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Resumo 

Desde os tempos remotos os pais sempre foram importantes para a Educação e a saúde das crianças. 

Por isso, esta pesquisa pretendeu analisar a autonomia e participação dos pais e/ou encarregados de 

Educação no Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA). É uma pesquisa qualitativa e envolveu 37 

participantes das dezassete Zonas de Influências Pedagógicas (ZIP's) e três Escolas Secundárias 

Gerais (ESG's) do Distrito de Inhassunge. Colheu-se os dados por um questionário de perguntas 

abertas. Os resultados adquiridos indicam que, a autonomia e participação dos pais e/ou 

encarregados de Educação na gestão do PEA é fraca e quase inexistente, tal como, a monitoria do 

PEA dos alunos. Igualmente, os resultados indicam que, o Ministério de Educação e 

Desenvolvimento Humano (MINEDH) recomendam a produção das fichas de exercícios, textos de 

apoio ou uso de Livro do aluno para a sua aprendizagem, mas os pais e/ ou encarregados de 

Educação pouco aderem esses materiais, lamentando a falta de dinheiro para sua reprodução. 

Sugere-se que as escolas ajudem os alunos, com materiais recomendados, reproduzindo com o 

Apoio Direito às Escolas (ADE), no sentido de incentivar e melhorar o PEA. 

Palavras-chave: Discurso Educacional; Autonomia dos Pais; Gestão da Educação. 

 

 

Abstract 

Since ancient times, parents have always been important to the education and health of children. For 

this reason, this research intended to analyze the autonomy and participation of parents and / or 

guardians in the Teaching-Learning Process (TLP). It is a qualitative research and involved 37 

participants from the seventeen Pedagogical Influence Zones (PIZ's) and three General Secondary 

Schools (GSE's) in the Inhassunge District. Data were collected using an open-ended questionnaire. 

The results obtained indicate that the autonomy and participation of parents and / or guardians in the 

management of the TLP is weak and almost non-existent, as well as the monitoring of the students' 

TLP. Likewise, the results indicate that the Ministry of Education and Human Development 

(MEHD) recommend the production of the exercise sheets, supporting texts or use of the student's 

book for their learning, but parents and / or guardians have little adherence these materials, deploring 

the lack of money for their reproduction. It is suggested that schools help students, with 

recommended materials, reproducing with the Support for Rights Schools (SR's), in order to 

encourage and improve TLP. 

Keywords: Educational Discourse; Parents' Autonomy; Education Management. 
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Introdução 
 

Moçambique é um país localizado na Costa Oriental da África Austral e, tem 11 

Províncias/Estados. O Governo deste país nas últimas décadas tem vindo a implementar 

programas ajustados de Ensino-aprendizagem e mediação dos conflitos para a estabilização 

da Paz, com o objectivo de reduzir o índice de Analfabetismo e promover o crescimento 

socioeconómico do país.  

De acordo com a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e a 

Directora Geral adjunto para a Educação (Unesco), Sortane & Stefania (2019, p. 12), afirmam 

que a formulação dos planos de Educação de Moçambique remonta à primeira metade dos 

anos 90 e resulta de uma orientação explícita do Governo para responder a dois eventos que 

tiveram um impacto significativo no sistema nacional de educação: ao nível nacional, a 

assinatura do Acordo Geral de Paz, em Outubro de 1992, e, no plano internacional, a adopção 

de 1990, da Declaração Mundial de Jomtien sobre “Educação Para Todos”.  

Nesta senda, para uma Educação de qualidade para todos, mesmo após a independência 

Nacional, permitiu que o MINEDH estruturasse o Sistema Nacional de Educação (SNE) de 

seguinte maneira: Ensino Pré-Escolar - realizado em Creches e Jardins-de-infância com 

crianças com idade inferior a 6 anos; Ensino Geral - dividido em Ensino Primário, que inicia 

com o 1º Grau/EP1 (1ª a 5ª Classes) e 2º Grau/EP2 (6ª a 7ª classes) e o Ensino Secundário 

Geral (ESG), que inicia com o 1º ciclo/ESG1 (8ª a 10ª classes) e 2º ciclo/ESG2 (11ª a 12ª 

classes); o Ensino Técnico - Profissional e Ensino Superior. No entanto, para além desses 

ensinos, o SNE integrou também o Ensino Especial, Vocacional, de Adultos, à Distância e 

de Formação de Professores. 

De forma sumaria, este trabalho centrou-se no Ensino Geral (Ensino Primário à 

Secundário Geral), pelo facto de nas últimas décadas, notar-se em Moçambique no geral e 

no distrito de Inhassunge em particular, uma fraca participação dos pais e/ou encarregados 

de Educação na gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA) das crianças, pois de 

acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p. 14), os pais “constituem parceiros 

privilegiados no que concerne as necessidades especiais das crianças, e por isso, devem, o 

máximo possível, ter a possibilidade de poder escolher o tipo de provisão educacional que 

desejam para suas crianças”.  

Segundo o Fórum Mundial da Educação (FME, 2015, p.1), a educação das crianças é 

um direito fundamental “um bem público, a base que garante a efectivação de outros direitos, 

como a paz, a tolerância, a realização humana, o desenvolvimento sustentável, a aquisição 

do emprego e a erradicação da pobreza”.  

