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BOLETIM INFORMATIVO

Universidade Pedagógica-Delegacao de Quelimane coloca no mercado mais 415 graduados

criada em 2001, tendo iniciado as suas 
actividades em 2003, a UP – Delegação 
de Quelimane.

A cerimónia teve lugar no Pavilhão do Sport ofereceram os prémios, dentre  cheques e  
Quelimane e Benfica, tendo participado sociedade, e outro relativo ao consumo de e lectrodomést icos ,  num verdadeiro  
Quadros Centrais da UP, nomeadamente Prof. bebidas alcólicas, numa verdadeira chamada  reconhecimento do papel da UPQ que está a 
Doutor José Castiano, Pró-Reitor para Pós- de atenção ao não abuso destas. No que diz colocar no mercado muitos quadros de 
Graduação,Pesquisa e Extensão; Prof. Doutor respeito à preservação da Paz, para além da diferentes áreas.
Hipólito Sengulane, Director Pedagógico da apresentação do canto do Grupo Coral da UPQ 
UP; Prof. Doutor Gustavo Djedje, Director da apelando à sua preservaçào, o Professor 
Faculdade de Ciências Sociais; e a Profª. Doutor José Castiano, Pró-Reitor para 
Doutora Marisa Mendonça, Directora da PósGraduação, Pesquisa e Extensão, na sua 
Escola Superior de Contabilidade e Gestão. intervenção, dedicou também algum 
Este foi não só um momento acadêmico, como momento à esta causa proferindo nos 
também um momento de exaltação da seguintes termos: “Nada está nas nossas mãos 
cultura. Neste contexto, tiveram lugar sem que antes tenha estado nas nossas 
apresentações de dança, canto e poesia que mentes. Só pegaremos em armas se antes 
abrilhantaram a festa. Na dança, estava tivermos as mentes armadas. Daí que, antes 
representado o Grupo Cultural Acordos de de desarmarmos as mãos, temos que 
Lusaka, que nos abrilhantou com o estilo desarmar a mentes”. Estes foram apelos 
Nhambaro, acompanhado pelo músico e deixados aos académicos de modo a que 
vocalista dos Sáldicos, Aly Abu Bacar, que estejam na dianteira da mudança de 
também mostrou os seus dotes. No canto mentalidade, cultivando cada vez mais o valor 
estava representado o Grupo Coral da UPQ, da paz, através da educação formal e não só, 
também acompanhado pelo vocalista dos dada a sua influência nas comunidades. 
Sáldicos e pela dupla Wordem Companhia e Destaque vai também para as premiações dos 
Sadik Jacinto, tendo apresentado temas tais melhores estudantes, tendo sido premiado o 
como “Acadêmicos não Perdidos, A nossa Paz, melhor de cada curso, o melhor dos melhores, 
etc”. E, na poesia, o de sempre e grande os estudantes mais novo e mais velha. Foi uma 
declamador Ivan, que nos abrilhantou com grande demonstração da sensibilidade das 
dois temas, um relativo ao papel da UP na empresas e agentes económicos locais que 
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Associação dos Estudantes
da UP (AEUP)

