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Editorial 

 

É com enorme satisfação que apresentamos ao público a 4ª edição da Revista 

Moçambicana de Educação e Psicologia (PSIEDU) da Faculdade de Educação e Psicologia da 

Universidade Pedagógica de Maputo. Neste número são apresentados oito artigos de 

pesquisadores moçambicanos vinculados a diferentes universidades públicas e que 

representam diversas abordagens teóricas metodológicas em Psicologia Educacional, 

educação inclusiva, literatura e acção social. Dentre esses pesquisadores para além de 

psicólogos, professores e gestores, estão graduandos, mestrandos e doutorandos, com esse 

facto saímos todos ganhando e vamos ao alcance dos objectivos da nossa revista que 

perpassam por estimular práticas de pesquisa e fortalecer a área de pesquisa docência e 

atuação profissional em Psicologia. 

Os textos abordam várias discussões desde as práticas no ensino superior, perfil de 

maturidade dos alunos do ensino secundário público do norte de Moçambique, perfil das 

famílias de adolescentes em bairros que persistem vulnerabilidades sociais, questões didáticas 

no ensino de Francês, incluindo temas sobre diversidade e inclusão. 

Esta forma de estar em psicologia demonstra preocupação dos pesquisadores em 

publicar os resultados de suas práticas e que refletem a realidade moçambicana. Na 

construção do conhecimento glocal, a contemporaneidade sugere a interligação e diálogo da 

psicologia com as diferentes áreas do saber quebrando desse modo as fronteiras impostas 

pelas abordagens filosóficas clássicas. Com base no desenvolvimento desse pensamento e as 

ações que a área vem construindo, trabalhamos a nossa revista nessa direção enquanto 

periódico que se propõe em publicar artigos na área da psicologia e dar visibilidade as 

produções nacionais. Desde já desejamos a todos boa leitura e reflexão. 

 

                                                                                            Adilson Valdano Muthambe 

                                                                                                                  Editor  
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1. O CONTRIBUTO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR PARA A 

EMPREGABILIDADE DOS ESTUDANTES 

 

Armando Jone Bernardo Ajuta1 

Adolfo Brides2 

Resumo 

Este artigo aborda o Contributo da Aprendizagem no Ensino Superior para a Empregabilidade 

dos Estudantes e foi realizado na UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado. O 

desenvolvimento da empregabilidade dos estudantes nas instituições do ensino superior 

constitui uma demanda nas nossas vivências. Investigar esta temática é relevante para 

perceber se os estudantes universitários desenvolvem a empregabilidade que lhe dará chances 

de inserção do indivíduo no mercado de trabalho, cujas potencialidades são promovidas pela 

universidade durante a formação. Com isso, pretende conhecer o papel do ensino universitário 

para o desenvolvimento da empregabilidade dos estudantes. A pesquisa é qualitativa e 

recorreu a entrevista semi-estruturada e o questionário para a colecta de dados. Constatou-se 

que o constributo do ensino superior na empregabilidade dos estudantes carece de alguma 

melhoria, pois os estudantes mostraram insegurança para o enfrentamento do mercado de 

emprego, sentindo-se pouco preparados e apontam a insuficiência de actividades prática para 

as suas vivências. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino Superior, Empregabilidade, Estudante 

 

Abstract 

This article addresses the Contribution of Learning in Higher Education to Student 

Employability and was carried out at UniRovuma – Extension of Cabo Delgado. The 

development of employability of students in higher education institutions is a demand in our 

experiences. Investigating this theme is relevant to understand whether university students 

develop employability that will give them chances of inserting the individual in the labor 

market, whose potential is promoted by the university during training. With that, it intends to 

know the role of university education in the development of students' employability. The 

research is qualitative and used a semi-structured interview and a questionnaire for data 

collection. It was found that the contribution of higher education to the employability of 

students needs some improvement, as students showed insecurity to face the job market, 

feeling little prepared and pointing out the insufficiency of practical activities for their 

experiences. 

Keywords: Learning, Higher Education, Employability, Student 

                                                           
1 Graduando e, Psicologia Educacional pela Universidade Rovuma (UniRovuma) – Extensão de Cabo Delgado. 

E-mail: armandojhondajacinta@gmail.com. Telefone: +258863351762/+258844782130. 
2
 Adolfo Brides, Mestre em Psicologia Social e das Organizações pela Universidade Federal da Bahia, Brasil, 

Docente da Faculdade de Educação e Psicologia na Universidade Rovuma – Extensão de Cabo Delgado, 

Moçambique. E-mail: bridesadolfo@gmail.com. Telefone: +258861609300. 

mailto:bridesadolfo@gmail.com


8 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

Introdução 

A introdução da palavra “empregabilidade” nos discursos políticos corresponde a uma 

mudança de paradigma que importa esclarecer antes de analisar a forma como o sistema 

educativo responde ao que tem vindo a ser identificado como a necessidade de aumentar a 

empregabilidade dos jovens. Colocar a empregabilidade no centro das políticas educativas 

corresponde a uma mudança no debate sobre a educação e sua relação com a sociedade em 

geral e a economia em particular. Até as crises dos anos setenta, a educação era concebida 

como um instrumento fundamental para diminuir as desigualdades sociais e como uma 

condição indispensável para assegurar o crescimento econômico. Apesar da crescente 

valorização da qualificação profissional, considerada requisito-chave para a inserção no 

mercado de trabalho, pesquisa recente feita por Ramos (2006), indica que um contingente 

expressivo de trabalhadores mais escolarizados não consegue obter ocupações à altura de suas 

qualificações. E o desemprego afecta de forma mais intensa indivíduos de elevada 

escolaridade (curso superior completo).  

Alegada lacuna entre o que as universidades proporcionam para o desenvolvimento de 

habilidades para a empregabilidade e o que os empregadores precisam demanda um 

argumento decisivo para a inclusão de conteúdos voltados para o desenvolvimento dessas 

habilidades no currículo do ensino superior em Moçambique. Neste estudo protende-se fazer 

uma análise de dados relevantes sobre o contributo do ensino superior para o desenvolvimento 

da empregabilidade dos alunos em Moçambique, especificamente na Universidade Rovuma, 

Extensão de Cabo Delgado. É relevante investigar se os estudantes universitários 

desenvolvem a empregabilidade que lhe dará chances de inserção do indivíduo no mercado de 

trabalho, cujas potencialidades são promovidas pela universidade durante a formação. A 

proposição fundamental de Schultz, é que, por intermédio do investimento em educação, as 

pessoas valorizam suas capacidades e as habilitações adquiridas exercem influência sobre os 

padrões de acumulação de poupanças e formação de capitais. 

O Ensino Superior e a Empregabilidade dos Estudantes 

Os cursos de graduação têm um caráter de formação técnica e científica, com 

objectivo de preparação para o mercado de trabalho e, ao seu final, os universitários se 

deparam com a necessidade de buscar oportunidades e se efetivarem em uma ocupação. De 
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acordo com Rosenberg, Heimler e Morote (2012), tal empreitada tende a ser realizada com 

mais sucesso à medida que vivências ocorridas durante o curso facilitem o desenvolvimento 

de outras habilidades, além das técnicas. 

Ao final do curso de graduação, quando há a saída da universidade e a inserção no 

mercado de trabalho, existe a necessidade de adaptação, autonomia, responsabilidade e 

demonstração das habilidades e conhecimentos. Com a transição da vida acadêmica à 

atividade profissional, colocam-se em prova, então, todas as vivências do estudante adquiridas 

na universidade para conseguir um emprego. Será neste processo que o universitário deverá 

usar suas habilidades e competências adquiridas durante a graduação para tornar-se 

empregável (Rosenberg et al., 2012; Schleich, 2006). 

Segundo  (2019), a primeira questão que deve ser 

colocada é se o ES (Ensino Superior) é, de facto, o melhor espaço para se desenvolver a 

empregabilidade. Se atentarmos apenas aos conceitos dominantes, centrados nos indivíduos e 

na sua formação acadêmica, parece não haver grandes dúvidas. Sin e Amaral (2017), por 

exemplo, em um estudo recente, avaliaram em que medida o ES pode ser considerado 

responsável por desenvolver a empregabilidade. Os autores perceberam que o ES é 

considerado, nas percepções dos acadêmicos e dos empregadores participantes no estudo, 

como o agente principal responsável pelo desenvolvimento da empregabilidade dos 

estudantes. 

Alguns autores têm sugerido que a empregabilidade pode ser mais facilmente 

desenvolvida fora do curriculum formal (YORKE, 2004b), como acontece com as 

experiências de formação no posto de trabalho, programas desenvolvidos em parceria entre 

IES (Instituições de Ensino Superior) e empregadores, ou estágios nas suas várias formas. 

Podem igualmente, como alternativa, organizar programas conjuntos em que os empregadores 

têm uma presença física nos campus – e as duas opções simultâneas não só são possíveis, 

como até já fazem parte das práticas cotidianas de muitas IES. 

Nas palavras de Tomlinson (2007:303), são diversas as concepções sobre 

empregabilidade que encontramos na literatura. Uma delas vem na continuidade das teorias 

do capital humano: a educação superior seria um investimento capaz de produzir uma força de 

trabalho altamente qualificada que, não só daria os seus contributos para o crescimento 
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econômico, como produziria retornos individuais a partir do investimento realizado – salariais 

e em termos de progressão profissional, entre outros. Nessa lógica, a formação superior 

deveria promover a procura por melhores empregos, aumentar o crescimento econômico e 

estimular a empregabilidade (Mayhew & Keep, 1999). 

Há evidências que demonstram que os empregadores atribuem cada vez menos 

importância aos graus acadêmicos (Brown & Hesketh, 2004). No passado, um diploma 

superior representava uma garantia de emprego e a possibilidade de atingir as posições mais 

elevadas em termos de carreira profissional. A ausência dessa relação quase directa veio 

transformar a questão do emprego graduado em um problema social e político (ALVES, 

2009). 

Em alguns discursos, as dificuldades dos graduados em encontrar empregos deixaram 

de ser atribuídas a causas estruturais. Em vez disso, responsabilizou-se o ES pela falta de 

qualificações profissionais dos graduados, pelos desencontros entre a oferta acadêmica e a 

procura do mercado de trabalho e os empregadores alegam que os diplomados não saem do 

ES com as competências necessárias para trabalhar. Todos esses constrangimentos passaram a 

ser imputados ao ES (SARRICO et al., 2013). 

Possuir um grau acadêmico funciona cada vez menos como factor diferenciador no 

acesso ao emprego. Vários estudos apontam para a evidência de que os empregadores estão 

crescentemente interessados em outro tipo de competências pessoais e sociais. As antigas 

credenciais, por si, pouco contam diante da personalidade dos graduados. 

O Ensino Superior traz para o estudante diferentes tarefas e contextos, aos quais ele 

precisa se adaptar para que ao longo do curso alcance determinado nível de rendimento 

acadêmico e satisfação com os resultados. Tais vivências acadêmicas, de acordo com 

Almeida, Soares e Ferreira (2000) podem ser categorizadas em quatro dimensões da 

adaptação ao contexto universitário, a saber, acadêmico, pessoal, social e vocacional.  

Aspectos gerais sobre a Empregabilidade 

Ao longo da história, várias mudanças aconteceram no chamado mundo do trabalho e, 

especialmente no início dos anos 90, a questão da empregabilidade passou a ocupar um lugar 

de destaque nos contextos de trabalho, desencadeado principalmente por adventos como a 
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globalização, a abertura do mercado brasileiro às importações e as crescentes inovações 

tecnológicas. Esses acontecimentos fizeram com que a mão-de-obra tivesse que buscar um 

maior desenvolvimento para conseguir manter-se ativa no mercado profissional que passou 

por grandes reestruturações. Segundo Campos et al., (2008), as preocupações referentes à 

empregabilidade têm aumentado nos últimos anos, e as transformações do mundo empresarial 

parecem exercer forte impacto sobre os padrões de atuação profissional, de modo que um 

maior número de estudos e pesquisas vem sendo desenvolvido no intuito de conhecer e 

especialmente preparar os trabalhadores para enfrentarem de maneira mais condizente o 

mercado profissional. 

 A empregabilidade pode ser pensada pela óptica do governo, das organizações, das 

instituições de ensino e dos indivíduos, uma vez que influencia a sociedade como um todo; 

entretanto, por ser esse um tema novo e complexo. Desse cenário, surgiu o termo 

empregabilidade, que embora não conste ainda nos dicionários, passou a fazer parte do 

vocabulário organizacional. Nos Estados Unidos o termo equivalente é employability e 

significa a “condição de dar emprego ao que se sabe, a habilidade de obter ou manter um 

emprego ou trabalho” (MINARELLI, 1995:37). 

Finn (2000) citado por Campos et al., (2008), esclarece que, historicamente, o conceito 

de empregabilidade parece ter surgido com os educadores que trabalhavam em programas de 

preparação e facilitação para a conquista de emprego e buscavam fatores que iriam ajudar os 

alunos a conquistarem trabalho. Segundo CAMPOS e colaboradores (2003), empregabilidade 

pode ser entendida como as ações empreendidas pelas pessoas, no intuito de desenvolver 

habilidades e de buscar conhecimentos favoráveis ao alcance de uma colocação, seja ela 

formal ou informal, no mercado de trabalho.  

Para Alves (2007:59), o termo empregabilidade tem vindo a impor-se como uma 

categoria universal de análise do mercado de trabalho, como um referente hegemónico das 

políticas de emprego e, mais recentemente, das políticas educativas. Considerando o campo 

do ensino superior, empregabilidade é a probabilidade de o graduado apresentar atributos que 

os empregadores antecipam como necessários para o futuro funcionamento efetivo de sua 

organização (MOROSINI, 2001). Nabi (2003) citado por Campos et al., (2008), complementa 



12 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

que essa seria uma forma de o aluno sair melhor equipado e preparado para a realidade de 

trabalho ou emprego. 

Sarriera e Verdin (1996) analisaram a percepção dos alunos sobre o papel da escola, 

da família e deles mesmos em face de sua inserção no mercado de trabalho. Nesse estudo, 

concluíram que o fracasso escolar pode causar dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho por este atingir a auto-estima do aluno. Como resultado disso, os jovens começam a 

experienciar uma falta de motivação na busca de integração laboral. Autores como Ellis e 

Taylor (1983); Feather e O’Brien (1986) citados por Sarriera e Verdin (1996), também 

verificaram a influência da auto-estima nas questões de busca de emprego, podendo esta ser 

definida como a avaliação que o indivíduo faz e costumeiramente mantém sobre si próprio. A 

auto-estima relaciona-se, ainda, a outros constructos psicológicos incluindo ansiedade, 

assertividade, assunção de risco e lócus de controle, fatores estes que certamente podem 

influenciar positiva ou negativamente a atividade de busca de emprego. 

Os jovens reivindicam que o currículo da escola formal seja adequado àquilo que as 

empresas necessitam e exigem deles, assim como uma mediação no período de transição, ou 

seja, um comprometimento da escola em ajudar o aluno a se inserir no mercado de trabalho, 

para, dessa forma, ter a possibilidade de desenvolver seu potencial criativo tanto no contexto 

escolar como no laboral. 

A empregabilidade consiste na capacidade de os graduados adquirirem competências 

individuais que, em teoria, os preparariam melhor para o trabalho. Nesse sentido, incluiria não 

só a capacidade de um graduado conseguir o primeiro emprego mas, também, de mantê-lo ou 

obter um novo emprego graças às suas competências e atributos pessoais: por exemplo, 

adaptabilidade, capacidade de iniciativa ou autoconfiança, para além de competências 

processuais, como a capacidade de resolução de conflitos, a resolução de problemas ou a 

tomada de decisões. 

Segundo Marciel (2006), o problema do desemprego atinge de forma mais sensível os 

jovens, pelo fato de nesta fase eles almejarem uma vida adulta com independência financeira 

e, como ainda não estão inseridos no mercado, costumam encontrar dificuldades por não 

terem experiência profissional. Oliveira & Baptista (2017), o problema do desemprego atinge 

muito diretamente os jovens, sobretudo, os oriundos de famílias de baixa renda, pelo fato de, 
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muitas vezes, serem obrigados a se inserirem no mercado mais cedo, seja para ajudar no 

orçamento da família ou para adquirir recursos financeiros para custear um curso superior. 

Peterossi (2014), afirma que diante da conjuntura atual, marcada pela expansão das 

redes de ensino técnico de nível médio, tornou-se essencial direcionar políticas para 

qualificação de recursos humanos e de valorização dos professores, para assegurar uma 

educação de qualidade diante da ampliação da oferta, que leve em consideração os aspectos e 

as especificidades relacionadas a procedimentos didáticos, pedagógicos, culturais e sociais do 

educando. Entende-se, assim, de maneira quase consensual, que é preciso que os modelos de 

formação de professores da educação profissional sejam aprimorados a partir do 

estabelecimento, pelo poder público, de políticas públicas e incentivo cultural para que este 

docente seja referenciado como profissional com formação holística, capacitado e detentor de 

competência técnica, autonomia para atuar na educação profissional e ser um mediador na 

construção de conhecimentos (Oliveira & Baptista, 2017). 

Empregabilidade: da teoria à prática 

Na luta contra o desemprego e a marginalização, a empregabilidade se tornou uma 

ferramenta importante para combater esse fenômeno. Embora a noção de empregabilidade 

não seja exatamente nova, o peso que agora se coloca é novo: equipar os candidatos a 

emprego para as mudanças que estão ocorrendo atualmente na economia e no mundo do 

trabalho. Novas tecnologias da informação estão abrindo caminho para automação e maior 

flexibilidade, com importantes repercussões na divisão do trabalho nas empresas, na 

descentralização, na associação de sistemas de informação (multimídia) e na separação 

temporal e espacial do trabalhador da empresa de máquina. Há um renascimento do trabalho 

doméstico e do trabalho por conta própria. 

As chances de prosperidade a longo prazo para o fornecimento de bens e serviços em 

um contexto de concorrência internacional variam diretamente de acordo com seu conteúdo 

de inteligência, seu nível de qualidade ou seu grau de especialização (alta tecnologia, alto 

grau de especialização, serviços agrupados, soluções sistêmicas, etc.) e até que ponto novos 

mercados são explorados e abertos. O conhecimento está se tornando o recurso essencial. 

A mudança estrutural promove a criação de pequenas e médias unidades 

organizacionais e aumenta o número de trabalhadores empreendedores. A relação normal de 
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emprego da era industrial, com sua rigidez e status de dependência, está se tornando cada vez 

mais relaxada. Esse processo está promovendo o surgimento de novas formas de emprego, 

também conhecidas como "atípicas". Assim, empregos a tempo parcial, emprego temporário e 

ocasional, emprego em destacamento e teletrabalho trouxeram uma nova heterogeneidade ao 

mundo do trabalho. Todas essas mudanças abrem novas áreas de atividades de serviços 

qualificados, como pesquisa e desenvolvimento, organização e gerenciamento, consultoria, 

publicação e ensino, além da instalação e manutenção de máquinas. O segmento do setor de 

serviços que provavelmente se expandirá mais é o segmento vinculado à informação. As 

evidências mostram que estamos progredindo em direção a uma sociedade de serviços e 

informações. 

Como resultado, o nível e a qualidade das habilidades necessárias estão aumentando e 

se tornando fatores críticos. Também são necessárias competências técnicas e conhecimentos 

em métodos e questões sociais. Além disso, a demanda será cada vez mais direcionada para 

competências essenciais, como flexibilidade, iniciativa e criatividade; um conhecimento 

básico de várias ocupações e uma boa educação geral; vontade e capacidade de agir de forma 

independente e com total responsabilidade e de buscar continuamente melhorias e cooperar 

com os outros. Finalmente, tendo em vista o envelhecimento da população ativa resultante da 

chegada de faixas etárias menores, as mudanças estruturais terão cada vez mais de ser 

conduzidas por pessoas ativas de meia-idade e mais velhas, e não por substituição de 

gerações. 

Diante dessas mudanças de longo alcance no mundo do trabalho, argumenta-se que 

aqueles que não têm chances de desenvolver ou melhorar sua empregabilidade fracassarão no 

mercado de trabalho competitivo na nova ordem econômica. Para responder adequadamente a 

esses desafios, a Estratégia Europeia de Emprego declarou a empregabilidade como uma de 

suas quatro áreas de ação prioritárias. Embora não seja frequentemente definida, a 

empregabilidade, no sentido da definição da Comissão Europeia, visa competências 

dinâmicas e atualizadas e comportamento orientado para o mercado de trabalho para todas as 

pessoas que participam da força de trabalho. A empregabilidade deve melhorar a situação do 

emprego, bem como equipar a força de trabalho para se adaptar às demandas dos mercados de 

trabalho do século XXI.  
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Metodologia 

O estudo adoptou uma pesquisa do tipo qualitativo de natureza descritiva e se 

apoiou na proposta de Bardin (1977) e posteriormente atualizada por Minayo (2006; 2007) 

para análise de dados. Segundo Bogdan e Biklen apud LUDKE e ANDRÉ (1986:03), a 

pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contacto directo do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva do participante. Além disso, as investigações qualitativas 

permitem diversidade e flexibilidade, e não admitem regras precisas aplicáveis a uma ampla 

gama de casos, pois exige do pesquisador apoio teórico durante todo o processo da 

pesquisa. 

