se de uma gestão de tarefas administrativas na 

didática, nas questões pedagógicas, na avaliação dos alunos, nas relações com os pais – tudo o 

que é necessário organizar na escola.  

Igualmente, o PEEC-2006 moçambicano garante um avanço em matéria da 

desconcentração ou descentralização da administração educativa na política de modernização 

do sistema. Ademais, é com o processo da democratização pela atuação da sociedade em 

matéria de educação que se busca a participação de entidades económicas e políticas no 

oferecimento e gestão de serviços educativos. 

 

[...] A transparência e responsabilização pública pelo uso de fundos sejam 

uma obrigação; significa a publicação de informação sobre os recursos 

transferidos na imprensa, nas escolas, nas direcções distritais e provinciais e 

o envolvimento dos conselhos de escolas nas decisões sobre as execuções 

orçamentais; As auditorias externas sejam regular e profissionalmente 

implementadas; as sanções para punir desvios financeiros sejam severas. 

(MINED, 2006, p. 89).  
 

Podemos observar que as políticas educativas no neoliberalismo centram-se em menos 

democracia e mais em gestão. Igualmente, as escolas secundárias passam a ser financiadas em 

função do número de alunos e não dos resultados escolares, o que se vincularia à lógica de 

mercado. Por isso há exames nacionais e o currículo é nacional, o que, por sua vez, não 

expressa as aspirações populares da sociedade, as aspirações culturais e os direitos dos alunos. 

As escolas começaram a promover a sua imagem para as sociedades, como escolas 

informadas sobre os seus desempenhos.  

Esses exames se constituem em medidas que ignoram o aspecto local, o capital 

cultural e social dos alunos, visto que estes são tratados como homogêneos. Assim, 

constatamos que as avaliações funcionam mais em função da natureza seletiva da escola e se 

ancora na ideia de que a economia de mercado não conduz a qualidade para todos e os 

diretores das escolas ganham mais protagonismo. Essas políticas revelam ambiguidades 

discursivas em torno do desenvolvimento da educação pública e na individualização da 

gestão. 

Não deixamos de observar que para que a participação seja efetiva de modo a 

beneficiar a escola, ela deve envolver o conhecimento das prioridades e os critérios que levam 
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à tomada de decisões e aos resultados, pois as consequências estão envolvidas pela própria 

economia. Nessa visão, questionamos a participação para a escola secundária moçambicana. 

Sobre essa questão, o filósofo moçambicano Ngoenha, em debate jornalístico, chamou 

atenção na maneira de conceber as políticas moçambicanas, mostrando que 

 

É preciso pensar nas instituições democráticas a partir da nossa realidade e 

que não seja cópia de uma outra democracia, tal como está acontecendo. 

Temos que aculturar as instituições políticas, jurídicas àquilo que é o 

imaginário do colectivo do povo. É preciso que as instituições falem a 

linguagem do povo e não as pessoas a terem que se adaptar às instituições. 

Isto falha em todas as democracias africanas. É nossa responsabilidade, 

como nova geração, sermos menos papagaios para buscar coisas dos outros e 

tentar aplicá-las aqui. Temos que pensar no modelo que seja a nossa imagem 

e semelhança. (NGOENHA, 2015). 
 

Desse modo, quando a política educativa da escola secundária se filia apenas às 

lógicas tecnocráticas, as decisões passam a ser monológicas e apenas vinculadas à direção da 

escola. Efetivamente, isso não permite aprofundar as melhores formas de resolução dos 

problemas dos alunos no aperfeiçoamento das aprendizagens, encerrando-se na correção dos 

desvios gerais de não atingimento de metas, o que contradiz a ética profissional docente. Isso 

ocorre porque acabam sendo dificultadas as opções dos professores para sanarem eventuais 

complicações de ordem acadêmica visando a um melhor aprofundamento da lógica verdadeira 

de autonomia de serviço público, de melhor servir o cidadão. Aliás, a participação ativa na 

escola representa o eixo estruturante da missão e do professor na reforma, sendo, também, 

polo de investigação inquirido na sociedade a promoção e difusão da cidadania ativa através 

da ciência e da cultura do trabalho.  

Sob o mesmo ponto de vista, “O modelo gerencialista propõe a flexibilidade 

adaptativa e contingente, monitorizada pelas avaliações de qualidade e comandada pela gestão 

da qualidade total” (LIMA, 2002, p. 99). Assim, a avaliação institucional das escolas tornou-

se um dos elementos centrais da política educativa; nela estruturam-se as formas de avaliação 

sistemática e periódicas que se consubstanciam em uma avaliação classificatória controlada 

na sua totalidade por órgãos centrais, que permitem agregar as escolas em função dos seus 

resultados quantitativos.  

Em Moçambique, a política de gestão e, especialmente, a de avaliação está de acordo 

com as normas da administração pública e deve ser garantida pelo respectivo Ministério junto 

da UTRESP. Trata-se de uma gestão que obedece à descentralização de competências dos 

recursos humanos e financeiros, e obedece aos principais documentos de gestão do governo, o 

PARPA e o PES, pois assim está indicado: 
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Os processos de gestão e implementação da Estratégia pressupõem 

mudanças dos papéis e responsabilidades, a todos os níveis do Sistema de 

Educação. As actividades a nível central centrar-se-ão mais nas políticas e 

planificação de alto nível, processos de facilitação e monitoria de progresso. 

Para além disso, a responsabilidade por administrar a prestação dos serviços 

de Educação e a gestão dos (e prestação de contas) recursos necessários, será 

gradualmente transferida para as províncias, distritos e escolas individuais. 

(MINED, 2006, p. 86). 
 

É possível elucidar, portanto, que o valor ético da avaliação é a melhoria da 

aprendizagem. Por esse motivo que a sua organização, estrutura, aplicação e resultados 

deveriam representar também a reflexão da atividade prática do professor nos seus objetivos 

pedagógicos. Assim, seria interessante se a avaliação da política educativa se direcionasse 

para a reforma do sistema educativo como: i) na promoção e melhoria da atividade do 

professor; ii) na organização escolar no que diz respeito à estrutura da escola, a qual permite 

alcançar as metas propostas central e localmente e que se referem às condições reais da 

escola; iii) medir o nível de eficiência dos professores em relação a sua formação; iv) garantir 

informação de qualidade para a gestão local da escola, distrito, município e que fiquem à 

disposição dados sobre o funcionamento  de sistemas provinciais e centrais de informação, 

que evidenciem as condições concretas das escolas em função dos recursos aplicados, 

infraestrutura e tecnologia.  

Entretanto, é através de várias razões não apuradas que “[...] alguns professores do 

ensino secundário deixam o ensino por empregos mais bem remunerados [...]” (MINED, 

2006, p. 33).  Tais elementos nos permitem afirmar que o gerencialismo proposto como 

modelo ideal dos séculos XX e XXI não visa essencialmente resolver os problemas de 

eficiência, da maneira com que foi sendo assumido em fóruns de alcance internacional 

promovidos pelas organizações internacionais, ou em reivindicações públicas dos partidos 

políticos e até programas governamentais. Isto porque, constitui uma revolução mais eficaz, 

eficiente e racional “[...] nas relações entre o Estado e a educação, entre o público e o privado, 

entre cidadania democrática e a educação para a democracia, por um lado e as concepções 

elitistas e neoliberais de democracia e as novas teorias do capital humano, por outro.” (LIMA, 

2002, p. 99).  

Assim, a qualidade de ensino ou da educação, o gerencialismo tem um sentido difuso e 

apelativo, pois não há explicação sobre a qualidade. Será que existe uma qualidade que serve 

a todos? Entendemos que a qualidade de ensino é resultado de diferentes variáveis que a 

compõem. Por ser proveniente do nível superior, a supervisão escolar é uma estrutura 

especialmente estranha à escola, por isso deveria ser composta por uma equipe mista de 
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representantes da escola, do munícipio e dos inspetores, a qual seria integrada pelo diretor da 

escola e por alguns professores. A missão dessa equipe seria primeiramente a de organizar, 

planificar e avaliar as atividades das escolas de modo a incentivar e acompanhar a 

implementação do plano estratégico da escola, procurando assessorar o processo, analisar os 

relatórios e contabilizar os seminários pedagógicos realizados pelos/para os professores na 

escola.  

Diante dessa dimensão, podemos afirmar que as escolas secundárias moçambicanas 

encontram-se num dilema no contexto da sua eficiência ao assumir “[...] a 

hierarquização/democratização e entre autonomia/produtividade social [...]” (LIMA, 2002, p. 

100). Quer dizer que presenciamos um sistema de educação que caminha para dois sentidos 

diferentes e mantém as diferenças laborais na escola. Ou seja, “[...] modernização e 

democratização, burocracia e democracia, centralização do poder de decisão e participação 

democrática no processo de decisão, escolha técnico-racional e escolha política substantiva” 

(LIMA, 2002, p. 100).  

Enfim, o sistema educativo se modifica nos princípios de correção administrativa do 

passado, pois haveria participação e gestão democrática na escola secundária com 

intervenções notáveis das províncias e dos municípios. Também no seu cotidiano, as escolas 

cumpririam o seu cronograma de recuperação ou de atendimento dos alunos com dificuldades. 

Isso traz um enfoque perspectivista de democracia instrumental, o que limita os pais e os 

alunos a simples clientes que competem na busca de melhores escolas, embora insinuando 

também a ideia de “[...] cidadãos eleitores [...]” (LIMA, 2002, p. 100), no âmbito da economia 

de mercado e não para uma educação cívica de promoção do belo e do prazer, prioridades de 

culturas locais e da gênese africana.  

É por isso que acreditamos que como organização administrativa sobre o território 

nacional, o Estado sucumbe nas suas atuações quando busca outras formas de gerir o bem 

público transformando-se num “[...] estado gestionário [...]” (LIMA, 2002, p. 100) junto às 

parcerias público-privado e quando intensifica a competição nos mercados escolares por si 

criados como sinônimos da modernização administrativa: “[...] na competitividade econômica 

em gestão centrada no cliente [...]” (LIMA, 2002, p. 103). No processo da modernização da 

gestão da escola secundária moçambicana, a principal caraterística encontrada traduz-se na 

autonomia, que: 

 

[...] é percepcionada como um instrumento, como uma técnica de gestão 

capaz de melhor garantir a articulação entre o centro e as periferias e [...] 

assegurar níveis mais elevados de performance e de qualidade educativas, ou 
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recentralização por controlo remoto e por autonomia como delegação 

política. (LIMA, 2002, p.104). 
 

Assim, podemos concluir que a função do diretor da escola secundária moçambicana é 

exclusivamente de delegado, devido ao critério que se utiliza na sua ocupação, pois não há 

distinção com qualquer outro quadro público, parte-se do princípio de que deve ser alguém de 

confiança. Além disso, é necessário que tenha exercido a função de diretor adjunto 

pedagógico, a de diretor de outro nível, ou que tenha exercido alguma tarefa de gestão, bem 

como se preconiza a experiência. Com isso, é possível observar que, basicamente, esse é o 

critério fundamental: ser professor de carreira, ter nomeação definitiva e ter experiência na 

docência.  

Mesmo com as exigências impostas, constatamos que não há atenção rigorosa em relação 

às regras da lei do REGFAE, tais como o cumprimento dos prazos sobre a nomeação 

definitiva, os impedimentos à nomeação definitiva, a tomada de posse e o início de funções e 

compromisso de honra, como se recomenda nos seguintes artigos do documento:  

 

ARTIGO 4 (Nomeação definitiva). A nomeação definitiva nos termos do n.º 

5 do artigo 13 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado 

produz efeitos a partir da data em que o funcionário completa dois anos 

contados a partir da data da sua nomeação provisória. 2. O dirigente 

competente deve exarar despacho de nomeação definitiva no prazo de 15 

dias contados a partir da data da conversão da nomeação provisória em 

definitiva. ARTIGO 5 (Impedimentos à nomeação definitiva). 1. A 

conversão automática da nomeação provisória em nomeação definitiva não 

tem lugar quando haja manifestação em contrário de uma das partes ao longo 

do período da nomeação provisória. ARTIGO 6 (Tomada de posse) 1. A 

tomada de posse é obrigatória e realiza-se em acto solene com a presença de 

funcionários do respectivo serviço. ARTIGO 8 (Início de funções e 

compromisso de honra) 1. O início do exercício de funções conta-se a partir 

da posse, salvo quando for expressamente determinado momento anterior. 2. 

No acto da posse, deve ser lido o respectivo auto e o empossado deve prestar 

compromisso de honra. (MOÇAMBIQUE, 2009, p. 1-2).  
 

Em suma, segundo essas políticas, os agentes de educação são remunerados e 

posicionados na sua carreira de acordo com as suas habilitações literárias e profissionais. Mas 

têm sido várias as reclamações de professores, desde o enquadramento nas carreiras 

profissionais, nas promoções nas carreiras e progressos como funcionários públicos do 

Estado.  

Logo aqui, retomo a questão de a direção da escola ser um cargo de direção e de chefia. 

Normalmente, ao se escolher um diretor parte-se do princípio de que deve ser alguém de 

confiança, e é aqui que entram outras nuances e questionamentos: confiança em relação a 

quem? Confiança em relação a alguém que está no poder? Serão seguidas as vontades 
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particulares, deixando o bem comum? Serão seguidas as políticas estratégicas do governo, ou 

as da sociedade moçambicana? As pessoas que estão na direção são de confiança em relação à 

população? 

Como é possível observar, tais aspectos são problemáticos e a isso podemos acrescentar a 

questão do clientelismo, que domina as situações. Há ocorrências de situações de desvios de 

fundos, por exemplo, de suspensões de diretores de escola, provavelmente por não seguirem 

certas vontades. Igualmente, há reclamações das comunidades sobre atitude de alguns 

diretores na utilização dos valores do ADE. Há problemas inexplicáveis de absentismo e 

outras práticas, pois alguns professores alegam salários baixos comparativamente a outros 

setores da administração pública (juízes e autoridade tributária). Além disso, vários 

professores priorizam o trabalho em escolas particulares. Tais questões convergem ao que está 

indicado no trecho abaixo.  

 

Numa educação de qualidade total também os professores e os gerentes 

educadores não são tratados como cidadãos de segunda categoria, mas sim 

como profissionais com o mesmo valor dos advogados, médicos, 

engenheiros etc., com o que a profissão de docente se torna atrativa para 

jovens.  (GUILLON; MIRSHAWKA, 1994, p. 168). 
 