reúni-se em Assembleia Geral
A AEUP reuniu-se na sua IV Sessão da Assembleia
Geral, nos dias 18 e 19 de Julho do corrente ano,
na Delegação de Quelimane. Este evento que se
realiza de 2 em 2 anos teve como agenda,
a revisão dos estatutos da organização; a eleição 
de um novo Corpo Directivo Nacional. Em relação
à revisão dos estatutos, Américo Maconi, Presi-
dente da Associação dos Estudantes da UPQ,
referiu que vários ponto foram revistos e ade-
quados à realidade actual, com destaque
para a decisão tomada em relação a fixação do do
-micílio do Presidente Nacional, tendo-se
acordado que este passará a estar domiciliado na
Delegação onde se encontra em formação. Esta
decisão criou divergências, tendo havido duas
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(UPQ) já realizou sete Cerimónias de 
Graduação,  tendo graduado 4154 
estudantes, dos quais 2739 bacharéis e 1415 
licenciados. No presente ano, a UPQ realizou 
mais uma Cerimónia de Graduação (Oitava), 
a 10 de Julho, tendo graduado 415 
licenciados, distribuídos em diversos cursos, 
nomeadamente Ensino de História; 
Matemática; Biologia; Química; Português; 
Geografia;  Filosofia;  Planificação, 
Administração e  Gestão  da  Educação;  
História  Política  e Gestão Pública; Gestão 
Ambiental, Planificação e Desenvolvimento 
Comunitário; Estatística e Gestão de 
Informação; Psicologia Escolar; e, pela 
primeira vez, o curso de Contabilidade e 
Auditoria.
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alas, uma que defendia a fixaçãodo domicílio do 
Presidente na Sede, dado que haverá Fóruns em 
que deverá participar na Sede e a sua deslocação 
será onerosa, e outra que defendia que este 
deveria permanecer na Delegação onde se 
encontra em formação, e esta foi a proposta que 
vincou.Relativamente à eleição do novo 
Presidente, este acto não procedeu, tendo sido 
eleita uma Comissão Had Hoc que conduzirá a 
AEUP até a realização de eleições no mês de 
Setembro do corrente ano. Esta Comissão é 
presidida pelo Presidente da Associação dos 
Estudantes da UP – Manica, coadjuvado pelos 
Presidentes da UP – Beira e UP – Gaza 
respectivamente. Segundo Maconi “a Comissão 
criada está em boas mãos, dada a idoneidade do 

Um dos Momentos de Intervenção dos estudantes da AEUP (UP-Quelimane)

Presidente”, e acredita que este conduzirá ao bom 
porto até a realização de eleições.
No que diz respeito às fontes orçamentais, esta 
que tem sido a discussão mais acesa e difícil de 
encontrar consensos, Maconi referiu que se 
constatou por unanimidade que os orçamentos 
são deficitários, avaliando pelos valores que a UP 
aloca às Associações que não satisfazem as suas 
necessidades, embora haja disparidades de 
Delegação para Delegação, havendo umas que 
alocam valores mais significativos que as outras. 
Assim, há que reflectir sobre outras fontes, de 
modo a tornar as actividades da organização 
exequíveis, para além da necessidade de negociar 
com as Direcções no sentido de incrementarem o 
valor alocado.

Fizeram-se presentes neste evento oito 
Delegações, nomeadamente UP - Sede, UP - Gaza, 
UP Maxixe, UP - Massinga, UP - Beira, UP - Manica, 
UP - Quelimane e UP Nampula, tendo estado 
ausentes as Delegações da UP-Tete, UP-Niassa e 
UP – Montepuéz. As ausências destas Delegações 
foram justificadas pela falta de fundos para 
custear as despesas dos Delegados. O primeiro 
dia da sessão contou com a presença de 
convidados, nomeadamente o Director da 
Delegação de Quelimane em representação do 
Magnífico Reitor e em sua própria representação; 
o representante de Sua Excelência Governador da 
Província da Zambézia; o Representante do 
Presidente do Conselho Municipal da Cidade de 
Quelimane; e o Secretário do Conselho Provincial 
da Juventude, como uma forma de envolver as 
estruturas locais nas iniciativas estudantis. 
Questionado sobre como avalia a IV Assembleia 
Geral da AEUP, Maconi referiu que aval ia de 
forma positiva, dado que permitiu discutir vários 
pontos que não podiam ser discutidos de forma 
isolada, e criou um espaço de troca de 
experiências, dado que existem Associações mais 
bem estruturadas que as outras, o que constituiu 
uma mais-valia. Entretanto, lamenta pelo facto de 
Associações dos Estudantes de três Delegações 
não se terem feito presente, sendo que estas 
serão obrigadas a se submeterem a normas para 
as quais não contribuíram.