Para INE (2019), Moçambique tem cerca de 27.909.798 habitantes, sendo 13.348.446 

(48%) Homens e 14.561.352 (52%) Mulheres. No entanto, num total de 6.145.684 Habitantes 

são chefes de família e deste, 10.155 chefes de família têm a idade entre 12 a 14 anos. Quanto 

a Taxa de Analfabetismo nas Zonas Rurais apresenta 36.7% para Homens e 62.4% para 

Mulheres e, nas Zonas Urbanas apresenta 11.2% para Homens e 25.7% para Mulheres, o 

que torna necessário o governo virar as suas atenções no concernente a Educação das 

Raparigas, principalmente nas zonas rurais.  
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Nesse desiderato, para além de altos índices de analfabetismos nas zonas rurais, a 

realização desta pesquisa motivou-se também pela pandemia da COVID-19 que afectou todas 

as áreas de actividades sociais, económicas e claro educativas por tornarem nas crianças, 

adolescentes e adultos um veículo de transmissão de vírus e por terem feito com que muitos 

países afectados do mundo optassem pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino.  

Para Moçambique a imposição dos pais e/ou encarregados de Educação das crianças 

para a gestão do PEA, tornou-se necessário logo que se declarou a suspensão das aulas em 

todas escolas públicas e privadas, desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior, por meio 

do decreto presidencial de Moçambique no. 11/2020, de 30 de Março e, seguidamente, pelos 

decretos presidências no. 12/2020, de 29 de Abril e 14/2020 de 28 de Maio (Moçambique, 

2020).  

Neste trabalho pretende-se responder a seguinte pergunta: Que importância tem a 

autonomia e participação dos Pais e como contribui na gestão do PEA das crianças em tempos 

de pandemia? 

Conforme a pergunta colocada, traçou-se, os seguintes objectivos específicos: colher as 

informações fidedignas a partir dos Professores e Directores Adjunto Pedagógicos (DAP's) 

sobre a importância da autonomia e participação dos pais e/ou encarregados de Educação na 

gestão do PEA das crianças; identificar os meios ou estratégias que favorecem a 

exequibilidade do PEA e; apontar a forma como os pais e/ ou encarregados de Educação 

adquirem os conteúdos curriculares preparados pelos professores na escola. 

Para facilitar a leitura no artigo, para além desta parte introdutória, a pesquisa encontra-

se estruturada em cinco secções, nomeadamente: a fundamentação teórica, que reuniu 

materiais relevantes da área de estudo; o procedimento metodológico, que serviu de base para 

a exequibilidade ou viabilidade da pesquisa; a apresentação, analise e interpretação dos 

dados; as considerações finais e; finalmente, as referências bibliográficas dos autores citados 

neste artigo. 

 
 
Fundamentação teórica 
 

Esta parte apresenta-se a autonomia e participação dos pais e/ou encarregados de 

Educação na gestão do PEA das crianças e, seguidamente, a importância dos meios ou 

estratégias de ensino-aprendizagem em tempo de pandemia.  

 
Autonomia e Participação dos Pais na Gestão do PEA 
 

A autonomia pode ser entendida como a liberdade ou independência de alguém possuir 

a capacidade de tomar uma decisão não forçada por meio de informação disponíveis e 

determina a responsabilidade moral. É um factor muito importante para os pais e/ou 

encarregados de Educação na gestão do PEA.  

De acordo com Zatti (2007, p.12) Etimologicamente autonomia significa o poder de dar 

a si a própria lei, autós (por si mesmo) e nomos (lei). Não se entende este poder como algo 
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absoluto e ilimitado, também não se entende como sinónimo de auto-suficiência. Indica uma 

esfera particular cuja existência é garantida dentro dos próprios limites que a distinguem do 

poder dos outros e do poder em geral, mas apesar de ser distinta, não é incompatível com as 

outras leis. 

No entanto, ter autonomia é acreditar em si mesmo como pai/encarregado de educação 

na Educação das crianças. Como se sabe a falta de limite disciplinar e o excesso de 

dependência dos filhos/educandos nas casas, muitas vezes atrapalham o seu desenvolvimento 

intelectivo ou académico, por isso, os pais e/ou encarregados de Educação têm o dever de 

controlar, acompanhar e participar na gestão do PEA destes, ensinando-os/as, valores e 

limitações do ensino, o respeito com pessoas mais velhas e amigos, o compromisso com as 

tarefas e deveres da casa e da escola, ou até, da comunidade onde vive. 

De acordo com Picanço (2012, p. 2), a intervenção ou participação dos pais na educação 

é indiscutivelmente essencial, porque dá apoio e cuidados adequados aos filhos, e por isso, é 

uma responsabilidade bastante exigente. O Picanço realça ainda que muitas vezes, os pais 

e/ou encarregados de Educação estão preocupados/envolvidos com os outros problemas tais 

como: profissionais, pessoais, económicos e financeiros, que se esquecem de dar atenção aos 

seus filhos. O que leva muitas vezes, a um afastamento entre pais e filhos.  

Nos dias de hoje, por motivos da constante evolução da sociedade e da globalização 

tecnológica exige-se, que as escolas sejam promotoras de políticas/estratégias que promovam 

uma maior aproximação com os pais ou encarregados da Educação, no dizer do Picanço 

(2012, p.2), é na escola onde existe todo um conjunto de professores capazes de poder ajudar 

e acompanhar os pais e/ou encarregados de Educação na gestão do PEA das crianças, de 

modo a criar a afinidade entre estas e a promoção da política de Educação mais saudável e 

pronta para a integração e construção da identidade do aluno.  