Para RICHARDSON (2008:146), as pesquisas descritivas são realizadas com o 

propósit de trazer afirmações que descrevem aspectos de uma população ou analisam a 

distribuição de determinadas características ou atributos. Afirmam ainda que nesses casos, o 

pesquisador não concentra sua atenção no porquê de observar certa distribuição, ou por 

outra, não tem compromisso de explicar os fenómenos que descreve, mas no que é tal 

distribuição, embora sirva para tal explicação. 

A entrevista é um contacto entre duas ou mais pessoas com o intuito de obter 

informações e respostas sobre o problema em estudo. Com a entrevista fez-se o contacto face 

a face, analisando também a presença física dos envolvidos nesta temática. Assim, a presente 

pesquisa usou a entrevista semi-estruturada e aberta e dirigiu-se aos estudantes do 4º ano de 

diversos cursos ministrados na UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado. Como já se fez 

menção, o pesquisador beneficiou da entrevista semi-estruturada, que segundo LAKATOS & 

MARCONI (1991:249), “consiste em que o investigador tem a liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direcção que considere adequado. É a forma de poder explorar 

mais amplamente a questão”. Esta técnica permitiu obter diferentes pontos de vistas e 

perceber sensibilidades dos entrevistados a respeito do fenómeno. Por isso, a entrevista 

caracterizou-se por uma conversa aberta dirigida a 20 estudantes. 

O questionário é um instrumento de colecta de dados, constituindo por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

pesquisador (LAKATOS & MARCONI, 1991:88). É uma das técnicas de recolha de dados 
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que tem maior vantagem quando se quer recolher opiniões sociais, pela quantidade de 

informações que se obtêm em pouco tempo, em factos ou fenómenos massivos. Neste 

trabalho, recorreu-se o questionário com questões mistas (abertas e fechadas), com o 

objectivo de explorar ao máximo o ponto de vista do nosso grupo alvo. Neste contexto, o 

questionário foi dirigido a 10 docentes UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado. Para a 

realização deste estudo, o autor um público alvo baseado no contexto escolar (ensino 

superior), portanto a descrição a seguir faz o detalhamento da população e da amostra com 

que se baseou a presente pesquisa 

O Universo da presente pesquisa compreendeu todos os estudantes que frequentam o 

4º Ano, na UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado. A escolha do campo de pesquisa e 

dos sujeitos é pelo facto de se considerar que já tiveram experiência e maturidade de se 

envolver em diversas metodologias e docentes durante os 4 anos de formação.  

Neste contexto, foram seleccionados 30 sujeitos para representarem a amostra da 

pesquisa, divididos da seguinte maneira: 20 estudantes do 4º Ano e 10 docentes da 

UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado. Assim, este estudo optou pela amostragem não 

probabilística (seleccionados tendo como base o critério de escolha intencional), mas 

concretamente a amostragem de casos típicos. 

Os dados que são descritos neste estudo foram obtidos com base nas técnicas de 

colecta de dados (entrevistas e questionários) dirigidos aos estudantes do 4º ano e aos 

docentes respectivamente. Os dados desta monografia foram colhidos no trabalho de campo 

feito Universidade Rovuma – Extensão de Cabo Delgado, no período de 2020-2021. 

Primeiro são apresentados os dados sócio demográficos dos alunos e docentes que 

participaram do estudo, em seguida são descritos os dados da entrevista dirigida aos 

estudantes, e por fim, fez-se a descrição e interpretação dos dados do questionário aplicado 

aos docentes da Universidade Rovuma – Extensão de Cabo Delgado, onde se fez o estudo. 

Como se fez referência anteriormente, o universo desta pesquisa foi composto 

por todos os estudantes do 4º ano e os docentes da Universidade Rovuma – Extensão de 

Cabo Delgado. Neste universo, o autor trabalhou com uma amostra de (trinta) 30 

pessoas divididos em (vinte) 20 estudantes do 4º ano e por questões de sigilo foram 

codificados pela letra E, (dez) 10 docentes que foram codificados D. 
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Dados sociodemograficos dos participantes 

Tabela 1: Dados sócio demográficos dos estudantes 

        Gênero Masculino 13 

Feminino 7 

Empregado ou não  Não empregues  20 

 

 

 

Cursos  

Historia  2 

Português 3 

Química 2 

Biologia  3 

Psicologia  3 

Geografia  2 

Agropecuária  2 

Administração e Gestão Educacional  3 

 

        Idade 

18-25 anos 10 

26-30 anos 7 

31-40 anos 3 

Ano de entrada  2016 5 

2017 15 

Tabela 2: Dados Sócio demográficos dos docentes 

Gênero Masculino 8 

Feminino 2 

Formação Licenciado 3 

 Mestrado 7 

 

 

 

Área de formação 

    

Psicologia 2 

Português 1 

Química 2          

Matemática 1 

Geografia 1 

Ensino de Inglês 1                      

Historia 2 

Tempo de trabalho 1-5 anos  

6-10 anos 4 

11-15 anos 4 

16-20 anos 2 

Contratado Contratado  

Nomeado 10 

 

 

Apresentação, Descrição e Interpretação dos Dados 

Nesta secção fez-se a apresentação, análise e interpretação dos dados que culminou 

com a apresentação dos resultados da pesquisa resultante do trabalho de campo e de consulta 

bibliográfica. 

Descrição e interpretação de dados da entrevista dirigida aos estudantes do 4º ano  
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A entrevista visou colher informações dos estudantes sobre contributo da 

aprendizagem no ensino superior para o desenvolvimento da empregabilidade dos estudantes. 

Portanto, a entrevista foi aplicada aos estudantes do 4º ano para explorar a compreensão que 

eles têm sobre a empregabilidade.  

Olhando a sua formação nesses 4 anos, você acha que vai dar certo no mercado de 

trabalho sem dificuldades? Porque? 

Nesta questão, pretendia-se medir o nível de preparo e de prontidão que os estudantes 

apresentam passados 4 anos de formação aliado ao mercado de emprego. As respostas foram 

divergentes sendo divididas por dois grandes grupos. Por um lado, houve estudantes que se 

sentem preparados para enfrentar o mercado de emprego e por outro lado, são estudantes que 

têm ainda incerteza sobre como será o mercado de emprego e ainda alegam a falta de muitos 

componentes práticos para a sua preparação para enfrentar os desafios que o mercado de 

emprego lhes confrontará. Isso mostra claramente, a necessidade de ainda prestar uma certa 

atenção e uma reflexão mais apurada sobre a necessidade da preparação dos estudantes ao 

longo da formação para melhor saber ler o mercado de emprego ainda ao longo da formação. 

Assim, as respostas que se seguem estão agrupadas de acordo com essas divergências no olhar 

dos estudantes que participaram deste estudo. 

 

Tabela 3: A sensação em relação a formação e o mercado de trabalho 

Respondente Resposta 

E2 Vai dar certo sim, porque o curso que frequento e um curso de auto emprego, logo 

me torna-la fácil num mercado de emprego. 

E6 Vai dar certo sim num mercado de trabalho porque irei usar todas as formas, metas, 

caminhos, ou estratégias de ensino para trabalhar sem dificuldades. 

E10 Vai dar certo sim, porque o curso que frequento e um curso de aceitação num 

mercado de emprego. 

E14 Considerando a formação que eu tive, sei que vai dar certo si, isso olhando pela 

experiência que por me foi adquirida por mais que algum momento houvesse 

algumas dificuldades, por mim dá para acreditar que e possível. 

E5 Haverá dificuldades porque no mercado de emprego, está muito difícil e há muita 

corrupção. 

E7 Não porque o curso que estou a frequentar não tem mercado, como alguns docentes 

da área dizem. 

E9 Não dará certo, porque durante a minha formação só tive muita teoria e não houve 

uma base prática para a consolidação da mesma. 

E13 Não, porque a procura de empregabilidade ou emprego é maior, para mim será um 

grande desfio para alcançar. 

E20 Não vai dar certo porque a maior parte das vagas quando são lacadas elas exigem 

anos de experiência muito exageradas, e isso cria grandes dificuldades para 



19 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

estudantes recém formados. 

 

Os docentes e demais intervenientes desta instituição tem falado sobre os desafios do 

mercado de trabalho e como ele funciona? 

Para essa pergunta, a finalidade foi de explorar dos estudantes do contributo dos 

docentes sobre os desafios que o mercado de emprego lhes impõe. Nesta senda, apesar das 

dificuldades por parte de alguns estudantes em responder ficou evidente que os docentes têm 

falado mesmo que de forma superficial ou não detalhado das demandas do mercado de 

emprego em que os estudantes irão enfrentar. Abaixo, tem uma tabela ilustrativa da 

confirmação dos participantes de que os docentes têm consciencializado aos seus estudantes. 

 
 

Tabela 4: O contributo dos docentes sobre os desafios do mercado de emprego 

Respondente Resposta 

A9 Tem falado dos desafios, visto que os desafios fazem parte das escolhas profissionais 

que os estudantes fazem.  

A10 Eles têm falado dos desafios, do mercado de emprego.  

A14 Tem falado sim, mercado de trabalho não se considera tanto como sendo licenciado e 

não pode ter um emprego de licenciado porque não é do seu nível, ou melhor, o 

salário que irá receber num determinado cargo não tem nada a ver com a minha 

licenciatura. 

A15 Falam apesar de terem falados de uma forma restrita.  

A16 Sim tem feito capacitações em forma de preparação.  

A19 Tem a bordado de uma forma resumida. 

 

Tem conhecimento do tipo de instituição onde você irá trabalhar? 

Essa pergunta tinha como objetivo saber dos estudantes sobre a visão que têm sobre o 

futuro do trabalho e a especificidade das suas funções. Analisadas as respostas divergem em 

duas partes. Um grupo afirmou que têm visão do trabalho e o tipo de instituição onde podem 

trabalhar enquanto o responderam não saberem, não obstante, terem o conhecimento que o 

objetivo é dar aulas. Como se pode depreender, os estudantes com essas divergências há 

necessidade de um acompanhamento adequado para que saibam o futuro que lhes espera. A 

tabela abaixo, é uma ilustração de algumas respostas à esta pergunta. 
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Tabela 5: O conhecimento do tipo da instituição onde o estudante irá actuar 

Respondente Resposta 

A8 Tenho sim geralmente seria nas escolas a responder as demandas quem lá se fazem 

sentir mas como o nosso país não possui os recursos para a empregabilidade ao 

respeito dos nossos cursos 

A12 Tenho conhecimento da instituição será na escola 

A13 Eu posso trabalhar em qualquer tipo de instituição, afinal de contas a preocupação da 

psicologia é trabalhar com o homem então como em toda parte isto em todas as 

instituições o homem está e o psicólogo estará lá.  

A14 Não mas pelo que eu saiba é mesmo para dar aulas uma vês que a universidade 

forma pedagogos. 

A15 Não sei dizer onde irei trabalhar ou tipo de instituição onde irei trabalhar.  

A19 Tenho informação do tipo de instituição onde irei trabalhara.  

 

Acha que está preparado ou tem conhecimento suficiente sobre esta área? 

A profissionalização exige um conhecimento técnico, teórico para que haja um 

crescimento e desenvolvimento profissional ao longo da formação. É neste contexto que esta 

questão objectivava saber o nível em que os estudantes participantes do estudo se sentiam 

preparados em termos de conhecimentos. E pode-se notar, muitos estudantes consideram que 

não se sentem consolidados em termos de preparo para a prática profissional e poucos se 

sentem preparados para a sua futura actuação profissional. Seja como for, as respostas nos 

conduzem para uma reflexão sobre que medidas devem ser tomadas para que os estudantes 

sintam preparados no final da sua formação. A tabela abaixo são algumas evidências das 

respostas dos estudantes. 

 

Tabela 6: O nível de preparação ou conhecimento para actuar na área 

Respondente Resposta 

A2 Estou preparada e tenho habilidades. 

A4 Não mais será um novo desafio e aprendizado por cumprir. 

A5 Não porque a instituição não reúne condições para a formação na área pratica, e só se 

dá teorias. 

A8 Tenho certeza que tenho conhecimento sobre área que me formei. 

A9 Sim tenho conhecimento suficiente  

A13 Conhecimento suficiente não mais dá para enfrentar. 

A14 O básico para me enquadrar  

A15 Não, mais com a pratica onde eu estiver inserido poderei melhorar 

A16 Não me sinto preparado será um desafio. 

A17 Sim tenho porque já tive alguma experiência como o exemplo estagio que tive. 
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Olhando o número crescente dos candidatos ao emprego, quais são as suas armas que a 

sua formação no ensino superior lhe deu para disputar? 

Num mundo como o de hoje em que a concorrência ao mercado de emprego tem sido 

um dos grandes desafios para os candidatos, urge a necessidade de se fazer uma introspecção 

sobre que ferramentas com que os estudantes se basearão para fazer face à concorrência. 

Nisso, os estudantes se dividiram nas suas respostas. Alguns consideram que a ferramenta 

com que se basearão é o conhecimento adquirido ao longo da formação para melhor sua 

integração no mundo de trabalho ao passo que outros, apontam a falta de preparação pois para 

eles a instituição devia criar melhores condições para melhor os estudantes se prepararem. As 

afirmações que seguem, são algumas evidências das respostas dos participantes. 

 

Tabela 7: Ferramentas dos estudantes para enfrentar o mercado de emprego  

Respondente Resposta 

A1 Dedicação e saber dar valor as pequenas oportunidades. 

A2 A minha arma chave e a capacidade que tenho em relacionar a teoria e pratica. 

A4 Determinação inspiração ter sempre vontade de aprender com os demais.  

A5 Não existem armas que a instituição dá, cabe ao estudante mostrar capacidades, e 

competências durante a sua formação. 

A6 As armas são fé, crer e observar ter a cabeça num lugar e pagar alguns tributos. 

A9 Olhando para o número crescente de candidatos sobre empregos, as armas que tenho 

para ingressar num emprego são as bases fundamentais de conhecimento sobre ares 

na qual me formei. 

A10 Uma das armas são: a criação de auto emprego, para a minha sustentabilidade.  

A11 A minha arma e de ter sempre vontade de ultrapassar os desafios e ser um indivíduo 

com determinação coragem e competente. 

A13 Uma das armas é a vontade de enfrentar barreias, e de ser um indivíduo criativo e 

dinâmico. 

A14 A competência isto é as habilidades que desenvolvi durante a formação 

A15 Quanto as armas são persistências dedicação e vontade de trabalhar em equipes.  

A20 As armas são amizades, que conquistei durante a formação, determinação e ser um 

indivíduo persistente. 

 

. 

Você faz investimentos pessoais (como leituras de livros e revistas especializadas, participa 

de reuniões profissionais, seminários, palestras, discussões em grupo, estudo de línguas, 

como inglês) em sua formação profissional? 

Nesta pergunta o objectivo foi perceber dos participantes (estudantes) se de forma 

singular investiam na sua formação uma vez que o ensino superior conta em grande medida a 
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entrega individual através de estudo independente e outras atividades singulares. Portanto, 

colocada a questão, alguns estudantes afirmaram que têm investido, no entanto, outros 

estudantes responderam que não investem individualmente deixando a responsabilidade à 

instituição para transformá-los em futuros profissionais competentes. De maneira geral, 

percebe-se a falta de um objetivo claro por parte dos estudantes no que concerne a sua 

preparação profissional. A tabela que se segue demonstra algumas respostas sobre o 

posicionamento dos estudantes 

Tabela 8: Existência ou não de investimentos pessoais na formação profissional 

Respondente Resposta 

A1 Sim mais inglês ainda não o fiz. 

A3 Não muito mas tenho feito. 

A6 Sim tenho feito faço mais não com muita frequência. 

A7 Sim, faço investimentos a respeito disso para me manter mais informados.  

A9 Não com muita frequência mais tenho feito. 

A12 Faço leitura seminários, discussões em grupo. 

A13 Quanto a isso sim mais não tem sido sempre. 

A17 Tenho feito quando há oportunidades para tal.  

A19 Não com muita frequência.  

 
 

Que programas a sua universidade desenvolve para desenvolveres competências e 

habilidades específicas para sua área de formação? 

Aqui, objectivava-se saber se existem programas desenvolvidas pela instituição do 

ensino superior para desenvolvimento de competências. Em resposta alguns estudantes 

desconhecem da existência de algum programa para o desenvolvimento de competências e 

outros apenas apontaram os estágios profissionalizantes e as práticas pedagógicas como sendo 

os programas com que a instituição se baseia para o treinamento dos estudantes com objectivo 

de desenvolverem as competências requeridas nas suas áreas de formação. Numa visão geral, 

fica claro a necessidade de desenvolver mais programas extracurriculares com a finalidade de 

desenvolver as competências dos estudantes. 

 

 

 

 



23 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

Tabela 9: Existência ou não de programas internas para o desenvolvimento de competências 

dos estudantes 

Respondente Resposta 

A4 Os programas que a universidade desenvolve para desenvolvimento das suas 

competências são as práticas profissionalizantes, estágios. 

A5 Um dos programas que a universidade desenvolve são as jornadas cientificas 

A6 Nunca se desenvolvem programas para nenhum para o desenvolvimento das nossas 

competências e habilidades. 

A7 A universidade tem feito, Jornadas cientificas.  

A8 Não tem feito nada de jeito com muita visibilidade 

A11 Para minha área de formação não tem, mais da universidade em geral chama-se 

AEFUM.  

A12 Jornadas cientificas. 

A13 Excursões e jornadas cientificas. 

A17 São práticas profissionalizantes.  

A18 Nenhum programa que eles têm feito.  

A20 Não se fazem sentir os programas diante da universidade.  

 

O Ensino Superior traz para o estudante diferentes tarefas e contextos, aos quais ele 

precisa se adaptar para que ao longo do curso alcance determinado nível de rendimento 

acadêmico e satisfação com os resultados. Tais vivências acadêmicas, de acordo com 

Almeida, Soares e Ferreira (2000), podem ser categorizadas em quatro dimensões da 

adaptação ao contexto universitário, a saber, acadêmico, pessoal, social e vocacional. 

Portanto, é mais uma necessidade de se integrar os estudantes nas atividades práticas diversas 

para que se sejam preparados para se confrontar com a realidade prática. 

 

O que gostaria que a universidade fizesse durante a formação para que os estudantes 

formados consigam emprego sem dificuldades? 

Quando se colocou essa questão a finalidade foi de saber dos estudantes a sua 

sensibilidade sobre o que a instituição universitária pode fazer durante a formação dos 

estudantes de forma a desenvolver competências que lhe permitam ter emprego sem 

dificuldades. Em respostas, os estudantes sugeriram os seguintes aspectos: criação de 

parcerias com empresas privadas para actividades práticas, descontinuação de alguns cursos, 

aposta em aulas práticas. A tabela abaixo, é disso exemplo, algumas respostas dos estudantes. 
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Tabela 10: Propostas de estudantes sobre a formação profissional 

Respondente Resposta 

A1 Anular ou cancelar alguns cursos que apresentam maior números de formandos por 

um tempo determinado.  

A2 A universidade tem que criar diversos parcerias com as demais empresas privadas e 

governamentais de modo a garantir o em prego nos estudantes, ou seja se a 

universidade de cria parceiros com as diversas em presas assim tornara o estágio dos 

estudantes mais fácil e assim abrindo portas para o mercado de emprego do 

estudante. 

A5 A universidade a única coisa que deve fazer, é apostar nos mais nas aulas práticas, 

fazendo com que os alunos desenvolvam competências nos estudantes. Quanto ao 

mercado de emprego dependera das competências que os estudantes mostrarem 

durante a formação.  

A6 Eu gostaria que a universidade fizesse, uma lista de estudantes competentes e 

graduados e enviar nas instituições, onde há vaga de trabalho, não só também eu 

gostaria que a própria universidade, empregasse, os estudantes competentes por eles 

formados dentro da própria universidade.  

A7 Principalmente será difícil organizar um programa, que facilite, empregabilidade mas 

uma das causas que gostaria que a universidade implementa-se mais a pratica que a 

teoria. Implementar também algumas palestras entre outras.  

A10 Criação de diversas parcerias locais com entidades empregadoras   com vista a 

mobilizar os estudantes a enfrentarem desafio no que diz respeito a empregabilidade 

para reconciliarem a sua teoria, nestas em presas dos parceiros.  

A11 Gostaria que a universidade fosse um pouco mais seria no que diz respeito aos 

investimentos dentro da mesma para fazer face o processo de ensino e aprendizagem 

num contesto local.  

A12 O senso da prática não se faz sentir muita das vezes usamos ou nos lucramos de 

muita teoria e na prática sem nenhum domínio. 

A16 Muitas praticas, excursões, estágios que seja de um modo integral e de longo tempo 

para que se faz ou forme estudantes com potencial exigidos.  

Descrição e interpretação de dados do questionário dirigido aos docentes 

O questionário visou colher sensibilidades dos docentes do Universidade Rovuma – 

Extensão de Cabo Delgado, acerca do contributo da aprendizagem no ensino superior para o 

desenvolvimento da empregabilidade dos estudantes por forma a preparar os estudantes para o 

mercado de trabalho. Neste contexto, esta técnica de colecta de dados foi dirigida a 10 

docentes. 

 

Nas suas aulas, tem abordado aspectos relacionados com a empregabilidade? Se sim, para 

quê? 

A empregabilidade é um elemento chave que deve-se ter em atenção no processo de 

formação, sobretudo num momento que o país atravessa ligado a falta ou carência de 

oportunidades para o mercado de emprego. É assim que quando se colocou esta questão o 
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objectivo era de se saber se os docentes no seu processo de leccionação têm feito de forma 

implícita ou explicita referência a empregabilidade.  