Associação de Estudantes da UP (AEUP) reúne-se em Assembleia Geral - “Continuação”

Por: Amilton Munduze
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ESCOLA SUPERIOR TÉCNICA (ESTEC) DA UP-DELEGAÇÃO DE QUELIMANE
Distinguida no Primeiro Seminário Nacional
A ESTEC da UP – Delegação de Quelimane foi Directora, Dra Stella da Graça Pinto Novo Zeca, a 
distinguida com o Diploma de Excelência em 12 de Abril de 2012, na cidade de Maputo, pelo 
reconhecimento das actividades por si seu empenho na organização Pedagógica da sua 
realizadas, no Primeiro Seminário Nacional do Unidade Orgânica. Lembrar que o trofeu de 
sector, realizado de 30 de Junho à 05 de Julho do Melhor Direcção Pedagógica se encontra nas 
corrente ano, na UP – Delegação de Gaza. Este prateleiras desta Delegação, aguardando pelo 
acto tem lugar pouco tempo depois de o curso novo dono no próximo Fórum Pedagógico. 
de Agro-Pecuária, um dos cursos do ESTEC, ter Esperamos que permaneça na UPQ.
sido dado como Curso-Modelo à nível da UP, Estes factos constituem uma vitória da Delegação 
pelo Magnífico Reitor e sua comitiva, no âmbito em geral, visto que os sucessos resultam de um 
da visita de trabalho efectuada de 14 à 17 de esforço conjugado, e abrem-se novos desafios de 
Maio do corrente ano. É caso para dizer que as modo a que o reconhecimento vindo de várias 
coisas vão muito bem na ESTEC-UPQ. Segundo esferas da sociedade, seja contínuo.
dra. Gina Sitoe, Chefe do Departamento, este 
re c o n h e c i m e n t o  é  u m  e s t í m u l o  a o  
departamento,  e,  por via disso, manisfesta o 
seu profundo agradecimento à Direcção da UPQ 
por todo apoio dispensado.
Aliam-se também às distinções, a vitória em 
dois anos consecutivos (2011 e 2012) da 
Direcção Pedagógica da UPQ como a melhor da 
UP e da consequente galardução da sua 

Por: Amilton Munduze

Curso de Agro-Pecuária
da UP-Quelimane
aumenta Safra de

Arroz para 5 Toneladas
O curso de Agro-Pecuária da UP - Quelimane, 
que tem uma machamba de arroz localizada no 

Centro Agro-Pecuário de Nicoadala (CAPN), um 
espaço reservado aos ensaios práticos, colheu 
na presente época 5 toneladas de arroz, numa 
extensão de terra de 2 hequitares. A mesma 
representa mais do que o dobro da safra da 
época passada, no ano 2012, que na mesma 
extensão de terra foram colhidas duas 
toneladas. Questionado sobre o que terá 
acontecido para que a produtividade tenha 
sido muito maior que a da época passada, Eng. 
Agnaldo Fijamo, Docente de Práticas e 
Responsável pelo CAPN, disse que nesta época 
foram melhoradas certas técnicas, foram 
usados melhores insumos e fertilizantes, para 
além da melhoria das vias de acesso, o que 
constituía um entrave.
No que diz respeito à avaliação, Agnaldo Fijamo 
avalia esta safra como sendo muito positiva, e 
espera por melhores resultados nas próximas 
épocas, dado que a tendência é de melhorar 
cada vez mais as práticas. E em relação ao 
distino do arroz, este referiu que parte deste foi 
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vendido à Fábrica de Descasque de Arroz de Nicoadala, 
sem fazer menção às quantidades, uma outra parte será 
vendida para os funcionários da UP, e um remanescente 
ficará guardado para algumas necessidades da 
instituição, tais como Sociais, etc. De referir que o arroz 
tem qualidade comercial, razão pela qual mereceu o 
interesse da fábrica acima mencionada.

Lembrar que o curso de Ágro-Pecuária tem sido o mais 
destacado na UP-Quelimane, tendo sido dado como 
Curso-Modelo da UP pelo Magnífico Reitor na sua visita 
de trabalho em Maio do presente ano, e distinguido no 
Primeiro Seminário Nacional da Escola Superior 
Técnica, ocorrido de 30 de Junho a 5 de Julho do 
corrente ano, na UP – Gaza, com o Diploma de 
Excelência em resultado das actividades por si 
realizadas.