Portanto, é com esses problemas que os gestores escolares se deparam, sobretudo, 

quando as decisões sobre essas matérias são de alta hierarquia. De um lado, vemos que a 

entrada para o sistema democrático após a independência nacional significou para a sociedade 

a possibilidade de construir e reafirmar identidades nacionais por via do ensino e da cultura, 

da história e da realidade local. Desse modo, educar os moçambicanos num espírito 

profissional, patriótico e nacionalista contribuiu para a construção da identidade dos 

indivíduos. A independência nacional foi fator de reconquista da cultura e da consciência e, 

com isso, os homens passaram a questionar a obediência às regras da natureza e a aceitação da 

realidade tal como se apresentava. Tratava-se de criar as condições para que fosse exaltado o 

modo de vida verdadeiramente africano.  

Quanto à ocupação do cargo, a expectativa que havia no seio da sociedade era a de 

existir um plano de se fazer concurso público ou eleição para o cargo, uma vez que houve o 

período da autogestão no sistema educativo moçambicano. Ainda hoje, os normativos 

reafirmam que a seleção de diretores de escolas secundárias obedece a um qualificador 

(qualificadores de funções de direção e chefia dos estabelecimentos de ensino)80, embora não 

                                                           
80 Em geral, a Resolução n° 18/2012 indica os seguintes requisitos: “Possuir formação psicopedagógica; Possuir, 

pelo menos, o nível de licenciatura ou equivalente e cinco anos de experiência na área de docência, dos quais três 

neste nível de ensino; estar enquadrado nas carreiras do regime especial da educação e ter classificação de 
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esteja bem explicado, isso traduz uma provável ocultação ou um receio de que possam 

aparecer pessoas com mérito, mas que não sejam de confiança. A esse respeito, até agora o 

ministro é que nomeia as pessoas indicadas para o cargo. 

Portanto, entendemos que o exercício da função e do cargo de gestão deveria ficar 

com o professor para que desse modo fosse possível haver sensibilidade da técnica. Esse 

professor passaria também por uma formação específica por parte do órgão de gestão, mas 

isso não significaria a profissionalização e, sim, formação para a valorização da administração 

escolar e da função de administração ou gestão escolar como uma atividade humana de 

recursos humanos.  

Justamente por isso, o critério de seleção de diretores por indicação e nomeação 

política não evidencia o fenômeno de uma gestão democrática em respeito ao Estado 

Democrático de Direito, que prima pelo brio profissional baseado na meritocracia. Também, 

não é subjacente à política da transparência e da configuração autônoma da gestão que basear-

se-ia na recapitalização da escola com a publicitação das performances dos alunos.  

Ainda a indicação dos diretores se compadece ao Estado Patrimonialista que favorece 

mais a troca de favores entre as estruturas abaixo das escolas (comunidades na gestão de 

fundos e que tem de dar uma boa imagem ao diretor) e os órgãos superiores da estrutura 

máxima da escola. É possível compreender o fenômeno a partir de outra nuance, também, a 

que se refere à responsabilização ideológica da liderança do diretor, que às vezes se notabiliza 

como um agente mobilizador das causas nobres da revolução nas questões públicas e 

administrativas onde a autonomia, assim como, a descentralização não são retóricas 

discursivas. 

 

5.4 Sobre a tomada de decisões, interesses democráticos, participativos, da descentralização e 

da autonomia dos atores educativos em relação à estrutura hierárquica no sistema educativo.  

 

Quando se assume que a educação é um direito adquirido por qualquer cidadão, onde 

quer que ele esteja e independentemente de sua condição social, vemos que ela é fundamental 

para a materialização de direitos civis, políticos, econômicos e sociais. A educação é 

instrumento capaz de promover desenvolvimento econômico e social, capaz de reduzir a 

pobreza infantil e a desigualdade. Um exemplo é a CRM 2004, que presume o 

estabelecimento de um projeto político educativo da escola pública, por reconhecer a 

                                                                                                                                                                                     
desempenho não inferior a bom nos últimos dois anos; e ter exercido a função de diretor adjunto ou outra no 

setor pedagógico, atestada por documento comprovativo emitido pelo respetivo estabelecimento de ensino.” 

(MOÇAMBIQUE, 2012, p. 18).  
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necessidade da construção de uma sociedade inclusiva para a formação de sujeitos 

autônomos.  

De igual modo, na África há instrumentos corroborando com esses princípios, como a 

Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e a Governação, publicada pela União Africana, 

que, em seu Artigo 15 explicita o seguinte: "1. Os Estados estabelecem instituições públicas 

que asseguram e apoiam a promoção da democracia e da ordem constitucional" (UNIÃO 

AFRICANA, 2007, p. 8). Tratando-se de uma democracia neoliberal, a lógica que se traduz é 

a de que a intervenção Estatal aglutinaria o medo e a retração dos indivíduos e criaria 

impedimentos na competição dos cidadãos, porque o Estado Democrático de Direito postula o 

autoritarismo na vida social e na política de mão estendida.  

 

Defensores do Estado Mínimo, os neoliberais acreditam no mercado a 

capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram as políticas 

públicas como as principais responsáveis pela crise que perpassa as 

sociedades. A intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, 

tanto no plano econômico como no plano social e moral, na medida em que 

tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores 

básicos do ethos capitalista. (AZEVEDO, 2004, p. 12). 
  

Nesse contexto e olhando para a conjuntura internacional, a modernização 

administrativa do Estado cedeu lugar às políticas regulatórias moçambicanas, visando à 

governabilidade no sistema educativo, frisando uma legitimidade de tensão entre o Estado, 

Trabalho e Capital. Para tal, o financiamento da educação foi considerado como um 

instrumento de flexibilização e da expansão educativa em matéria de acesso, permanência dos 

alunos, em especial do sexo feminino.  

Além disso, a própria abertura do Estado no que diz respeito à iniciativa privada foi 

um momento de particular expansão no oferecimento de serviços educativos da política 

educativa que o Estado outorgou como seu parceiro. Por isso, em consideração ao papel do 

CE como instância de poder na escola segundo a legislação (regulamento do ensino básico), 

procuramos entender junto dos diretores das três escolas secundárias por nós selecionadas, o 

modo com que o CE contribui na gestão da escola. E colhemos a seguinte explicação:  

 

O CE através do presidente tem participado na planificação das atividades da 

escola e na resolução dos conflitos que emergem na escola envolvendo 

alunos, professores e a comunidade. Também apoia na mobilização das 

alunas grávidas a se manterem na escola. Melhoria na transparência da 

gestão dos fundos alocados e coletados pela escola. O CE contribui para a 

gestão da escola através da realização de encontros com os membros na 

programação e obtenção de melhores métodos para a realização de várias 

ideias ou projetos na escola como a construção, realização de palestras. O 

CE constitui um órgão de mobilização social e serve de elo de ligação entre 
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a escola e a comunidade. Sua função está virada para a sensibilização das 

pessoas sobre a importância da educação para todas as crianças com 

destaque para a rapariga. (DIRETOR A - 20/12/2014).  

A partir das reuniões de planificação das atividades da escola que fazem 

parte, o CE81 participa na tomada de decisões sobre o ADE. O próprio CE 

cria comissões de trabalho, de compra e de recepção do material dos quais 

colaboram e tudo é testemunhado por uma acta que descreve o processo e o 

diretor controla. Contribui também no controlo dos processos que ocorrem 

nela e na gestão financeira e patrimônio e ainda na implantação do currículo 

local. (DIRETOR B - 28/11/2014). 
O CE contribui mesmo, porque em relação ao problema da participação dos 

pais na escola, decidiu que as convocações devem ser feitas não só via aluno, 

mas também via órgãos de comunicação social. Isso porque, nalguns casos, 

os alunos não faziam chegar a informação aos seus pais ou encarregados de 

educação. O nosso presidente do CE é muito interventivo vive próximo da 

escola e traz experiências de outros anos. Sugeriu-nos ainda que fizéssemos 

um documento que comprova que o pai tomou conhecimento. E não só ele 

leva as informações da escola para os pais ao bairro, nas reuniões do bairro, 

da igreja e outras cerimónias religiosas. E isso nos ajuda muito no 

funcionamento da escola porque nós como escola não temos voz de irmos às 

reuniões da igreja, dos bairros, mas ele interage com outros representantes e 

difunde as nossas preocupações. (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

Nesse enredo, ficou claro que o CE está envolvido nas decisões da escola, isto é, trata-

se do órgão que aprova o projeto ou plano da escola, mas não é ele quem o define. 

Recordamos que a ampliação das oportunidades educacionais é considerada um dos fatores 

mais importantes para a redução das desigualdades. Por isso, a ação do CE sobre políticas 

sociais na escola é determinante, já que as políticas sociais no neoliberalismo dizem respeito 

ao livre mercado e “[...] se julga que induzem os beneficiários à acomodação e à dependência 

dos subsídios estatais, contribuindo para a desagregação das famílias e do pátrio poder [...]” 

(AZEVEDO, 2004, p. 13).  

Postula-se que os poderes públicos devem transferir ou dividir as suas 

responsabilidades administrativas com o setor privado, como um meio de estimular a 

competição e o alongamento do mercado, mantendo-se o padrão de qualidade na oferta dos 

serviços.  Consequentemente, as famílias teriam a chance de exercitar o direito da livre 

escolha do tipo de educação desejada e compatível para o seu status ou classe social. De 

forma eficiente, quebra-se o monopólio estatal, a desqualificação da máquina burocrática e 

administrativa estatal diminuindo os gastos públicos através de desinvestimentos. 

Dessa forma, questionados os nossos entrevistados sobre quais eram as decisões 

tomadas pelo CE para a melhoria do ensino e da escola, eles apontaram o seguinte:  

                                                           
81 Legalmente, "O CE reunese pelo menos, três vezes por ano, devendo, no início de cada ano lectivo, 

apresentar à Assembleia Geral da Escola o relatório das actividades desenvolvidas no ano anterior e o seu plano 

de actividades no ano em curso" (MEC, 2008, p. 16).   
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Uma das ações marcantes foi a decisão sobre a jornada de limpeza ao 

hospital local duas vezes ao ano. Discutir para a melhoria de infraestruturas 

escolares; propor para a substituição de um professor incompetente (não 

comprometido com as aulas). As ações de relevo que foram tomadas têm a 

ver com maior coordenação dos professores com o respetivo diretor da 

escola. Apelo para a assiduidade dos professores e dos alunos na escola e 

salas de aula. Foi aprovado um acordo do qual os professores deveriam 

tomar medidas e punições corretivas aos alunos que atrasam, faltam, 

indisciplinados e os que não apresentam resoluções dos TPCs sem 

assinaturas dos encarregados de educação. Mesmo as reuniões convocadas e 

planificadas quase 85% dos membros não participam e nem justificam as 

ausências. (DIRETOR A - 20/12/2014).  
Mobilização da população (pais e encarregados de educação para construção 

do muro de vedação donde se prontificaram com a contribuição de blocos no 

mínimo de 2 blocos). Compra de pedra rachão para alicerce e brita. 

Participação em reuniões e palestras de combate ao consumo de drogas e 

bebidas alcóolicas. Contribuição na interação entre a escola e a comunidade. 

Participação nas reuniões, assembleias gerais e de turma na componente de 

acompanhar o PEA. (DIRETOR B - 28/11/2014). 
O CE sensibiliza os pais para as atividades da escola. Um exemplo tem a ver 

com a introdução do ensino à distância no ano passado (2014) e os alunos 

não queriam por serem menores, mas nós fizemos perceber que o ensino a 

distância era bom e tinha suas vantagens e o nosso presidente do CE traduzia 

explicando aos pais em língua local que o ensino a distância era igual ao 

ensino presencial, porque os conteúdos eram os mesmos, os professores 

eram os mesmos e ainda o ensino a distância tem material de apoio do que o 

presencial que não temos livros. (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

Depreendemos dos trechos que a escola secundária tem a função de formar os 

indivíduos em todos campos de saber (ser, estar e fazer) e é caracterizada por: 

sistematicidade; sequencialidade; contato pessoal e direto, cujo contato é mais prolongado. 

(LIMA, 1988). Dito de outra maneira: a escola do interesse público defende o projeto 

educativo da sociedade e os destinatários são crianças, adolescentes e jovens. Ela é garantida 

de acordo com as finalidades educativas e do ato educativo, pois implica o contato 

permanente e prolongado dos alunos na escola.  

Aliás, outro aspecto a lembrar é que a escola é, por um lado, uma organização formal e 

por outro, informal. É uma organização formal, quando olhamos como um agrupamento 

social, que é estabelecido e regido por regulamentos ou normas traçados para alcançar um 

objetivo específico. Os sujeitos organizacionais têm posições e papéis definidos e o seu 

funcionamento baseia-se na divisão do trabalho, segundo as suas capacidades intelectuais e há 

também, uma estrutura de autoridade. Por exemplo, a escola deve seguir as orientações das 

ZIPs (Zonas de Influência Pedagógica) e das DDE (Direções Distritais da Educação). A 

escola é uma organização informal quando, em consideração ao “espaço” de autonomia que é 
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concedida pela conquista dos atores, toma algumas decisões sem consultar o topo da 

hierarquia.  

Por exemplo, a escola pode traçar estratégias para melhorar o aproveitamento escolar 

interno, pode promover atividades de produção e tomar iniciativas internas junto da 

comunidade. Desta forma, se diz que a escola é um sistema social, porque nela existe uma 

relação entre os diferentes atores onde cada um tem o seu papel a desempenhar. Quer dizer, 

na escola temos o diretor com a sua equipe e outros funcionários a quem cabe a 

responsabilidade de transmitir conhecimentos aos alunos. Vale lembrar que ainda temos o 

pessoal auxiliar e por extensão a comunidade que participa das decisões. 

Embora, os documentos relativos ao sistema educativo que orientam a gestão não 

destaquem a palavra democracia como uma conquista e por isso legislada. Na sequência 

disso, não incentiva muito a participação ativa, a autonomia e a gestão democrática, que 

permitiriam também contribuir, no quotidiano escolar, sobretudo na gestão democrática de 

administração escolar. Assim, com a política neoliberal, o bem público avança de forma não 

público.  

Desenvolvem-se políticas de aprender para ganhar e se estimula a competição pela 

aquisição da qualificação e competências que reforçam a concorrência. Dessa forma, vale 

trazer as concepções de Barroso (2006), pesquisador português que discute com profundidade 

a questão da autonomia escolar. Na democratização, a participação ativa é ensinada de modo 

a ser pratica; ao contrário, na burocratização, há passividade. Quer dizer, não há democracia 

sem autonomia e nem toda autonomia é democrática; existe a autonomia clandestina, mas não 

há democracia sem participação, tampouco, nem toda participação é democrática. Sobre a 

participação no sistema educativo, os municípios não universalizam o direito à educação no 

ensino secundário, mesmo com a sua presumível participação no atendimento à primeira 

infância, ou seja, na abertura de creches, pois segundo a Lei 6/92, artigo 7. 