Para a construção da identidade do aluno é necessário que o currículo de ensino e 

aprendizagem alcance os quatro pilares da Educação, mesmo embora estes, “estejam 

ameaçados pela globalização e pelo ressurgimento de políticas identitárias” (Unesco, 2016, 

p.13), que se referem as posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas de 

grupos sociais com os quais os cidadãos se identificam, ou seja, visam moldar acções de 

agentes públicos e privados para que determinados grupos integrados tenham suas 

reivindicações atendidas e ganhem viabilidade social.  

De acordo com Zatti (2007, p. 40), a integração é um conceito activo que envolve além 

do ajustamento, a opção e a acção transformadora de um homem sujeito enraizado no seu 

mundo, por isso promove a autonomia. O autor em alusão afirma ainda que, a escola promove 

a massificação enquanto prática a mera repetição de ideias inertes e nega a participação, o 

debate e a análise dos problemas, ou seja, reduz-se a teoria a verbalismo transforma o 

processo educacional em acto mecânico. Por isso, a educação que é de verbalização, que 

prima apenas pela memorização mecânica, que não instiga o educando a superar suas 

posições ingénuas, está contribuindo para formar um ser humano com medo da própria 

liberdade, um ser humano incapaz de expulsar a consciência hospedeira, incapaz de superar 

a massificação das políticas educacionais de um país. Para tal torna-se necessário a revisão 

de política de Educação.  
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De acordo com MINEDH (2019, p.15), a revisão das políticas de educação de 

Moçambique teve o objectivo de alcançar, de forma sustentável, o acesso equitativo e 

inclusivo e qualidade da educação, através de maior eficiência e eficácia na prestação de 

serviços. Por isso, foram identificados a partir dos principais problemas e desafios específicos 

para cada um dos domínios prioritários as questões transversais e abrangentes que incluiu a 

fraca operacionalização e baixa consistência das decisões e das políticas de gestão; 

envolvimento ineficaz da comunidade e das famílias na gestão e desenvolvimento do sistema 

educacional; a ineficiência uso de recursos limitados; a fraca cultura de efectuar análises 

baseadas em evidências para a planificação e gestão da Educação.  

O relatório realizado pelo MINEDH sobre políticas educacionais com estreita 

cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), aponta vários problemas específicos da área de Educação, sendo estes descritos no 

quadro 1 a baixo. 

 

Quadro 1- Alguns problemas específicos identificados para a melhoria do PEA  

 
Nr. Alguns problemas específicos identificados para a melhoria do PEA 

1 A iminente mudança na estrutura escolar, com uma esperada dupla corte de estudantes atingindo o 

nível secundário básico em 2023, que pode afectar a capacidade do ensino secundário durante o 

período de transição;  

2 Pesar de um processo de planeamento sectorial bem estabelecido, o sistema enfrenta dificuldades 

em relação à operacionalização e à consistência das decisões e a políticas de gestão;  

3 A fraca governação e liderança das escolas afecta a qualidade da oferta da Educação; algumas áreas 

de informação e pesquisa devem ser investigadas para complementar o sistema actual e informação 

sobre políticas, tais como desistências e crianças fora da escola ou absentismo do professor;  

4 Encontrar maneiras de lidar com enorme escassez de salas de aulas;  

5 Implicações, na política educativa, da revisão da Lei do SNE e; revitalização dos programas de 

alfabetização e educação não – formal. 

Fonte: Elaboração própria, com dados de MINEDH (2019, pp. 15-18). 

 

Face aos problemas específicos e dos domínios acima identificados, este relatório, com 

estreita cooperação com Unesco, colocou também as seguintes recomendações, como pode-

se ver no quadro 2 a seguir. 

 

 

 

 

 

Quadro 2- recomendações para resolução dos problemas específicos da Educação 

 
Nr. Recomendações para resolução dos problemas específicos da Educação 

01 Os principais esforços na Educação devem abordar o desenvolvimento de longo prazo com a 

provisão de instalações e recursos humanos para acomodar o aumento do número de estudantes; a 

possível solicitação de professores primários para ensinar no nível secundário básico exigiria alguma 



HORÁCIO LUÍS RESPEITO 
 

 
434 

formação antecipada para cerca de nove mil professores primário. Esses professores teriam que 

familiarizar-se com o currículo de 8ª classe e ministrar o ensino nos assuntos requeridos; a gestão 

da transição será melhor executada se as decisões sobre a identificação dos professores a re-afectar 

for deferida para os níveis locais onde existe um melhor conhecimento sobre as capacidades reais e 

potenciais dos professores. 

2 O Ministério de Educação poderia desenvolver a sua capacidade institucional para orientar a 

definição de tectos orçamentais para os distritos, preparando relatórios de avaliação para o ministério 

das finanças, a fim de chamar a atenção sobre as disparidades de negociar e influenciar decisões 

sobre alocação de recursos; assegurar o alinhamento dos planos anuais do orçamento a nível 

provincial e distrital com a estratégia nacional de Educação, esforços para fortalecer as capacidades 

das direcções provinciais e distritais devem se prosseguidas. Esta seria uma contribuição 

fundamental para melhorar as capacidades de planificação das direcções descentralizados e a base 

para a melhoria na operacionalização das políticas nacionais através dos planos provinciais e 

distritais. 