Por: Amilton Munduze
A Safra de Arroz

O CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA (CEAD) DA UP-QUELIMANE
Realiza as Primeiras Jornadas Cietíficas em Mocuba

A Cerimônia teve lugar no Auditório do Centro 
Agrário de Mocuba, por sinal, onde funciona 
esta modalidade de Ensino (Educação Aberta e 
a Distância) no dia 21 de Setembro de 2013 e foi 
proferida pelo Director da UP-Delegação de 
Quelimane Prof. Doutor Manuel José de 
Morais. Esta que contou com a participação das 
Directoras Adjuntas nomeadamente Dra Stella 
da Graça Pinto Novo Zeca e Dra Dulce Passades, 
Directora Pedagógica e Directora de Pós-
Graduação respectivamente,  chefes de 
Departamentos, Docentes e estudantes da 
UPQ e do Centro Agrário de Mocuba.
A Cerimônia abrilhantou com varios momentos 
Interventivos e Culturais, e o ponta pé de saída 
nas apresentações Temáticas foi da Dra Stella 
da Graça Pinto Novo Zeca, Directora Adjunta 
Pedagógica da UPQ com o tema intitulado: “ 
INTERDISCIPLINARIDADE E CURRÍCULO 
LOCAL:  Concepções  e  Prát icas  dos  
Formadores e Professores do Ensino Básico”, 
e consecutivamente a dos estudantes que veio 
culminar com uma Exposição de Obras de arte 
do Curso de Educação Visual da UPQ.

Por: Eurico Soares

A Esquerda (Chegada da Direcção da UPQ e Início da Cerimônia)
A Direita (O Primeiro Estudante a Apresentar seu Tema)

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE:
Um Desafio para Moçambique

Educação e qualidade, uma questão que a prior 
pressupõe dois conceitos fundamentais (educação 
e qualidade) separados porém, acasalados com 
vista a construção e desenvolvimento de um 
processo tão importante e imprescindível para 
toda e qualquer sociedade (a educação). A 
educação escolar é um processo que se pode 
entender partir do momento em que o indivíduo 
ingressa à escola até o culminar de sua formação e 
quiçá servir onde sua formação seja necessária. Por 
isso, em Moçambique, 
qual a sociedade prepara os seus membros para 
garantir a sua continuidade e o seu desenvolvimento. 
Trata-se de um processo dinâmico que busca, 
continuamente, as melhores estratégias para responder 
aos novos desafios que a continuidade, transformação e 
desenvolvimento da sociedade impõem (PCEB 
2003:7).