 

1. O ensino pré-escolar é o que se realiza em creches e jardins de infância 

para crianças com idade inferir a 6 anos como complemento ou supletivo da 

ação educativa da família, com a qual coopera estritamente.   

3. A rede do ensino pré-escolar é constituída por instituições e iniciativas dos 

órgãos centrais provinciais ou locais e de outras entidades coletivas ou 

individuais, nomeadamente associações de pais e de moradores, empresas, 

sindicatos, organizações cívicas, confessionais e de solidariedade.  

5. A frequência do ensino pré-escolar é facultativa. (MOÇAMBIQUE, 

1992, p. 8). 
 

Desse modo, o ensino pré-escolar aparece como uma rede de solidariedade e não como 

uma política pública do Estado. Sabemos que a aposta majoritária nesse nível proporcionaria 
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a estimulação cognitiva, utilizando jogos, artes e música para desenvolver a capacidade 

numérica e as capacidades básicas de leitura.  E por conta disso, elevar-se-ia a qualidade de 

educação como algo estrutural ao sistema. Portanto, com essa proclamação facultativa sobre o 

ensino pré-escolar, a escola secundária moçambicana pode ser entendida como pública e ao 

mesmo tempo privada, o que não preocupa o cidadão comum na concepção de que o Estado é 

quem garante e o privado é como supletivo. 

Assim, há reprodução social e mecânica de práticas e orientações elitistas através 

dessa burocracia escolar, bem como ingerência do Estado na educação, o que desconstrói as 

conquistas históricas dos libertadores de Moçambique, que defendiam um ensino universal e 

igual para todos desde a primeira infância até ao nível superior.  

Mais do que isso, a vertente da mercadorização e da desresponsabilização do Estado 

com o que este deixa de ser regulador e passa a ser avaliador entre escolas, professores e 

autarquias. No ensino secundário desenvolve-se uma prática corporativa em que há distinção 

entre escolas, isso faz com que dentro de cada escola, haja distinção entre alunos e professores 

através da política de identidade timbrada de uso de uniformes corporativos, a qual 

personaliza os indivíduos de acordo com o grupo de pertença e fomenta uma organização da 

escola do tipo the best way. Quer dizer, existe certa padronização pelo uso de fardamentos 

escolares tanto para alunos e professores, quanto para elevar a imagem das escolas, 

distinguindo o aluno dos demais funcionários, através do timbre dos seus logotipos como 

forma de acelerar a competição.   

 

5.5 Olhares do diretor da escola diante da atuação do CE 

 

Neste item buscamos refletir sobre a ação dos gestores escolares, para o que 

abordamos o cenário político e pedagógico direcionado à gestão da educação e que se refere à 

relação do diretor com o CE. Com isso, embora não se traduza nas orientações que o gestor da 

escola recebe do CE, há escolas onde esse órgão participa.  

 

Só tenho recebido ideias, conselhos, pontos de vista para a resolução e 

planificação das atividades escolares. Melhoria da qualidade de ensino 

através da pontualidade e assiduidade dos professores. Relação de 

cordialidade entre gestor e colaboradores, professor e alunos. Planificar as 

matrículas dos alunos e a inclusão de líderes comunitários no processo de 

matrículas como forma de acompanhar as atividades. O reforço das medidas 

de controlo sobre funcionários/as que praticam o assédio sexual aos 

alunos/as, assim como os atrasos e faltas, sobretudo, dos professores. Com 

alguma frequência o presidente tem chegado para perceber do nosso 

funcionamento e dos problemas que enfrentamos. E sempre que necessário 

temos tido suas contribuições. (DIRETOR A - 20/12/2014).  
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Reestruturação da passadeira que se encontra danificada. Compra de 

congeladores para sala de professores e secretaria. Punir todo aluno e 

professor que não cumpre os princípios de assiduidade e pontualidade – 

desconto (administrativamente) e ao aluno limpeza do pátio e latrinas e 

chamada do encarregado de educação para averiguar.  No sentido de ser 

mais atento às situações de fraude acadêmica, assédio sexual, controlo do 

absentismo de professores e alunos. (DIRETOR B - 28/11/2014). 
Orientação específica do CE, para o diretor não temos, mas aquilo que nós 

temos discutido nas reuniões, sobre os problemas que a escola enfrenta e que 

a comunidade, ou os pais gostariam de ver resolvido como é o caso das 

contribuições que os alunos pagavam, antes os professores cobravam os 

alunos para realização de avaliações nas folhas fotocopiadas e assim, o CE 

decidiu que a escola compre uma máquina para evitar cobranças. Até os 

modos de vestir o CE tem trabalhado nisso, porque o nosso uniforme escolar 

está adulterado temos visto mini saias, o que não dignifica a escola e nós 

como CE estamos a combater isso. (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

A equipe corporativista dos administradores e gestores escolares (diretores de escolas, 

supervisores distritais e provinciais e diretores provinciais e distritais dos serviços de 

educação) ocupa cargos de confiança. Assim, a gestão proposta por eles não se diferencia da 

gestão empresarial pelo seu funcionamento, já que nessa tudo está definido. Isso significa que 

o operário aparece para seguir as orientações máximas.  

Embora no nível mais amplo, a CRM garanta a democracia e a participação da 

sociedade nas instituições públicas, o discurso político constitucional se assenta numa retórica 

administrativa de auto-melhoria da instituição. Ademais, as atribuições do diretor da escola 

para o desenvolvimento da gestão participativa encaixam-se nos seguintes dizeres: 

    
Não sei, mas basta perceber que a escola é do governo e existe para servir os 

interesses da maioria (o povo). Para além do diretor, estão outros 

funcionários para juntos fazerem valer essa missão, daí o diretor deve ser 

aberto, democrático na gestão. Incentivar a participação de todos os 

intervenientes/atores da comunidade escolar na gestão da escola. O diretor 

da escola no desenvolvimento da gestão participativa passa a ser um 

motivador e exemplo para a inserção das crianças na escola de modo que 

este obtenha outras capacidades e habilidades na realização das suas 

atividades para o futuro. Dinamizar o espírito de cooperação, inclusão e 

confiança com todos os funcionários no processo de planificação, execução e 

avaliação dos trabalhos. Como diretor sou líder e não necessariamente chefe. 

A escola é de todos e para todos. Por isso tenho que buscar e trazer na escola 

os princípios de unidade, democracia, justiça, dignidade, ética e outros 

valores. (DIRETOR A - 20/12/2014).  
Em termos quantitativos 75% do aproveitamento pedagógico é positivo. 

Marcação de reuniões, onde cada um dos presentes opina e através das notas 

as decisões são baseadas nessas opiniões. Criar condições objetivas para 

implantação e funcionamento do CE. É o executivo que presta contas ao CE. 

(DIRETOR B - 28/11/2014).  
Fui participante de um seminário de gestão escolar, onde fomos capacitados 

em matéria de gestão participativa. E fomos orientados para que cada diretor 

de escola na base de documentos pudesse orientar as atividades da escola e 
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não só no meu plano mensal, quinzenal e trimestral, como diretor planifico-

as buscando aquilo que é benéfico para a escola, não no sentido impositivo, 

mas com as contribuições dos meus colegas e de outros setores da escola 

puderem também participar das atividades. (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

A princípio, o modelo de administração escolar depende da administração pública, 

portanto, o regime político neoliberal determina o modelo da escola do interesse público com 

discursos de liderança etc. A autonomia da escola caracteriza-se pela elaboração do projeto 

educativo, e vale muito como processo. Nesse aspecto, o CE não exerce a gestão do tempo, do 

espaço e das questões pedagógicas. Embora haja falta de atuação, os diretores indicam aquilo 

que consideram elementos positivos e negativos do CE.  

 

Positivos: constitui um órgão fundamental na ligação escola-comunidade, 

permite que a comunidade se sinta dona da escola e saiba a importância da 

sua existência. Auxilia na gestão transparente da escola. Gestão democrática; 

gestão descentralizada; desconcentração de poderes. A participação dos 

membros do CE nas atividades de planificação e realização de atividades 

coincide com os propósitos e objetivos da instituição desse órgão. Negativos: 

nem todos os membros do CE assumem as suas responsabilidades como tal. 

A não participação, o CE quase que não funciona como órgão, sinto a carga 

pessoal no papel do presidente, nas reuniões poucos membros aparecem. 

Pouco ou senão mesmo nada o órgão assume plenamente as suas 

responsabilidades. (DIRETOR A - 20/12/2014).  
Positivos: participação e colaboração nas atividades tendo em conta o tipo de 

escola B, que tem a ver com o número de salas, alunos e professores e 

infraestruturas. Colaboração nas atividades como órgão parceiro. 

Envolvimento na tomada de decisão, prestação de contas. Negativos: 

anualmente são escolhidos os presidentes e quando deixa de ser pai tem que 

se escolher outro. Sugeria que fosse um pai com um filho no primeiro ano, 

porque isso cria transtornos para a direção que tem que fazer outra 

reconstrução. Falta de preparação, falta de tempo, a legislação do CE está 

ultrapassada. (DIRETOR B - 28/11/2014).  
Aspetos positivos. Ajuda a escola a resolver muitos problemas e nós aqui 

não fazemos nada sem o CE. Qualquer plano, qualquer atividade desenhada 

o CE tem que participar, tem que pôr a sua opinião. A seleção dos membros 

que compõem não tem nada a ver com as questões partidárias, indica-se 

alguém que esteja disponível para as questões da escola. Negativos porque 

procura impor determinadas regras à escola que nalgumas vezes não tem 

sido de bom agrado para a escola, os colegas que constituem a direção da 

escola e professores. Há momentos que nós solicitamos para um encontro 

extraordinário e eles não estão disponíveis e nós que estamos a tempo inteiro 

na escola efetivamos as reuniões e isso tem desagradado aos membros do 

CE. E há intromissões em questões técnicas, como é o caso da aceitação das 

matrículas dos alunos que vêm de outras escolas sem afetação e nós 

consideramos o certificado como prova de conclusão do nível anterior, mas 

o CE diz que não pode ser assim.  (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

A partir disso, revela-se claramente entre os professores um confronto de lógicas 

comunitárias e lógicas meritocráticas. Contudo, um aspecto importante que constatamos é 

que, apesar da existência dos CE em todas as escolas que selecionamos para a pesquisa, há 



234 

 

certa ausência na definição do plano político pedagógico. Além disso, os grupos de disciplinas 

que a nosso ver não desenvolvem trabalhos contagiosos nas suas reuniões, porque não se trata 

de ato voluntário de aperfeiçoamento pedagógico. Quer dizer o CE também existe, mas 

apenas cumpre uma obrigação.  

Desse modo, constatamos que não promovem ações no sentido de estimular os 

professores a desenvolvem ou a aumentarem as suas autoestimas, porque não há gestão 

democrática e liderança. Isto é, não há participação do aluno na sua avaliação – a 

aprendizagem não é de cooperação. Dessa forma, os professores não deveriam ser obrigados 

e, sim, convencidos de que esta é uma prática necessária para o seu trabalho sério de 

compartilhar atividades educativas.  

Assim, a tomada de decisão, a participação e o processo da descentralização é 

conforme a democracia vigente, que prioriza eleições que os partidos políticos cobram dos 

seus militantes. Trata-se de uma máquina de dinheiro, porque não é qualquer partido que vai 

se eleger, já que a eleição dos deputados não é pela lista, mas pelo partido, a grande demanda 

dos partidos é pela procura por alianças com organizações e com outras corporações que 

mobilizam pessoas e multidões. Como exemplo podemos ver o papel e as mobilizações das 

igrejas no apoio a candidatos presidenciais e partidos para projetos sociais.  

Os partidos dedicam-se à organização do povo para alcance de poder por meio de 

eleições, nas suas várias instituições (nos bairros, no trabalho). Assim, notamos o 

ressurgimento de igrejas evangélicas, que veem se sobressaindo no apoio da questão pública e 

ganhado notoriedade – com o que se desenvolve a política de aliança partidária – em relação 

às tradicionais, como a católica, que tem ficado de fora. De todo modo, a participação da 

população na escola continua fraca, o que pode ser compreendida frente à “[...] taxa de 

analfabetismo de adultos, que é de 46% [...]” (AITCHISON, 2012, p. 5). 

Portanto, essa democracia não é de reivindicação de direitos. Evidentemente, o povo 

quer o seu partido no poder e não está muito preocupado com os resultados de promessas 

eleitorais de melhoria e de construção de infraestruturas sociais; está mais preocupado com as 

lutas políticas vinculadas ao patrocínio de multinacionais. A democracia fica amarrada a 

lógicas economicistas e propagandistas das mídias e, consequentemente, as populações 

aderem a lógicas ou a diretivas reprodutoras sem o valor cívico de contestação ou criação de 

alternativas.  

A competição informacional continua e os CE foram dominados pela lógica 

empresarial. Isso leva-nos a afirmar que dificilmente uma educação niveladora é democrática, 
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porque ao não observar os contextos, desrespeita diferenças e diversidades. Com isso, o 

atendimento às diferenças faz com que só possa haver unidade na diversidade.  

Assim, afirmamos também que a política educativa moçambicana não incide 

efetivamente na descentralização neoliberal (de competição aberta), o que incidiria 

potencialmente na fragmentação de forças. Embora a competição seja importante porque 

permite a influência de poderes locais na escola, o que se constata é que não há sociedade 

manifestamente aberta exigindo transparência nas contas públicas, as quais são destinadas a 

melhoria de escolas. E isso seria importante, para que de fato a questão pública tomasse o seu 

rumo de público na sociedade. Também significaria dar um salto qualitativo na área da gestão 

democrática. Aliás,  

 

A “mão do Estado” é mais visível e inteligível do que “a mão invisível” do 

mercado, distribuição da renda, controle das condições de trabalho, natureza 

e qualidade de bens e serviços públicos estatais podem ultrapassar as 

fronteiras das instituições vigentes de administração econômica e controle 

político. [...] o mundo capitalista foi criado na dependência de um mercado 

internacional e é cada vez mais dependente do comércio internacional. 

(BOTTOMORE, 2012, p. 124-125).  

 

Por isso, na produção capitalista e o desejo individual do lucro colidem 

periodicamente com a necessidade objetiva de uma divisão social de trabalho, o que é pouco 

funcional para os objetivos educacionais. 

Em suma, a existência dos CE e a sua relação com os processos decisórios em 

políticas públicas educativas têm sido tematizadas por um conjunto amplo de atores. Os 

trabalhos dos CE dão conta principalmente de apresentar instruções e descrições 

organizacionais dos seus funcionamentos. Trata-se de sua constituição como política pública 

na interconexão entre descentralização e a participação dos cidadãos, cujo início foi em 2003.  