Em resposta, todos os docentes que foram questionados consideram que têm abordado 

esta temática nas suas aulas ou em conversas com os seus estudantes, como como uma 

temática do conteúdo programado mas como forma de despertar atenção aos estudantes para 

que se possa redobrar esforços dedicando-se em forma de preparação para o seu ingresso no 

mercado de trabalho.  

Como se pode depreender, a referência da empregabilidade na actividade docente 

sempre tem sido presente, apresar de não ser de forma aprofundado. Esta abordagem serve 

para elucidar aos estudantes à sua preparação para a vida profissional futura. Algumas 

respostas que se podem observar na tabela a seguir fazem parte de um todo que os docentes 

deram quando questionado. 

 

Tabela 11: Abordagem ou não de conteúdo sobre empregabilidade 

Respondente Resposta 

D3 Sim porque, quanto a dedicação do estudante for fraco mais ou menos a sua 

empregabilidade estará em causa se for submetido a uma entrevista de emprego. 

D4 Sim, para que os meus estudantes estejam elucidados no que diz respeito a 

empregabilidade. 

D8 Sim, para enfatizar os estudantes num seu futuro quando forem em busca do 

emprego terem uma noção do que o mesmo significa, e quais são as dificuldades. 

D9 Sim, de forma a abrir horizontes aos estudantes para se prepararem aos novos 

desafios a pois a formação. 

 

 

A formação dos seus estudantes lhes permite adquirir emprego sem dificuldades e fixar-se 

nele? Sim, não, justifique a sua resposta. 

O estudante no final da formação deve se sentir preparado para enfrentar e competir no 

mercado do emprego o que faz com que o mesmo tenha uma preparação teórica, técnica e 

prática. Sendo assim, a finalidade nesta pergunta foi de explorar dos docentes na sua visão 

sobre a prontidão e o preparado dos seus estudantes para conseguir emprego. A respostas 

foram divergentes em que alguns referem que vêm seus estudantes sendo capazes de adquirir 

emprego facilmente olhando o nível de preparado pois já têm ferramentas e instrumentos 

suficientes para se integrarem no mercado de emprego sem dificuldades ao passo que os 
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outros não vêm com optimismo à aquisição do emprego dos seus estudantes justificando que 

eles precisam ainda de um grande trabalho sobre o desenvolvimento de competências que os 

permitiria a sua integração fácil no emprego e que a referência a empregabilidade não tem 

sido com profundidade para consciencializar os estudantes da necessidade de desenvolverem 

empregabilidade. Portanto, essa falta de convergência de respostas mostra o nível de 

necessidade de se desenvolver a empregabilidade dos estudantes ao longo da formação para o 

desenvolvimento de competências profissionais. 

 

Tabela 12: A compreensão dos docentes sobre a formação dos estudantes versus acesso ao 

emprego 

Respondente Resposta 

D2 Sim, entendo que eles já têm instrumentos suficientes para engrenarem no mercado 

de trabalho com sucesso. 

D3 Não sei, porque a universidade não tem estatísticas dos estudantes graduados quanto 

a sua empregabilidade. 

D4 Não, porque o mercado de emprego tem muita exigência no que diz respeito ao saber 

fazer. 

D5 Sim, ara estarem reunidos todos os requisitos durante a formação para garantia de 

emprego. 

D6 Não, porque, durante a formação os estudantes poucos fazem para a sua 

empregabilidade. 

D7 Sim, porque durante a formação cada um foi desenvolvendo as capacidades que 

possam serem útil na sua caminhada a pois a formação. 

D8 Sim, porque estes estudantes já têm instrumento suficiente que o faça progredir num 

ramo do emprego. 

D9 Não, porque durante a formação os estudantes poucos fazem para a sua 

empregabilidade. 

 

Os seus estudantes até ao 4º ano se sentem preparados para candidatar-se sem dificuldades 

e conseguir emprego? Não, Sim, Porque? 

O nível de preparação dos estudantes é um dos requisitos muito valorizados no 

processo de candidatura para qualquer vaga ao emprego. É neste contexto que esta pergunta 

objectivou colher sensibilidades dos docentes sobre a preparação dos alunos após terminar o 

4º ano e a sua prontidão para o mercado de emprego. Assim, muitos docentes consideram que 

os seus estudantes após terminarem o 4º ano apresentam nível de preparação para a vida 

profissional pois têm tido ferramentas de aprendizagem suficientes para pôr em prática o que 

aprenderam e têm tido bases que os permitirão se integrarem no mercado de emprego.  
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Apesar disso, no estudo houveram docentes que consideram que os estudantes até no 

4º ano ainda apresentam dificuldades pois não mostram habilidades suficientes para enfrentar 

a concorrência ao mercado profissional, acrescentam ainda que durante a formação os 

estudantes lutam para aprovar nas disciplinas mesmo que isso não implique o domínio nelas 

leccionadas. De forma geral, fica a compreensão de que alguns estudantes docentes veem o 

desenvolvimento de competências dos estudantes ao longo do curso sendo suficiente para a 

integração dos estudantes e em contrapartida, outros apresentam reservas e dúvidas sobre o 

nível de preparação dos seus estudantes. A tabela que se seguem traz algumas respostas dos 

docentes sobre a preparação dos estudantes após terminarem o 4on ano. 

 

Tabela 13: A sensibilidade dos docentes sobre o nível de preparação dos estudantes no final 

do curso 

Respondente Resposta 

D1 Sim, porque, aprenderam o suficiente para pôr em pratica num mercado de emprego. 

D2 Sim, penso que se sentem preparados uma vês que os mesmos sentem-se capazes de 

fazer face as exigências de mercado de trabalho. 

D3 Não porque, são poucos que mostram habilidades suficiente para isto. Os estudantes 

lutam para passar até pagando os professores. 

D4 Não porque, a um grande desafio no que concerne as obras não são suficientes para 

fazer face o processo de ensino e aprendizagem. 

D7 Sim, porque durante a formação cada um foi desenvolvendo as capacidades que 

possam serem útil na sua caminhada a pois a formação.  

D8 Sim, porque primeiro cada um tem o seu jeito de aprender e aprimorar onde está 

inserido, portanto vai depender de cada um como vai encarar este desafio num 

mercado de emprego 

D10 Sim porque estão habilitados com ferramentas necessárias para disputar o mercado 

de emprego.  

 
 

Explique o seu papel como docente e em nome da universidade tem desempenhado durante 

a formação dos estudantes de formas a desenvolver competências e habilidades 

profissionais? 

Nesta questão, o principal foco foi de compreender o papel que os professores 

desempenham individualmente como profissional de uma área e em nome da instituição para 

desenvolver competências dos seus estudantes. Como resposta os professores afirmaram que 

dado as suas forças se empenhando e se dedicando para que os estudantes consigam 

desenvolver competências, este facto na óptica dos professores se concretiza com o 

cumprimento daquilo que está programado no plano analítico e a administração de alguns 
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minicursos. Fazendo uma análise das respostas, pode se perceber que a realidade mostra 

alguma lacuna ou insuficiência de acções tendentes ao desenvolvimento das competências dos 

estudantes ao longo da formação. Algumas respostas exemplificadoras são as que foram 

fornecidas pelos estudantes e que constam na tabela que se segue. 

 

Tabela 14: O papel dos docentes para o desenvolvimento de competências de estudantes 

Respondente Resposta 

D2 Esforço-me o suficiente no sentido de conduzir aulas que permitam formar os 

estudantes com devida competências e habilidades. 

D3 Me dedico e empenho-me a satisfazer os planos analíticos objectivos e competências 

provavelmente definidos nos currículos das universidades. 

D4 Criação de mini cursos, principalmente de ¾ ano para que os estudantes tenham uma 

ligação do que foi ensinado na turma, dos cursos feitos cá na faculdade. 

D7 Motiva-los a serem promotores do auto emprego para o seu auto sustento. 

D8 O papel de um educador e de moldar os seus educandos a saberem que o futuro que 

lhes esperam e de grandes desafios e eles devem ser muito dinâmicos e criativos para 

uma boa interacção num futuro que os aguarda. 

D9 Orienta-los a serem indivíduos proactivos em desenvolverem auto em prego 

 

 

Que programas extracurriculares a universidade desenvolver para preparar os seus 

estudantes para o mercado de emprego? 

As instituições do ensino superior dentre as acções desenvolvidas têm também a tarefa 

de desenvolver programas que reforcem a formação dos estudantes. É assim que quando se 

colocou essa questão a finalidade era de perceber quais se existem programas e se quais são. 

Como resposta, os docentes afirmaram que tem havido firmamento de parceiros, 

desenvolvimento de atividades de práticas como estágios e práticas profissionalizantes, 

workshops e excursões. Fazendo uma análise das respostas fica a ideia de que os programas 

que estão desenvolvidos não são suficientes para sirvam de oportunidades para o 

desenvolvimento de competências.   

 

Tabela 15: Programas extracurriculares para o desenvolvimento de competências dos 

estudantes 

Respondente Resposta 

D1 Promoção de parceria com algumas instituições para que haja um caminho de 

socializar os estudantes nas áreas de empregabilidade, para o seu futuro. 

D3 Estágios, praticas pedagógicas e profissionalizantes, excursões, micro aulas. 
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D4 Workshop. 

D5 Excursões, estagio profissional. 

D6 A elucidação das práticas profissionalizantes.  

D9 Realização de estágio profissionalizante. 

D10 Promover parcerias com outras identidades públicas e privadas para desenvolver, 

formas de preparar o formando. 

 

O que será feito para promover a empregabilidade dos estudantes durante a formação? 

Esta pergunta objectivou perceber a sensibilidade dos docentes sobre o que é 

necessário para ser feito para que se possa promover a empregabilidade dos estudantes 

durante a formação. Sendo assim, os participantes apontaram como necessidade de melhoria 

os seguintes aspectos: fortalecimento de parcerias da Universidade com as instituições 

empregadoras e das práticas profissionalizantes, melhorias e apetrechamento de infra-

estruturas como é o caso de laboratórios, oficinas pedagógicas e promoção de intercâmbios 

estudantes. 

 

Tabela 16: Propostas de promoção da empregabilidade dos estudantes durante a formação 

Respondente Resposta 

D2 Estabelecer contactos com instituições empregadoras a partir das práticas 

profissionalizantes fazendo com que os estudantes possam ser promovidos nas 

instituições em que estiverem a estagiar. 

D3 Deve-se promover serviços de apoio aos estudantes um guião num recinto 

universitário, laboratórios apetrechados para todos os cursos, oficinas pedagógicas, 

escolas anexas, palestras envolvendo quadros experientes fora da universidade. 

D6 Promoção de promover empregadores locais para uma parceria com os estudantes 

prestes a saírem ao mercado de emprego. 

D7 Enquadra-los a estagiar em instituições da sua área de formação, para um bom 

aproveitamento e domínio das suas competências. 

D8 Envolve-los em parcerias locais para darem a sua experiência que as empresas têm 

num diz respeito a empregabilidade e o saber fazer.  

D9 Promover intercambio do aprendido na sala de aulas e o concreto na prática, para 

uma parceria com os estudantes prestes a saírem ao mercado de emprego. 
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Discussão dos resultados 

Neste estudo os aspectos tidos em conta foi a aprendizagem no ensino superior e o seu 

contributo no desenvolvimento de empregabilidade (habilidades e competências). E foi se 

buscar alguns autores para se confrontar com os resultados colhidos no campo. Começando 

por empregabilidade Fragoso, Valadas & Liliana Paulos (2019), consideram-na como a 

capacidade de os graduados adquirirem competências individuais que, em teoria, os 

preparariam melhor para o trabalho, incluindo não só a capacidade de um graduado conseguir 

o primeiro emprego mas, também, de mantê-lo ou obter um novo emprego graças às suas 

competências e atributos: por exemplo, adaptabilidade, capacidade de iniciativa ou 

autoconfiança, para além de competências processuais, como a capacidade de resolução de 

conflitos, a resolução de problemas ou a tomada de decisões. 

Portanto, um indivíduo pode ter condições individuais para ser empregável mas, ainda 

assim, o mercado não lhe apresentar oportunidades para ser bem-sucedido. É nessa lógica que 

situamos a reflexão sobre a responsabilidade das IES na promoção da empregabilidade 

(Fragoso, Valadas & Liliana Paulos, 2019). 

Olhando o papel das universidades considera-se que elas podem, de fato, ser limitadas 

na sua capacidade de melhorar a empregabilidade dos seus estudantes, mesmo que os 

decisores políticos continuem a argumentar que elas têm um papel fundamental. As políticas 

de ensino e aprendizagem em torno da empregabilidade dos graduados podem ter, apenas, um 

impacto mínimo no apoio às trajetórias dos graduados no mercado de trabalho (Fragoso, 

Valadas & Liliana Paulos, 2019). 

Na actualidade, ao longo da vida dos sujeitos, as movimentações entre os espaços 

formativos e os espaços laborais são cada vez mais frequentes e, até mesmo, concomitantes. 

No entanto, não será apenas o esbatimento das fronteiras entre estes espaços o factor 

responsável pela interpenetração destes três marcos - da formação, da procura de emprego e 

da adaptação ao trabalho. Com efeito, o próprio modo como alguns dispositivos de formação 

estão organizados procuram atenuar as fronteiras entre os espaços formativo e laboral, como é 

o caso, por exemplo, da inclusão de estágios em contexto de trabalho nos percursos 

formativos (Vieira, Caires & Coimbra, 2011). 
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Segundo vários autores, as aprendizagens mais significativas e duradouras são as que 

decorrem de experiências concretas e da experimentação activa, implicando o envolvimento 

directo dos formandos em actividades e contextos reais de trabalho e resolução de problemas 

concretos, e da interacção com outros participantes, competências, símbolos e ideias que 

integram o contexto profissional, o aprendiz terá a oportunidade de construir uma ideia geral 

daquela que é “a prática da comunidade” (Caires, 2001). 

No contexto do Ensino Superior, o contacto directo com a prática profissional e com 

contextos reais de trabalho surge, geralmente, no âmbito dos estágios curriculares- uma 

disciplina que integra o plano de estudos de vários cursos. A sua definição como uma 

experiência de formação estruturada e como um marco fundamental na formação e preparação 

dos estudantes do ensino superior para a entrada no mundo profissional, tem sido uma noção 

largamente difundida entre os docentes, as entidades empregadoras e os próprios alunos 

(Caires, 2003). 

Referindo-se as actividades práticas Zulauf (2006), afirma que a metodologia utilizada 

para desenvolver as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho é desenvolvida através dos 

estagiários inicializados na grade curricular durante a graduação, seguido de períodos como 

trainees (em grandes empresas). As dificuldades enfrentadas por muitos acadêmicos, e pelas 

IES está em encontrar um número adequado de locais, que possam oferecer estagio 

supervisionado para que essas habilidades possam ser desenvolvidas. 

Destaca-se a possibilidade de se efetivar parcerias efetivas entre Instituições de Ensino 

e as organizações, e assim estabelecer o binômio conteúdos acadêmicos com as práticas 

profissionais, possibilitando aos alunos a oportunidade de aplicar e vivenciar os 

conhecimentos e estabelecer relação prospera entre teoria e prática (Zulauf, 2006).  

 

Considerações finais 

O ingresso do indivíduo jovem no mercado de trabalho, ao longo do tempo, é marcado 

por muitas dificuldades. Ademais, privados pela falta de experiência e muita das vezes com 

incompleta qualificação educacional, vários jovens optam por ingressar no mercado de 

trabalho informal como forma de obter ganhos para complementar a renda familiar, deixando 

de lado uma série de benefícios possíveis através da formalidade do trabalho. A 
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empregabilidade serve para distinguir o potencial que as pessoas têm de vir a conseguir um 

emprego na conjuntura atual, onde a obtenção de um curso superior propicia a possibilidade 

de entrada no mercado de trabalho, qualificado e seguro. 

A partir das informações colhidas pelos participantes existe uma queixa persistente de 

que os estudantes se sentem inseguros, pelo facto se não se mostrarem seguros e preparados 

para enfrentar o mercado de emprego. Os cursos de graduação têm um caráter de formação 

técnica e científica, com objectivo de preparação para o mercado de trabalho e, ao seu final, 

os universitários se deparam com a necessidade de buscar oportunidades e se efetivarem em 

uma ocupação. Com a transição da vida acadêmica à atividade profissional, colocam-se em 

prova, então, todas as vivências do estudante adquiridas na universidade para conseguir um 

emprego. Será neste processo que o universitário deverá usar suas habilidades e competências 

adquiridas durante a graduação para tornar-se empregável. 

Para o caso do campo onde se realizou o presente estudo, os resultados mostraram que 

há insuficiência das actividades práticas que permitam vivências práticas e isso no nosso 

entender pode interferir negativamente no desenvolvimento de habilidades e competências. 

Existe variadas estratégias de aprendizagem no ensino superior das quais, neste trabalho 

destacam-se as seguintes: elaboração, organização, monitoramento e afetiva. 

A empregabilidade pode ser pensada pela óptica do governo, das organizações, das 

instituições de ensino e dos indivíduos, uma vez que influencia a sociedade como um todo; 

entretanto, por ser esse um tema novo e complexo. Sendo assim, a instituição de ensino 

superior tem um contributo para que ao longo da formação o aluno consiga desenvolver suas 

competências para enfrentar o futuro emprego. O fracasso escolar pode causar dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho por este atingir a auto-estima do aluno. Como resultado 

disso, os jovens começam a experienciar uma falta de motivação na busca de integração 

laboral. 
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Resumo  

O presente estudo objectiva analisar as representações sociais dos estudantes surdos da 

Faculdade de Educação sobre a sua trajectória escolar. As representações sociais são 

conhecimentos construídos no quotidiano, que orientam as práticas e as condutas dos sujeitos. 

Foi empregue a entrevista semi-estruturada como técnica para a recolha de dados na qual, 

foram entrevistados 04 estudantes surdos a frequentar o curso de Licenciatura em Língua de 

Sinais de Moçambique na Faculdade de Educação. Foi considerado todo o seu percurso 

escolar desde o ensino primário até o ensino superior. Nesta perspectiva recorreu-se à análise 

de conteúdo que de acordo com Bardin (2011) “é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, sendo marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo 

de aplicação muito vasto: as comunicações”. Tendo se concluído, com base nos resultados, 

que os elementos revelados na trajectória escolar dos estudantes surdos, levaram-nos a 

ancorar em representações sociais voltadas para o direito à educação, inclusão escolar, 

professores especializados em LSM, comunidade surda, desenvolvimento pessoal e 

profissional, e desenvolvimento familiar. 

Palavras-Chave: Representações sociais; Trajectória escolar e Estudante surdo. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the social representations of deaf students at the Faculty of 

Education about their school trajectory. Social representations are knowledge built in 

everyday life, which guide the practices and behavior of subjects. A semi-structured interview 

was used as a technique for data collection in which 04 deaf students were interviewed 

attending the Licentiate Degree in Sign Language of Mozambique at the Faculty of 

Education. His entire school career from primary to higher education was considered. In this 

perspective, content analysis was used, which is according to Bardin (2011) "a set of 

communication analysis techniques, characterized by a great disparity of forms and adaptable 

                                                           
3 Mestranda em Educação na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. Licenciada em 

Psicologia pela Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. 
4 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor da Faculdade de Educação da 

Universidade Eduardo Mondlane.  
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to a very wide field of application: communications". Having concluded, based on the results, 

that the elements revealed in the school trajectory of deaf students led us to anchor in social 

representations focused on the right to education, school inclusion, teachers specialized in 

LSM, deaf community, personal and professional development , and family development. 

Keywords: Social representations; School trajectory and Deaf student. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho decorre de uma pesquisa realizada, a qual problematiza a questão 

das representações sociais dos estudantes surdos da Faculdade de Educação (FACED) sobre a 

sua trajectória escolar. A teoria das Representações Sociais surgiu na França em 1961, com a 

tese de doutoramento de Serge Moscovici, romeno naturalizado francês, intitulada La 

Psychanalyse, son image, son public (Paula e Kodato, 2016). Nessa obra Moscovici questiona 

os mecanismos cognitivos envolvidos na representação de um discurso científico numa 

comunidade específica.  

Os autores que contribuíram para a elaboração da teoria foram: Durkheim através de 

seus estudos sobre as representações colectivas; Levy Bruhl, (pensamento mítico ancorado em 

outras formas de lógica para pensar o mundo) e Piaget (epistemologia dos processos do 

conhecimento). Durkheim5 seguiu os ensinamentos filosóficos de Kant e Aristóteles, 

considerava as representações colectivas como legítimo objecto de estudo da sociologia, a 

partir de uma concepção determinista dos fenômenos sociais. 

Piaget6 por meio da sua contribuição a respeito do desenvolvimento do pensamento 

infantil a forma como este se estrutura e se configura, mostra que ele se dá por imagens e 

também por corte-e-cola, juntando fragmentos do que a criança já conhece para formar uma 

configuração que traduza o que ela desconhece o que muitas vezes se manifesta mais 

claramente para os adultos como o falar errado das crianças. Mas também, a partir do 

julgamento moral, indicando a importância do contato com os adultos, primeiramente, e com 

                                                           
5 David Émile Durkheim (Épinal, 15 de abril de 1858 – Paris, 15 de novembro de 1917) foi 

um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Formalmente, tornou a 

sociologia uma ciência e, com Karl Marx e Max Weber, é comumente citado como o principal arquiteto 

da ciência social moderna e pai da sociologia.  
6 Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel, 09 de agosto de 1896- Genebra, 16 de 09 de 1980) foi um biólogo, 

psicólogo e epistemólogo, suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Defendeu uma 

abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do 

conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano. 