A educação é um processo pelo 

No entanto, para distinguir se uma educação é ou 
não de qualidade, precisamos de indicadores que 
nos permitam mensurar os resultados advindos do 
processo educativo e assim pode-lo comparar entre 
tantos outros sistemas podendo deste modo operar 
reformas, mudanças, mantê-lo, melhorá-lo, etc. 
Mas afinal de contas em termos conceituais o que é 
qualidade em Educação?, provavelmente muitos 
venham a ser os conceitos mas apego-me ao de 
Davok (2007), para quem de maneira geral, deve 
abarcar as estruturas, os processos e os resultados 
educacionais. O autor argumenta, A expressão 
“qualidade em educação”, no marco dos sistemas 
educacionais, admite uma variedade de interpretações 
dependendo da concepção que se tenha sobre o que esses 
sistemas devem proporcionar à sociedade. Uma 
educação de qualidade pode significar tanto aquela que 
possibilita o domínio eficaz dos conteúdos previstos nos 
planos curriculares; como aquela que possibilita a 
aquisição de uma cultura científica ou literária; ou 
aquela que desenvolve a máxima capacidade técnica 
para servir ao sistema produtivo;
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No entanto, para distinguir se uma educação é ou 
não de qualidade, precisamos de indicadores que 
nos permitam mensurar os resultados advindos do 
processo educativo e assim pode-lo comparar entre 
tantos outros sistemas podendo deste modo operar 
reformas, mudanças, mantê-lo, melhorá-lo, etc. 
Mas afinal de contas em termos conceituais o que é 
qualidade em Educação?, provavelmente muitos 
venham a ser os conceitos mas apego-me ao de 
Davok (2007), para quem de maneira geral, deve 
abarcar as estruturas, os processos e os resultados 
educacionais. O autor argumenta, A expressão 
“qualidade em educação”, no marco dos sistemas 
educacionais, admite uma variedade de interpretações 
dependendo da concepção que se tenha sobre o que esses 
sistemas devem proporcionar à sociedade. Uma 
educação de qualidade pode significar tanto aquela que 
possibilita o domínio eficaz dos conteúdos previstos nos 
planos curriculares; como aquela que possibilita a 
aquisição de uma cultura científica ou literária; ou 
aquela que desenvolve a máxima capacidade técnica 
para servir ao sistema produtivo; ou, ainda, aquela que 
promove o espírito crítico e fortalece o compromisso 
para transformar a realidade social, por exemplo:
“Para o caso particular de Moçambique admite-se 
segundo Castiano (2005:79-80) que a qualidade da 
educação é mensurada cruzando indicadores e 
factores”.
Aparentemente, o debate sobre a qualidade da educação 
procura evidenciar argumentos para se oferecer aquilo 
que se considera como sendo uma boa qualidade de 
educação cujos indicadores de relevo seriam ter cada vez 
uma maior quantidade de alunos a transitarem de classe e 
professores qualificados em todos os níveis. Como 
factores para a melhoria da qualidade são geralmente 
indicados a média do número de alunos por turma e por 
professor, a disponibilidade do material escolar, 
particularmente do livro escolar
para cada aluno, etc.
O presente excerto, pretende reflectir sobre a 
qualidade da educação em Moçambique, 
concretamente, quais os desafios para Moçambique 
na busca de uma educação de qualidade. Para tal 
procurar-se-á trazer conceitos de educação e de 
qualidade a nível local e de outros quadrantes que 
procurem responder o que é educação?, o que é 
qualidade?, o que é educação de qualidade?, quais 
os indicadores para se considerar que um processo 
educativo é ou não de qualidade?, qual a situação 
da qualidade de educação em Moçambique.

2. Educação em Moçambique
Moçambique, como tantos outros países foi 
atravessado por várias épocas, nas quais o conceito 
de qualidade, concretamente da educação foi 
tomando contornos de acordo com a realidade em 
vigor. Registam-se no país momentos durante a 
colonização; pôs colonização (pôs independência); 
durante a guerra de desistabilização e por fim o 
momento actual, o pôs guerra de desistabilização. 
Durante o período colonial, a educação em 
Moçambique era separatista e até de certo modo 
racial, de acordo com Castiano et all (2005:14), É 
neste período que a educação começa a ter um cunho 
rácico e marginalizante: os chamados povos primitivos 
deviam ser civilizados sim, mas lentamente e a sua 
educação devia, sobretudo, estar virada para a formação 
em trabalhos manuais. Além disso, esta educação devia 
estar em harmonia com os usos e costumes, assim como 
com o grau de desenvolvimento intelectual e moral do 
povo indígena…tendo em conta que as condições 
climáticas (calor, clima inóspito) impedem que os 
europeus possam entregar-se ao trabalho físico, os 
indígenas, mais habituados ao clima, podem ser 
educados só na medida e na exigência do trabalho 
muscular. O liberalismo e a igualidade só se aplicam 
como princípios para os colonos brancos. Os negros, 
esses podiam continuar oprimidos. No periodo pôs 
colonial ,  logo apôs a  proclamação da 
independência, o país foi assolado por uma guerra 
interna (1976-1992). Segundo Castiano et al 
(2005:51), neste período a educação visava a 