3 O Ministério poderia considerar a revisão dos regulamentos e directrizes para os conselhos escolares 

e reflectir sobre as formas de reforçar a participação da comunidade e dos pais na vida escolar. 

Reflectir e reforçar o papel e a responsabilidade dos directores das escolas, dos comités escolares e 

das comunidades sobre uso afectivo do fundo de tempo de aprendizagem, pode ser uma maneira de 

abordar a questão do absentismo e melhorar os resultados académicos; estes esforços ao nível da 

escola devem ser acompanhados de uma maior responsabilização a gestão escolar pelas direcções 

distritais e provinciais de Educação com uma supervisão mais forte das escolas e professores pelos 

inspectores; o Ministério poderia melhorar a selecção de directores de escolas e basear-se mais na 

sua capacidade de gestão. Deve-se fazer esforços contínuos para treinar os directores de escolas em 

habilidades de administração. O ministério poderia pensar em fazer o uso de experienciais das 

escolas bem administradas (publicas e privada) que poderiam estar envolvidas na formação de 

directores de escolas ou receber directores recém formados para estágios como parte da sua 

formação; para complementar os seus conhecimentos e habilidades de gestão escolar, os directores 

de escolas devem ser equipados com conhecimentos de liderança, para que possam, juntamente, com 

os seus colectivos de professores transformar as escolas para o patamar desejado. 

4  O MINEDH deve melhorar a distribuição de professores para reduzir as disparidades entre 

províncias, distritos e escolas, podendo fazer parte das discussões durante a preparação dos planos 

e orçamentos anuais entre o ministério central e as provinciais e entre as províncias e os distritos; o 

perfil do orçamento continua a indicar uma forte desproporção entre a componente para o salário e 

para bens e serviços sendo esta ultima desproporcionalmente reduzida e sem espaço para cobrir as 

necessidades da actividade fundamental, o ensino; algumas áreas de informação requerem atenção 

especial: para compreender as questões relacionadas ao reajusto dos alunos na 1ª e 2ª classes, de 

forma a ter um melhor conhecimento do acesso ao ensino primário e das crianças fora da escola; 

compreender as razões das desistências a fim de elaborar programas para oferecer uma segunda 

oportunidade aos alunos desistentes; compreender as razões do absentismo dos professores para 

ajudar na concepção de medidas para aborda-lo a partir da raiz. 

Fonte: Elaboração própria, com dados de MINEDH (2019, pp. 15-18). 

 

As recomendações dos problemas específicos ou identificados na Educação têm o 

objectivo de aumentar o acesso aos recursos financeiros, materiais e humanos, garantir que 

os professores estejam melhor preparados e apoiados na formação criando avaliações 

contínuas da aprendizagem dos alunos e incentivos para, encorajar um melhor desempenho 

do ensino-aprendizagem. Para isso, a capacitação de conselho de escolas, tem um sentido 
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dentro da comunidade se, os pais ou encarregados de Educação tiverem autonomia 

(liberdade) em participar nas imposições do ensino-aprendizagem dos seus educandos.  

A autonomia dos pais e/ou encarregados de Educação permitem a construção da 

identidade das crianças, permitem que os pais gerirem livremente as suas vidas. De acordo 

com Avila & Jesus (s/d, p. 2), a autonomia não é algo que se conquista do dia para noite, 

porque não tem tempo estimado nem pontos específicos para um determinado grupo, mas a 

sua construção é um processo individual, pois leva em consideração toda história de vida, 

seus estímulos seja, de vida familiar, vida escolar ou outras formas. 

Para Kant (2005b, p. 59) apud, Zatti (2007, pp. 36-37), a liberdade de pensar se opõe à 

coação civil que estabelece a submissão do sujeito a leis externas não reconhecidas como 

racionais e boas, o que consiste em heteronomia. A coação civil quando retira do homem a 

liberdade de falar, de escrever, também retira a liberdade de pensar, pois nós pensamos em 

conjunto com as outras pessoas na medida em que nos comunicamos.  

A supressão da liberdade de comunicar também é supressão da liberdade de pensar. Isso 

também pode acontecer quando alguém não tem acesso à educação formal e de qualidade. O 

não ter acesso à escola, normalmente faz com que o sujeito seja impossibilitado de 

manifestar-se e isso suprime-se a autonomia de pensamento e da palavra (Zatti, 2007, pp.36-

37).  

 
Meios ou Estratégias de Ensino-Aprendizagem dos alunos 
 

O uso das Tecnologias de informações e Comunicações (TIC's) para o PEA é de extrema 

importância, uma vez que são meios para individualizar a formação dos alunos e procura 

corresponder às necessidades individuais, por isso, são muito importantes para esse período 

de distanciamento social. As TIC's devem ser aproveitadas para “fortalecer os sistemas de 

educação, a disseminação do conhecimento, o acesso à informação, a aprendizagem de 

qualidade, eficaz e a prestação mais eficiente de serviços” (FME, 2015, p. 2). 