 



39 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

outras crianças, mais tarde, para o desenvolvimento desse tipo de juízo e para a construção 

das regras pelas crianças. 

Lévy-Bruhl7, por meio dos seus estudos sobre o pensamento místico, encontrado em 

povos distantes, aponta outras formas de lógica para pensar o mundo, baseadas em princípios 

diversos dos do pensamento ocidental, como o princípio de participação. 

Moscovici (2003) anota que as representações não são, assim, necessariamente 

conscientes pelos indivíduos, elas conservam a marca da realidade social onde nascem, mas 

também possuem vida independente, reproduzem-se e se misturam, tendo como causa outras 

representações e não apenas a estrutura social. Este autor tinha consciência de que o modelo 

de sociedade de Durkheim era estático e tradicional, gerando representações muito mais 

ligadas à cultura e à tradição, duradouras e amplamente distribuídas, por isso a substituição do 

termo colectivo pelo termo social. Assim, a teoria das representações sociais desenvolveu-se 

procurando estabelecer novas bases epistemológicas para a compreensão da relação sujeito e 

objecto, vista por Durkheim de forma dicotomizada e descontextualizada. 

Por sua vez, Vala e Monteiro (2000, p. 478) estabelecem que falamos das 

representações sociais como um saber funcional ou teorias sociais práticas. As representações 

sociais têm como função a atribuição de sentido ou organização significante do real. Deste 

modo, as representações sociais configuram-se como um produto das interacções e dos 

fenómenos de comunicação no interior de um grupo social, reflectindo a situação desse grupo, 

os seus projectos, problemas e estratégias e as suas relações com outros grupos. 

Percebe-se que a teoria das representações sociais tende a ser geral, por um lado, à 

medida que versa em torno dos fenómenos sociais, mantendo ou criando identidades e 

equilíbrios colectivos e singular por outro, devido ao facto de referir-se aos fenómenos 

psíquicos, ancorando significados, estabilizando ou desestabilizando as situações evocadas. 

Para a presente pesquisa, constitui objecto de representação a trajectória escolar dos 

estudantes surdos. O termo trajectória pode ser empregue no sentido figurado para descrever a 

                                                           
7 Lucien Lévy-Bruhl (Paris, 1857-1939) filósofo e sociólogo francês, sob a influência da teoria sociológica 

de Émile Durkheim Lévy-Bruhl procurou elaborar uma ciência dos costumes. Acreditava que a moral era 

determinada pelas épocas históricas e pelos grupos sociais. Assim, afirmava que ela era relativa, passível de ser 

aceita ou não pelos homens, constituindo um meio-variável de acordo com as diferentes culturas-que os homens 

utilizam para relacionar-se com o mundo. 
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sucessão de acontecimentos que fizeram parte do percurso de vida de um indivíduo e a, ideia 

de que todas as pessoas estejam constantemente aprendendo ao longo da vida leva-nos a 

pensar que uma trajectória de vida seja também uma trajectória escolar. 

Nogueira e Fortes (2004, p. 59), afirmam que quando se fala de trajectória escolar o 

ponto em questão é o aluno e o espaço de referência é o sistema de ensino. Os sistemas de 

ensino podem ser caracterizados como uma sequência de níveis diferenciados, hierarquizados 

do ponto de vista da raridade do conhecimento que oferecem e do valor social dos títulos que 

conferem. Cada nível do sistema subdivide-se em conjuntos de ramos, cursos e instituições de 

ensino, igualmente diferenciados e hierarquizados. A noção de trajectória escolar diz respeito, 

então, aos percursos diferenciados que os indivíduos ou grupos de indivíduos realizam no 

interior dos sistemas de ensino. Contudo, importa ressaltar que a educação pode se efectivar 

ao longo da vida em contextos informais, não formais e formais.  

Dias (2009) em sua pesquisa sobre a trajectória escolar aponta que, as condições dos 

surdos no ensino superior são de dificuldades, de impedimentos, de abandono e de rejeição. 

Os surdos são obrigados a se responsabilizarem por sua aprendizagem, priorizando o trabalho 

extra classe para recuperação de notas. O trabalho extra classe em alusão inclui a formação de 

grupos de estudos com outros surdos que dominem a língua de sinais, a integração em 

comunidades surdas para aprender a língua e ter um esclarecimento sobre os conteúdos 

abordados na sala de aulas e o apoio familiar.  

Sousa (2018) destaca que, além da família a escola também tem significativa 

importância no processo educacional e o estado deve ser mais cobrado, já que precisa dar 

condições para que o sistema educacional cumpra o seu papel. Acrescentando ainda em suas 

conclusões que não podemos esperar somente da força de vontade do sujeito ou do apoio da 

família, até porque existem inúmeras famílias que não têm uma base necessária para o suporte 

educacional. 

Neste estudo buscou-se analisar como os estudantes surdos da Faculdade de 

Educação-Universidade Eduardo Mondlane (FACED-UEM) representam a sua trajectória 

escolar, por meio dos significados que constroem em torno da mesma. A pesquisa teve como 

participantes, os estudantes surdos a frequentar o curso de Licenciatura em Língua de sinais 
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de Moçambique. Metodologicamente a recolha de dados efectivou-se com recurso à técnica 

de entrevista e a posterior análise dos mesmos através da análise de conteúdo. 

Os conteúdos abordados neste texto estão estruturados da seguinte forma: i) a 

introdução onde são descritos os objectivos e objecto da pesquisa; ii) uma breve revisão 

bibliográfica sobre as representações sociais dos estudantes surdos, iii) a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, iv) a análise das representações sociais dos 

estudantes surdos sobre a sua trajectória escolar, v) as considerações finais e por fim as 

referências bibliográficas. 

 

2. Representações sociais dos estudantes surdos 

O conceito de representações atravessa vários domínios de conhecimento, da história à 

antropologia através da linguística, ele é sempre e em todo lugar uma questão de compreensão 

das formas das práticas de conhecimento e de conhecimento prático que cimentam nossas 

vidas sociais como existências comuns. Podendo se dizer em linhas gerais que as 

representações sociais têm como função a atribuição de sentido ou organização significante 

do real. 

Moscovici apresenta a objectivação e a ancoragem como dois processos 

sociocognitivos fundamentais que mostram a interdependência entre a actividade psicológica 

e as condições sociais, actuando dialeticamente na formação das representações sociais. A 

objectivação é o mecanismo que permite concretizar o abstracto. É uma operação imagética e 

estruturante (Jodelet, 1983ª, p.18 citado em Neto, 1998, p.455). Objetivar significa reproduzir 

o conceito de uma imagem, transformar noções, ideias, imagens etc., em coisas concretas, em 

realidade.  

Todavia, na identificação dos processos pelos quais os indivíduos descrevem, 

explicam e compreendem o mundo, devem ser considerados os factos como construções 

sociais, não se podendo desprezar o contexto histórico e social em que estão inseridos. Este 

processo diz respeito à forma como se organizam os elementos constituintes da representação 

e ao percurso através do qual tais elementos adquirem materialidade e se tornam expressões 

de uma realidade pensada como natural. 
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O processo de ancoragem permite transformar o que é estranho em algo de familiar. 

De acordo com Rocha (2014) a ancoragem consiste na aproximação do sujeito ao objecto, 

entre os indivíduos e os membros de determinado grupo a que ele pertence, fortalecendo a 

identidade grupal. Em relação a este processo Vala e Monteiro (2000:472) apontam que numa 

analogia cronológica dir-se-á que a ancoragem precede, por outro, se situa na sequência da 

objectivação. 

Enquanto processo que precede a objetivação, a ancoragem refere-se ao facto de 

qualquer construção ou tratamento de informação exigir pontos de referência: quando um 

sujeito pensa um objeto, o seu universo mental não é, por definição, tábua rasa. Pelo 

contrário, é por referência a experiências e esquemas de pensamentos já estabelecidos que um 

objecto novo pode ser pensado (Vala e Monteiro, 2000). 

Moscovi (1961 citado por Vala et al, 2000: 474) refere que enquanto processo que 

segue a objetivação, o conceito de ancoragem refere-se a função social das representações, a 

sua eficácia social: Se a objetivação explica como os elementos representados de uma teoria 

integram enquanto termos da realidade, a ancoragem permite compreender a forma como eles 

contribuem para exprimir e constituir as relações sociais. A ancoragem não se limita ao 

conteúdo, mas engloba as actividades cognitivas de reconstrução e de remodelação. As 

representações sociais dos estudantes surdos entrevistados, sobre a sua trajectória escolar para 

este estudo, apresentam como objectivações o direito, a comunicação e as projecções de 

futuro. Encontrando-se ancorados ao direito, o direito à educação e a inclusão escolar. 

Por sua vez encontram-se ancorados à comunicação, a falta de professores 

especializados em LSM, as dificuldades de interacção entre surdo-surdo e surdo-ouvinte 

devido a falta de domínio da LSM. E por fim ancorados às projecções de futuro encontramos 

o desenvolvimento pessoal e profissional, expressos no desejo de futuramente ser professor de 

Língua de Sinais de Moçambique, dar aulas as crianças surdas, constituir família e trabalhar 

em escolas especiais. 

 

3. Metodologia 

A abordagem utilizada no desenvolvimento desta pesquisa é a qualitativa, quanto aos 

seus objectivos é de natureza exploratória e quanto à tipologia apresenta-se como investigação 
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etnográfica. Utilizou-se, para a colecta de dados, a técnica da entrevista semi-estruturada e 

para a análise de dados subsidiou-se à análise de conteúdo combinada com a análise de 

discurso. 

Para reflectir sobre esses aspectos, participaram na pesquisa 04 (quatro) estudantes 

surdos, cujo perfil apresenta-se no quadro abaixo, a frequentar o curso de Licenciatura em 

Língua de Sinais de Moçambique na Universidade Eduardo Mondlane e a selecção desta 

amostra foi por conveniência. 

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados 

Código Idade Sexo Estado civil Causa da Surdez Grau de Surdez Ano de 

frequência da 

Faculdade 

Sujeito1- (S1) 36 F Casada Doença -  

(Nasceu ouvinte) 

Profunda 2 

Sujeito 2- (S2)   - F União de facto Doença -  

(Nasceu ouvinte) 

Profunda 2 

Sujeito 3-(S3) 36 M União de facto Doença -  

(Nasceu ouvinte) 

Profunda 4 

Sujeito 4- (S4) 27 M Solteiro Doença – Malária 

(Nasceu ouvinte) 

Profunda 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Para a colecta de dados recorreu-se à pesquisa bibliográfica e a análise documental. 

Aliadas a esses procedimentos subsidiámo-nos à técnica da entrevista do tipo semi-

estruturada. Para a análise de dados adoptou-se a análise de conteúdo, seguindo as orientações 

de Bardin (2006), observando as diferentes fases que devem ser observadas na sua 

organização: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação. 

 

4. Estudantes surdos da FACED e representação social sobre sua trajectória escolar 

Com o apoio da técnica da análise de conteúdo, após leitura flutuante dos dados 

colectados nas entrevistas, procuramos compreender o tema central de cada etapa, assim 

foram estabelecidas três categorias temáticas: direitos, comunicação, e projecções do futuro. 

A reflexão feita paralelamente à investigação das categorias de análise identificadas, permitiu-

nos reconhecer representações sociais recorrentes e específicas, a partir de cada uma delas.  
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Ao analisarmos as representações sociais dos estudantes surdos entrevistados, 

percebemos que as palavras inclusão escolar, comunicação, professores especializados em 

língua de sinais configuravam o Núcleo Central, descrito por Machado (2010) como sendo os 

elementos mais estáveis, apontados como mais importantes e mais frequentes pelos sujeitos e 

que dificilmente mudam, pois estão arreigados no ser e na sua cultura, e são responsáveis por 

produzir sentidos às representações. Verificou-se que as palavras reprovação, invisibilidade, 

denúncia, segregação, e descriminação, aparecem como uma possível evocação de atribuição 

à escola, e não ao estudante. Os estudantes acreditam que a escola tem o papel central para 

minimizar-se as barreiras por ela impostas e assim criarem-se novos sentidos para a trajectória 

escolar.  

Constatamos ainda que as representações sociais elaboradas por meio das ancoragens 

apresentam uma relação directa com esses elementos reveladores de novos sentidos. As 

dificuldades na comunicação, principal obstáculo enfrentado pelos estudantes surdos durante 

a sua trajectória, são objectivadas por sérias dificuldades para perceber a matéria, comunicar 

com os professores e colegas ouvintes, e também denuncia a falta de capacitação de 

professores em Língua de Sinais e em técnicas para ensino de alunos Surdos. Moscovici 

(2011) citado em Gonçalves (2016:36) aponta que as pessoas e grupos, a todo o momento, 

criam e elaboram representações sobre a comunicação e dessa forma, se evidencia que uma 

representação não é construída por um indivíduo isolado. Para o autor, a partir do momento 

em que elas são criadas, logo adquirem “vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 

repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem”.  

A falta de capacitação e uso de técnicas de ensino para alunos surdos obrigou os 

estudantes a criarem estratégias para perceber os conteúdos abordados na sala de aulas, 

construindo redes de apoio que auxiliassem na interpretação das palavras de difícil 

compreensão, evidenciando o que Dias (2009) disignou trabalho extra classe em sua pesquisa 

sobre a trajectória escolar. Contudo, estes estudos foram mais solitários, pois o número de 

pessoas dispostas a ajudá-los se resumia na família, amigos, e outros estudantes surdos que já 

dominavam a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. Pôde se verificar ainda, que a 

trajectória escolar dos estudantes surdos leva-lhes a pensar em projectos de vida que possam 
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marcar um novo momento da educação e de serem protagonistas de suas vidas por meio das 

suas escolhas profissionais. 

Os projectos de vida, segundo Nascimento (2013), se definem como aspirações, 

desejos de realizações com intuito de desvelar uma visão de acontecimentos vindouros. 

Pensar nas projecções a posterior, enquanto futuro a se consolidar, é possível porque a todo o 

momento os sujeitos se relacionam com os outros e interagem com o mundo em constante 

movimento social e cultural. Sendo assim, é, portanto, “constituído por um conjunto de 

aspectos que estruturam o campo psicossocial”. O quadro abaixo sistematiza a análise acima 

apresentada. 

Quadro 2: Representações sociais dos estudantes surdos da FACED sobre a sua 

trajectória escolar 
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Fonte: Elaborado pela Autora (2021). 
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No quadro 2 apresentamos os resultados obtidos para as três categorias definidas a 

partir da análise feita as entrevistas. As representações sociais dos estudantes surdos da 

faculdade de educação sobre a sua trajectória escolar foram reveladas por representações 

sociais elaboradas por meio das objectivações que se concretizam sob a forma de direitos, 

comunicação e projecções do futuro.  

Os discursos dos estudantes, referentes à categoria dos direitos, levaram às 

subcategorias referentes ao direito à educação e a inclusão escolar que por sua vez originaram 

as temáticas reprovações, invisibilidade, denúncias, segregação, descriminação, realização 

académica, e a busca de alternativas de aprendizagem. 

As denúncias apreendidas na trajectória escolar dos estudantes apresentam-se com 

maior frequência no Ensino Geral o que significa que nestes níveis de ensino há as maiores 

dificuldades enfrentadas pelos alunos surdos. Dessa subcategoria o que aparece em comum 

para todos os entrevistados são as reprovações sistemáticas e a invisibilidade destes por parte 

do sistema educacional. Encontramos ancorado à comunicação a falta de professores 

especializados em língua de sinais de Moçambique e a comunidade surda descritas em 

discursos que evidenciam as dificuldades na interação surdo-surdo e surdo-ouvinte. 

Souza (2018) em sua dissertação intitulada “Trajectória escolar de pessoas com 

deficiência até a educação superior: análise das condições familiares e escolares” refere-se a 

necessidade de formação de professores, para que estes se estejam capacitados assim como a 

disponibilização dos recursos necessários para cada tipo de necessidade, apontando que uma 

das lacunas na educação de surdos é a restrição à comunicação, pois o mundo é 

predominantemente ouvinte. Contudo, entendendo que a educação é um direito e para que 

este direito se efective a acessibilidade à comunicação é uma necessidade a ser atendida. 

As diferentes vivências no processo escolar levam os estudantes surdos a pensar em 

escolhas futuras a nível profissional e familiar, ancoradas no desejo de serem professores de 

Língua de Sinais, trabalhar em escolas especiais, formar família e cuidar da educação dos 

filhos. A escolha pela educação possivelmente esteja relacionada às ajudas voltadas aos seus 

pares ou as condições de acessibilidade à comunicação. 
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5. Considerações finais 

A representação como uma visão funcional do mundo permite ao indivíduo ou grupo 

dar um sentido às suas condutas e compreender a realidade por meio de seu próprio sistema 

de referências, constituindo um conjunto de informações, crenças, atitudes e opiniões acerca 

de um dado objecto. 

Na análise realizada, com recurso aos discursos das entrevistas, foi possível observar 

que os elementos que constituem a trajectória escolar dos estudantes surdos da Faculdade de 

Educação são: os direitos, os processos de comunicação, e as projecções de futuro. Nessa 

direcção, as objectivações se tornaram o caminho que leva a familiaridade do que ocorreu 

acerca da trajectória escolar destes estudantes. 

Esse caminho imagético (objectivações) deu sentido às ancoragens, construídas de 

experiências vivenciadas, isto é, das significações do senso comum acerca desse objecto 

social que revela o “enraizamento no sistema de pensamento, e explicações pela qual as 

informações novas são integradas e transformadas no conjunto dos conhecimentos 

socialmente estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis para interpretar 

o real” (Jodelet, 2005, p.48). 

O campo simbólico e imagético destacado nas interlocuções dos sujeitos (Surdos 

Universitários) sobre o objecto (Trajectória Escolar) possibilitaram estabelecer um conjunto 

de “Sinais” reveladores dos discursos (construção selectiva) que sistematizam o pensamento 

comum desse grupo social. Os elementos revelados na trajectória escolar dos estudantes 

surdos, levaram-nos a ancorar em Representações Sociais voltadas para o direito à educação, 

inclusão escolar, professores especializados em LSM, comunidade surda, desenvolvimento 

pessoal e profissional, e desenvolvimento familiar. Assim, essa organização determinou as 

Representações Sociais dos estudantes surdos da Faculdade de Educação sobre a sua 

trajectória escolar. 
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Resumo 

O presente estudo visa abordar discussões sobre alguns desafios que os professores enfrentam 

no exercício da profissão ao se deparar com a diversidade presente na sala de aula, no 

contexto da inclusão. E os professores devem saber agir diante da diversidade, e é 

fundamental formar para a inclusão que deve ser um processo contínuo, complexo. Educar 

sob o paradigma da inclusão redunda em assumir e respeitar, a diversidade, defendendo um 

ambiente educativo em que todos os estudantes e professores reconheçam as diferenças. 

Podemos. Ressaltar que a diversidade e inclusão são condições sine qua non para que se 

efectue o ensino-aprendizagem. Este estudo cingiu-se na metodologia qualitativa baseado na 

pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que é pertinente, uma efectiva preparação de 

profissionais de educação, e que revejam e reflictam, algumas práticas pedagógicas, com vista 

a estimular o ensino-aprendizagem, implementando mudanças com vista a desenvolverem 

prática inclusiva, ou seja, que a inclusão possa ser considerada, num ambiente educacional, no 

respeito às diferenças, de modo a compreender que somos todos permeados pela diversidade. 

Palavras-chave: Diversidade, Inclusão, ensino-aprendizagem. 

 
Abstract  

The present study aims to address discussions about some challenges that teachers face in the 

exercise of the profession when faced with the diversity present in the classroom, in the 

context of inclusion. And teachers must know how to act in the face of diversity, and it is 

essential to train for inclusion, which must be a continuous, complex process. Educating 

under the paradigm of inclusion means accepting and respecting diversity, defending an 

educational environment in which all students and teachers recognize differences. We can. 

Emphasize that diversity and inclusion are sine qua non conditions for teaching and learning 

to take place. This study was limited to a qualitative methodology based on bibliographic 

research. The results indicate that an effective preparation of education professionals is 

relevant, and that they review and reflect on some pedagogical practices, in order to stimulate 

teaching-learning, implementing changes with a view to developing inclusive practice, that is, 
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Educação pela mesma Universidade. 
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that inclusion can be considered, in an educational environment, with respect for differences, 

in order to understand that we are all permeated by diversity. 

Keywords: Diversity, Inclusion, teaching-learning. 

 

Introdução 

O crescimento do discurso da inclusão e diversidade, motiva o surgimento na 

sociedade de uma escola, mais aberta, que abraça às diferenças tornando o espaço escolar 

mais colorido e rico em aprendizagem. Sendo a escola um dos espaços mais representativos 

da sociedade, no que diz respeito diversidade, é primordial a consideração a esta realidade 

parte das instituições sociais, em especial as instituições educativas.  

A relevância deste artigo está justamente em estudar os pressupostos da diversidade no 

ensino aprendizagem, onde o professor é o elemento chave no que concerne à inclusão, nossa 

escola é bastante clássica, e precisa sair deste paradigma; respeitando, e incluindo as 

diferenças. A escola como um lugar social e democrático, de direitos tem o compromisso e a 

responsabilidade de reconhecer a diversidade e desta forma, constitui-se num dos princípios 

básicos da educação actual. Desta forma surge a seguinte pergunta de pesquisa: como é que 

os professores podem lidar com a diversidade e inclusão, no processo de ensino-

aprendizagem? 