Desse momento para os dias atuais, a participação dos conselhos ampliou-se para a 

participação nas decisões escolares, particularmente nas experiências do programa ADE, que 

é um orçamento para as escolas e subordina a participação das comunidades na compra de 

material escolar para alunos necessitados, o que causa grande impacto na gestão escolar do 

ponto de vista de direitos. 

Assim, o tema da participação institucional dos CE adquire centralidade no âmbito dos 

estudos sobre a participação escolar. Embora sejam apontadas limitações quanto à capacidade 

dos CEs e à participação informal dos pais na escola, ele se constitui como alternativa ao 

sistema político representativo. Além de não trazerem novidades nos resultados práticos em 
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matéria de tomada de decisões nas instituições educativas no conceito da participação face ao 

papel do diretor da escola como elemento do governo na escola.  

Com isso, estabeleceremos padrões de avaliação das instituições escolares em matéria 

da participação dos órgãos comunitários que agreguem pelo menos dois aspectos: 1) a 

capacidade democratizante das instituições participativas – o quanto as instituições alteram o 

ambiente político local de modo a partilhar as decisões governamentais acerca da escola 

secundária com os cidadãos em geral; e 2) que impactos trazem na promoção de políticas 

públicas, isto é, em que medida as instituições participativas escolares influenciam processos 

decisórios sobre políticas educativas.  

 

5.6 A perceção docente e comunitária no CE a respeito da direção gestora da ES    

   
Aqui, analisamos o funcionamento da escola secundária moçambicana no que diz 

respeito aos órgãos deliberativos como o CE, de modo a trazermos olhares sobre a gestão. 

Buscamos problematizar a gestão democrática e a participação ativa na educação como 

caminho para o desenvolvimento consciente do homem.  

Quanto à participação da comunidade educativa na escola moçambicana, constatamos 

que em 2003 houve a entrada de um novo regulamento do ensino secundário. Esse 

regulamento apresentou uma inovação, que é a criação dos CE preconizando o envolvimento 

das comunidades na gestão. Aliás, para o desenvolvimento de uma sociedade democrática é 

importante que esteja prevista em sua estrutura a instalação dos mecanismos institucionais, 

que estimulem a participação em sua gestão não só de educadores e funcionários, mas 

também dos usuários, a quem ela deve servir (PARO, 1998).  

O CE é um órgão representativo de todos intervenientes da escola e dos membros da 

comunidade. Todos, num processo democrático, têm a responsabilidade de tomar decisões 

sobre a vida da escola. O BR. de 14 de agosto, série I, no seu artigo 9 (MOÇAMBIQUE, 

2008, p. 161) consagra que uma das funções do CE é “garantir a gestão democrática solidária 

e co-responsável”.  

Embora cientes de que “Instituir e formalizar as leis para que o CE exista não garante 

por si só o seu funcionamento satisfatório” (LIMA, 2007, p. 71), entendemos que até ao 

momento a participação ativa é um processo lento e demorado, que envolve a consciência das 

pessoas e não é totalmente acabado, portanto, está em curso o seu funcionamento.  

Nesses termos, questionados os pais das três escolas sobre o porquê da sua 

participação no CE, eles afirmaram:   
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Participo para contribuir para a resolução dos problemas e dificuldades da 

escola que a direção sozinha não pode resolver. (PAI A - 06/11/2016).  
A escola é nossa. Meus filhos estudam aí. Fui eleita para ser do CE. Aceitei 

e estou lá para dar o meu contributo para o bem da escola e das nossas 

crianças. (PAI B - 12/11/2016). 
Participo porque fui escolhido e sinto que é bom a existência do CE porque 

juntos com os pais, professores, alunos e a direção apresentamos nossas 

ideias sobre a escola, debatemos e temos tidos consensos. (PAI C – 

17/11/2016).  
 

Sobre a mesma questão, os professores afirmam que participam do CE pelas seguintes 

razões:   

 

Porque é um órgão instituído na escola para apoiar o seu funcionamento. Eu 

fui eleito e estou lá para dar o meu contributo.  Contribuir para a melhoria e 

desempenho institucional. (PROFESSOR A – 03/11/2016). 

Fui eleito por mérito por colegas da escola. (PROFESSOR B – 

28/11/2016). 
Para ajudar os órgãos que fazem parte dela. Fiscalizar as atividades da 

escola. Intermediar os assuntos saídos do conselho dos professores, alunos e 

a comunidade. (PROFESSOR C – 15/11/2016). 
 

Nos depoimentos expostos, parece que a participação é uma responsabilidade 

individual das famílias na medida em que aparece evocada, quer para os pais, quer para os 

professores como um dever e não como um direito a ser cumprido e exercido. Porque há que 

ter efetivamente em conta que a participação é negociação e compartilhamento de ideias, 

aspirações de pessoas e grupos. Por conseguinte, um valor compartilhado como um processo 

transformador.  

Enquanto isso, sobre o funcionamento do órgão, os pais afirmam o seguinte: 

 

Se todos tivéssemos o mesmo pensamento acho que o CE fazendo o seu 

papel ajudaria bastante no desenvolvimento do desempenho da escola e na 

boa educação dos nossos filhos. Porque a escola está na nossa comunidade e 

serve aos nossos filhos. A nossa intervenção apoiando e fiscalizando de 

forma positiva é indispensável. Só assim, é possível sabermos o que está a 

acontecer, quais as dificuldades e quais os meios para resolver essas 

dificuldades de modo que a nossa escola seja uma referência. (PAI A – 

06/01/2016).  
A escola trabalha bem. Está organizada. As pessoas são bem atendidas 

quando vão a secretaria ou quando querem falar com os chefes. Só uma parte 

que não está boa, é dos professores que às vezes faltam e os alunos voltam 

cedo à casa. (PAI B – 20/01/2016).  
Eu acho que funciona bem. Quando estamos na reunião todos somos iguais e 

falamos dos problemas da escola da mesma maneira e com mesma 

consideração. (PAI C – 17/01/2016).  
 

Por seu turno, os Professores do Conselho de escola avaliam da seguinte maneira o 

funcionamento do órgão: 
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Funciona como um órgão de acompanhamento e é constituído por 

representantes da direção da escola, da comunidade, dos pais/encarregados 

de educação dos alunos e dos professores. Através de planos de 

desenvolvimento de atividades do ano é garantir a sua implementação. 

Pronunciar-se sobre o papel da comunidade na escola. Pronunciar-se sobre o 

desempenho do diretor e sobre o acompanhamento pedagógico. 

(PROFESSOR A – 03/11/2016). 
Funciona como órgão máximo da instituição em reuniões para apresentação 

dos planos de atividades, controle, verificação e análise dos resultados. 

(PROFESSOR B – 28/11/2016).  
Funciona mediante os seus órgãos que são: o presidente, vice-presidente; 

diretor da escola e o seu pedagógico; representante dos professores e da 

comunidade. (PROFESSOR C – 15/11/2016). 
 

Com isso, da avaliação feita pelos integrantes, constata-se que há um reconhecimento 

e uma tendência volátil do órgão em assumir um papel ativo nas questões educativas. Nesse 

sentido, o CE deve assumir o papel deliberativo na escola, estimulando a participação como 

fator de convivência política na fiscalização da escola, para que as decisões sejam tomadas 

pela maioria, fazendo funcionar em pleno as decisões do órgão.  

A esse respeito, como já mencionamos, no neoliberalismo atual, a noção de qualidade 

do ensino evocada na política educativa está efetivamente ligada à preparação para o mercado 

de trabalho e ao ingresso para o ensino superior. Desse modo, não se valoriza tanto o 

conhecimento de técnicas, de valores, de comportamentos, de atitudes construídas 

historicamente como patrimônio cultural que deve ser passada de geração em geração. 

Por isso, sobre a dimensão do CE no processo de tomada de decisões para o processo 

de ensinar e aprender, os pais compreendem haver influência do órgão.  

 

Acho que sim. Porque nas reuniões, para além do diretor, os professores que 

fazem parte, têm apresentando seus problemas sobretudo em relação a falta 

de acompanhamento dos pais e ou encarregados na educação das crianças.  

(PAI A - 06/11/2016).  
Sim, porque o diretor assim como os professores têm apresentado as suas 

dificuldades sobre alunos indisciplinados que faltam muito, atrasados e até 

os que não resolvem os trabalhos de casa. Isso significa que confiam o CE. 

(PAI B - 12/11/2016).  
Tem, penso que sim. Porque senão os professores não participariam dos 

encontros. Talvez o diretor por causa do cargo, mas os professores aparecem 

e apresentam em plenário o que têm de dificuldades, com as aulas e até 

salários. (PAI C – 17/11/2016).  
 

Na visão dos professores, há medidas que os CEs têm tomado no acompanhamento da 

gestão da escola. 

 

Supervisão, monitoria e avaliação das atividades escolares. Encontros de 

análise das dificuldades da escola. Incentivar a prática da produção escolar. 
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Incentivar a realização de ações com vista à identificação e apoio às crianças 

carentes para o recebimento do ADE. (PROFESSOR A – 03/11/2016).  
Planificar a gestão dos recursos financeiros e materiais existentes na escola. 

Verifica e analisa o registo sobre a utilização dos mesmos. (PROFESSOR 

B – 28/11/2016).  
A escola deve possuir carteiras; mobiliza os pais e encarregados de educação 

em algumas tarefas para o melhoramento da escola. (PROFESSOR C – 

15/11/2016). 

 

Nas notas tomadas, verificamos que as deliberações e decisões dos órgãos colegiados, 

estão sempre formalmente vinculadas aos procedimentos legais para a sua emissão e validade, 

de tal forma que se essas formalidades não ocorrerem, poderá haver a nulidade do ato. O ato 

colegial só é necessário para a manifestação da vontade do órgão no desempenho específico 

de suas funções. Mas o exercício da democracia se traduz pela participação dos cidadãos nas 

decisões que lhes dizem respeito através de grupos instituídos por decisão política, que trazem 

por si a corresponsabilidade pela gestão das políticas públicas.  

Assim, os órgãos unipessoais sobrepõem-se e comandam os órgãos coletivos como o 

CE, a título de exemplo, nas suas deliberações, o CE deveria ter o poder de demitir algum 

membro da escola, mas devido à tradição centralista inverte-se a lógica da participação 

(direção com o gestor, ou seja, a política com a técnica fundamentalmente). Quando os pais 

foram questionados sobre a atuação do diretor da escola na interação com o CE, eles 

abordaram os seguintes aspectos: 

 

Ele trabalha bem. Sempre coordena com o conselho não sei porque sou o 

presidente do CE, mas não vejo falta de vontade por parte dele. Na verdade, 

todas as pessoas têm os seus defeitos. (PAI A - 06/11/2016).  
Ele age bem. Tem respeito e consideração com o CE. Só em alguns casos 

não é aberto, falo na gestão do orçamento sobretudo dos valores do ADE. 

(PAI B - 12/11/2016).  
Trabalha bem. Em algumas partes não é transparente nem cooperativo com o 

CE. Talvez com o presidente e outros, por mim não sei se a escola tem 

orçamento, mas nunca faltou material de trabalho. (PAI C – 17/11/2016). 
 

Portanto, a relação do diretor da escola com os membros do CE é absolutamente boa 

formalmente, mas dissocia-se nos aspectos que dizem respeito à gestão de fundos, em que os 

integrantes do conselho consideram o diretor de ser alguém fechado e pouco transparente nos 

atos. Isto, mesmo com a prerrogativa da comunidade gerir os fundos do ADE. 

Na sequência das nossas entrevistas, procuramos compreender junto aos professores 

os procedimentos adotados pelo CE no estabelecimento de prioridades, ou na aprovação de 

decisões, prestação de contas e no acompanhamento das atividades da escola.  
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Primeiro fazemos auscultação dos diferentes atores sobre os seus problemas 

e necessidades. Em seguida fazemos uma avaliação dos resultados e 

finalmente desenhamos estratégias para a resolução ou satisfação daqueles 

problemas ou necessidades julgadas prioritárias. (PROFESSOR A – 

03/11/2016).  
Recolha de sugestões dos membros em sessão e a respectiva análise e 

aprovação dos mais positivos. Em casos necessários recorre-se a votação. 

(PROFESSOR B – 28/11/2016).  
Convoca-se a reunião do conselho. Evidencia-se o debate. Análise dos 

conteúdos do debate. Agrupam-se as prioridades para a sua aprovação. 

(PROFESSOR C – 15/11/2016). 
 

Enfim, notamos que o problema da centralização ou recentralização na educação 

prevalece, e, embora dentro do CE se revele uma vontade de resolução coletiva dos 

problemas, mais uma vez, as escolas não têm o poder de decisão sobre os seus recursos. Desse 

modo, faz pouco sentido a elaboração dos planos ou projetos de desenvolvimento da escola, 

porque o controle sobre a instituição está na alçada do ministério central. A escola continua 

suspeita nas suas atividades de exercício da autonomia no seu funcionamento, considerando 

que algumas estruturas hierárquicas e de poder vinculam-se aos comandos mais centralizados, 

que se remetem às direções provinciais de educação e aos governos distritais de cidade. 

Para além de várias situações apontadas, os pais apontam algumas dificuldades 

enfrentadas pelo CE no exercício das suas atividades. 

 

Fraca participação dos membros do conselho nas reuniões, sobretudo os 

representantes dos pais da comunidade e às vezes dos alunos. Mas penso que 

é falta de conhecimento das responsabilidades que têm perante o conselho. 

(PAI A - 06/11/2016).  
Pelo que sinto a grande dificuldade está na disponibilidade dos membros. 

São muitos que não se apresentam nas reuniões. Até outros não os conheço. 

(PAI B - 12/11/2016).  
Talvez a dificuldade seja pessoal. Em relação aos orçamentos da escola. 

Também, a outra preocupação é com as faltas nas reuniões. (PAI C – 

17/11/2016).  
 

No caso específico dos professores, as dificuldades constatadas incidem sobre algumas 

já apontadas pelos pais anteriormente, embora haja outras especificamente da classe. 

 

Uma das dificuldades é a fraca participação dos membros nas sessões fato 

que tem influenciado negativamente nos debates e no funcionamento normal 

do órgão. Falta de coordenação e planificação previa para a realização de 

encontros. A direção da escola é que colabora com o CE. (PROFESSOR A 

– 03/11/2016).  
Falta de recursos financeiros para a implementação e aprovação de novos 

projetos. (PROFESSOR B – 28/11/2016).  
Falta de colaboração entre a direção da escola, direção distrital e provincial, 

visto que o projeto de vedar e entulhar da escola ainda não foi concretizado o 
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conselho ainda não foi ouvido por esses órgãos. (PROFESSOR C – 

15/11/2016).  
 