formação de uma personalidade socialista onde a 
escola tinha uma posição central no projecto de 
edificação da sociedade socialista. O lema nesta 
óptica, era a formação do homem novo, que fosse 
capaz de construir uma sociedade socialista. 
Concretamente estabelecem-se objectivos para a 
educação que são a eliminação do analfabetismo, a 
introdução de uma escolarização universal e 
obrigatória, e a intensificação de uma formação 
técnica de quadros para o aparelho do estado e para 
as fábricas e os grandes projectos económicos ( 
idem, 73). Os mesmos autores (86) revelam que, 
entre os anos 1987-1992, houve no sector da 
educação uma crise geral do sistema da educação, 
durante o qual notou-se incapacidade do estado em 
assegurar o acesso de todas as crianças à educação 
básica e um mínimo de qualidade às crianças que 
estivessem já na escola. O período, foi também 
caracterizado por um crescimento do número de 
crianças sem possibilidade de ir à escola e também 
pelo aumento de desistências e reprovações 
tornando-se assim, péssima a qualidade de 
educação no país. Entretanto, apos os acordos gerais 
de paz outros objectivos/desafios em consonancia 
com vários programas em outros sectores sociais, 
foram traçados. O principal e que até os dias 
continua tema de acesos debates, resume-se no 
alargamento do acesso da população ao sistema de 
ensino formal fundamentalmente no ensino básico 
claro, equilibrando sempre com os outros níveis de 
ensino. Para atingir tal objectivo, o Governo 
moçambicano especificamente tem procurado 
expandir as oportunidades em especial para a 
população das zonas rurais e à rapariga, com a 
participação do sector privado. Também, destaca-se 
a necessidade de reactivação do ensino técnico 
profissional procurando sempre adequa-lo as 
necessidades e transformações que o mercado vai 
sofrendo e propôs-se a melhorar a qualidade de 
ensino, partindo por um investimento mais forte na 
formação e competência dos professores, oferta de 
mais material didáctico, aumento do tempo de 
permanência dos alunos na escola.

3. Educação de qualidade versus sociedade de 
qualidade
A qualidade da educação em moçambique é um 
debate que já vem ganhando terreno a longos anos 
dentro e fora do sistema educacional nacional. Falar 
de qualidade da educação, pressupõe na minha 
óptica, aflorar questões como quantos alunos 
i ng re s sam num de t e rminado  c i c lo  de  
aprendizagem/quantos terminam o determinado 
ciclo com sucesso?; em que condições (materiais, 
psicológicos, emocionais, etc) decorre a sua 
aprendizagem?; qual o seu comportamento perante 
a sociedade circundante?; quais as condições de 
formação de seus professores?; quais as condições 
profissionais de que dispõem tais professores?; etc. 
e se tendermos para o ensino técnico profissional / 
universitário mais questões acompanham as 
anteriores, etc. Em Moçambique, há bastante tempo 
pretende-se melhorar a qualidade da educação e a 
tal acopla-se inclusive a melhoria do próprio 
programa, …não basta oferecer qualquer tipo de 
educação. Melhorar a qualidade é, pois, um objectivo 
que é acoplado ao programa. Esta melhoria deveria ser 
alcançada atravês de instrumentos escolhidos tais como 
investindo mais na formação e na competência dos 
professores, na oferta de mais material didáctico, no 
aumento do tempo de permanência dos alunos na escola 
(extensão do calendário), na reforma curricular…no 
investimento para melhor gestão das escolas (Castiano et 
al, 2005:114). Ora, qualidade no nosso seio é vista 
por um lado internamente, ou seja, qualidade no 
sentido de olhar para os diferentes acontecimentos 
durante o processo de escolaridade do indivíduo, é 
evidente que o termo qualidade aquí é usado na sua 
acepção de eficácia "interna", ou seja, em relação 
aos objectivos próprios do sistema de educação que 