O presente artigo e tem como tema Diversidade, Inclusão no contexto de Ensino-

Aprendizagem. E tem como objectivo geral compreender a diversidade e, formas ou 

estratégias de ensino-aprendizagem. E tem como objectivo específico explicar como é que a 

questão da problemática da diversidade no contexto escolar.  

 

Revisão da literatura  

Conceito de diversidade 

O termo “diversidade” designa a qualidade ou condição do que é diferente. Existem 

diferenças de opiniões, de costumes, de comportamento, de valores, de sexo. Pode ser 

definida como o conjunto de diferenças e de valores entre os indivíduos da sociedade, de 

acordo com costa (2015). Prado (2011) menciona que quando falamos sobre a diversidade em 
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educação nos retemos a ideia de dar oportunidades a todos os alunos ao acesso e permanência 

na escola, com as mesmas igualdades de condições, respeitando as diferenças.  

Thomas (1991) citado por Falcão (2007, p21) advoga que, a diversidade é uma forma 

de incluir a todos, não procurando definir raça ou género, mas sim inclui a forma de vida, 

origem geográfica, tempo de serviço entre outras, como refere: 

A diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. 

Estende-se à idade, história pessoal e corporativa, formação educacional, 

função e personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem 

geográfica, tempo de serviço na organização, status de privilégio ou de não-

privilégio e administração ou não-administração. 

Morin (2000) aprofunda a questão da diversidade e trata-a no binômio 

unidade/diversidade que caracteriza a existência do homem e do mundo. Podemos falar de 

diversidade no indivíduo em função de suas particularidades, no jogo da unidade/diversidade 

apontada por ele. A diversidade está no ontológico humano. Não está apenas nos traços 

psicológicos, culturais, sociais do ser humano, por isso: 

Existe também diversidade propriamente biológicas no seio da unidade 

humana; não apenas existe unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, 

intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades têm princípios 

geradores ou organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os 

princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é 

compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade (Morin, 

2000, p. 55). 

 

A diversidade nasce da diferença e dela se alimenta. Em relação a este aspecto há algo 

sutil, mas de grande impacto nas pessoas que é a forma como a escola contribui para aumentar 

as diferenças culturais. É no campo da cultura, do ensinar e do aprender que aparecem os 

resultados da escola. 

 

Conceito de inclusão  

Para Montoan (1988) citado por Prado (2017, p.24), a “inclusão é o privilégio de 

conviver com as diferenças. Na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição 

que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças “a inclusão é o privilégio de conviver 

com as diferenças, onde os professores e alunos, aprendem a respeitar as diferenças. E de 

acordo com Carvalho (2013), citado por Santos (2008), entende que a escola inclusiva é 
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aquela escola que inclui a todos, que reconhece a diversidade e não tem preconceito, contra as 

diferenças e, que procura atender às necessidades de cada um, promovendo a aprendizagem.  

Deste modo Haddad, (2008), citado por Santos (2008, p. s/p) afirma que “o benefício 

da inclusão não é apenas para as crianças com deficiência, é efectivamente para toda a 

comunidade, porque o ambiente escolar sofre um impacto no sentido de cidadania, de 

diversidade e do aprendizado”. Para ele, a inclusão traz um benefício, não somente para as 

crianças com deficiência, mas inclui toda a comunidade. 

Conceito de ensino-aprendizagem 

Ensino-aprendizagem são processos intimamente ligados, pois correspondem às 

actividades fundamentais que ocorrem, dentro de um ambiente ou sistema educacional de 

modo sistemático, planejado, deliberado no entender de Prado (2017). Corroborando, Libâneo 

(1994, p.86-87) afirma que o “ensino-aprendizagem são duas facetas do mesmo processo. o 

professor planeja, dirige e controla, o processo, o de ensino, tendo em vista estimular e 

suscitar a actividade própria dos alunos para a aprendizagem”. O autor sustenta que o 

ensino-aprendizagem constitue dois mecanismos no mesmo processo, no qual o professor 

procura estimular a actividade dos alunos com vista a aprendizagem.  

E como ressalta Piletti (2004), há uma relação intrínseca entre o ensino-aprendizagem, 

não há ensino se não há aprendizagem, é necessário conhecer o fenómeno sobre o qual o 

ensino actua, que é a aprendizagem, e o ensino existe na medida que procura motivar a 

aprendizagem, de forma a orientá-la, e dirigi-la.  

A escola face à diversidade: perspectivas da inclusão no ensino-aprendizagem 

Pensar num sistema educacional inclusivo, não significa estarmos nos referindo 

apenas a inclusão de alunos com necessidades especiais, mais sim num conjunto imenso de 

diferenças que habitam as instituições de ensino. A escola confronta-se nos dias de hoje com 

múltiplas diversidades que representam, no entender de muitos especialistas, um dos 

principais desafios da instituição escolar. 

Os alunos advindos dos mais diferentes ambientes, com culturas e experiências de 

vida diferenciadas, necessitam ser acolhidos, respeitados e educados da mesma maneira, sem 

nenhuma distinção. Nesse contexto, surge a necessidade por parte dos agentes educativos a 
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uma reflexão sobre a diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar, ou seja, pensar na 

construção de espaços de diálogo, na qual as diferenças se complementem e não sejam 

factores de exclusão. E aqui cabe nos bem o papel do professor como agente prioritário para a 

construção de uma educação igualitária, ou seja, inclusiva, desta forma:  

À educação escolar exige-se que saiba lidar quotidianamente com estas 

diversidades se efectivamente pretende garantir a equidade e a qualidade das 

aprendizagens das crianças e dos jovens que a frequentam. Importa ponderar 

se é possível a uma escola relativamente isolada, inteiramente baseada no 

trabalho de professores e alunos, vencer tamanhos desafios (Miguéns, 2008, 

p.10). 

De acordo com Zampieri; et al (2008, p.4) citado por Gonçalves (s/d, p. 22531) 

“temos convicção de que o professor é uma peça muito importante no conjunto que 

movimenta todo o sistema educacional”. E por isso há necessidade do professor estar 

preparado para actuação significativa com seu alunado, pois é ele que irá organizar a sala de 

aula, guiará e orientará as actividades dos alunos durante o processo de aprendizagem para a 

aquisição de saberes e competências. Pois quando se fala em trabalhar com a inclusão requer-

se alguns aspectos, como:  

 Maturidade do profissional em busca de um trabalho efectivo, de uma vivência para a construção do 

conhecimento; 

 Capacidade de desenvolver recursos próprios para lidar com a frustração de estar limitado quanto às 

possibilidades;  

 Conhecer o aluno para educá-lo; 

 Conhecer como aprende para ensiná-lo;  

 Saber quais aprendizagens estão construídas nesse sujeito; 

 Saber quais marcas estão definindo suas escolhas;  

 Estar disposto a vincular-se ao sujeito; 

 Ter possibilidade para o vínculo afectivo;  

 Ter disponibilidade para aceitação do outro em sua maneira de ser (Santos, 2004, citado por 

Gonçalves, s/d, p.22531). 

 

Deste modo, é necessário desenvolver práticas pedagógicas que tenham como 

princípio a inclusão plena de todos os alunos ainda é um desafio, já que muitos profissionais 

se recusam a realizar essa actividade ou sentem dificuldade em lidar com essa questão. De 

acordo com Alves (2012, p.35) “ao que parece o medo dos professores está ligado à ausência 

do conhecimento necessário para lidar com as limitações, o que gera, no professor, resistência 

ou rejeição em relação à inclusão”.  
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Ainda na mesma linha de pensamento Pimentel (2012) (idem, p.35) discute que, “por 

não saber o que fazer e nem como actuar, alguns docentes, em sua impotência, acabam por 

sugerir, através de palavras ou acções, que não conseguem lidar com a diferença e que, 

portanto, é mais produtiva a retirada dos estudantes daquele espaço escolar”. Portanto, não se 

pode negar o facto de que se deve haver uma formação específica para os professores, sendo 

esse processo imprescindível ao atendimento das especificidades, assim como singularidades 

dos educandos. Sendo assim, é necessária a formação inicial, assim como, a formação 

continuada entre todos os profissionais de ensino. 

De acordo com Martins (2012), a formação dos profissionais de ensino, porém, de 

maneira geral, não se esgota na fase inicial, por melhor que esta se tenha processado. Para 

aprimorar a qualidade de ensino ministrado pelos profissionais de ensino em geral, nas 

escolas regulares, atenção especial deve ser atribuída também à sua formação continuada. 

Nessa perspectiva, essa formação continuada contribui para possibilidade das condições de 

reflexão por parte dos docentes sobre a sua prática educativa, de forma a melhorar a actuação 

com as diferenças que se fazem presentes na sala de aula. Dessa forma, a formação 

permanente constitui um dos factores imprescindíveis para que os educadores possam actuar 

de maneira ampla, oferecendo condições de atendimento educacional que sejam adequados a 

cada educando.  

Todavia, infelizmente verificamos ainda a falta de inclusão como um simples espaço 

de socialização. Observamos que, na educação inclusiva, principalmente no que se refere à 

inclusão de alunos com deficiências, ou mesmo sem deficiência há uma proposta que traz um 

professor formado e experiente em educação especial para sala de aula. Por meio da sua acção 

educativa, os profissionais de ensino regular, nos diversos níveis, devem buscar atender de 

maneira adequada à diversidade do aluno, por isso:  

“Essa acção, igualmente, deve se pautar no respeito e no convívio com as 

diferenças, preparando os educandos para uma sociedade mais justa e 

solidária, contrária a todos os tipos de discriminação. Os professores 

precisam tratar das relações entre os alunos. Formar crianças para o convívio 

com as diferenças” (Zoía, 2006, citado por Miranda & Filho, 2012, p.33). 

A inclusão escolar traz em si um novo paradigma de educação, sendo assim, torna-se 

imprescindível que a formação dos professores também seja direccionada nesta perspectiva. 

No novo perfil, espera-se que o professor seja capaz de compreender e praticar a diversidade e 
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esteja aberto a práticas inovadoras, e motivadoras. Deve aprimorar conhecimentos sobre 

melhor lidar com as características individuais (habilidades, necessidades, interesses, 

experiências, etc.) de cada aluno, a fim de planejar aulas que levem em conta tais informações 

e necessidades (Alves, 2012).  

Muitos dos graves problemas relacionados à injustiça, à desigualdade social, seriam 

amenizados se a sociedade pautasse pela ética da complexidade que visa a diversidade, 

inclusão de diferentes campos de saberes. Nesta senda, a diversidade social, cultural, 

económico e nacional são factores para o nosso crescimento e não motivos para gerar actos de 

violência à escala mundial, Zuben (2010) 

(…) ressalta que essa questão como sendo dos maiores desafios educacionais: 

começamos a entender, no final do seculo XX, que a variedade de culturas é 

a expressão incrível das capacidades mais profundas de diferenciação, de 

subjectividade e de comunhão que o universo oferece a nossa espécie. Nosso 

formidável desafio educacional é pensar uma comunidade mundial que 

respeite a diversidade dos povos de forma não dominadora e igualitária, e ir 

em sua direcção. Esse é um dos maiores desafios educacionais que 

enfrentamos no mundo de hoje, deveríamos lutar, em âmbito planetário de 

envolvimento de nossa espécie. Por uma comunidade que mantenha sua 

coesão sem entrar em colapso e sem apagar a diversidade (idem, p.141). 

Seguindo a perspectiva defendida acima, a educação deve promover o reconhecimento 

universal da alteridade, o qual corresponde ao senso de comunidade num contexto de 

diversidade, pelo que ela deve apontar para a comunhão universal dos seres humanos uns com 

os outros e com a natureza. A mudança central ocorre através dos meios educacionais, lidando 

de uma maneira que incentive o senso de respeito, de reverência em relação ao outro, ao 

diferente.  

Para Haddad (2008) o benefício da inclusão não é apenas para crianças com 

deficiência, é efectivamente para toda a comunidade, porque o ambiente escolar sofre um 

impacto no sentido da cidadania, da diversidade e do aprendizado. E na mesma linha de 

pensamento Mantoan (2005), se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente 

que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre 

de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. A educação inclusiva visa 

desenvolver valores educacionais e metodologias que permitam desenvolver as diferenças 

através do aprender em conjunto, buscando a remoção de barreiras na aprendizagem e 

promovendo a aprendizagem de todos.  
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Todavia, à escola cabe a responsabilidade em atender as diferenças, considerando que 

para haja qualidade na educação é necessário assegurar uma educação que se preocupe em 

atender a diversidade, é fundamental que o sistema educacional prime por uma educação para 

todos, onde o enfoque seja dado às diferenças existentes dentro da escola. Uma tarefa nada 

fácil, que exige transformações acerca do sistema como um todo e mudanças significativas no 

olhar da escola, pensando a adaptação do contexto escolar ao aluno.  

É relevante expor que a formação inicial é um importante momento na formação 

docente, pois é nesse período que o futuro professor tem a possibilidade de se familiarizar 

com conhecimentos de situações que provavelmente enfrenta ou enfrentará no seu fazer 

pedagógico. Somente esta formação não será suficiente para o desenvolvimento de 

competências que garantam o sucesso de uma prática pedagógica que contemple princípios 

inclusivos. Tais competências para uma gestão inclusiva só poderão ser adquiridas por meio 

de uma formação continuada, reflexiva e colectiva.  

 

Metodologia  

Como procedimentos metodológicos para realização desse artigo foram utilizados uma 

série de procedimentos, a saber: primeiramente um levantamento bibliográfico, buscando 

oferecer um suporte teórico consistente para a elaboração do artigo, constituído 

principalmente de livros, revistas, artigos científicos, dissertações e teses. E apresenta uma 

abordagem qualitativa, que é aquela, em que o investigador procura fazer alegações do 

conhecimento baseando-se em perspectivas construtivistas (significados múltiplos de 

experiências individuais, com objectivo de desenvolver uma teoria), usa estratégias de 

investigação como narrativas, fenomenológicas, estudos baseados em teorias embasadas na 

realidade (Creswell, 2007).  

Apresentação e discussão dos resultados  

Feitas as abordagens em torno do nosso tema constatamos que a diversidade é vista 

como factor essencial para garantir a inclusão, estes termos conciliam-se, promovendo a 

igualdade de oportunidades e enfrentar o preconceito discriminação e violência especialmente 

no que se refere a questões de género. Não podemos olhar para a inclusão somente para as 

pessoas com necessidades especiais, mas em todos os contextos.  
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Os resultados alcançados mostram que todos devemos estar envolvidos em 

comprometimento na luta de uma construção de uma escola inclusiva comprometida com a 

diversidade, envolvido num diálogo, solidariedade. Essa luta deve procurar dar vozes aos 

diferentes. Tendo como resposta da primeira pergunta de pesquisa é necessário que os 

professores lidem com a diversidade e inclusão, no processo de ensino-aprendizagem na 

diversidade baseando-se numa prática pedagógica que valoriza a diversidade e que a mesma 

(prática) respeite e promove a inclusão.   

Os agentes educacionais, devem procurar modificar e redimensionar as suas práticas 

profissionais, para acções mais igualitárias, isto é, não se posicionarem efectivamente como 

responsáveis pelo acto de educar, valorizando o trabalho em prol de uma escola diversa e 

inclusiva, considerando a formação contínua dos professores como um caminho importante 

para a construção de uma escola aberta à diversidade educacional e inclusiva. Aliado a isso, 

“a educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre a diversidade da 

espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da 

interdependência entre todos os seres humanos do planeta” (Delors, 1998, p. 98). 

Neste contexto, urge a necessidade de reflectir sobre a diversidade, o que requer a 

compreensão de que somos todos diversos e que ao nos dispormos a conviver com as 

individualidades, encontramos uma forma de nos tornar mais humanos. Reconhecemos as 

limitações na abordagem do conceito, porém o que é consensual, é de que no universo 

escolar, é necessário que sejamos capazes de incluir todas as formas de ser e de viver (Seger, 

& Luft, 2016). É necessário que a escola seja reconhecida como lugar da diversidade, pois é 

um espaço complexo, permeado por vivências, experiências, culturas, que levadas em 

consideração. 

Assim, necessitamos de uma nova escola que aprenda a reflectir criticamente e a 

pesquisar. Uma escola que não tenha medo de se arriscar, com coragem suficiente para criar e 

questionar o que está estabelecido, em busca de rumos inovadores, e em resposta às 

necessidades de inclusão. O homem ocidental possui uma imensa dificuldade de conviver 

com a diferença. 

E nesta busca de respostas para atender à diversidade, o processo pedagógico fica, 

com certeza, mais rico, propiciando uma melhor qualidade de educação para todos. É dessa 
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forma que todos se beneficiam da educação inclusiva, que todos se enriquecem: alunos, 

professores, família e comunidade (Carvalho, 1999). 

Por isso, a escola deve constituir um espaço primordial para se oportunizar a 

integração e melhor convivência entre os alunos, os professores e possibilita o acesso aos bens 

culturais. Portanto é preciso que a escola busque trabalhar de forma democrática, oferecendo 

oportunidades de uma vida melhor para todos, independentemente da condição social, 

económica, raça, religião, sexo, etc. Todos os alunos têm direito de estarem na escola, 

aprendendo e participando, sem ser discriminado ou ter que enfrentar algum tipo de 

preconceito por motivo algum. 

Neste contexto, as escolas devem assumir seu papel e suas acções pedagógicas para 

garantir aos alunos o seu direito, fazendo com que a sociedade valorize a diversidade humana. 

Assim, será possível se fazer uma verdadeira educação inclusiva, de modo que haja ensino e 

aprendizagem. O propósito da escola inclusiva é fazer a diferença. Aceitar todos, cada um no 

seu jeito especial de ser, aprender, ler, escrever, etc.   

É o reconhecimento pela diversidade e a inclusão que devem ser vivenciados no 

ambiente escolar, a escuta, o cuidado com o outro. Atitude generosa, e comprometida com o 

outro, acção altruísta, ou seja, uma acção para atender às necessidades do outro. Noutra 

vertente, Mazula (2012) defende que a nossa sociedade moçambicana é complexa e 

multicultural, e deve educar as crianças a pautarem pela diversidade, cooperação, respeito e 

pela solidariedade, por isso, salienta que:  

Que a criança vai descobrindo que a sociedade moçambicana é 

estruturalmente complexa e diversificada na sua composição; aprende que 

essa diversidade cultural é que faz a nação moçambicana. A criança 

moçambicana começa assim a crescer na cidadania multicultural: a perceber 

que a moçambicanidade não se define pelas configurações tribais, étnicas ou 

raciais, mas pela capacidade cidadã de convivência multicultural, de 

cooperação, de solidariedade e de comunhão do destino de realizar uma 

sociedade harmoniosa, próspera e pacífica, como preconiza a Agenda 2025 

(Mazula, 2012, p.90). 

 

A escola está-se tornando um lugar diferente e mesmo que não demonstre tantas 

mudanças depois da Pandemia de 2019, é certo que desvios à racionalidade cartesiana 

surgirão com potencial de serem fortalecidos. Assim, tornou-se urgente investir em educação 

que provoque forma de pensamento capaz de analisar problemas e conflitos em diferentes 
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domínios, habilidade de antecipar, compreender e avaliar futuros próximos, negociar normas 

e valores impostos, desenvolver colectivamente acções inovadoras, colaborar, compreender, 

respeitar, sensibilizar-se e lidar com conflitos ambientais e sociais que surjam (Berg et al., 

2020). 

Para Niquice (2018), Moçambique vive situações críticas em vários domínios da vida 

social, política, económica, cultural. Entre alguns males de que enfermam a sociedade 

moçambicana, estão problemas de segurança pública, fenómenos de linchamento, 

marginalidade e delinquência juvenil, acidentes rodoviários, designadamente atropelamentos, 

violência doméstica e bullying nas escolas, etc. Doravante, a ética da complexidade olha a 

unidade planetária na diversidade, no respeito ao próximo, ao mesmo tempo, a diferença, e a 

identidade, desenvolver o sentimento da solidariedade.  

Por isso, Morin (2000) afirma que a ética da complexidade humana deve assumir a 

missão de trabalhar para a humanização da humanidade, num processo em que professores, 

alunos e toda a equipe educacional, juntos poderão alcançar a unidade planetária na 

diversidade, respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença, e a identidade quanto a si 

mesmo, desenvolver o sentimento da solidariedade.  

Nota-se que a sociedade contemporânea se tem caracterizado, no contexto da 

globalização mundial, pelo acentuando crescimento do desemprego, do subemprego, 

aumentando assim o exército industrial de reserva, tendo como consequência o crescimento 

da exclusão social, económica, política e cultural. 

 

Conclusão  

Depois das nossas abordagens, podemos concluir que o conceito de diversidade em 

diferentes práticas educativas, apontam um modo de pensar a diversidade na educação a partir 

do conteúdo, que se trabalhe no cotidiano, buscando a crítica aos conhecimentos e práticas 

que hierarquizam o que é diferente, e as iniciativas de inclusão ainda são extremamente 

estáticas. Há uma dificuldade enorme em tratarmos as diversidades e bem sabemos que nossa 

sociedade é complexa.  

É necessário que a escola seja reconhecida como lugar da diversidade, pois é um 

espaço complexo, permeado por vivências, experiências, culturas, que levadas em 
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consideração. Necessitamos de uma nova escola que aprenda a reflectir criticamente e a 

pesquisar como afirma: Bourdoukan (2007, p.26), citado por Seger e Luft (2016, p.33)  

Talvez a grande dificuldade atual da humanidade esteja em entender que, ser 

humano é entender que a diversidade leva à unidade, que a unidade leva à 

solidariedade, que a solidariedade leva à igualdade, que a igualdade leva à 

liberdade, que a liberdade leva à diversidade. 