E, sendo importante o uso das TIC's, a pergunta que não quer calar no seu da sociedade 

é: como pode ser feito o PEA para os alunos que os pais nem se quer têm um telefone, 

computador, televisão ou energia em casa? Antes de se responder a questão acima, é 

importante saber que o cenário de baixa renda afecta também o desenvolvimento escolar do 

aluno e, pode criar diferenças entre uns alunos e outros, em função do apoio que irão receber 

dos seus pais, por isso, fica claro, que para os alunos cujos pais não têm condições para uso 

das TIC's, obviamente serão menos espertos quando comparados com os que tiverem acesso 

direito as TICs. E, isso, pode ter um impacto negativo para alguns e, impacto positivo para 

outros. 

Acha-se interessante, as seguintes estratégias de ensino – aprendizagem dos alunos em 

tempo de pandemia:  

▪ Melhorar os trabalhos diários em casa,  

▪ Rever as fichas de exercícios,  

▪ Ler e reler os textos de apoio,  

▪ Fazer consultas, em caso de dúvidas, nos Livros dos alunos,  
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▪ Criar conversa educativa sempre que estiver com os seus amigos - irmãos em casa,  

▪ Criar debates dos conteúdos entre irmãos ou com pais ou encarregados de Educação 

e,  

▪ Criar brincadeiras saudáveis dentro de casa.  

A partir dessas estratégias e com a ajuda dos pais ou encarregados de educação a criança 

fará com que tenha maior hábito de desenvolver junto com as outras a capacidade de 

aprender, seja de forma isolada ou colectiva, observando do outro o que ainda não sabe e 

buscando no outro o que tem de melhor para a sua aprendizagem no sentindo de melhorar a 

cada dia as capacidades individuais. Segundo Declaração de Salamanca (1994, p.1), “toda 

criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e 

manter o nível adequado de aprendizagem; possuir características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas”. Ainda nessa perspectiva (Ibid, p.1), os 

sistemas educacionais devem ser designados programas educacionais e devem ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades. Mas a dica é, para aquelas crianças com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, acomodá-las dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades. 

Segundo o Fórum Mundial de Educação (2015, p. 2), a satisfação das necessidades 

educativas para a criança cria a oportunidades de educação ao longo da vida para todos, em 

todos os contextos e em todos os níveis de educação. Inclui acesso equitativo e mais amplo 

à educação e à formação técnica e profissional de qualidade do aluno, bem como o ensino 

superior e à pesquisa, com a devida atenção à garantia de qualidade porque é importante que 

se ofereçam percursos de aprendizagem flexíveis e também o reconhecimento a validação e 

a certificação do conhecimento, das habilidades e das competências adquiridas por meio tanto 

da educação formal quanto da educação informal. 

 

Quadro 3- Algumas estratégias adoptadas pelos pais ou Encarregados de Educação  

para a gestão do PEA 
Nr. Algumas estratégias de gestão do PEA 

1 Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando;  

2 Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar;  

3 Diligenciar para que o seu educando beneficie efectivamente dos seus direitos e cumpra 

pontualmente os deveres que lhe incumbe, com destaque para os deveres de assiduidade, de correcto 

comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 

4  Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do regulamento interno da escola e 

participar na vida da escola;  

5 Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para 

tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos;  

6 Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia da comunidade educativa, 

em especial quando para tal forem solicitados;  
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7 Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu 

educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os 

objectivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade 

da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa 

e do seu sentido de responsabilidade;  

8 Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam 

na vida da escola;  

9 Integrar activamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, 

em especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes no 

processo educativo dos seus educandos;  

10 Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado;  

11 Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, 

fazendo a declaração anual de aceitação do compromisso activo quanto ao seu cumprimento integral.  

Fonte: Elaboração própria, com dados de Picanço (2012, p. 25). 

 

As estratégias descritas no quadro 3, permitem a exequibilidade do ensino e 

aprendizagem, no caso da pandemia, porque de acordo com Sanz, et al. (2012), uma das 

chaves do êxito é o compromisso dos pais ou encarregados de Educação para a melhoria da 

formação dos seus filhos, independentemente do seu nível de escolaridade, ou seja, os jovens, 

especialmente dos grupos de maior risco, devem regressar à escola e permanecer no sistema 

quando os estabelecimentos de ensino reabrirem. No dizer dos autores citados no parágrafo 

acima, a “desigualdade no acesso à tecnologia em casa aumentará as diferenças na 

aprendizagem”, no caso do distanciamento social, ou seja, ainda que não se trate apenas de 

ter um computador em casa, os pais e filhos todos estarão confinados, e obviamente 

precisaram de computadores em casa para a eficácia do PEA. 

De acordo com a Unesco (2016, p. 13), para a eficácia do PEA é indispensável reflectir 

e dar as respostas às seguinte indagações: De que forma a educação pode responder aos 

desafios de alcançar a sustentabilidade económica, social e ambiental? Como conciliar uma 

pluralidade de visões de mundo em uma abordagem humanista à educação? Como 

concretizar tal abordagem humanista por meio de políticas e práticas educacionais? Quais as 

implicações da globalização para políticas e decisões nacionais sobre educação? De que 

forma deve-se financiar a educação? Quais são as implicações específicas para a educação, 

a formação, o desenvolvimento e o apoio aos professores? 