Como é possível constatar, os problemas apontados interferem no rendimento dos 

alunos. Em se tratando de uma época em que a política mundial é sustentada pelo ideário 

neoliberal, presenciamos a não permissão de ações autônomas e, sim, aquelas que sustentam o 

capitalismo, que se baseiam no mercado, na reprovação, na evasão e no baixo nível de 

conhecimento produzido na escola. Os professores por sua vez alegam a falta de interesse dos 

alunos para o baixo desempenho que eles têm. Com isso, há uma acusação mútua e tríade 

entre direção-professor-comunidade. Enfim, um erro de gestão de não entendimento do 

problema como estrutural e a não compreensão de que se trata de um aspecto em que a ação 

de todos é extremamente importante.  

Portanto, dada a insistência dos representantes do CE na questão da má coordenação, 

procuramos perceber como os membros do CE recebiam convites para participarem das 

reuniões desse órgão. A esse questionamento, os pais relataram o seguinte: 

 

Temos um plano de trabalho que inclui as reuniões que devemos realizar 

durante o ano. Como presidente, não tenho sido convocado apenas procuro à 

direção e aí marcamos a data e emitimos convocatórias para os membros. E 

em todos os encontros tem-se explicado a importância do CE. (PAI A - 

06/11/2016).  
Fui contatado pelo presidente do CE. Sempre que há encontro recebo 

convocatória e o meu filho é que traz. (PAI B - 12/11/2016).  
Tenho recebido convocatórias por escrito e às vezes informação oral com o 

diretor e outros colegas.  (PAI C – 17/11/2016).  
  

Sobre a participação dos professores nas reuniões do CE, os professores informaram-

nos que são convidados por vias de  

 

Convocatórias orais ou escritas. Informações dadas pelo diretor da escola. 

(PROFESSOR A – 03/11/2016).  

Convocatórias escritas e nalgumas vezes orais. (PROFESSOR B – 

28/11/2016).   

Convite formal. (PROFESSOR C – 15/11/2016).  
 

Esse relato revela a ausência de um plano geral do CE sobre as reuniões, um plano a 

ser seguido com vista a ultrapassar convites por ocasião, apesar de se reconhecer 

administrativamente a existência de reuniões ordinárias e extraordinárias.   

Por isso, de igual modo, questionamos a existência de projetos e programas da escola 

aprovados com anuência do CE, bem como se os instrumentos são aprovados na presença e 
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ausência dos membros da comunidade. Os pais responderam da seguinte maneira sobre o 

primeiro ponto:  

 

Regulamento interno, plano anual da escola, plano estratégico da escola, 

projeto de construção de três salas de aulas com material local. Construção 

de salas de aulas. Planos anuais da escola. Planos de desenvolvimento da 

escola (PAI A - 06/11/2016).  
Plano e regulamento interno da escola. Plantio de um pomar de citrinos 

identificado para cada planta através de placas de registo do nome do aluno 

que plantou. (PAI B - 12/11/2016).  
Construção de um muro de vedação. Melhoramento da corrente elétrica nas 

salas. Existência do ensino secundário do segundo grau 11ª e 12ª classes nos 

próximos anos. (PAI C – 17/11/2016).  
 

Em seguida, os professores falaram da existência do projeto pedagógico e a maneira 

da sua construção. 
 

Não há projeto pedagógico oficial. (PROFESSOR A – 03/11/2016).  
Segundo as sessões realizadas, não houve nenhum projeto pedagógico 

apresentado. (PROFESSOR B – 28/11/2016).  

Sem resposta. (PROFESSOR C – 15/11/2016).  

 

Sobre as ações tomadas pelo CE visando à melhoria do ensino e da escola, os pais 

disseram nos seguintes termos: atuam no controle, na apreciação e na fabricação de melhorias.  

 

Controlar a assiduidade dos alunos, professores e outros funcionários. 

Analisar o alargamento e aumento do número de salas de aulas e diminuição 

do rácio aluno/turma e professor/aluno. (PAI A - 06/11/2016).  
Apreciação e aprovação do regulamento interno da escola. Concedeu um 

novo terreno para a produção escolar. (PAI B - 12/11/2016).  
Fabrico de blocos que resultou da contribuição dos encarregados de 

educação após a mobilização do CE. Construção (Abertura) de um poço que 

ajuda os alunos após a aula de educação física. (PAI C – 17/11/2016).  
 

E por fim, questionamos os professores sobre a sua compreensão do papel do órgão na 

gestão participativa, o que afirmaram:  

 

O CE é o órgão na promoção da participação de todos na gestão da escola. 

Neste órgão todas as decisões, projetos são debatidos e aprovados em 

sessões do órgão. Tudo o que é aprovado é do consenso e é implementado ao 

nível da escola. É um órgão relevante que dissipa dúvidas na gestão 

transparente da escola. (PROFESSOR A – 03/11/2016).  
Compreendo como um órgão que participa positivamente na melhoria da 

qualidade das atividades no processo de ensino e aprendizagem tanto no 

aspecto pedagógico bem como no funcionamento geral da escola. 

(PROFESSOR B – 28/11/2016).  
Este órgão deve trabalhar muito porque muitos assuntos ainda continuam 

pendentes apesar dos esforços efetuados pela direção da escola e pelo CE. 

(PROFESSOR C – 15/11/2016).  
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Todavia, notamos a ausência das ações desse órgão na escola visando à resolução dos 

problemas eminentemente pedagógicos. Na lógica atual, o CE precisa de maior criatividade 

na intervenção da escola, porque tudo está previsto. Aliás, também existe o poder disciplinar 

da organização escolar, interpretando-a como instituição da Administração Pública. A esse 

respeito, podemos pensar no controle de faltas dos funcionários e na aplicação de sanções, 

como os descontos salariais. Desse modo, o diretor de escola utiliza esse poder discricionário 

e o poder disciplinar no sentido de organizar a instituição envolvendo o CE82.  

 

5.7 Desafios e perspectivas para o desenvolvimento da gestão escolar moçambicana (1992-

2015 ou atual) 

 

Desde que Moçambique tornou-se independente, em 1975, houve um progresso dos 

normativos acompanhando as políticas globais, desde a CR, de 1990, que sofreu modificações 

em 2004, tudo visando adequar as disposições evolutivas da democracia política 

representativa.  

Portanto, isso coloca desafios importantes aos profissionais da área da educação, desde 

o topo da hierarquia até a base, em que encontramos os professores. Consideramos que o setor 

da educação é a força política da sociedade, e que representa o interesse geral dos 

moçambicanos, por isso é muito importante a sua dinâmica para acompanhar positivamente a 

evolução social da lei maior. 

As escolas são sistemas sociais em que encontramos profissionais e gestores com 

caraterísticas comuns, sobretudo, o requisito principal acerca das qualificações que lhes 

permitem resolver problemas de amplitude maior para a escola, de forma individual e em 

grupo.  

Assim, nas suas ações, os profissionais da educação ou gestores decidem em função 

das informações dos dois mundos que envolvem a escola, o interior e o exterior – professores 

e alunos, pais e a comunidade em geral. Embora a educação esteja profundamente afetada por 

essas medidas neoliberais e o diretor da escola esteja agindo como um híbrido ora assumindo 

uma lógica mais racional e hierárquica, ora mais democrática e participativa no sistema 

educativo, ele é um elemento importante tanto como professor, quanto como gestor.  

Por essas razões expostas, a participação ativa dos pais nas decisões da escola 

possibilita a elevação da autoestima por parte dos alunos e permite-lhes, se sentirem felizes e 

                                                           
82 Aliás, já foi reportado entre março-maio pelos principais meios de comunicação social a questão da 

distribuição de tele móveis na província de Nampula aos membros do CE para facilitar o controle dos 

professores. 
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alegres no compromisso de aprender pelo resto da vida numa aprendizagem contínua. Por 

isso, converge na necessidade dos mesmos, estarem informados, pois “os pais precisam saber 

o que os seus filhos estão aprendendo e como isso se relaciona com as próprias crenças” 

(GUILLON; MIRSHAWKA, 1994, p. 169). 

Sabemos que alguns agentes (como os pais) que participam da escola não são dos 

órgãos do Estado, isto é, não estão na hierarquia da escola. Trata-se do modelo atual de 

escolas em que há participação de pais, alunos e autarquias, e essas pessoas falam em nome 

dos pais e evocam interesses comunitários, não como simples agentes do Estado. 

Além disso, segundo Guillon; Mirshawka (1994, p. 169), os pais “precisam de 

informações sobre o desempenho dos seus filhos [...] quando ele não for bom, eles podem 

ajudar [...] para reverter esse quadro [...]” e até na “[...] revitalização do currículo [...]”. Aliás, 

a educação de qualidade está precisamente centrada na escola, pois é onde ocorrem os 

processos de ensino e de aprendizagem entre professores e alunos e fundamentalmente na 

gestão desses processos. Porém, a educação está hoje focada nas necessidades da economia 

mundial, nos problemas ambientais e no conhecimento de línguas estrangeiras em detrimento 

das nacionais.  

 

[...] no contexto da (des)regulação neoliberal a educação ganhou 

centralidade. Por um lado, devido à base que representa para os processos 

que conduzem ao desenvolvimento cientifico e tecnológico, num quadro em 

que a ciência e a tecnologia, elas próprias, transformam-se paulatinamente 

em forças produtivas. Por outro, em virtude das repercussões no setor que a 

regulação via mercado vem provocando, na medida em que esta forja uma 

nova ortodoxia nas relações entre a política, o governo e a educação. 

(AZEVEDO, 2004, p. X). 
 

Da mesma forma, a partir da lei mãe da RM, a Constituição de 2004, como dissemos 

anteriormente, a atual lei do sistema educativo 6/92 não discute ou esclarece as questões da 

participação, da autonomia, do projeto educativo e, tampouco da democracia ou da gestão 

democrática no sistema educativo. Por isso achamos que o primeiro desafio macro tem que ter 

em conta essa problemática. Isto é, o sistema educativo e as suas leis merecem acompanhar a 

evolução das políticas globais do Estado Democrático de Direito, em que o indivíduo é dono 

do seu desenvolvimento em primeiro lugar. Outrossim, o princípio orientador da 

administração estatal participada é a participação da sociedade civil, mas não de forma 

consultiva e, sim, deliberativa. Com isso seria possível a elaboração dos regulamentos e a 

votação com liberdade em relação ao Estado, porque sem isso essa administração não possui 

autossuficiência e, nem autoadministração.  



245 

 

Em segundo plano, os desafios da política educativa moçambicana apontados são de 

âmbito provincial, distrital e da própria escola. O primeiro desafio desses está na necessidade 

de edificação das infraestruturas escolares como sala de aulas adequadas. Trata-se de um 

desafio tão importante para o funcionamento de uma escola de qualidade para que de fato ela 

possa formar quadros com o perfil desejado, nos domínios de saber: saber fazer, saber ser e 

saber estar. Busca-se com isso se assentar na preservação dos valores tradicionais de 

solidariedade africana para o resgate da grande dívida social.  

Como se constata, trata-se de recuperar o que a história dos paradigmas culturais 

hegemônicos deixou para trás, abandonou ou esqueceu para engendrar outra teoria de 

construção do humano (WEBER, 2011) a fim de melhorar a distribuição da renda, a 

diminuição de desigualdades e a elevação do nível geral do bem-estar da sociedade 

moçambicana. Além disso, seria indispensável uma infraestrutura com equipamento, recursos 

materiais e humanos, recursos administrativos e financeiros para o funcionamento pleno das 

escolas. Como se constatou:  

 

Ao nível das escolas muitas delas (escolas secundárias) são criadas não 

reunindo requisitos para responder as exigências de uma escola secundária 

em termos de infraestruturas porque primeiramente são concebidas como 

escolas primárias e depois é que se amplia e passa a funcionar como escola 

secundária devido à pressão. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Com isso, o MINED (2006), que se baseia nas constatações do PEEI, aponta o 

crescimento do ensino secundário em um contexto de expansão orçamental limitada para o 

subsistema como desafio da política educativa para a escola secundária. Trata-se de 

problematizar de que modo é possível manter a qualidade e eficiência do Ensino, tendo em 

consideração as necessidades de expansão e de melhoria de outras partes do sistema como o 

ensino primário e ensino superior com que se inter-relacionam. 

Reconhece também, que o ensino secundário moçambicano possui uma eficiência83 

baixa. Por exemplo, em 2013, a taxa de aproveitamento no ensino secundário do 1º e 2º graus 

foi de “[...] 66.3 e 74.2 [...]” (INE, 2012, p. 28) respectivamente. Embora haja outras razões 

que justifiquem esses valores, as infraestruturas escolares encontram-se em más condições. 

Também há, muito pouco equipamento básico para o seu funcionamento, tais como 

bibliotecas e laboratórios – quando esses espaços existem, encontram-se em mau estado de 

conservação e não podem ser usados.  

                                                           
83 Segundo o INE (2012, p. 28) “A taxa de aproveitamento é um dos indicadores de eficácia interna e qualidade 

de ensino. A análise do aproveitamento é feita tomando em conta as taxas de aprovação, desistências e 

reprovações”. 
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Em suma, o PEEC é o documento que orienta as escolas secundárias moçambicanas. 

Assim, o ideal seria também a escola elaborar o seu Plano Estratégico, dada a necessidade de 

se ter um documento criado ao nível local que visa apresentar qual será o desenvolvimento da 

escola num horizonte de dois a cinco anos. Por isso, falamos de um Plano Estratégico em que 

o próprio CE ou a comunidade se reúne para definir o desenvolvimento da escola.  

O CE iria igualmente ver quais são as condições necessárias em termos de aumento de 

recursos humanos, infraestruturas e também, no âmbito pedagógico, mostrando como as 

escolas podem melhorar o seu desempenho pedagógico, isto é, indicando a sua fonte de 

financiamento e onde buscá-la.  Quer dizer, no âmbito da elaboração do plano curricular se 

incluiriam alguns assuntos de âmbito local, que têm a ver com a realidade específica em pelo 

menos 20% do conteúdo como é preconizado no ensino básico.  

Aliás, os nossos interlocutores, professores e diretores de escola, apontaram que 

existem muitos problemas que merecem ser resolvidos pela escola. Isto é, a questão da 

educação dos moçambicanos não é das melhores e o trabalho é melhorar cada vez mais. Com 

isso, a não resolução contribui negativamente na administração na organização das escolas 

secundárias. 

Há vários aspetos negativos que precisam ser considerados, tais como a limitação 

orçamental, as condições de trabalho para o professor, o elevado rácio escolar, pois na 

realidade moçambicana há momentos em que o professor trabalha com 100 alunos em sala de 

aula, o que gera certa improdutividade dos funcionários públicos e, por conseguinte 

precarização das relações de trabalho.  