se resumem em reduzir o número de reprovações e 
das desistências por ano, isto é, na redução do 
chamado desperdício escolar e por outro lado, 
externamente também faz-se alusão à qualidade da 
educação, tendo em conta que da educação virão 
indivíduos para servir a sociedade nas suas diversas 
vertentes,…aquela que relaciona a qualidade dos 
graduados em relação ao sistema económico (são 
os graduados imediata e directamente 
empregáveis, tem a capacidade de começar um 
empreendimento próprio? são capacitados para 
tomar decisões económicas sustentáveis?), ao 
sistema político (são capacitados para participar 
no sistema democrático? desenvolveram atitudes 
favoráveis para a democracia? Estão em condições 
de explicar os processos políticos, identificamse 
com a moçambicanidade?), ao sistema moral-
cultural (equacionam a sua particularidade 
cultural na unidade nacional?), assim como ao seu 
sistema psíquico (contribuiu a educação para a 
formação de uma personalidade sólida?) Castiano 
et al (2005:114). A Unesco, no seu relatório sobre 
educação para o Séc. XXI, considera que a 
educação não deve apenas promover competências 
básicas tradicionais, mas também proporcionar os 
elementos necessários para exercer plenamente a 
cidadania, contribuir para uma cultura de paz e a 
transformação da sociedade, para o que se propõem 
quatro pilares para a aprendizagem: aprender a 
conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos Unesco 
(1996) cit. Unesco (2008:43). A organização define 
os quatro pilares como sendo: a) aprender a 
conhecer para adquirir uma cultura geral e 
conhecimentos específicos que estimulem a 
curiosidade para continuar aprendendo e 
desenvolver-se na sociedade do conhecimento; b) 
aprender a  fazer desenvolvendo competências que 
capacitem as pessoas para enfrentar um grande 
número de situações, trabalhar em equipa e 
desenvolver-se em diferentes contextos sociais e de 
trabalho; c) aprender a ser para conhecer e 
valorizar-se a si mesmo e construir a própria 
identidade para actuar com crescente capacidade de 
autonomia, de juízo e de responsabilidade pessoal 
nas diferentes situações da vida; e d) aprender a 
viver juntos desenvolvendo a compreensão e 
valorização do outro, a percepção das formas de 
interdependência, respeitando os valores do 
pluralismo, a compreensão mútua e a paz.

4. Moçambique, rumo a uma educação de 
qualidade
O desenvolvimento de uma nação, a luta contra a 
pobreza, a luta por uma educação de qualidade, a 
luta contra o analfabetismo, acredito resumirem-se 
na possibilidade de provisão de condições para que 
todas as crianças em idade escolar tenham acesso à 
escola e à educação primária universal e de 
qualidade, sob forma a que tenham acesso aos 
níveis mais avançados de escolaridade e emergirem 
para uma formação profissional que lhes conduza 
ao mercado de trabalho com a qualidade 
desejada.…
“a razão de ser da escola, é criar condições para que os 
alunos desenvolvam as capacidades e aprendam 
conteúdos relevantes que lhes permitam compreender a 
realidade natural e social e, assim, poder participar 
conscientemente nas relações sociais, políticas e 
culturais como condição fundamental para o exercício 
da cidadania na construção de uma sociedade 
democrática e inclusiva”.
Ora, uma educação de qualidade em Moçambique é 
um desejo creio de todos os moçambicanos, se 
almejarmos uma sociedade também de qualidade. 
Porém, para tal muito trabalho julgo ser urgente 
fazer, na medida em que a nossa educação, da base 
ao topo espelha vários males que distorcem o 
desejo, objectivo de uma educação de qualidade. A 
educação no país subdivide-se em vários 
subsistemas (ensino básico, ensino secundário