Com essas questões, a ideia da Unesco é mostrar que a educação de qualidade para todos 

é indispensável, mas mesmo assim, a nível do mundo não tem sido fácil a equidade de 

aprendizagem dos alunos. No caso de Moçambique à equidade da aprendizagem dos alunos 

(MINEDH, 2019, p. 192), mostra que as áreas rurais e as populações economicamente 

desfavorecidas têm os piores resultados de aprendizagem. Estes resultados coincidem com 

os dados da avaliação do Consórcio da África Austral para a Monitoria da Qualidade da 

Educação (SACMEQ) como também, da avaliação do Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (INDE), que mostram que, as crianças de famílias mais 

pobres têm resultados piores do que as famílias com maior nível socioeconómico.  
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Procedimento metodológico 
 

Esta secção pretende mostrar e apresentar o tipo de pesquisa, os participantes da 

pesquisa, as técnicas e instrumentos de recolha de dados, a organização dos dados e, os 

aspectos éticos da colecta dos dados. 

 
Tipo de Pesquisa 
 

Neste trabalho, o tipo de pesquisa é mostrado a partir do ponto de vista da natureza, da 

abordagem, dos objectivos e dos procedimentos técnicos, para facilitar a sua execução. 

 
Quanto a natureza e abordagem da pesquisa 
 

Quanto a natureza, a presente pesquisa é básica, pois objectiva “gerar conhecimentos 

novos e úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática e prevista, envolvendo verdades 

e interesses universais” (Silva & Menezes, 2005, p.20). No entanto, no ponto de vista de 

abordagem está pesquisa é qualitativa.  

De acordo com Silva & Menezes (2005, p. 20), na pesquisa qualitativa, considera-se que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, visto que há vínculo indissociável 

entre o mundo objectivo e a subjectividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

Por isso, a interpretação dos fenómenos e a atribuição de significados são processos básicos 

porque não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

 
Quanto aos objectivos da pesquisa 
 

Do ponto de vista dos objectivos, esta pesquisa é Explicativa, uma vez que “visa 

identificar os factores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenómenos que 

aprofundam o conhecimento da realidade e explicando a razão do porquê das coisas”. (Silva 

& Menezes, 2005, p.20). 

 
Participantes da pesquisa 
 

Nesta pesquisa, os participantes foram formados por uma parte da população, e para a 

sua definição não se baseou aos critérios numéricos para garantir a sua representatividade, 

apenas pela intencionalidade ou conveniência dos pesquisadores. Por isso, participaram 37 

participantes, sendo: 17 Directores Adjuntos Pedagógicos (DAP's) e 20 Professores, ou seja, 

nesta pesquisa envolveram 17 DAP's e 17 Professores das dezassete Zonas de Influências 

Pedagógicas (ZIP's) do Distrito de Inhassunge e três Escolas Secundárias Gerais (ESG's). 

Quer dizer que em cada ZIP fizeram parte 2 participantes, sendo um DAP e um Professor 

simples e, para as três Escolas Secundárias Gerais (ESG's), fizeram parte um Professor cada.  

 
Técnica e instrumentos de recolha de dados 
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Tratando-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, as técnicas e os instrumentos 

de recolha de dados foram concebidos de tal forma que coincidissem com as questões ligadas 

às práticas, percepções e atitudes dos actores. Para a selecção das técnicas e instrumentos de 

colecta de dados não só dependeu das questões de investigação, mas também, da situação do 

contexto, pois a visão global dos investigadores para a adequação da técnica e do instrumento 

de recolha de dados, permitiu determinar a qualidade dos dados. 

O instrumento usado para a colecta dos dados foi o questionário de perguntas abertas e, 

teve a finalidade de dar a maior liberdade aos inquiridos em apresentarem as suas 

opiniões/respostas. 

 
 
Organização dos dados da pesquisa 
 

Para facilitar a compreensão do trabalho, criou-se três categorias conforme o 

questionário, sendo: autonomia e participação dos pais ou encarregados de Educação no 

PEA; monitorização do PEA no contexto da pandemia e, meios e estratégias de ensino-

aprendizagem, no contexto da pandemia.  

De acordo com Bardin (1977, p. 117), a categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos.  

Após a colecta dos dados, codificou-se para permitir a omissão dos nomes dos sujeitos 

envolvidos e de modo a tornar o trabalho mais acessível. Segundo Marconi & Lakatos (2003), 

“a codificação dos dados colhidos é um processo, um artifício, uma maneira, um modo ou 

uma forma utilizada e originada pela criatividade humana para identificar itens, materiais, 

objectos, entre outras coisas semelhantes”. O processo de codificação dos dados foi 

organizado com base “na prévia classificação dos itens em categorias (que foram escolhidas 

por conveniência ou necessidade) e foi formado a partir de duas únicas dimensões -numérica 

e/ou alfabética” (Marconi & Lakatos, 2003). 

Salientar que os DAP's inquiridos todos têm uma turma cada, na qual leccionam as aulas 

com a finalidade de completarem a sua carga horária recomendada pelo MINEDH de 

Moçambique (24horas lectivas por semana), e por isso, tanto os dados colhidos por DAP's 

como por Professores, ambos foram codificados em “P” para serem designados de Professor. 

Para esse caso, a uniformização do código “P” a partir dos dados colhidos por DAP's e por 

Professores, foi no sentido de facilitar no processamento e análise destes. Por isso, codificou-

se os dados de todos inquiridos em “P1” para designar Professor 1, “P2” Professor 2, “P3” 

Professor 3, … e, “P37” para designar Professor 37, respectivamente.  