Além do mais, no tópico precedente, os entrevistados relataram que se chega a um 

tempo em que os alunos não aprendem nada, porque na concepção deles é preciso que haja 

tempo para a aprendizagem. A título de exemplo, eles reconhecem que o número máximo de 

horas semanais por disciplina deve ser seis. Porém, no secundário chegamos a ver casos em 

que há mais 30 horas por semana de uma disciplina.  

As últimas transformações econômicas, sociais e políticas fazem com que persistam os 

graves problemas no sistema educativo moçambicano, tais como crianças em idade de 

obrigatoriedade e que não estão na escola, os abandonos, as reprovações de alunos, as 

"passagens ou progressões automáticas", mal interpretadas e que aprovam os alunos sem que 

estes tenham o domínio das matérias, e, ainda, a exclusão de alunos por aprendizagens não 

significativas.  

A fim de alcançar as metas propostas para a educação para todos, é necessário 

incentivar a promoção de políticas sociais para a educação pública de forma que ela seja laica, 
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que se efetive democrática, inclusiva e de qualidade social para todos, ou seja, que  amplie a 

jornada escolar com atividades culturais, visando à permanência estável dos alunos e que se 

universalize no que se refere ao acesso. 

Atualmente, essa situação é agravada pela crise econômica mundial, em que numa fase 

do neoliberalismo crescem cada vez mais as desigualdades sociais. Vivemos numa época em 

que são contraditórias as premissas de utilização dos fundos públicos, a reprodução do capital 

e o financiamento de bens e serviços públicos, o que, também aglutina disparidades na oferta 

educativa entre escolas. Assim, no conjunto dos problemas educativos na escola secundária 

constata-se que: 

 

As taxas anuais de repetição no ES1 e ES2 são de 28% e 25%, 

respectivamente. Isto aumenta os custos e impede a expansão das admissões. 

Para além disso, há uma enorme disparidade entre a idade oficial de ingresso 

e a idade com que os alunos efectivamente ingressam no ES1 e ES2 com 

claras implicações no conteúdo e qualidade do ensino. (MINED, 2006, p. 

32). 
 

Um estudo da região revela que as repetições em Moçambique nesse nível de ensino 

rondam aos 60% nas escolas assim distribuídas: “[...] 35% (secundária júnior) e 25% 

(secundária sénior) [...]” (AITCHISON, 2012, p. 13). Portanto, constamos um crescimento de 

taxas em relação aos dados de 2006.  

Além da edificação física as infraestruturas deverão também ser adequadas para o 

funcionamento pleno das escolas secundárias, atendendo pessoas com deficiências. Portanto, 

os quadros da direção, o diretor da escola, o diretor adjunto pedagógico, o chefe da secretaria 

e administrativo devem ter conhecimentos em gestão pedagógica, com disponibilidade de 

orçamento para que a escola funcione de forma pedagógica.  

Ademais, a seleção de diretores deve obedecer às normas de transparência e 

competência, pois estamos na era da meritocracia, em que a indicação ou eleição para a 

função de gestão seja eficazmente por mérito, afastando-se de qualquer outra interpretação de 

nepotismo e clientelismo em respeito ao erário público. Quanto a isso, um dos nossos 

entrevistados mostrou-se preocupado da seguinte maneira:  

 

[...]. E normalmente, aquele diretor que é colocado ali como diretor do 

primeiro ciclo acaba sendo diretor do segundo e às vezes não tem uma 

preparação. E os modelos de indicação não têm sido claros às vezes não se 

percebe como é que aquele indivíduo foi parar ali. Às vezes mesmo como 

professor, o seu desempenho não é muito bom, aparece a fazer a gestão. Um 

dos grandes desafios é melhorar a preparação e os critérios de indicação de 

diretores de escola, o que deixa pouco a desejar. (DIRETOR AA - 

25/11/2014). 
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Por isso mesmo, um dos impactos negativos da indicação do diretor que têm trazido 

vozes discordantes e até reclamações se refere à gestão dos fundos das matrículas, conhecido 

por ação social, cuja gestão não é transparente, ou seja, pela existência de interesses estranhos 

à melhoria educacional.  

Mencionamos a esse respeito a importância que tem o fato de os diretores poderem 

trabalhar com seriedade, bem como que saibam trabalhar com a comunidade de modo 

transparente, pois a qualidade de ensino é um conceito discutível, mas o essencial é que o 

aluno graduado seja reconhecido na comunidade pelo mercado de trabalho que tem que 

absorvê-lo segundo as lógicas de poder em confronto na educação.  

Trata-se de pensar nas esferas estatal (de modernização administrativa, de natureza 

técnica, melhoria da qualidade, da eficiência e da eficácia), de mercado (obediência a uma 

racionalidade imperativa de autonomia de escolha entre o público e o privado, da construção 

de um mercado educativo, descentralizado, concorrencial e autónomo), corporativa 

(autonomia dos professores) e comunitária (sócio-política de autonomia das escolas) (LIMA, 

1994; SÁ, 2009; FORMOSINHO, 1988; DOMINGOS, 2010).  

O desafio apresentado pelo nosso entrevistado sobre a eleição de diretores é o seguinte: 

 

No modelo atual de escolha de diretores, seria melhor se fossem os 

professores e a comunidade a proporem dois ou três nomes para o futuro 

diretor, e a decisão viria com base nesses três nomes de acordo com o 

currículo da pessoa, exemplo, eu prefiro sicrano, do que fulano, num 

processo transparente, criterioso. Resta saber se nós estamos numa plena 

democracia multipartidária, porque parece que não estamos muito bem 

estabilizados. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 
 

Neste contexto, a estrutura orgânica e funcional do ME, de acordo com Lima (2002, p. 

11), deve ter em conta as dinâmicas e as “dimensões micropolíticas e mesopolíticas”, 

sobretudo, no que se refere aos contextos de cada organização para atender à diversidade e à 

heterogeneidade, contrariando focalizações normativistas e legalistas de “conformismo 

decisório nas organizações”.  

Desse modo, os cargos de direção das escolas públicas não devem configurar-se 

apenas de modo relacional ao novo modelo de gestão apolítico. Os gestores não devem ser 

apenas indicados politicamente e nem deve haver eleições baseadas em listas, porque, por um 

lado, os seus ocupantes passarão grande parte do tempo com a prreocupação de manter o 

cargo, criando estratégias de silenciar ou aniquilar os potenciais concorrentes e, por outro, 

provocará a exclusão da lista vencida, por isso, o melhor meio de garantir a democracia seria 

por meio de eleições diretas em que todos os interessados participariam.  
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Na verdade, a autonomia da escola deve ser construída pelos atores locais, cabendo o 

Ministério definir princípios gerais, o restante das ações deveria estar a critério das escolas, 

mas nas instituições é preciso que existam pessoas formadas para a elaboração do seu projeto 

educativo. Caso haja esse impedimento, os membros da escola podem pedir apoio técnico ao 

nível central, porque a descentralização não significa a desresponsabilização do Estado, este 

disponibiliza recursos e regula o sistema educativo, cria contratos de autonomia e fica atento 

para corrigir assimetrias. Por fim, todas escolas devem usufruir de tudo que existe na 

oficialização da lei.  

 

5.8 Desafios setoriais do sistema educativo orientados pelo MEDH na gestão da educação  
 

Para além, desses principais desafios que as escolas secundárias são colocadas, 

existem vários desafios setoriais colocados pelo ME aos diretores, principalmente na questão 

que se refere à formação continuada dos professores como gestores. De acordo com Nhavoto, 

Buendia, Bazo (2009, p. 51), existem em funcionamento em Moçambique vários programas 

de capacitação de gestores escolares, a saber: i. Módulos da Commwealth; ii. Módulo Cursos 

de Reforço Escolar: Sistemáticos, Contínuos, Experimentais e Reflexivos (CRESCER); iii. 

Manual de apoio ao desenvolvimento da qualidade na escola (QnE).   

A esse respeito nosso interlocutor desse nível afirma 

 

Estão em curso capacitações de diretores de escolas, incluindo as 

secundárias em matérias de gestão escolar promovidas pelo MINED. Tem 

havido capacitações também de nível provincial, no computo geral os 

resultados têm sido encorajadores pese embora a periodicidade e o número 

de gestores envolvidos deixe muito a desejar. Tem havido falta de réplica de 

capacitações realizadas quer ao nível nacional como provincial devido à 

escassez de fundos. (DIRETOR AA - 25/11/2014). 

 

Com isso, é importante sublinhar que a questão da formação é importante no sistema 

educativo para o conhecimento da legislação nacional e não apenas para os gestores, mas para 

todos os profissionais da educação. Porque, muitas vezes, o que impera nas escolas é o 

conhecimento como fator do poder, o que pode gerar inibição da voz dos pais, funcionários e 

alunos.  

Ademais, a escola não pode mudar só na avaliação e deve ser acompanhada por uma 

relação de processos, por isso pensamos que o comportamento humano tem a ver com o 

desempenho de papeis e, também, com a relação entre meios e fins, que não é linear. Além 

disso, o envolvimento do aluno é determinante, porque o trabalho do professor não é tudo, 
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embora ele seja importante, a escola não pode tudo e, em virtude disso, é preferível que os 

discursos de desresponsabilização sejam evitados.  

Enfim, supomos que as matérias sobre os recursos humanos na educação, sobretudo, 

para professores e diretores qualificados devem ser integrados de acordo com as áreas de 

formação, com a gestão transparente dos fundos coletados pelas escolas, prestação de contas 

entre outros.  

Da mesma forma, para além dos objetivos gerais do ensino secundário no PEEC, os 

desafios em educação estão divididos em duas partes, ESG1 e ESG2, respectivamente.  

 

O ES1 precisa de preparar os alunos para a entrada num mercado de trabalho 

onde a natureza das capacidades exigidas está em rápida mutação e onde o 

domínio de capacidades básicas nas disciplinas de português, inglês, 

matemática, ciências e de tecnologias de informação e comunicação 

reforçam as capacidades gerais - capacidade de aprender, de resolução de 

problemas e de comunicação a que os empregadores dão mais valor e que 

determinam perspectivas de sucesso no auto emprego. (MINED, 2006, p. 

6). 
 

Com isso, ao nível da formação, constatamos haver um plano de formação que dura 15 

a 30 dias, envolvendo cerca de 64 escolas da cidade em estudo. Nos debates, os diretores 

reconheceram a existência de reuniões de balanço, a preparação de exames e então são 

revisitados alguns documentos. 

Além disso, existem módulos e os participantes recebem certificados, portanto, trata-

se de uma formação ou de uma capacitação em exercício. Ainda mais os diretores falaram do 

envolvimento de ONGs, como a IBIS e a Visão Mundial, que também formam diretores no 

âmbito do CE. Além do UNICEF, que também financia a formação de diretores de escolas.  

Apesar desse apoio financeiro, e do envolvimento de organizações parceiras da 

educação, constatamos que essas entidades privadas não lucrativas definem o modelo de 

formação em função das necessidades que elas constatam, ficando o ME refém de interesses 

não estatais.  

Portanto, reafirmamos que a escola deve ter como desafio uma agenda humana 

apostada na formação dos professores, refletida na sua atividade, porque o assunto relativo a 

empresas ou a dinheiro cria quase-mercados, provoca a terceirização da educação para 

empresas/escolas privadas, não lucrativas, ONGs e o governo se afasta originando a 

privatização da gestão.  

Esse cenário faz com que seja perdido o sentido da escola pública, pois a estatal e a 

não estatal também são consideradas públicas. Quer dizer, no estatal se criam organizações 
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não estatais e é exatamente a escola pública quando tem gestão realmente democrática e não 

pública que tem condições de enfrentar a privatização camuflada de iniciativa privada.  

Com isso, interessa lembrar que a avaliação não é só uma questão técnica, ela é 

também política, ou por outra, porque se avalia isto e não aquilo? A esse respeito, 

compreendemos que a avaliação é um processo complexo e torna-se mais complexa quando a 

organização é complexa como a escola, porém a escola tem muitos objetivos e a sua 

tecnologia é incerta, pois trata-se de uma organização (onde podem predominar várias formas 

de representar, de imagem de máquina, prisão psíquica e até pode ser compreendida como 

cultura) (LIMA, 2001). 

Na verdade, os diretores de escolas avaliam que as formações que têm recebido, 

trazem pequenas mudanças, que às vezes refletem-se nos planos de desenvolvimento da 

escola e nas atitudes, em relação à organização escolar. Acrescenta-se ainda que as formações 

são necessárias para que os formadores possam fazer a supervisão nas escolas de modo a ver 

se aquilo que foi ensinado está sendo cumprido na implementação das atividades dos 

diretores.  

Ademais, é preciso admitir o projeto de capacitação prevê a supervisão no terreno, 

mas a capacidade de gestão e liderança depende do próprio indivíduo, que tem que ser uma 

pessoa com visão, embora haja alguns que mesmo com a formação continuam a atuar como se 

nada tivesse acontecido.  

Mas “a liderança esclarecida e comprometida é capaz de ajudar a transformar uma 

sociedade em menos de uma geração” (BRASIL, 2014, p. 10). Contudo, são destacadas as 

necessidades dessas mudanças na maneira de apresentação da própria informação que já é 

mais sistematizada, pois a relevância da formação consiste segundo um dos diretores em:  

 

Garantir o bom funcionamento da escola. Reduzir os índices de desistência 

dos alunos sobretudo nas raparigas. Resolução dos problemas da escola. 

Convencer os gestores da escola que ele é um órgão que contribui 

sobremaneira na mudança, possibilita contribuir na gestão transparente da 

escola e contribui para o sucesso da escola. Coloca desafios à escola como 

velar pelo cumprimento dos programas da escola. Elaborar estratégias para 

superar as dificuldades encontradas recorrendo a material local. (DIRETOR 

A - 20/12/2014). 
 

Como dissemos, o ESG tem dois ciclos: o primeiro compreende a 8ª, 9ª e 10ª classes. 

Assim, depois de completar este nível de ensino, o aluno pode continuar os seus estudos no 

segundo ciclo do ensino geral (11ª e 12ª classes), grau que antecede a entrada no Ensino 

Superior. Em Moçambique, o ESG não é gratuito, havendo cobrança de propinas simbólicas, 

mas, também, não há exames de admissão no seu ingresso.  



252 

 

Para responder à grande procura de vagas no ensino secundário, esse nível de ensino 

opera com dois turnos, o diurno e noturno, principalmente para os alunos mais velhos (com 

mais de 15 anos, a frequentar o curso noturno). Além disso, veem surgindo muitas escolas 

privadas nesse nível de ensino, particularmente nas cidades. Em 2011, essas escolas privadas 

eram frequentadas por 10% do total de alunos do ensino secundário. Recentemente, em 2011, 

o MINED introduziu um programa de ESG à distância cuja cobertura é ainda limitada84.  