É neste contexto que um dos desafios da humanidade é o conhecimento da 

diversidade, solidariedade, igualdade, e da liberdade. O respeito aos valores individuais 

garante a cada pessoa a possibilidade de reconhecer o outro como ser único e permite a 

possibilidade de convivência harmoniosa entre as pessoas que são diferentes, pensam de 

modo diverso, têm formações díspares, uma vez que o respeito ao outro terá mais valor que as 

questões individuais. 

Pensar numa escola inclusiva remete-nos primeiramente pensar que todos os sujeitos 

envolvidos nessa situação (professores, gestores e funcionários) necessitam caminhar juntos 

para uma mesma direcção, ou seja, é preciso que todas as crianças tenham um ensino de 

qualidade, pois o processo de inclusão não é apenas o aluno ter acesso à educação, mais que 

nesse processo o educando possa vislumbrar condições reais de aprendizagem. E nesse 

contexto o professor deve estar comprometido com a educação desse aluno, o professor 

precisa enxergar no educando suas habilidades e potencialidades, estimulá-lo a perceber que 

suas capacidades podem ser desenvolvidas ao máximo. 

Diante disso, espera-se que o aluno aprenda não só o que o professor ensina, mas 

também que construa conhecimentos próprios de acordo com suas possibilidades de 

aprendizagem. Além disso, para que o trabalho educacional seja desenvolvimento com êxito a 

formação inicial e continuada é extremamente necessária e esta precisa desenvolver nos 

docentes para além do respeito, a compreensão da diversidade.  

Deve-se fomentar o reconhecimento das diferenças no contexto escolar, assegurar e 

promover uma educação de qualidade para todos, além de repensar a prática profissional dos 

professores. Constatamos que as mazelas do mundo contemporâneo são várias, tais como a 

exclusão social, a pobreza, o desemprego acentuado, pelo que esta realidade dura e selvagem 

provoca, por conseguinte, outras mazelas, como: a desestruturação das famílias, prostituição, 
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tráfico e consumo de drogas, vendas de órgãos humanos, pobreza, desemprego acentuado, 

corrupção. 

A escola tem o compromisso de desenvolver nos alunos de forma igualitária uma 

escala de valores e sentimentos capazes de conduzirem o processo de aprendizagem inclusive 

de viver com os outros, educar para alteridade, respeitando o outro e suas diferenças, que 

venham garantir as qualidades e habilidades necessárias para o melhor viver e conviver com a 

diversidade na sala de aula. E Para Castiano, Ngoenha e Guro (2012), o problema de “Viver 

Juntos” implica que reconheçamos no “Outro” a possibilidade de enriquecer-nos de forma 

recíproca com os valores mútuos. 

Não perdendo de vista que a condição de convivência com a diferença é o 

reconhecimento da própria diferença nas relações quotidianas da alteridade. A escola poderá 

formar os seus alunos, para que possam interagir com o mundo, na perspectiva de distinguir o 

mais correcto, o mais justo, de fazer a diferença diante do que poderia ser feito de melhor. E o 

professor deve trabalhar para esta humanização da humanidade desenvolvendo a ética da 

solidariedade, da compreensão, do respeito à diversidade individual. 
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4. NARRATIVAS SOBRE A ESCOLHA DO MAJOR E MINOR NA 

UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA: O QUE CANDIDATOS E ESTUDANTES 

REVELAM? 

 

António Geltino Monguela10 

 

Resumo 

Em Moçambique assiste-se a um fenómeno de massificação do acesso ao ensino 

superior, o que faz com que, cada vez mais, indivíduos decidam entre várias instituições e 

cursos, as alternativas mais ajustadas para eles, balanceando vários factores pessoais ou 

contextuais. Neste âmbito, este artigo retrata o ensino superior em Moçambique, 

particularmente as dinâmicas de decisão vocacional, com o objectivo de analisar os factores 

de escolha dos cursos, a partir das narrativas de candidatos e estudantes da Universidade 

Pedagógica. Com base numa pesquisa exploratória, qualitativa e de campo, corporizam-se as 

experiências de 10 candidatos e 20 estudantes da Universidade Pedagógica que, em 

entrevistas, expõem os factores de escolha dos cursos major e minor, componentes 

curriculares desta universidade. A análise de dados conduziu à exploração de categorias 

“factores intrínsecos versus factores extrínsecos” e outras categorias que, não tendo sido 

criadas a priori, foram surgindo a partir dos temas dos discursos dos inquiridos. Os resultados 

mostram que candidatos à Universidade Pedagógica procuram ingressar no ensino superior 

sem muitas informações sobre os cursos e sobre si próprios, embora alguns identifiquem em 

si habilidades que lhes proporcionem maior probabilidade de sucesso aos exames de 

admissão, mecanismo fundamental de ingresso; outros discursos revelam que estudantes 

maioritariamente não têm domínio do conceito de major e minor, o que prenuncia decisões ao 

longo da frequência do ensino superior não minuciosas, tal como revelam termos patentes em 

explanações: arrisquei, escolheram para mim, não existia motivação para o curso. Mesmo que 

todos os candidatos valorizem a disponibilidade de serviços de orientação escolar e 

profissional, alguns (mas poucos) estudantes percebem que tais serviços não sejam sempre 

úteis, ou mesmo nunca se revelem importantes. Com base nestas narrativas, este artigo 

termina sugerindo pesquisas descritivas e explicativas, podendo coabitar com intervenção 

vocacional em contextos mais específicos, assegurando a utilidade dos resultados para outras 

instituições de ensino.  

Palavras-chave: narrativas, escolha, cursos, falta de informação, factores extrínsecos  

 

Abstract  

In Mozambique, there is a phenomenon of mass access to higher education, which 

increasingly means that individuals decide between different institutions and courses, the 

most suitable alternatives for them, balancing various personal or contextual factors. In this 

context, this article portrays higher education in Mozambique, particularly the dynamics of 
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vocational decision-making, with the aim of analyzing the factors for choosing courses, based 

on the narratives of candidates and students at the Pedagogical University. Based on 

exploratory, qualitative and field research, the experiences of 10 candidates and 20 students 

from the Pedagogical University are embodied. Data analysis led to the exploration of 

categories “intrinsic factors versus extrinsic factors” and other categories that, not having 

been created before, were emerging from the themes of the respondents' speeches. The results 

show that candidates to the Pedagogical University seek to enter higher education without 

much information about the courses and about themselves, although some identify in 

themselves skills that provide them with a greater probability of success in the entrance 

exams, a fundamental mechanism for entry; other discourses reveal that students mostly do 

not have mastery of the concept of major and minor, which foreshadows non-detailed 

decisions throughout their higher education attendance, as shown in clear terms in 

explanations: I took a risk, they chose for me, there was no motivation for the course. Even 

though all applicants value the availability of educational and career guidance services, some 

(but few) students realize that such services are not always useful, or even never important. 

Based on these narratives, this article ends by suggesting descriptive and explanatory 

research, which can coexist with vocational intervention in more specific contexts, ensuring 

the usefulness of the results for other educational institutions. 

Keywords: narratives, choice, courses, lack of information, extrinsic factors 

 

Introdução 

Em Moçambique assiste-te um aumento progressivo da quantidade de indivíduos com 

acesso ao ensino superior, passando de 6.918 em 1997 para 212.136 em 2017, embora haja 

inferioridade em dados relativos a mulheres e contexto de residência rurais (INE, 1999; INE, 

2019); o universo de estudantes universitários de Moçambique, actualmente escolhe e se 

matricula numa variedade de cursos em 53 instituições entre públicas e privadas (MCTES, 

2021). Com relevância no que diz respeito ao acesso, INE (2019a) mostra que a maioria dos 

estudantes se matrícula em cursos ligados à educação, seguindo-se a área de ciências 

sociais/gestão/direito, no ensino público, mas evidencia-se o contrário no ensino privado, 

embora se destaquem como as duas áreas científicas em que estudantes mais se inscrevem. Na 

mesma fonte, segue-se maior frequência de inscritos na área de engenharias, indústrias e 

construção e, depois, saúde e bem-estar; por fim, cursos ligados a letras e humanidades, à 

agricultura e a serviços são os que menos agregam estudantes.  

Esta diferenciação torna-se importante ao se analisar como resultado dos cursos ou 

áreas científicas mais oferecidas no ensino superior em geral, ou em instituições públicas e 

privadas, mas também pode-se considerar os factores de escolha profissional, como realização 

pessoal, vocação para o curso, o mercado de emprego, o prestígio da instituição e a 
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possibilidade de ascensão financeira (Soares, 2007). Com foco na instituição, Aléssio, 

Domingues e Scarpin (2010) concluem que existem motivos pessoais de forma geral, e uma 

percepção da família, amigos e conhecidos que influi na escolha donde estudar. De forma 

semelhante, apresentam-se evidências de que as oportunidades profissionais, a localização, a 

oferta formativa e prestígio da instituição são apresentados como os factores de escolha dos 

cursos (Ferreira, 2015). Entre o pessoal, social e institucional, julgamos criar-se um amplo 

quadro de análise dos motivos relacionados com a escolha de cursos superiores.  

A literatura sobre a escolha vocacional apresenta uma variedade de discussões, e com 

maior incidência para os factores, a decisão sobre cursos é explicada a partir de vários 

fundamentos (Ferreira, 2015; Saavedra, et al., 2011; Costa, 2017; Santana & Chamon, 2016; 

Terruggi, Cardoso & Camargo, 2019; Macedo, 2019; Macedo, 2021; Gadini, 2020; Faria, 

2013).  

Antes de estudarmos o efeito que qualquer factor apresenta, interessa-nos accionar a 

figura de exploração vocacional, entendida como um constructo norteador que delineia o 

sustento de qualquer decisão consciente de carreira, como integradora entre o indivíduo e a 

sociedade, que também define as principais dimensões da orientação vocacional (Sparta, 

Bardagi, & Teixeira, 2006). Isto se alia ao pensamento de Konigstedt e Taveira (2010), de que 

exploração vocacional define o modo como são representadas as vivências, relação do 

indivíduo com o seu meio, com maior incidência para factores ligados à profissão, carreira, 

implicando a importância do autoconceito como um constructo que resulta da integração de 

factores internos e externos ao indivíduo. Este dualismo de factores que perfaz a essência de 

exploração vocacional estrutura, neste artigo, a análise do que se considera factores 

intrínsecos e factores extrínsecos presentes nas narrações dos candidatos aos exames de 

admissão e dos estudantes inscritos nos cursos universitários.  

Do ponto de vista teórico, impõe-se o reconhecimento da exploração vocacional como 

um processo desenvolvimental, iniciando na infância (crescimento), adolescência 

(exploração), idade adulta (estabelecimento), maturidade (permanência) e velhice (declínio) 

(Super, 1962 citado por Bock, 2006 e Moura, 2004); mas parece necessário o alargamento do 

conceito de exploração que implica entender que as crianças, desde cedo, exploram valores de 

vida e constroem representações de si em interacção com o meio (Oliveira & Taveira, 2016), 

ou mesmo a retomada dos sub-estágios do crescimento (Super, 1990 citado por Oliveira & 
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Taveira, 2012): curiosidade (0-4 anos), fantasia (5-7 anos), interesse (7-10 anos) e capacidade 

(10-14 anos), nos quais crianças mostram preocupação com o futuro, e desenvolvimento de 

acções, ainda que lúdicas, orientadas para o desenvolvimento de certa performance 

relacionada com as competências de trabalho e sucesso profissional. Com isto, justifica-se o 

sentido de exploração vocacional como, não apenas um estágio de desenvolvimento, mas um 

processo básico de desenvolvimento (Taveira, 2001).   

Também, interessa-nos o posicionamento de Vautero, Taveira & Silva (2020), com 

referência à teoria de John Holland, que advoga a decisão vocacional como correlata a perfis 

de personalidade, porque mostram que as bases de uma carreira são desenvolvidas na família, 

quando se apreendem ocupações, oportunidades educacionais, aptidões, interesses, etc. 

Percorrendo, o raciocínio desenvolvimentista, nota-se harmonia entre factores ambientais que 

podem influenciar a escolha de uma profissão com a teoria de Donald Super quando entre os 

seus doze elementos inclui-se o (4) identificação e papel dos modelos, (9) o desenvolvimento 

resulta da interacção, (11) satisfação no trabalho: diferenças individuais, status e papel e (12) 

correlação entre o trabalho e estilo de vida (Pimentel, 2018). Estas duas teorias vislumbram 

elementos que consubstanciam a interacção entre o indivíduo e o meio no desenvolvimento 

vocacional, mas também, é na interacção entre o eu e o mundo que diversos factores criam a 

alternativa óptima de decisão e desenvolvimento de carreira.  

Deste modo, se por um lado as teorias aludidas são classificadas como psicológicas 

(Lamas, 2017), as mesmas não ignoram o papel da família e pares, condições 

socioeconómicas económicas que estruturam, nos termos de Bourdieu e Passerom (1970, 

1992) e Nogueira & Catani (2007), o capital cultural, também relacionado ao capital social e 

capital económico. Actualmente, há pesquisas que se focalizam no estatuto socioeconómico 

como factor preponderante da escolha dos cursos, como assevera Macedo (2019), numa 

pesquisa realizada em contexto do ensino superior brasileiro.  

Vários estudos empíricos mostram o efeito singular ou combinado de factores de 

escolha de cursos, em particular, ou decisão vocacional, em geral, que podem explicar o 

cenário de estudantes universitários moçambicanos. Sobre este ponto é significativo o estudo 

de Carvalho e Taveira (2012) que defende haver evidências de que o meio envolvente (como 

o exemplo da família) é um factor basilar do desenvolvimento vocacional; o estatuto 

socioeconómico, meio étnico de origem e a configuração familiar, incluindo aspectos 
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processuais (encorajamento parental, relação pais-filhos), principalmente no momento de 

implementação das decisões vocacionais, os pais são muito importantes.  

Na mesma linha de conclusões, Vautero et al. (2020) destacam o efeito diferenciado 

entre factores processuais e estruturais da família, e diferenças significativas nas médias de 

alguns factores estruturais da família (como o estatuto socioeconómico) e a decisão de 

carreira. Por exemplo, Faria (2013) conclui que filhos de pais desempregados têm exploração 

negativa do mercado de trabalho e maior indecisão vocacional. Esta condição recapitula as 

chances que o factor condição socioeconómica cria negativa ou positivamente na escolha dos 

cursos.  

Especificamente no contexto pedagógico, enquadram-se as conclusões de Martins e 

Noronha (2010), cujos resultados indicam diferenças estatísticas na adesão a áreas 

curriculares, tomando-se em conta o número de bens, a renda mensal, o curso realizado pelos 

pais e o curso profissional das mães, do mesmo modo que Maffei (2008) observou que havia 

tendências notáveis na selecção de cursos e universidade em função das condições 

socioeconómicas, e que estudantes oriundos de famílias com poucas posses escolhem cursos 

que também conduzem a profissões com baixa renda. Estas conclusões estão conforme o 

trabalho de Costa (2017), de que a classe social não justifica integralmente o destino, mas 

define a tendência de horizontes e possibilidades, chegando a limitar as escolhas possíveis. 

Em forma de sugestão, Macedo (2019) e Macedo (2021) apontam que mulheres de classe 

baixa e universitários, em geral, poderiam suplantar as suas narrativas de “limitação em obter 

o diploma” dentro das escolhas possíveis para realizarem os seus desejos numa perspectiva 

transformadora; fazendo jus ao pensamento de que a esperança é uma variável importante no 

desenvolvimento da carreira em diferentes etapas da vida (Alves, Oliveira, Dias e Teixeira, 

2017).  

O estudo da vinculação aos amigos (adolescentes) pode ser equiparado a familiares: na 

pesquisa de Gamboa, Vieira e Taveira (2010) nota-se que existe efeito da vinculação aos 

amigos nas dimensões instrumentalidade externa, exploração de si próprio, exploração 

intencional e sistemática e stresse relativo ao processo de exploração – variáveis processuais 

das relações interpessoais que explicam a exploração vocacional.  
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Se bem que o género pode pré-configurar-se como elemento prezável no estatuto 

social (e económico), o estudo de Faria, Taveira e Saavedra (2008) mostra que alunas 

apresentam desfavor na visão sobre o mercado de trabalho e importância relativa atribuída aos 

planos de carreira, ambas sobre as crenças associadas à exploração vocacional; mesmo assim, 

o contexto pesquisado apresenta muitas semelhanças quando se testam hipóteses de igualdade 

de género. Entretanto, no estudo de Neiva (2003), aponta-se que raparigas são mais 

independentes e responsáveis do que os rapazes, e estes conhecem mais a realidade 

socioprofissional do que as outras; mais controlo percebido da carreira entre rapazes do que 

raparigas (Taveira, Marques & Oliveira, 2019, p. 72); enfim, diferenças significativas de 

acesso aos cursos em função do género (Saavedra, et al., 2011) ou à instituição privada que 

leccione os cursos desejados (Macedo, 2019).  

Ainda sobre o género, Estreia, Gamboa, Rodrigues e Paixão (2018) estudaram os 

efeitos do suporte parental e auto-eficácia na exploração e decisão de carreira e verificaram, 

por meio de análise de regressão, que o suporte da mãe é mais expressivo na exploração de si 

próprio enquanto o do pai tem efeito significativo na exploração do meio; a auto-eficácia 

prediz a exploração vocacional; isto é correlato a um outro estudo: de facto, a persuasão 

verbal do pai tem um efeito negativo na exploração do meio e na exploração sistemática, 

enquanto a da mãe tem efeito positivo na exploração de si próprio (Rodrigues et al., 2017).  

Segundo Gadini (2020) factores familiares podem ter um efeito positivo ou negativo 

na implementação de decisões vocacionais, dado que, mesmo que não haja variações 

significativas de entre diferentes estatutos socioeconómicos no contexto português (estudado), 

regista-se alterações nos valores de vida, daí que Mota, Taveira e Araújo (2012) apontam a 

necessidade de intervenção vocacional dirigida a diferentes grupos, no seu estudo baseado nos 

estilos de exploração vocacional. No mesmo âmbito, Santos e Loureiro (1998) concluem que 

a relação pais-filhos mais favorável conduz a crenças mais positivas de que a exploração 

vocacional e a utilização de recursos positivos; da mesma forma que, em uma pesquisa 

experimental, Faria (2013a) teve como resultados que nas dimensões Estatuto de Emprego, 

Exploração com locus em Si Próprio/a, Quantidade de Informação e Stresse na Tomada de 

Decisão, há pontuações maiores no grupo experimental. De forma semelhante à família, no 

contexto escolar, Aguillera et al. (2019) constatam relativa superioridade no comportamento 
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exploratório de concluintes quando comparados com iniciantes, com marcos notáveis no 

estágio no qual aqueles participam.  

Os contextos de residência, que se podem associar a variados factores culturais e 

socioeconómicos, são importantes; há evidências de que alunos residindo em posições mais 

do interior apresentam menos confiança à resolução de problemas de transição de carreira 

(Taveira et al., 2019), não só, mas os próprios discursos dos alunos das zonas rurais indicam 

maior interesse apenas por ocupações típicas da zona urbana (Santana & Chamon, 2016), 

associado ao pensamento de que o urbano oferece melhores condições de vida (Chamon & 

Santana, 2018).  

Em Moçambique, o estudo de Chibemo e Canastra (2015) realizado em Sofala, mostra 

que estudantes do ensino superior ingressam sem orientação vocacional, nem existem nas 

instituições gabinetes de apoio psicológico e pedagógico, e isto se coloca como o principal 

desafio para o ensino superior neste país. No mesmo grupo de problemas, Chibemo (2018a) 

elenca a falta de recursos humanos qualificados e recursos financeiros necessários para a 

criação de uma estrutura funcional, o que responderia a problemas estruturais ligados a 

políticas públicas relacionadas à orientação vocacional; e Chibemo (2018b) acrescenta que, 

quanto aos recursos humanos, graduados de Psicologia estariam entre o pessoal mais indicado 

para desenvolver actividades de orientação vocacional, embora Agibo e Melo-Silva (2018) 

conclui ainda haver necessidade de formação do orientador profissional.  

Do ponto de vista de dimensões, no ensino superior, notando-se limitação a um apoio 

simplesmente pedagógico, Chibemo e Canastra (2017) sugerem uma abordagem holística, que 

inclua a dimensão profissional e vocacional, incluindo uma visão de transição permanente ao 

longo da vida. Ainda em conexão com a estruturação de serviços, entende-se como problema, 

na mesma fonte, a falta de disposições relacionadas nas escolas secundárias, particularmente 

na Cidade da Beira. Diante da ausência da estrutura de serviços de orientação vocacional, da 

mesma forma que Agibo e Melo-Silva (2018) asseveram a funcionalidade da intervenção 

vocacional em contexto escolar, Miambo (2011) conclui que existe eficácia, ganhos 

significativos em todas as dimensões do desenvolvimento vocacional, mesmo sendo uma 

intervenção limitada ao momento de transição escolar.  
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Na perspectiva de aprofundar a viabilidade da orientação vocacional no ensino 

superior, além do reconhecimento da falta de Serviços de Orientação Vocacional (SOV) 

estruturados, este artigo fornece uma colocação fenomenológica dos processos de decisão 

pelos cursos universitários, o que pode ser importante para qualquer entidade que deseje 

organizar SOV, bem como desenvolver estudos que aprofundem aspectos específicos do 

desenvolvimento vocacional, com maior incidência para os factores que influenciam a escolha 

de cursos no ensino superior em Moçambique.  