 
Aspectos éticos da colecta dos dados da pesquisa 
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Para questões éticas, este trabalho foi sempre feito sob autorização dos responsáveis da 

área (gestores e professores), com a obrigação de que no final os resultados finais fossem 

partilhados.  

No entanto, torna importante frisar também, que o questionário usado para a colecta dos 

dados não foi testado, mas teve que ser adaptado de acordo com as condições do país. Por 

isso, antes mesmo de aplicar-se o questionário, primeiro solicitou-se os DAP's das ZIP's e os 

Professores, por meio de telefone e, após autorização, entrou-se em contacto com os mesmos, 

para o enviou do questionário por meio de WhatsApp para alguns e E-mail para outros. 

Depois de serem preenchidos individualmente os questionários, foram reenviados ao 

investigador por mesmos meios. Portanto, contactou-se os participantes via telefone e usou-

se o WhatsApp e E-mail, por motivos do estado de emergência e/ou distanciamento social, 

declarado pelo Decreto presidencial de Moçambique no. 11/2020, de 30 de Março.  

 
Apresentação, análise e interpretação dos dados da pesquisa 
 

Para facilitar a análise e interpretação, os dados colhidos por questionário de perguntas 

abertas organizaram-se em três categorias: autonomia e participação dos pais na gestão do 

PEA; monitorização dos pais no PEA dos educandos e, os meios ou estratégias de ensino-

aprendizagem dos alunos.  

 
Autonomia e participação dos pais no PEA dos educandos 
 

Os dados colhidos, organizaram-se no quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4- Autonomia e participação dos pais no PEA 

 
Inquiridos  Partes unânimes das respostas recebidas 

P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, 

P15, P16, P17, P18, P20, 

P21, P22, P24, P26, P27, 

P30, P31, P32, P35 e P36  

27 Acho que a autonomia é a liberdade que uns pais têm na gestão da 

Educação dos seus filhos. Na verdade, tem impacto positivo no 

rendimento pedagógico do educando, principalmente em fase da 

pandemia em que o pai e/ou encarregado de educação tem total 

responsabilidade no controlo e apoio da aprendizagem do 

filho/educando. 

P1, P4, P19, P23, P25, P28, 

P29, P33, P34 e P37  

10 Aqui no distrito de Inhassunge, a autonomia dos pais não se verifica. 

Falando verdade, é fraca e até quase inexistente. 

Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

Os dados do Quadro 4, indicam que maior número dos inquiridos conhecem a 

importância da autonomia dos pais e/ou encarregados de educação na gestão do PEA, e 

afirmam que a autonomia é a liberdade e actua intrinsecamente. Tem um impacto positivo 

quando bem usada principalmente nesta fase da pandemia em que o pai e/ou encarregado de 

educação tem total responsabilidade no controlo e no apoio da aprendizagem da criança. 
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Ainda com os dados do quadro 4 acima, os pais e/ou encarregados de Educação do 

distrito de Inhassunge têm fraco contacto e fraca inteiração no progresso do PEA do seu 

educando. Esta fraca ou inexistência autonomia dos pais e (ou encarregados de Educação em 

participar no PEA, deve se ao baixo nível socioeconómico e a pobreza que assola o distrito. 

De acordo UNICEF (2014) a pobreza em Moçambique “é um factor chave das privações que 

as crianças sofrem” e por isso, MINEDH (2019, p. 22), realça que o governo deve elevar a 

consciência da comunidade educacional e dos seus actores sobre a relevância da Educação 

para combater a pobreza, garantir os direitos humanos e promover o a pobreza, garantir os 

direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta como 

um todo. 

 
Monitorização dos pais no PEA dos educandos 
 

Nesta secção, as respostas recebidas organizaram-se no quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5- Monitorização do PEA dos alunos, no contexto da pandemia 

 
Inquiridos  Partes unânimes das respostas recebidas 

P1, P3, P10, P11, P18, P19, 

P26, P23, P25, P28, P33, 

P34 e P35  

13 A monitorização do PEA dos educandos, ocorre por acompanhamento 

dos pais e/ou encarregados de Educação na revisão da matéria feita 

pelos filhos e/ou educandos em casa.  

P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P12, P15, P16, P17, P20, 

P21, P27, P29, P30, P31, 

P32 P36, P37 

20 Entendo da Monitorização do PEA como fiscalização. No caso 

concreto deste distrito este processo é fraco e quase inexistente, devido 

ao baixo nível de desenvolvimento sócio económico que se verifica 

aqui. Muitos pais levam os seus filhos (as) mais velhos (as) aos 

negócios, pescas e machambas. 

P13, P14, P24 e P22 4 Poucas vezes os pais ou encarregados de Educação acompanham os 

seus educandos no PEA, pior então nesse período de distanciamento 

social. Tenho visto muitos alunos a brincarem nas ruas. 

Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A monitorização do PEA dos alunos no distrito de Inhassunge é fraca e quase inexistente. 

Segundo os dados essa fraqueza está directamente ligada com o nível socioeconómico ou 

seja, os pais e/encarregados de Educação levam seus filhos (as) mais velhos(as) para os 

negócios, pescas e machambas durante o dia, de modo a obterem algo de comer. Este facto é 

comentado também com a UNICEF (2014), quando afirma que em Moçambique há uma 

relação sinérgica entre a pobreza, as mudanças climáticas, os riscos associados as 

calamidades naturais e as flutuações sazonais na insegurança alimentar que directa e 

indirectamente, afectam o bem – estar da criança em muitos domínios, e portanto, as 

deficiências de conhecimento, atitudes e práticas, enraizadas nas tradições culturais e em 

relações de género desiguais, são outros factores que influenciam o bem - estar da criança. 