No entanto, os desafios colocados pelos diretores são: 

 

Um dos desafios é melhorar cada vez mais os serviços, quer administrativos, 

quer técnicos (pedagógicos). Por outro lado, a melhoria dos níveis do 

aproveitamento pedagógico. Como perspectiva seria a formação específica 

na área da gestão dos gestores escolares, motivação permanente do corpo 

docente e dos demais colaboradores da escola. Melhoria dos nossos serviços, 

reduzir o nível de desistência, ou, a elevação dos níveis de aproveitamento 

pedagógico. As perspectivas vão para o reforço da capacidade de ação do 

nosso CE para que as nossas relações com a comunidade e outras 

instituições locais sejam mais fortes. Atualmente, os desafios são de 

melhorar a qualidade do ensino ao nível das escolas de maneira que os 

alunos se formem com qualidade e que demonstrem capacidades que 

justifiquem as classes e níveis que concluem, como perspectiva apostar na 

formação ou capacitação do pessoal. São vários os desafios e perspectivas 

desde a gestão pedagógica, administrativa e financeira e espacial. Também a 

relação com a comunidade circunvizinha. A manutenção de infraestruturas 

escolares e angariação de fundos para pôr a escola a funcionar e obter bons 

resultados acadêmicos. Ver a escola vedada, bem iluminada, entulhada com 

a drenagem das águas. Possuir 11ª e 12ª classe, possuir biblioteca e 

passadeiras para as salas de aulas. (DIRETOR A - 20/12/2014).  
Ampliação das infraestruturas (construção do ginásio, muro de vedação e 

sala de informática com equipamentos; bibliotecas apetrechadas, melhoria da 

qualidade de ensino, melhoria da qualidade da corrente elétrica fornecida). 

Introdução do 2º ciclo; atendimento aos usuários da escola; comunicação – 

escola comunidade. (DIRETOR B - 28/11/2014).  
Formas de reduzir a afluência de alunos. Elaboração de um projeto para 

aumentar o número de salas de aulas, porque a escola tem espaço para 

construção de mais salas de aulas, até de um piso. Outro desafio que temos é 

aperfeiçoar as nossas reuniões de planificação, pois recebemos novos 

documentos e neste ano de 2015 vamos ter a primeira reunião de 

planificação geral da escola com todos professores e depois planificação de 

aulas nos grupos de disciplina com aulas simuladas para que nos grupos de 

disciplinas os professores possam-se avaliar. Aquisição de máquina poli-

copiadora porque as nossas avaliações são realizadas em papéis específicos 

de modo a familiarizar os alunos a responderem as questões nas folhas de 

exercício tal como vem o exame nacional sobretudo os alunos do segundo 

ciclo.  (DIRETOR C - 12/01/2015).    
 

Como se pode deduzir, a definição da qualidade tem a ver com o mercado de trabalho, 

que define as caraterísticas mais adequadas, importantes e valiosas para a produtividade dos 

                                                           
84 Disponível em:  <http://www.mec.gov.mz/educa/pages/ensino-secund%c3%a1rio-geral.aspx. >.  
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indivíduos. Moçambique entra no neoliberalismo com essas dificuldades; a economia de 

mercado provoca privatizações, por conseguinte, os perfis de emprego se alteram, as carências 

de emprego formal surgem e, quando alguém finalmente se emprega, trata-se de subemprego. 

Isso porque o trabalho se tornou num problema estrutural não alternativo aos valores 

axiológicos, políticos e morais da sociedade moçambicana.  

Em decorrência, hoje há rejeição dos graduados da 10ª e 12ª classes, que são acusados 

de não saberem ler, de não saberem escrever e de não terem outros atributos ou outras 

habilidades que deveriam ser daquele nível, mesmo em termos de conhecimentos gerais e 

cultura geral que estão muito abaixo do desejado. Razão pela qual, foi definido que,  

 

O ES2 precisará então de ser concebido como parte de um sistema pós-básico 

de desenvolvimento das capacidades onde uma série de instituições de 

formação fornecem aos graduados do ES1 oportunidades para o 

prosseguimento de estudos académicos e de formação profissional. (MINED, 

2006, p. 32-33). 
 

Com isso, os desafios da gestão escolar moçambicana se referem à contenção 

administrativa pela racionalidade técnico-instrumental. A construção da eficácia da educação 

é dominada por tecnologias de informação e conhecimento. Professores buscam as novas 

tecnologias para utilizá-las nas atividades pedagógicas e administrativas, garantindo o acesso 

à informação a toda a comunidade escolar. Com ela, desenvolvem-se os bancos de dados, 

possibilitando registrar e atualizar informações e a documentação para facilitar as tarefas 

administrativas da organização.  

Hoje, as instituições criam melhorias fundamentalmente nas homepages e webmails 

para o acesso do público interno e externo às informações das instituições por meio de 

ambientes virtuais. Assim, embora a tecnologia seja benéfica, a implicação dessa gestão está 

no retardamento de direitos políticos, que estão estritamente ligados à educação pública de 

qualidade baseada numa ação organizacional, compreensiva e interpretativa da vida social por 

parte dos atores educativos. Ainda mais, os desperdícios são considerados como elementos 

desnecessários que entravam a qualidade das escolas na realização de objetivos, com o uso 

inadequado de recursos. 

Nessa perspectiva, a qualidade está vinculada à eliminação de falhas com metas fixas, 

como a taxa nula de reprovações, combate ao absentismo dos professores, a não interrupção 

do decurso de aulas por parte dos pais que venham discutir com os professores sobre a 

evolução dos seus educandos, menos custos elevados no investimento para melhorias de 

infraestrutura, porque convém reaproveitar as estruturas existentes transformando e 
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ampliando as classes. Na sequência, há ausência de esclarecimentos para os estudantes dos 

objetivos de sua aprendizagem ou da educação.  

Com o alargamento de escolas e o funcionamento do ensino noturno, desenvolve-se 

uma política de produção em massa, o que põe em causa a qualidade da Educação, pois numa 

relação qualidade e quantidade pesa mais a quantidade pelo predomínio de muitos fatores, 

dentre os quais a expansão, que não é acompanhada com as devidas necessidades. Com isso, 

presenciamos uma escolarização de curta duração, pois não se cumprem os objetivos contidos 

nos programas de ensino.  

Em decorrência, a teoria de organização escolar se vincula à empresarial, que é voltada 

para a produção, hierarquização e centralização e contrária à existência de uma gestão 

democrática, porque a verticalização dos processos nas decisões é predominante e há maior 

aplicação de pressão para melhoria e alcance dos resultados.  

Sabemos que a organização concebida na vertente política determina a escola como 

uma organização complexa, por isso que a administração da escola deve ser uma atividade 

colaborativa e não meramente dominada pelas questões econômicas de concorrência, e da 

agenda mercadológica dos empresários.  

De concreto, o que se passa nessa organização, é a visão do empresário dominando a 

escola. A lógica da educação republicana não pode em algum momento ter perdedores, 

porque isso determina o futuro da nação e o do grupo dos perdedores. Para tal, a segregação 

social fica estagnada ou aumenta, quer dizer a criança pobre não serve para a escola, porque 

baixa os índices de avaliação.  

Isso equivale à educação bancária, que percebe o aluno como um sujeito desprovido 

de informações e o professor como o sujeito ativo. Assim, a proposta de desafio seria a 

educação libertadora como caminho para superação dessa opressão, em que se deve educar o 

aluno como sujeito histórico e possibilitar o aproveitamento da experiência para a liberdade 

dos sujeitos envolvidos na prática educativa. A educação libertadora baseia-se na ideia de que 

os professores e os alunos devem ser iguais, que aprendem num processo dialógico na práxis 

educativa, que considera a prática educativa como um processo e construção (FREIRE, 1975).  

O estabelecimento de 80% de aproveitamento que os professores da escola 

moçambicana devem alcançadas em cada sala de aula não põe em conta a margem de erro de 

20% que ocorre em qualquer atividade acadêmica, razão pela qual as metas não são 

cumpridas.  

Com base nesse modelo de desenvolvimento adotado na condução dos direitos 

públicos da administração pública moçambicana e nas indicações previstas no Decreto 
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30/2001, princípios de atuação da administração pública, artigo 4, princípios da legalidade; 

artigo 5, princípio da prossecução do interesse público e proteção dos direitos e interesses dos 

cidadãos; artigo 6, princípio da justiça e da imparcialidade; artigo 7, princípio da transferência 

da administração pública; artigo 8, princípio da colaboração da administração com os 

particulares; artigo 9, princípio da participação dos particulares; artigo 10, princípio da 

decisão; artigo 11, princípio da celeridade do procedimento administrativo; artigo 12, 

princípio da fundamentação dos atos administrativos; artigo 13, princípio da responsabilidade 

da administração pública; artigo 14, princípio da igualdade e da proporcionalidade, que 

consideramos que o ME, nas suas políticas, se concentrasse no desenvolvimento do sentido 

real da escola pública-estatal, pois é dela que sairá o formado, o cidadão para ser o futuro da 

mudança, que de forma humana entenderá e implementará esses princípios bem intencionados 

para de forma honesta ajudar a desenvolver a sociedade, em respeito às contribuições públicas 

da maioria moçambicana. 
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6. CONCLUSÃO DO ESTUDO 

 

Moçambique representou o marxismo no terceiro mundo de 1975-1990. O fato de ter 

sido um país dominado por uma agricultura tradicional de subsistência e de cerca de 80% da 

população ser rural, fizeram com que até 1990, tanto a industrialização quanto a 

administração escolar foram mais centralista e burocrática na lógica estatal.  

De 1994 em diante, a administração educativa passou a ser mais política embora se 

mantendo a vertente centralista da lógica empresarial. A doutrina capitalista da gestão entrou 

com a democracia neoliberal através da política da modernização do país. Foi a partir desse 

momento que algumas doutrinas se tornaram orientadoras da política educativa de 

Moçambique, tais como: a racionalização, a avaliação do desempenho estudantil, a 

participação comunitária, a democracia, a cidadania, a racionalidade técnica ou instrumental 

dos resultados e não dos processos pedagógicos. 

Para além da administração ou da gestão prescritiva de boa organização, que orienta 

de que modo se organiza uma escola, com a realização de cursos específicos, típico de 

administração empresarial, os desafios das políticas educacionais para a escola pública devem 

compreender e assumir o compromisso social e humano que passa pela colocação da escola 

pública no interesse nacional, pois ela é resultado de um movimento histórico com data de 

origem.  

Nessa perspectiva, o grande desafio da escola secundária é lutar para a reconstrução da 

escola pública, pois pelas vicissitudes de mercado, atualmente, as pessoas não estão em 

processo de formação, mas sim em adaptação e seria melhor não apostar muito nesse modelo 

de racionalização.  

Com isso, a defesa da escola pública estatal para todos deve ser agenda de todos e do 

interesse público e estratégico nas reformas. Só ela irá devolver a dignidade humana, pois a 

atual Lei 6/92 incorporou o projeto neoliberal de educação, por isso a dimensão humanitária 

que defendemos procurou identificar os elementos de avanço e de que recuo na legislação 

mencionada.  

Alguns elementos comprometem a oferta educativa pela exiguidade de recursos, 

tornando ainda mais, a oferta educativa insuficiente e endêmica; esses elementos podem ser 

citados, como as políticas globais do consumismo e do individualismo, a frágil economia 

moçambicana mergulhada nos graves problemas africanos, a miséria, a fome, os efeitos 
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cíclicos nefastos da seca e da desertificação em África, a multiculturalidade, o plurilinguismo 

e as instabilidades políticas. 

Em nível meso da escola secundária, há necessidade de resolver os problemas de 

eficácia de políticas educativas, as quais estão centradas na escola, que têm inúmeros 

problemas de eficiência interna do sistema. Tais problemas perpassam desde a qualificação 

dos gestores educacionais para uma atuação comprometida com a nova organização das 

escolas num processo político de relacionamento entre a escola e a sua estrutura de tutela, 

quanto a comunidade educativa, no que se refere ao atendimento às dinâmicas informais das 

culturas locais.  

Segundo Freire (1971, p. 104) “A educação [...] Não pode temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. Quer dizer, é 

preciso que os atores educativos passem da educação tradicional ingênua à educação moderna 

crítica baseada na responsabilidade social e política. 

As normas são subjacentes a revisões constantes, pois a democracia propõe mudanças 

constantes. Isto é, os regimes democráticos são flexíveis e inquietos e a sociedade deveria 

corresponder aos anseios da ação de cada época e do grau de desenvolvimento do regime 

democrático, respeitando maior flexibilidade de consciência humana. Para construir a 

democracia como um ato de aprendizagem, é preciso que a ambas se complementem porque a 

educação libertadora é capaz de ultrapassar desigualdades sociais (FREIRE, 1971).  

Porém, a racionalização, a eficiência e a eficácia são fenômenos em que se incide a 

preocupação com os resultados, para o que se atropelam os processos. Frente aos modelos 

burocráticos que regulam a escola a priori, deixando de lado a importância dos processos e 

recursos envolvidos, a educação fica estagnada. É necessário que haja concessão de meios 

para que as metas possam ser alcançadas. Os modelos de mercado despolitizam a escola, 

retiram a visão global do trabalho do professor e cultivam a regressão dos direitos sociais, 

atingem a racionalidade econômica, que visa atingir fins gastando menos meios, impõem 

objetivos e evitam conflitos. Em síntese, esses modelos são de interesse capitalista e 

promovem a mercadorização da educação pelos mercados internos, pela avaliação e 

concorrência. 

As reformas curriculares proclamadas são também utópicas, porque não propõem 

disciplinas de caráter social como história, filosofia, sociologia. A razão disso é que a reforma 

condiciona a formação dos cidadãos de acordo com o projeto pretendido, dando centralidade a 

determinadas disciplinas como português, inglês e matemática. Por isso, na nossa visão, as 

reformas devem resolver os problemas, como, por exemplo, na revolução de 1975 que o país 
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viveu, em que se alimentou um sonho de liberdade, que passava necessariamente pela criação 

e pela divisão equitativa da riqueza, de trabalho autônomo dos profissionais da educação e de 

cidadania participativa da sociedade. Por vezes, reformas que buscam manter a máxima 

taylorista de departamento pensante e a fábrica executora, constituem ameaça para a 

sociedade transformadora, porque isso manterá a sociedade dividida e a maioria viverá na 

pobreza.  

A aspiração de qualquer sistema educativo é a melhoria da qualidade da educação. E 

isso implica análise das categorias políticas, por exemplo a turbulência da formação dos 

professores com políticas que fragilizam a sociedade, porque hoje o mais notável é a 

recomposição de fora para dentro do sistema.  