Neste âmbito, este artigo analisa os factores de escolha dos cursos do ensino superior, 

a partir das narrativas de candidatos e estudantes da Universidade Pedagógica. Valoriza-se o 

facto de, no contexto do estudo, não se conhecer a disponibilidade de serviços de orientação 

vocacional disponíveis para todos os seus potenciais usuários, o que reforça a naturalidade 

dos motivos que se relacionam à escolha dos cursos Major, aqueles principais/maiores a que 

os candidatos admitidos se inscrevem, e dos cursos Minors, aqueles complementares/menores 

que, durante o percurso da licenciatura, são escolhidos para completarem os créditos 

formativos de cada estudante. Este artigo, podendo ser também relevante para instituições do 

ensino médio, contribui com uma visão para qualquer instituição do ensino superior, desde o 

momento que estrutura os factores de escolha dos cursos, o que é directamente ligado a 

estruturas curriculares que incluem major, minor, especializações, disciplinas opcionais, etc., 

ou, de forma geral, qualquer contexto em que, havendo alternativas, o candidato ou estudante 

deve tomar decisão – o que requer grau considerável de maturidade vocacional.  

 

Metodologia da Pesquisa 

O estudo das narrativas sobre a escolha dos cursos do ensino superior envolveu 20 

estudantes inscritos na Universidade Pedagógica – Delegação de Maxixe (actual Universidade 

Save, Extensão de Maxixe) em 2016 e 10 candidatos a cursos universitários em diferentes 

delegações da Universidade Pedagógica, o que perfaz 30 indivíduos envolvidos por via de 

uma amostragem não-aleatória por acessibilidade, que consistiu em entrevistar (em 10-25 

minutos) estudantes que estivessem na universidade e disponíveis para o inquérito, bem como 

candidatos que, estando a explorar os editais de exames de admissão, também se 

disponibilizaram a prestar a entrevista (Gil, 2008). Por esta via, desenvolveu-se um estudo 

qualitativo (acerca das representações dos estudantes e candidatos sobre a escolha dos cursos), 
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exploratório e estudo de campo (na universidade referida). Refira-se que não houve interesse 

em especificar o curso nem nível frequentado pelos estudantes/pretendido pelos candidatos.  

Tanto alunos como candidatos responderam 3 questões diferentes, mas que exploram 

realidades semelhantes: os estudantes falaram sobre (i) o motivo da escolha dos cursos major 

e minor, (ii) a noção sobre major e minor, (iii) e a relação percebida entre a escolha do curso e 

o desempenho académico; e os candidatos disseram (i) se haviam participado de algum 

programa de orientação vocacional, (ii) os motivos da escolha dos cursos pretendidos, (iii) e 

um comentário sobre a relevância dos serviços de orientação vocacional. No início das 

entrevistas, os inquiridos eram avisados sobre a finalidade da pesquisa e do registo das 

respostas, o que possibilitou o registo fiel dos excertos mais importantes do seu discurso 

enquanto falavam (Trivinos, 1987), seguindo-se a prática de entrevistas por pautas (Gil, 

2008).  

A análise de dados segue os procedimentos delineados por Marconi e Lakatos (2010), 

particularmente a selecção e codificação, esta que segue componentes da exploração 

vocacional: o eu e o meio (Konigstedt e Taveira (2010), ajustados como motivos intrínsecos e 

extrínsecos como categorias criadas (Franco, 2007). Seguindo-se o pensamento do mesmo 

autor, analisa-se o sentido atribuído ao major e minor, e outras categorias que emergem a 

partir dos “temas”, aqui usados como principais unidades de registo, não sendo criadas a 

priori, e observando principalmente o critério de exclusão mútua.  

 

Resultados 

Todos os candidatos entrevistados foram unânimes ao afirmarem que não haviam 

passado por qualquer serviço de orientação vocacional, o que prenuncia escolhas 

desordenadas.  

Noutro ponto de análise, estudantes apresentam como fundamentos mais próximos às suas 

escolhas uma diversidade de motivos e, de princípio, dividimo-nos em intrínsecos e 

extrínsecos, conforme os detalhes a seguir. É o caso do agrupamento dos intrínsecos, o 

seguinte:  

Tive Psicologia na 11a e 12a classes, achei interessante, achei que era muito 

importante; depois escolhi o curso de Psicologia... (E15); 
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Gosto da língua inglesa; achei interessante aprofundar a língua; também tive 

influência na 11a, quando o meu professor disse que com o inglês eu podia 

chegar longe. Depois escolhi Francês para aventurar, um desafio para explorar 

novas áreas (E20);  

Não foi a primeira opção, mas era retaguarda segura, depois de Medicina. Era 

o curso que tem Biologia, que eu gostava. Ao andar do tempo vi que rolava 

uma química com a ideia de ajudar pessoas; agora estudo Educação e 

Assistência Social (E14) 

Também, notámos que há estudantes que mencionam motivos extrínsecos, como: 

Evitar cursos de ensino, e tive influência de pessoas conhecidas e optei por este 

curso. Depois, escolhi o minor para dar continuidade, evitando estar fora do 

‘curso-mãe’ (E1) 

Não existia motivação para o curso, mas a vontade de ingressar no ensino 

superior era grande; só olhei para as disciplinas do exame de admissão, depois, 

vendo o edital, evitei Sociologia e Direito por serem muito concorridos; no fim 

escolhi Ciências da Educação. Sobre o minor, foi mesma coisa, diziam que 

Educação de Adultos era para pessoas da terceira idade e teria dificuldade de 

emprego (E18) 

Influência do meu pai, a minha opção era engenharia (E11) 

Arrisquei, queria medicina, mas vi a probabilidade de não admitir pelo 

excessivo número de candidatos (E12) 

Saliente-se que muitos estudantes, no momento de ingresso, apresentam pouca 

informação sobre os cursos. Este posicionamento é revelado pelos depoimentos dos 

candidatos aos exames:  

Na minha escola fui um dos melhores...acho que vou conseguir (CE1), 

Porque no curso há uma disciplina que eu entendo, a Matemática (CE5), 

Porque gosto da matéria que se aborda, fiz um curso de curta duração de 

Gestão de Recursos Humanos (CE7), 

Gosto de fazer ginástica, correr (CE10). 

Com estes resultados, constata-se uma tendência de afinidade pelas disciplinas cujos 

exames são exigidos para a admissão, mas os comentários geralmente distanciam-se dos 

cursos universitários que os candidatos desejam. Trata-se de uma orientação voltada para a 

escolha de cursos mais oportunos, tendo em conta as características e as necessidades dos 

candidatos e ou a essência dos cursos, tais que levarão ao desenvolvimento profissional.  
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Analisando os recursos de decisão, o autoconhecimento e o conhecimento dos cursos, 

primeiro nos concentramos na noção da estrutura curricular; num contexto em que os planos 

curriculares da Universidade Pedagógica permitem que cada estudante escolha uma área de 

estudos major (com concentração maior) e outra área minor (com concentração menor de 

disciplinas). No entanto, questionando sobre os sentidos “major” e “minor”, obtivemos as 

seguintes respostas:  

 Major é curso todo, e minor é especialidade (E2); 

 Nunca ouvi falar sobre estas palavras (E5); 

 Major é curso e minor é especialização do curso (E14); 

 Major, minor... não tenho definição (E19).  

Nestas respostas evidencia-se muita falta de informação, nalgumas vezes declarada, 

sendo que há penas um caso entre os 20 estudantes cuja resposta mostra domínio da estrutura 

curricular, aqui vista como fundamental para qualquer escolha consciente, que diz: “Major é o 

curso principal, e minor é um ramo para noções básicas e facilidade de emprego” (E11); 

Desta feita, as ideias dos estudantes divergem maioritariamente da definição original 

sobre as áreas de concentração, ou seja, muitos estudantes não sabem o que é minor. Se 

tomarmos em conta que nos motivos de escolha dos cursos assume-se casualidade como: 

arrisquei (E1), não existia motivação para o curso, mas a vontade de ingressar no ensino 

superior... (E18), Indução, ver pessoas que frequentam (E4) etc., e nem sempre se 

compreende o sentido dos cursos, a missão pedagógica da universidade torna-se enfraquecida, 

o que requer intervenção por parte da universidade, por via de uma figura especializada para 

orientação escolar e profissional, que seja enquadrada como funcionário (e com conhecimento 

dos objectivos e planos da instituição). A maioria dos estudantes precisa de repensar o 

conceito de minor, não como especialização do major, mas como uma segunda área de 

estudos que pode complementar o plano de estudos individual.  

Importa destacar, ainda em termos de recursos de decisão, a preparação dos candidatos 

e estudantes para a escolha dos cursos, pelo facto de os critérios de escolha dos cursos 

poderem ser resumidos em certo tipo de respostas: 

Na minha escola fui um dos melhores ... acho que vou conseguir (CE1), 
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Porque é um dos cursos que, pelo meu desempenho ..., era bom a História e 

Português, sei que vou conseguir os exames de admissão (CE3), 

Porque gosto, tem uma disciplina que entendo, a Geografia (CE9), 

Gosto de fazer ginástica, correr (CE10). 

Fica clarividente que os candidatos à universidade tendem a mostrar autoconfiança 

resultante de autoconhecimento, isto é, eles reconhecem os seus conhecimentos e suas 

capacidades (particularmente CE10). Na maioria dos casos, os conhecimentos e capacidades 

revelados ligam-se aos exames de admissão. 

A nosso ver, estes elementos, os conhecimentos e capacidades, incluindo habilidades, 

atitudes e valores não basta que se limitem aos exames de admissão, mas os candidatos 

devem-nos avaliar com relação às áreas de estudo pretendidas, mormente as exigências das 

profissões e ocupações relacionadas. Supõe-se que a admissão aos exames requeira, 

geralmente, conhecimentos de certas disciplinas e, nalguns casos (como o caso de candidatura 

à Licenciatura em Educação Física e Desportos), conhecimentos ligados a habilidades e 

conhecimentos.  

Isto torna-se insuficiente ao considerarmos que o desporto exige do praticante certas 

atitudes (perseverança), e valores (respeito), o que torna necessária uma análise mais 

aprofundada; este trabalho de diagnóstico pode exigir que se façam testes de personalidade ou 

se usem informações sobre o comportamento dos alunos na família e em instituições de 

ensino por eles antes frequentadas, como forma de se definir áreas de estudo com exigências 

mais aproximadas ao perfil do candidato.  

Os depoimentos dos candidatos sobre a importância da orientação escolar [como o 

exemplo: “seria, porque a pessoa ia à sala de exame sabendo o que vai fazer... o estudante 

ficaria com noção das disciplinas que irá frequentar” (CE3); “Eu gostaria de saber se se senta 

na carteira, ou é só prática, as disciplinas, se é difícil ou não...” (CE10)] são representativos de 

uma necessidade de orientação escolar, com maior incidência para o momento de decisão 

pelos cursos, mas o alargamento da noção de escolha (para além de reconhecer o fácil e o 

difícil) pode ser uma necessidade também urgente. Como se pode constatar, muitos 

candidatos realizam exames de admissão ainda com muitas dúvidas sobre o curso que 
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escolhem. Obviamente, o curso é escolhido antes de realização de exames admissão. 

Pensamos que antes da selecção via exames, devia haver um encaminhamento que, fora de 

hierarquizar os alunos a partir das notas, servisse de instrumento de apoio aos candidatos.  

Uma visão sobre práticas consentâneas de gestão é solicitada ainda mais, pois 

julgamos que, como alguns estudantes (CE4, E1, E2, E11, E12, E18) revelam, a obrigação ou 

influência de familiares, amigos, docentes, a facilidade de emprego, a facilidade de admissão, 

o desejo imoderado de ingressar no ensino superior, etc. podem aproximar os estudantes aos 

cursos mais famosos, considerados fáceis, mais rentáveis ou mais favoráveis noutros aspectos, 

sem que estes necessariamente os entendam. Outrossim, notámos que nem todos os estudantes 

têm a maior consciência sobre os cursos no momento de escolha. Esta informação requer 

preocupação da universidade em orientar as escolhas dos estudantes, promoção da 

consciência pelos cursos majors e minors, o que, consideramos vinculado à qualidade das 

aprendizagens.  

Relacionado às aprendizagens, os estudantes relatam que a orientação pode ter efeito 

positivo:  

Penso que uma assessoria à escolha diante da difusão de opções pode mudar a 

concepção e dar ganhos no percurso (E3)  

Sem orientação, a compreensão dos conteúdos é deficitária; a pessoa não está 

preparada psicologicamente, haverá pouco interesse (E5);  

Ambivalência:  

É claro que quem escolhe conscientemente já tem noção, a probabilidade de 

lidar bem com o curso é maior; quem escolhe aleatoriamente o seu percurso é 

incerto: eu fiz uma escolha, em parte, incerta, mas foi bom, embora no 1o dia 

tenha pensado até em desistir (E16); 

ou contingência: 

sim, mas é relativo; há daqueles que saem para o curso sem nenhuma 

orientação, mas têm sucesso e há pessoas que vão conscientes, mas não logram 

sucesso; depende do ambiente (E19); 

mas também há quem não vê efeito da orientação na aprendizagem:  
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Não, após a admissão comecei a dedicar-me, dar o melhor de mim, mesmo que 

antes não tivesse noção (E2). 

Esta diversidade não se parece com o posicionamento totalmente a favor da orientação 

vocacional relacionada à escolha de cursos superiores, quando afirma que: 

... haveria mais detalhes do que o curso tem a ver; o candidato ia escolher com 

noção do que vai escolher (CE2); 

seria, porque a pessoa ia à sala de exame sabendo o que vai fazer... o estudante 

ficaria com noção das disciplinas que irá frequentar (CE3); 

Aí buscava mais informação sobre o curso... (CE4); 

Enfim, diante da dinâmica actual de tomada de decisão, reclama-se a disponibilidade 

de serviços de orientação vocacional para os candidatos, pelo menos antes da escolha dos 

cursos.  

Discussão e Considerações Finais  

Os depoimentos dos estudantes e dos candidatos aos cursos universitários cruzam 

conceitos que carecem de debate. A indisponibilidade de serviços de orientação vocacional 

que apoiem os processos de tomada de decisão por parte dos alunos, conforme atestam as 

entrevistas aos candidatos, revelam a fragilidade do que se julga necessário para o pleno 

funcionamento do ensino superior. No contexto moçambicano, isto é descrito, por um lado, 

como problemático (Chibemo & Canastra, 2015; Chibemo & Canastra, 2017; Agibo & Melo-

Silva, 2018), e, por outro lado, possível Agibo & Melo-Silva, 2018; Miambo, 2011). Até ao 

momento de selecção de cursos, os candidatos entrevistados neste estudo não relatam terem 

qualquer ajuda institucionalizada (no ensino secundário ou superior).  

Ainda neste contexto, torna-se importante a capacitação sobre a estrutura curricular 

como fundamental para permitir que os estudantes percebam o funcionamento dos cursos 

(major, minor, especialização, disciplinas opcionais, entre outras disposições de alternativas) 

que, portanto, sugiram tomada de decisões vocacionais, o que requer no mínimo, uma 

organização que possibilite apoio pedagógico e psicológico, no geral (Chibemo & Canastra, 

2015). Assim, urge, tal como concluem outros estudos realizados no país, a consolidação de 

políticas que visem garantir a orientação vocacional como uma actividade co-curricular e 

transversal ao currículo, com possibilidade de iniciar antes do ensino superior e, como refere 
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Campira, Bulaque e Almeida (2021), acompanhar a formação universitária, sem ignorar a 

transição para o mercado de trabalho.  

Muitos estudantes tomam decisão pelos cursos com carência de informação sobre os 

mesmos, guiando-se principalmente pelas disciplinas requeridas no exame de admissão, as 

chances de ingressar no ensino superior, até mesmo a facilidade de se obter sucesso 

académico, mas quase não se narra algo relacionado ao autoconhecimento e perspectivas de 

desenvolvimento de carreira consistentes, embora se reconheça que o domínio de disciplinas 

dos exames de admissão se considera prenúncio de sucesso no curso. Aqui, vale considerar os 

posicionamentos de Mota, Taveira e Araújo (2012) sobre a eficácia da intervenção 

vocacional, antes mencionada como necessária, o que Faria (2013a) relaciona, de forma 

particular, com o aumento da quantidade de informação sobre o mundo ocupacional.  

Os altos graus de indecisão vocacional revelados pelos motivos de escolha, como 

mostramos, que consideram soluções óptimas para se passar ao exame de admissão, não 

enfrentar dificuldades na frequência do curso e ter facilidade de emprego, com um vazio sobre 

o conhecimento do curso podem levantar hipóteses importantes, se considerarmos as 

conclusões de Maffei (2008), Costa (2017), Macedo (2019) e Macedo (2021) que prezam as 

condições socioeconómicas, principalmente as ligadas ao funcionamento e estrutura da 

família como importantes para a tomada de decisão. Julgamos particularmente notável o facto 

de pais decidirem pelos filhos, ao tomarmos como referência as conclusões de Rodrigues et 

al. (2017) e Gamboa, et al. (2010) que discutem as relações entre o suporte parental ou de 

amigos nas diferentes dimensões da exploração vocacional. Diferentemente, torna-se ainda 

destacável o facto de os nossos inquiridos relatarem decisão tomada por outros, e não 

influência, o que requererá o funcionamento do processo de tomada de decisão, bem como o 

efeito que esta acção possa ter no percurso académico e profissional dos indivíduos afectados.  

Embora muitos estudantes e candidatos relatem experiências e visões positivas sobre 

os serviços de orientação vocacional, existe uma fracção (particularmente de estudantes) que 

mostra um posicionamento ambivalente sobre estes serviços, considerando relacionarem-se a 

aspectos positivos e negativos do estudante (ver depoimento do E16), sem, portanto, haver um 

posicionamento consistente sobre a sua necessidade.  
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De forma relacionada, há estudantes que cujas respostas posicionam os serviços de 

orientação vocacional como importantes apenas em certas circunstâncias, sendo que para eles 

isto não prediz o rendimento pedagógico – são os que categorizamos como ambivalentes. 

Entretanto, o estudo de Campira, et al. (2021) apresenta evidências de que, na Universidade 

Licungo (em Moçambique), estudantes que estão em cursos preferidos apresentam menor 

intenção de mudar de curso do que os que não se encontram matriculados em cursos 

preferidos.  

Em sequência, o facto de haver entre os entrevistados quem não veja importância dos 

serviços de orientação vocacional sugere investigações que aprofundem as relações da 

intervenção vocacional e o seu efeito e diversas variáveis de rendimento académico.  

Entendemos que as narrativas sobre a escolha do major e minor na Universidade 

Pedagógica representam o ambiente do ensino superior em Moçambique, caracterizado por 

altos níveis de indecisão vocacional, relacionada com falta de informação sobre si próprios e 

os cursos universitários, enfim, um cenário de exploração vocacional que interessa 

aprofundar; estudantes estão mais preocupados com o acesso aos cursos, concentrando-se nos 

exames de admissão (e disciplinas envolvidas) e pouco sobre o conteúdo e perfil do graduado 

desses cursos. Considerando que o perfil dos alunos que ingressam em diferentes instituições 

do ensino superior é, por regra, o mesmo, julgamos que estas conclusões sejam aplicáveis 

para um maior leque de instituições do ensino superior, mas também do ensino secundário, 

desde o momento que fornece o panorama sobre a decisão dos estudantes sobre os cursos, que 

explica a realidade de qualquer estrutura curricular, desde que o candidato/estudante tenha 

possibilidade de escolher uma opção para a sua formação profissional.  

Embora a metodologia qualitativa seja útil para fornecer uma base genérica e 

fenomenológica sobre a decisão pelos cursos do ensino superior em Moçambique, 

entendemos que, em certos casos, a conveniente aplicação dos resultados desta pesquisa passe 

pela realização de estudos quantitativos, envolvendo amostras maiores, e com possibilidade 

de relacionar menor quantidade de variáveis, principalmente pesquisas descritivas. Também, 

tomando-se em conta a relação entre as narrativas da nossa amostra e outros estudos 

realizados no contexto moçambicano ou noutros países, abre-se espaço para a realização de 

pesquisas-acção, que privilegiem a intervenção vocacional, mas buscando-se estudar modelos 

de actuação mais ajustados a contextos diversos (nível académico, dimensões de intervenção, 
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quantidade de estudantes envolvidos, etc.). Ainda assim, futuros estudos devem considerar 

que o facto de não se passar de um serviço de orientação vocacional, conforme narrado neste 

estudo, não significa que necessariamente as decisões não sejam conscientes – haverá sempre 

necessidade de equacionar as limitações deste estudo neste aspecto.  
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Resumo 

Este estudo investigou a relação entre a manifestação da conduta anti-social dos adolescentes, 

estrutura e qualidade do funcionamento familiar dos agregados de que estes fazem parte. O 

estudo tem em conta: Identificar as diferentes formas de manifestação da conduta anti-social; 

Arrolar as percepções dos adolescentes com conduta anti-social, sobre a qualidade do 

funcionamento das suas famílias; Descrever possível perfil da estrutura familiar associado a 

conduta anti-social dos adolescentes. E por último Explicar possíveis dinâmicas do 

funcionamento familiar que podem ser factores de risco para a conduta anti-social de 

adolescentes. A amostra constituida por 20 sujeitos dos quais 10 raparigas e 10 rapazes. Para 

o efeito foi realizada uma pesquisa do tipo quantitativo, por meio de dois instrumentos, Score 

15 que avalia as percepções do funcionamento familiar com 15 itens e BSI que avalia as 

condutas anti-Sociais com 53 itens. Os dados foram analisados com recurso ao programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 26), especificamente 

análise da fiabilidade, análise de coeficiente de correlação de Pearson e Foi aplicado o teste t-

Student para avaliar a significância da diferença entre as médias dos índices de (percepções 

sobre o funcionamento familiar) entre raparigas (grupo 1) e rapazes (grupo 2). Os resultados 

mostraram que não existe diferença significativa entre a percepção masculina e feminina. 