Nesse contexto, a baixa renda que se faz sentir no distrito de Inhassunge, e um pouco 

por todo país, deve-se a elevada pobreza que faz com que os pais e/ou encarregados de 

Educação não tenham tempo de fiscalizar as actividades escolares das crianças e nem 
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poderem sentarem e explicar-lhes a importância da sua educação. Um estudo feito pelo 

MINEDH (2019, p. 192), as áreas rurais e as crianças das populações economicamente 

desfavorecidas de Moçambique têm os piores resultados de aprendizagem.  

 
Meios ou Estratégias de Ensino-aprendizagem dos alunos 
 

Os dados colhidos organizaram-se no quadro 6 a seguir, de seguinte maneira. 

 

Quadro 6 - Meios ou estratégias de ensino-aprendizagem no contexto da pandemia 

 
Inquiridos  Partes unânimes das respostas recebidas 

P27 e P33 2 A Rádio ou Televisão seria meios para PEA, face a pandemia, mas muitos 

pais ou encarregados de Educação não possuem.  

P2, P8, P6 e P23  4 Uso de telefones e criação de uma plataforma WhatsApp para interacção 

com os professores em caso de dúvidas. Mas muitos alunos não têm o 

telefone com tal aplicativo e, se tem não conseguem os Mega bits. 

P1, P4, P5, P7, P9, P11, 

P12, P13, P15, P17, P20, 

P21, P24, P26, P28, P29, 

P30, P31, P34 e P37 

20 Os meios fornecidos pela escola são fichas de exercícios, textos de apoio 

e Livros dos alunos. Mas os pais e/encarregados de Educação não 

adquirem porque não têm dinheiro para tal. 

P3, P10, P14, P16, P18, 

P22, P25, P32 e P35 

9 Acho organizando horário diário de acordo o número de filhos e classe. 

Para os pais que tiverem filhos de classes mais avançadas podem também 

auxiliar aos mais novos na resolução dos conteúdos fornecidos pela 

escola. 

P19 e P36 2 Um número restrito dos professores faz a gravação de áudio e vídeos 

explicando um determinado conteúdo. Mas sem apreciação por parte dos 

alunos porque não há facilidade do aluno obter internet livre para os que 

tem telefone celular. 

Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

Maior número dos inquiridos indica que os meios disponíveis são fichas de exercícios, 

textos de apoio e Livros dos alunos. Os inquiridos afirmam ainda que a fraca participação 

dos pais para a obtênção dos materiais didácticos é por falta de dinheiro para a reprodução e 

por isso, o aproveitamento pedagógico das crianças tem sido reduzido, até vedado o direito 

da Educação, uma vez que a Declaração de Salamanca (1994, p.1), afirma que “toda criança 

tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o 

nível adequado de aprendizagem; possuir características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas”.  

Os mesmos dados indicam que os pais devem organizar horário diário de estudo de 

acordo o número de crianças e classe e, sugerem que os pais que não tem tempo suficiente 

mas têm crianças com classes mais avançadas, auxilie as mais novas na resolução dos 

exercícios, uma vez que poucas destas crianças não usam a rádio, televisão e telefone com 

WhatsApps nas suas casas. Por isso, considera-se que o fraco aproveitamento das TIC's para 

o PEA naquele distrito, seja no período da pandemia ou não, é um factor ridículo, por 
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dificultar a disseminação do conhecimento e o acesso à informação nesse período de 

globalização e, para além de retardar o progresso das crianças e do país. 

 
 
Considerações finais 
 

Esta pesquisa pretendeu analisar a autonomia e participação dos pais e/ou encarregados 

de educação na Gestão do PEA das crianças. Os resultados da pesquisa concluem que a 

autonomia e participação dos pais e/ou encarregados de Educação na gestão do PEA em 

tempo de pandemia, torna muito importante e contribui bastante no rendimento pedagógico 

das crianças, apesar de ter sido muito fraca e quase inexistente para aquele distrito.  

Igualmente, a fraca monitorização dos pais e/ou encarregados de Educação no PEA das 

crianças, deve-se, por baixo nível socioeconómico destes, e o facto justifica-se porque 

durante o dia os estes fazem-se junto às crianças mais velhas, aos negócios, pescas e 

machambas, com a finalidade de obterem dinheiro para comprarem algo de comer ou de 

sobrevivência, por isso, os mesmos, enfrentam grandes dificuldades para obterem as fichas 

de exercícios e textos de apoio deixadas nas escolas durante o período da pandemia.  

É importante que as Escolas ajudem aos alunos, com os materiais didácticos, 

multiplicando-os, com o fundo de apoio Direito às Escolas (ADE), para que todas as crianças, 

mesmo para aquelas que não têm dinheiro, tenham os materiais em casa. Por isso, seria 

fundamental se os pais e/ou encarregados de Educação pudessem criar um tempinho para 

orientar as crianças nos estudos mesmo para os que não sabem ler e escrever, controlando e 

exigindo das crianças, as matérias curriculares e extra curriculares pré-estabelecidos e 

fornecidas na escola, para que o seu futuro seja prospero e risonho.  
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