Por isso, seria precisa haver iniciação de uma agenda associando teses estruturais ao 

projeto político pedagógico, bem como que fossem promovidas discussões sobre as questões 

econômicas na educação (campo de produção com o aumento de condições e salários dos 

profissionais), para evitar a crença no consumo maior do que a própria produção. Em outras 

palavras, significa que se hoje queremos aumentar a produtividade, também é requerido o 

aumento de infraestruturas, como as que se referem ao valor empresaria que conduz a escola e 

a alinha à competição e à concorrência desleal. 

Enquanto isso, a segunda forma de privatização ocorre com a atribuição de dinheiro 

público aos pais pelo CE para o aluno estudar na escola pública pelo material oferecido pelo 

ADE e, também, para escola privada. Diz-se que essas últimas são melhores escolas, mas é 

preciso considerar que elas excluem os pobres, que seleciona os alunos com base em 

concursos. Aliás, como ficou evidente em políticas gerencialistas, a escola privada rejeita os 

pobres, e seleciona alunos mais aptos. A escola pública não nega ninguém, mas lhe falta 

investimento, falta equipamentos. Com isso, é possível pensar que se ambas instituições 

dispusessem do mesmo financeiramente, talvez estivessem em condições pedagógicas 

equiparadas.  

Por isso, a partir dessas reflexões percebemos que a política nacional de educação está 

na constituição e o desafio da política pública é tornar isso uma realidade como dever do 

Estado. Porque a política pública depende da decisão política. Assim, vemos que os desafios 

da escola secundária moçambicana estão alinhados a um confronto entre agenda 

mercadológica e agenda humanitária dos atores. E isso tem algo de importante na política 

nacional de educação, sobretudo na de formação dos professores que deve ser objeto de 

grande luta e conquista para o progresso da educação.  
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O papel da escola pública e os desafios das políticas educacionais sobre a escola 

pública envolvem professores, funcionários, pais, alunos, sindicatos e comunidades locais. 

Dessa forma, é necessário atrair pessoas qualificadas para a profissão docente, mantendo-as, e 

ao mesmo tempo, proporcionando-lhes as competências e apoio necessários. Porque, o 

absenteísmo dos professores é uma regressão na aprendizagem. Trata-se de tempo gasto na 

execução de tarefas durante as aulas e que poderia contribuir para a melhoria no baixo índice 

de aprendizagem. Faz-se necessário buscar meios para promover a melhoria nas condições de 

trabalho dos professores, de modo a fortalecer a governabilidade e a responsabilidade da 

escola. Isso pode aumentar o sucesso da aprendizagem e reduzir as desigualdades.  

No entanto, a gestão escolar participativa proporciona a distribuição mais equitativa 

dos recursos docentes entre os anos escolares e condiciona maior ênfase em assegurar que 

todos os alunos adquiram as competências fundamentais para a alfabetização e a matemática, 

que são cruciais. O ambiente de sala de aula é importante e as salas de aula mal equipadas, ou 

a ausência de livros didáticos e materiais de escrita não contribuem para a aprendizagem 

eficiente e eficaz. 

Igualmente, é preciso apoio adicional. As escolas precisam de apoio adicional, 

incluindo tempo de aprendizado extra e recursos complementares. Assim, a alocação de 

recursos governamentais pode desempenhar papel fundamental na redução de lacunas de 

aprendizagem, permitindo um trabalho com as comunidades nos bairros com os piores 

indicadores educacionais. Inclui-se nesse quesito o trabalho nas escolas com baixo 

desempenho, a fim de melhorar a aprendizagem, incluindo oficinas semanais para reforçar as 

competências pedagógicas, oficinas fora da escola para crianças, alocação de livros didáticos 

e outros materiais. Portanto, os recursos adicionais podem ajudar a pagar professores extras e 

reduzir lacunas na infraestrutura. E ainda, a criação de programas, que tendem melhorar a 

educação fazendo uma diferença significativa (UNESCO, 2011).  

E por último, o sindicato é ferramenta de convencimento que no cotidiano escolar faz 

aproximar o governo, as academias e a classe de professores numa articulação com várias 

organizações da sociedade civil e outros agentes interessados e os partidos para um debate 

sobre a realidade escolar, a partir da reflexão e do conhecimento da própria realidade.  

Isto obedece também um papel contestatório, pois, nessa matéria algumas dúvidas 

ficam no ar para a atual ONP, se tem em quem se inspira como sindicato. No entanto, resta 

saber se o sindicato desenvolve estudos para apoiar os debates visando à melhoria das escolas, 

à resolução dos problemas de ensino e da classe trabalhadora da educação à fixação de 

salários para os professores. 
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Enfim, a gestão democrática da escola secundária que defendemos não se materializa 

efetivamente, porque os órgãos democráticos como os CEs são anulados, pois o sistema 

educativo e a organização da escola secundária cingem-se na burocracia, tecnocracia e no 

gerencialismo. 

Todavia, a escola pública com esse projeto em uma sociedade capitalista não 

democrática, de quase mercados na educação não resolve os problemas da educação e nem dá 

conta das reais necessidades da população, quer na cidade ou no campo. A esse respeito, 

podemos citar: problemas ambientais, dos meios digitais, do diálogo entre o global, local e 

glocalidade urbana e comunitária, os problemas da discriminação étnica, cultural e de gênero, 

o problema da Língua Portuguesa para Moçambique, o problema das distâncias para encontrar 

escolas secundárias, que estão localizadas nas sedes distritais, os problemas da pobreza 

urbana e rural, os problemas do racismo ou da diversidade social, da iniquidade ética, entre 

outros.  

Por isso, entendemos que uma sociedade em processo de democratização como a 

moçambicana com a sua extensão territorial e seus problemas, envolve a criação de um 

projeto de uma escola do campo, isto é, escolas com políticas locais para abranger às 

populações que estão no campo e que não têm acesso a ES urbana ou que não materializa os 

seus interesses locais, ficando distante da sua realidade. Trata-se de criar escolas nas zonas 

rurais com um projeto específico de modernização e de identidade no campo (com valores 

humanistas e socialistas), capaz de enfrentar a dependência do mundo desenvolvido que os 

países são impostos pela globalização econômica. É no campo que mora a maioria da 

população moçambicana, por isso nossa defesa é em favor de aproveitar os pactos 

internacionais pela educação para gerar desenvolvimento comunitário de modo que a África 

não perca as suas tradições e os seus conhecimentos milenares, e se beneficie dos deveres 

sociais naquilo que se refere ao amor à pátria, à paz e à luta contra a pobreza, atendendo às 

especificidades de cada região.  
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APÊNDICE 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos realizando uma pesquisa em nível de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UNESP/Marília, intitulada “A organização das escolas secundárias em Moçambique: 

Desafios e perspectivas para o desenvolvimento da gestão escolar” e gostaríamos que participasse 

dela.  

 

O objetivo geral do estudo é analisar os normativos produzidos, no período multipartidário (1994-

2015), políticas e reformas educativas, para compreender o funcionamento das escolas secundárias no 

que diz respeito a implementação dessas políticas, as articulações entre a teoria e a prática, para 

explicar como os agentes de educação em ação atuam, para entender as suas concepções de como 

interpretam as reformas emanadas dos níveis superiores (Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano, Direção Provincial da Educação e Direção Distrital da Educação e até Municípios), para 

junto de outros agentes do Conselho de Escola, sobretudo, pais e professores perceber o valor deste 

órgão no contributo que dá na resolução dos problemas do ensino e da escola.  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizado o seguinte procedimento de coleta de dados: 

realização de entrevistas de tipo semiestruturada. 

 

Caso aceite participar da pesquisa, gostaríamos que soubesse que com os dados coletados será 

sistematizada a tese de doutorado e que os resultados serão divulgados para fins científicos em 

publicações e congressos especializados na área, sendo assegurada a não identificação da instituição e 

dos participantes da pesquisa. 

 

Eu,______________________________________________________________________ portador 

do RG_________________________autorizo a participar da pesquisa intitulada “A organização das 

escolas secundárias em Moçambique: Desafios e perspectivas para o desenvolvimento da gestão 

escolar”, a ser realizada no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique.  

_________________________________________________________________________________. 

 

Declaro ter recebido as devidas explicações sobre a referida pesquisa e concordo que minha 

desistência poderá ocorrer em qualquer momento sem que ocorra qualquer prejuízo. Declaro ainda 

estar ciente de que a participação é voluntária e que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos 

objetivos e procedimentos da pesquisa. 

 

Certos de poder contar com sua autorização, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos: 
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Doutorando: Alberto Bive Domingos – (+5514991133212) 

Orientadora: Rosa Fátima de Souza Chaloba – (+5516992544880)  

Autorizo, 

Data: ____/____/___ 

____________________________        

                  Participante 
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APÊNDICE 2. ROTEIRO DE ENTREVISTA AO DIRETOR NACIONAL  

 

1. Apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa 

  

Roteiro para a Entrevista:  

1. Senhor Diretor Nacional explique em que concepção de escola assenta a organização e gestão 

da escola secundária moçambicana?  

2. Poderia nos dizer em que princípios (filosóficos, políticos e econômicos) assenta a 

administração das escolas secundárias públicas de Moçambique no período multipartidário?  

3. Que princípios focam os normativos do sistema educativo de Moçambique no que respeita à 

gestão do ensino secundário?  

4. Que mecanismos ou dispositivos são usados nas escolas secundárias públicas, para o reforço 

da gestão autônoma e o desenvolvimento de competências administrativas?  

5. Que estruturas estão por trás da organização da escola secundária moçambicana no que se 

refere ao desenvolvimento de uma autonomia institucional? 

6. Que desafios se apresentam às estruturas e às práticas administrativas nas escolas secundárias 

visando à participação da comunidade educativa? 

7. Como se caracteriza a administração e organização das escolas em Moçambique no período de 

multipartidarismo (1994-2014)?  

8. Em que medida as decisões tomadas, nos diferentes níveis superiores da estrutura do sistema 

educativo respeitaram interesses democráticos, participativos, da descentralização e da 

autonomia das escolas secundárias e dos atores educativos (gestores e professores)?  

9. Que influências e contributos negativos se verificam na administração e organização das 

escolas secundárias em Moçambique no período de multipartidarismo em decorrência das 

políticas educativas correspondentes?  

10. Aponte os desafios da gestão escolar para o desenvolvimento da escola. 

11. Os desafios a serem perseguidos estão baseados em um entendimento de contribuições  de 

doadores nacionais e internacionais (sector privado, organizações não-governamentais 

(ONGs), organizações comunitárias e instituições religiosas) e, outros agentes para assuntos 

da educação em geral? 

12. Os desafios a serem perseguidos estão baseados em um entendimento de contribuições  de 

gestores escolares e conselhos de escola? 

13. Senhor diretor nacional explique o critério sobre o processo de escolha e seleção de diretores 

de escolas secundária.  

14. Constata algum problema nesse modelo de escolha de diretores, em que deveria ser 

aperfeiçoado e por quê?  
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15. Que ações têm sido levadas a cabo para a capacitação de diretores de ensino secundário e 

como têm sido os seus resultados. Existe alguma proposta de formação em serviço. 

16. Quer tecer algum comentário sobre algum aspecto que não foi referido? 

17. Qual tem sido a participação das autarquias na gestão das escolas secundárias? 

 

Fim 

Obrigado pela sua participação 
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APÊNDICE 3. ROTEIRO DE ENTREVISTA AO DIRETOR DA ESCOLA 

 

1. Apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa 

 

2. Passos da entrevista: roteiro.  

1. Senhor Diretor, fale da sua experiência como gestor da escola.  

2. Enquanto gestor da Escola quais são os principais desafios e perspectivas para o 

desenvolvimento da gestão?  

3. Como se tornou diretor da escola secundária.  

4. Enquanto gestor da Escola quais são os principais desafios e perspectivas para o 

desenvolvimento da gestão?  

5. Indique-nos os documentos que orientam a atividade de gestão da escola.  

6. Em presença dos normativos e diferentes órgãos exteriores à escola (Ministério da educação, 

Direção Provincial Serviços Distritais de Juventude e Tecnologia e Munícipio), aponte as 

facilidades, dificuldades e contradições para a escola;  

7. Qual é a sua visão sobre a participação da comunidade na escola.  

8. Acha que o conselho de escola contribui para a gestão da escola.  

9. Que ações de relevo foram tomadas pelo Conselho de Escola para a melhoria do ensino e da 

escola. 

10. Que orientações como gestor da escola já recebeu do Conselho de escola. 

11. Que atribuições possui o diretor de escola no desenvolvimento da gestão participativa.  

12. Constata algum problema nesse modelo de escolha de diretores, em que deveria ser 

aperfeiçoado e por quê?  

13. Quais são os pontos positivos e negativos do Conselho de Escola.  

14. Há algo que eu não tenha perguntando que você gostaria de acrescentar?  

 

FIM.  

Obrigado pela sua participação 
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APÊNDICE 4. ROTEIRO DE ENTREVISTA AO PROFESSOR DO CONSELHO DA 

ESCOLA  

 

1. Apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa 

 

Roteiro para a Entrevista:  

1. Por que participa no Conselho de Escola? 

2. Como funciona o Conselho da Escola?  

3. Que medidas o Conselho de Escola tem tomado no acompanhamento da gestão da escola. 

4. Que procedimentos o Conselho de Escola adota no estabelecimento de prioridades na 

aprovação de decisões, prestação de contas e no acompanhamento de atividades da escola. 

5. Que projetos e programas da escola o Conselho de Escola aprovou?  

6. Caso a escola tenha o projeto pedagógico explique como foi construído?  

7. Que ações foram tomadas pelo Conselho de Escola para melhoria do ensino e da escola. 

8. Quais são as dificuldades encontradas pelo conselho de escola na realização das suas 

atividades. 

9. Qual é o maior desafio do Conselho de Escola na gestão escolar enquanto órgão de decisão da 

escola? 

10. Como professor e membro do Conselho de Escola como compreende o papel do órgão que 

representa na gestão participativa. 

11. De que maneira você é convidado para participar das reuniões do Conselho de Escola. 

 

Fim. 

Obrigado pela sua participação 
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APÊNDICE 5. ROTEIRO DE ENTREVISTA AO PAI DO CONSELHO DA ESCOLA  

 

1. Apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa 

 

Roteiro para a Entrevista:  

1. Por que participa no Conselho da Escola? 

2. O senhor como pai e membro do Conselho de Escola que opinião tem sobre o seu 

funcionamento. 

3. Acha que os professores da escola incluindo o diretor têm compreensão da dimensão do 

Conselho de Escola para o processo de tomada de decisões no processo de ensinar e aprender? 

Por quê? 

4. Como pai como vê a atuação do diretor da escola na interação com o Conselho de Escola. 

5. Quais são as dificuldades encontradas pelo conselho de escola na realização das suas 

atividades. 

6. De que maneira você é convidado para participar das reuniões do Conselho de Escola. 

 

Fim 

Obrigado pela sua participação 
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