5 Boletim Informativo
Julho 2013

UP em Prol do Desenvolvimento da Educação

geral, ensino técnico profissional, educação de 
adultos/alfabetização, ensino superior). Todos os 
subsistemas estão sob égide do Ministério da 
Educação. Relativamente ao ensino básico, falar de 
uma educação de qualidade entendo significar em 
primeiro lugar, criar condições de acesso para todas 
as crianças em idade de iniciar a escolaridade. 
Porém, tal não acontece devido a exiguidade de 
infraestruturas escolares na pátria amada, as 
crianças que conseguem o ingresso são entulhadas 
em turmas numerosíssimas condicionando assim a 
possibilidade de o professor vir a atender as 
dificuldades de cada uma das crianças na sala de 
aulas. Em segundo lugar, enriquecer os insumos 
escolares (carteiras para todas as crianças na sala de 
aulas, salas com um mínimo de condições, etc.). As 
crianças no país, estudam em condições 
deploráveis, mesmo dentro dos maiores centros 
urbanos há escolas que usam árvores como salas de 
aula; as crianças que pelo menos conseguem estar 
numa sala de aulas geralmente sentamse no chão 
frio, sujo, etc. (sob todos os riscos estético 
posturais); as condições sanitárias das escolas 
mesmo dentro dosmaiores centros urbanos são 
também deploráveis (não aconselháveis ao uso 
humano); quando saímos um pouco e mais além dos 
maiores centros urbanos, encontramos situações 
ainda piores, os distritos e localidades esses, estão 
entregues a chamada inovação, construções com 
material local nas quais durante o tempo chuvoso, 
são decretadas (férias) pois, as suas salas são feitas 
de caniço, palha, capim, etc. passíveis de ser 
derrubadas por um simples sopro da mãe natureza. 
Em terceiro lugar, formar professores, vezes sem 
conta somos atacados pelos média com notícias de 
que o país não tem professores suficientes para 
reduzirmos o ratio professor-aluno que actualmente 
encontra-se demasiado assustador. Entretanto, 
pelas ruas há tanto professor que não conseguiu 
enquadramento. No que diz respeito aos restantes 
subsistemas de ensino, os problemas não estão 
muito distantes dos existentes no ensino básico 
(turmas numerosas, acesso limitado, professores 
não devidamente qualificados, infra-estruturas 
insuficientes, etc.). No ensino técnico profissional e
superior por exemplo, adicionam-se a falta de 
professores (nacionais) devidamente qualificados 
para as áreas; nas escolas técnicas do ramo 
industrial há falta de quase todo material para aulas 
práticas.

5. Considerações finais
Olhando  pa ra  o  espec t ro  educac iona l  
moçambicano, falar de um ensino de qualidade 
creio ser possível porém, muitas reformas há ainda 
que fazer para que se atinge tal objectivo. Ora, para 
este objectivo ser concretizável, creio também ser 
de capital importância o envolvimento de todas as 
camadas da sociedade que estejam em frente do 
processo de escolaridade principalmente da 
criança. A reflexão acima, trouxe em epígrafe os 
agentes envolvidos na condução da educação em 
Moçambique, o que faz perceber que somos reféns 
de regras que os outros fazem a seu favor e que nós 
somos apenas veículos para que tais atinjam seus 
objectivos. Não que seja mau/errado fazer parte e 
conduzir-se em consonância com organismos 
internacionais mas há contudo, a necessidade de 
elaborar reformas internas, tendo em conta os 
desafios locais, as realidades locais (cultura e 
subculturas, línguas, etc.), sob forma a que a 
sociedade perceba da necessidade de uma 
escolaridade integral, da sua importância em suas 
próprias vidas e quiçá para a nação em geral. A 
pretensão de uma sociedade de qualidade, 
defendem muitos autores, tem a sua base numa 
educação também de qualidade. Então, se 
pretendemos atingir níveis altos de cidadania, 
temos que trabalhar muito a base da pirâmide onde a 

população é mais numerosa o que exige de antemão 
muita atenção e consideração aos considerados 
menos favorecidos e nos dignarmos trazer respostas 
com trabalho prático a perguntas como: como 
atingir altas taxas de permanência na escolaridade 
obrigatória nas zonas rurais?, sabermos o que na 
realidade queremos se é atingir os objectivos do 
milénio ou termos pessoas no futuro que se 
o r g u l h e m  d e  t e r  p a s s a d o  p o r  u m a  
escolaridade/formação de qualidade (muito 
importante ainda, encontrarmos o nosso conceito de 
qualidade).
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