Porem do estudo concluiu-se que há forte correspondência entre o funcionamento familiar e 

conduta anti-social.  

Palavras-chave: conduta anti-social, Adolescência, funcionamento familiar 

 

Abstract 

This study investigatedthe relationship between the manifestation of cnti-social behavior in 

adolescentes,the structure and quality of family functioning of the house house holds to which 

they belong. The study takes into account :identifying forms of manifestation of anti-social 

behavior about. And finally explain possible dynamics of family funtioning that may be risk 

factors for antisocial behavior. The sample consisted of 20 subjects of which 10 were girls 

and 10 were boys. For this purpose, a quantitative research was carried out, using two 

instrumentes, score 15 with 15 items, which assesses perceptions of family functioning and 

Bsi, which assesses anti-social behavior whith 53 items. The data were analyzed using a 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 26),specifically reliability analysis, 

correlation coefficiet analysis and pearson, and the T-student was applied to assess tehe 

significance of the avarages of the indices of perceptions about family funtioning between 

boys and girls . the results showed that there is nosignificant difference between male and 

female perceptions. However, the study concluded that there is a strong concluded that there 

is a strong correspondece between family funtioning and antisocial behavior. 

Key-word: antisocial conduct, adolescence,family functioning 

 

Introdução  

O presente trabalho visa abordar sobre a relevância das relações familiares no 

desenvolvimento individual do individiuo.  A justificativa da escolha do tema é o facto de em 

muitos paises e em especial em Moçambique, existir varios adolescentes que demonstram 

conduta anti-social e como fruto das relações intra-familiares, ou seja, como algo complexo 

que deve ser intendido de forma integral. Porém o nosso estudo concentrou-se no estudo do 

perfil da familia desses adolescentes no que se refere as práticas educativas familiar, no 

sentido de perceber: Até que ponto a estrutura e o funcionamento das famílias concorrem para 

o desenvolvimento de conduta anti-social em seus membros? O objectivo deste estudo é 

analisar a relação entre a manifestação da conduta anti-social dos adolescentes a estrutura e 

qualidade do funcionamento familiar dos agregados de que estes fazem parte. Desta forma 

podemos considerar que esta figura possui um papel preponderante no que tange a formação 

do indivíduo como um todo. 

 

Marco Teórico 

Funcionamento Familiar 

O Funcionamento Familiar é um fenómeno muito complexo que pode ser avaliado 

através das mais variadas formas e, se refere, de forma geral, à qualidade da vida familiar a 

um nível sistémico e diádico que está associado à estrutura familiar, à comunicação, 

dificuldades, recursos ou competências (PRIOSTE; CRUZ; NARCISO, 2010).   

Neste sentido, o funcionamento familiar e as relações familiares têm sido 

exaustivamente associados a vários aspectos relacionados com o desenvolvimento e 

ajustamento psicossocial dos adolescentes, como a saúde mental positiva onde se inclui o 
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bem-estar, a satisfação com a vida e a autoestima (HAKVOORT et al., 2010; 

SCHERMERHORN et al., 2011).  

Por sua vez, vários estudos mostram também associações do funcionamento familiar 

ao desajustamento psicossocial, nomeadamente sintomas depressivos e obsessivos 

(PRIOSTE; CRUZ; NARCISO, 2010), bem como, a um nível comportamental, onde se 

verificam associações com problemas de comportamento, designadamente condutas anti-

sociais, delinquência e consumo de substâncias. 

 

Conduta Anti-social 

Em termos de designação a conduta anti-social é frequentemente definido como um 

padrão estável de desrespeito pelos direitos dos outros ou de violações das normas sociais, 

próprias de uma determinada comunidade ou sociedade, num determinado momento sócio 

histórico. Trata-se, pois, de um conceito tão genérico que inclui um leque tão vasto de 

problemas, que vão desde os simples comportamentos de oposição e mentira até a crimes 

graves punidos por Lei, vigente num determinado momento sócio histórico (FONSECA, 

2000). É muitas vezes caracterizado em termos gerais por oposição, desobediência, 

agressividade, temperamento exaltado, baixo controle de impulsos, fugas, entre outros ( 

LOIOS, 2004) 

 

Causas da conduta anti-social 

A efetividade da conduta anti-social está relacionada principalmente com as 

características da interacção familiar. Em uma perspectiva socio-interacionista, os membros 

da família treinam directamente esse padrão comportamental do adolescente (SOUZA, 2005). 

Os pais, em geral, não são contingentes no uso de reforços positivos para iniciativas pro-

sociais e fracassam no uso efectivo de técnicas disciplinares para enfraquecer as condutas 

desviantes (LOIOS, 2014). Alem disso essas famílias são caracterizadas por uma disciplina 

severa, e inconsciente, pouco envolvimento parental e pouco monitoramento e supervisão do 

comportamento do adolescente. 

Um dos feitos das praticas parentais ineficazes e permitir uma serie de interacções 

diárias nas quais os membros da família, inadvertidamente, reforçam o comportamento 
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colectivo e os problemas de conduta do adolescente (CAPALDI; CHAMBARLAIN ; 

PATTERSON, 1997), afirmam que em algumas ocasiões o comportamento e reforçado 

positivamente, através de atenção ou reprovação, mais a principal forma de manutenção deste 

padrão e por meio de reforço negativo. Em geral, o adolescente utiliza-se de comportamentos 

adversos interromper a solicitação ou a exigência de um outro membro da família. 

Ainda segundo os autores, a aprendizagem da conduta anti-social ocorre paralelamente 

a um deficit na aquisição de habilidades pro-sociais. Dessa forma essas famílias parecem 

favorecer o desenvolvimento de famílias com dois problemas: alta frequência de conduta anti-

social e pouca habilidade social (PATTERSON, DEGARMO e KNUTSON, 2000). 

 

Método 

Participantes 

 Participaram deste estudo 20 sujeitos, dos quais 10 (50 %) são do sexo feminino 

e10 (50 %) são do sexo masculino. As idades variaram entre 15 anos e 18. Em termos de 

Escolaridade 17 (85,0%) são do ensino básico, todos apresentam uma das condutas anti-

sociais patentes nesse estudo, todos identificadas no bairro e convidados presencialmente a 

participarem do estudo, preenchendo no momento e após o seu consentimento oralmente 

fornecido, o questionário de Score 15 e BSI. Antes de preencher o participante recebia uma 

breve explicação dos objectivos da pesquisa e a garantia de que a informação que iria fornecer 

seria analisada no conjunto de dados dos outros participantes para assegurar que não seja 

possível estabelecer qualquer ligação entre o participante e a informação por ele fornecida. 

Instrumentos  

O questionário foi composto pelos seguintes instrumentos:  

O Score 15: elaborado por STRATTON (2010) e adaptado por Relvas et al (2010), 

este instrumento é composto por 15 itens que avaliam o Funcionamento Familiar em três 

dimensões: (i) Recursos ou competências familiares com 5 itens (1,3,6,10 e 15) com 

perguntas do tipo “Todos nos somos ouvidos na nossa família” com opções de resposta na 

escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- descrevem nos muito bem e 5 – descrevem nos muito 

mal; (ii) comunicação na Família com 5 questões (2,4,8,12 e 13) com opções de resposta na 
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escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- descrevem nos muito bem e 5 – descrevem nos muito mal, 

com perguntas do tipo “sinto que e arriscado discordar na nossa família”; e (iii) dificuldades 

familiares com 5 questões (5,7,9,11 e 14) com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, 

sendo que 1- descrevem nos muito bem e 5 – descrevem nos muito mal, com perguntas do 

tipo em questões do tipo “sentimos que e difícil enfrentar os problemas do dia-a-dia”. 

BSI (BriefSymptomInvetory): elaborado por DEROGATIS (1993) e adaptado por 

Canavarro, em (1995) este instrumento é composto por 53 itens que avaliam as avaliar 

Condutas anti-sociais: (i) somatização com 7 itens (2, 7, 23, 29, 30, 33 e 37) com perguntas 

do tipo “Desmaios ou tonturas” com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, sendo que 

1- nunca e 5 muitíssimas vezes; (ii) obsessões-compulsões com 6 questões (5, 15, 26, 27, 32 

e 36) ” com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas 

vezes, em questões "do tipo “Dificuldade em se lembrar de coisas passadas ou recentes”; (iii) 

sensibilidade interpessoal com 4 questões (20, 21, 22 e 42) ” com opções de resposta na 

escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas vezes, em questões do tipo “Sentir-

se facilmente ofendido nos seus sentimentos”; (iv) depressão com 6 questões (9, 16, 17,18, 35 

e 50) ” com perguntas do tipo “Pensamentos de acabar com a vida” com opções de resposta 

na escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas vezes; (v) ansiedade com 6 

questões (1, 12, 19, 28, 45 e 49) ” com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, sendo que 

1- nunca e 5 muitíssimas vezes, em questões "do tipo “Nervosismo ou tensão interior”; (vi) 

hostilidade com 5 questões (6, 13, 40, 41 e 46) ” com opções de resposta na escala Likert de 

1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas vezes, em questões do tipo “Aborrecer-se ou 

irritar-se facilmente”; (vii) ansiedade fobica com 5 itens (8, 28, 31, 43 e 47) com perguntas 

do tipo “Medo na rua ou praças publicas” com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, 

sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas vezes; (viii) ideação paranóica com 5 questões (4, 10, 

24, 48 e 51) ” com opções de resposta na escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 

muitíssimas vezes, em questões "do tipo “Sentir que não, pode confiar na maioria das 

pessoas ” e (ix) psicoticissismocom 5 questões (3, 14, 34, 44 e 53) ” com opções de resposta 

na escala Likert de 1 a 5, sendo que 1- nunca e 5 muitíssimas vezes, em questões do tipo 

“Sentir-se sozinho mesmo quando esta com mais pessoas ”. 
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Procedimentos de recolha de dados 

Antes de efectivarmos a recolha de dados, os instrumentos acima foram verificados a 

fim de atender as necessidades específicas da presente pesquisa. Há que referir que o processo 

de recolha de dados teve atraso de seis meses em relação ao planificado devido ao estado de 

emergência imposto na sequência da pandemia de Covid-19. Pelas mesmas razões, a meta de 

130 sujeitos inicialmente pensada ficou redimensionada para 20 sujeitos. A recolha ocorreu 

durante três semanas do mês de Junho de 2020 e, dadas as limitações do acesso a amostra e o 

receio que alguns contactados manifestavam em manipular questionários físicos na vigência 

do estado da calamidade, apenas aplicou-se 20 questionários.  

Os dados foram analisados com recurso ao programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, versão 26), e consistiu na análise da fiabilidade através do cálculo 

do coeficiente alfa de cronbach bem como o teste t-Student para avaliar a significância da 

diferença entre as médias dos índices de (percepções do funcionamento familiar) entre 

raparigas (grupo 1) e rapazes (grupo 2) . 

 

Apresentação de dados 

 

Tabela 5: Estatística do Item score 15 

 

 Escala da 

média do 

item 

Escala 

Variância do 

Item  

Correlação do 

Item-Total  

Alfa de 

Cronbach do 

Item  

     

Score1 43.65 36.555 358 322 

Score2 42.40 41.726 -102 427 

Score3 42.95 44.471 -276 468 

Score4 41.75 36.092 221 340 

Score5 42.50 37.000 168 357 

Score6 42.75 44.724 -277 483 

Score7 41.65 31.608 578 229 

Score8 41.95 39.945 -017 413 

Score9 41.90 32.516 385 276 

Score10 42.25 35.882 199 346 

Score11 41.60 39.621 005 406 

Score12 41.55 34.261 402 291 

Score13 41.65 34.976 365 304 

Score14 41.40 36.779 165 358 

Score15 42.85 40.345 -074 443 

Fonte: dados do SPSS 
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Tabela 6: Estatística doitem BSI 

 

Nᵒ Dimensões do Bsi Frequência/Percentagem Média/Desvio padrão  

1 Hostilidade 7 35%  .295 

2 Sensibilidade interpessoal 6 30%  .298 

3 Obsessão e Compulsão 7 35%  .295 

 

Fonte: dados do SPSS 

Tabela 7:Coeficiente de fiabilidade das 

dimensões do Bsi 

  

Alfa de 

Cronbach-Derogatis (1993) 

N de  

Itens 

Alfa de cronbach-pesquisa 

actual 

N de  

Itens 

.94 53 .80 21 

    

Fonte: Dados do SPSS 

Tabela 8:Coeficiente de fiabilidade das dimensões do Score 15 

Croanbach-stratton (2010) Croanbach- pesquisa actual 

.89 .61 

Fonte: Dados do SPSS 

Tabela 9: Manifestação da conduta anti-social 

Adolescentes Sexo 

Agregado 

familiar Estrutura familiar Actos anti-sociais 

Ad1 2 8 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti dos outros 

Ad2 1 6 
Madrasta, pai e Irmãos 

Prostituição 

Ad3 1 7 
Pais e Irmãos 

Prostituição 

Ad4 1 5 
Avos 

Abandono Escolar 

Ad5 2 9 
Mãe e Irmãos 

Consumo de drogas; 

Ad6 2 10 
Avos 

Abandono Escolar 

Ad7 1 3 
Irmãos 

Prostituição 

Ad8 2 5 
Pais e Irmãos 

Abandono Escolar 

Ad9 2 6 
Pais e Irmãos 

Abandono Escolar 

Ad10 2 6 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti. dos outros 

Ad11 1 5 
Pais e Irmãos 

Prostituição 

Ad12 1 8 
Pais e Irmãos 

Abandono Escolar 

Ad13 1 2 
Irmãos 

Abandono Escolar 

Ad14 2 6 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas 

Ad15 2 4 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; 

Ad16 1  
Pais e Irmãos 

Prostituição 

Ad17 1 7 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; 
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Ad18 2 3 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti.dos outros 

Ad19 1 7 
Pais e Irmãos 

Abandono Escolar 

Ad20 2 4 
Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti.dos outros 

     

 

Fonte: Dados do SPSS 

Tabela 10-Estrutura familiar 

Adolescentes Sexo 

Agregado 

familiar Estrutura familiar Actos anti-sociais Tipo de família  

Ad1 2 8 Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti..dos 

outros Família nuclear 

Ad2 1 6 Madrasta, pai e Irmãos Promiscuidade Sexual Família reconstituída 

Ad3 1 7 Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual Família numerosa 

Ad4 1 5 Avos Abandono Escolar Família numerosa 

Ad5 2 9 Mãe e Irmãos Consumo de drogas; Família reconstituída 

Ad6 2 10 Avos Abandono Escolar Família numerosa 

Ad7 1 3 Irmãos Promiscuidade Sexual 
Família com baixos 
recursos financeiros 

Ad8 2 5 Pais e Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad9 2 6 Pais e Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad10 2 6 Pais e Irmãos 
Consumo de drogas; inti. dos 
outros 

Família com baixos 
recursos financeiros 

Ad11 1 5 Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad12 1 8 Pais e Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad13 1 2 Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad14 2 6 Pais e Irmãos Consumo de drogas 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad15 2 4 Pais e Irmãos Consumo de drogas; 

Família com baixos 

recursos financeiros 

Ad16 1  Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual Família numerosa 

Ad17 1 7 Pais e Irmãos Consumo de drogas; Família numerosa 

Ad18 2 3 Pais e Irmãos 
Consumo de drogas; inti.  dos 
outros Família numerosa 

Ad19 1 7 Pais e Irmãos Abandono Escolar Família numerosa 

Ad20 2 4 Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti. dos 

outros 

Família com baixos 

recursos financeiros 

      

Fonte: Dados do SPSS 

Tabela 11: Percepções dos adolescentes 

Nᵒ Percepções dos adolescentes Concordam Descordam 

  Frenq % Frenq % 

 Dimensão recursos ou Competências     

1 
 

 

3 
6 

10 

15 

Na minha família, falamos uns com os outros sobre coisas que têm interesse para 
nós 

 

Todos nós somos ouvidos na nossa família 
 

Confiamos uns nos outros. 

 
Quando um de nós está aborrecido/perturbado é apoiado pela família. 

2 
 

 

2 
 

18 

 
8 

10% 
 

 

10% 
 

90% 

 
40% 

18 
 

 

18 
 

2 

 
12 

90% 
 

 

90% 
 

10% 

 
60% 
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Somos bons a encontrar novas formas de lidar com as dificuldades. 
 

 

 
10 

 

 
50% 

 

 
10 

 

 
50% 

 Dimensão comunicação na família      

2 Na minha família muitas vezes não se diz a verdade uns aos outros. 19 95% 1 5% 
4 Sinto que é arriscado discordar na nossa família 11 55% 9 45% 

8 Na minha família, quando as pessoas se zangam, ignoram-se intencionalmente 3 15% 17 85% 

12 As pessoas da minha família são desagradáveis umas com as outras. 13 65% 7 35% 

13 

 

Na minha família as pessoas interferem demasiado na vida umas das outras. 11 

 

55% 

 

9 

 

45% 

 

 Dimensão dificuldades familiares     

5 
 

7 

 

9 

 

 
11 

 

Sentimos que é difícil enfrentar os problemas do dia-a-dia. 
 

Sentimo-nos muito infelizes na nossa família 

 

Na minha família parece que surgem crises umas atrás das outras. 

 

As coisas parecem correr sempre mal para a minha família. 

17 
 

3 

 

1 

 

 
12 

85% 
 

15% 

 

5% 

 

 
60% 

3 
 

17 

 

19 

 

 
8 

15% 
 

85% 

 

95% 

 

 
40% 

14 Na minha família culpamo-nos uns aos outros quando as coisas correm mal. 9 45% 11 55% 

Fonte: Dados do SPSS 

 

Tabela 12: Funcionamento familiar 

Adolesce

ntes Sexo 

Agregado 

familiar Estrutura familiar Actos anti-sociais Tipos de famílias  

Coluna de observações 

Ad1 2 8 Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; 

inti.dos outros Família numerosa Família multi-desafiadas 

Ad2 1 6 Madrasta, pai e Irmãos Promiscuidade Sexual Família reconstituída Família multi-desafiada 

Ad3 1 7 Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual Família numerosa Família multi-desafiada 

Ad4 1 5 Avos Abandono Escolar Família numerosa Família nuclear 

Ad5 2 9 Mãe e Irmãos consumo de drogas; Família reconstituída Família multi-desafiada 

Ad6 2 10 Avos Abandono Escolar Família numerosa Família nuclear 

Ad7 1 3 Irmãos Promiscuidade Sexual 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad8 2 5 Pais e Irmãos Abandono Escolar 
Família com baixos 
recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad9 2 6 Pais e Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad10 2 6 Pais e Irmãos 

consumo de drogas; inti. 

dos outros 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad11 1 5 Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual 
Família com baixos 
recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad12 1 8 Pais e Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad13 1 2 Irmãos Abandono Escolar 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad14 2 6 Pais e Irmãos Consumo de drogas 
Família com baixos 
recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad15 2 4 Pais e Irmãos Consumo de drogas; 

Família com baixos 

recursos financeiros Família multi-desafiada 

Ad16 1  Pais e Irmãos Promiscuidade Sexual Família numerosa Família multi-desafiada 

Ad17 1 7 Pais e Irmãos Consumo de drogas; Família numerosa Família multi-desafiada 
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Ad18 2 3 Pais e Irmãos 
Consumo de drogas; inti. 
Dos outros Família numerosa Família multi-desafiada 

Ad19 1 7 Pais e Irmãos Abandono Escolar Família numerosa Família multi-desafiada 

Ad20 2 4 Pais e Irmãos 

Consumo de drogas; inti. 

dos outros 

 Família com baixos 

recursos financeiros  Família multi-desafiada 

      
 

Fonte: Dados do SPSS 

 

Análise dos resultados 

A estatística do item 

As tabelas 5 e 6 mostram que os dois instrumentos (Score15 e Bsi), tem itens que 

apresentam uma média mínima de aproximadamente 0.298 e máxima de aproximadamente 

43.65, o que significa que são fiáveis. 

Análise da fiabilidade 

A análise da fiabilidade consistiu no cálculo do alfa de cronbach total e das dimensões 

do Bsi. O índice total inicial de fiabilidade do bsi, foi α .94(X2 =; p <001), e o índice total da 

fiabilidade, foi α =.80,no presente estudo o alfa foi reactivamente baixo em relação ao índice 

do instrumento porem é aceitável pois segundo MAROCO (2018) a fiabilidade de um alfa 

deve ser maior que 0.70. e também por apenas, ter se usado algumas dimensões do 

instrumento. Quanto a análise da fiabilidade de cronbachtotal e das dimensões do SCORE 15. 

O índice total inicial de fiabilidade do SCORE 15, foi α =.89(X2 =; p< .001),Índice total da 

fiabilidade, foi α =.61. Nesse estudo alfa é relactivamente baixo comparando com o alfa do 

instrumento o que significa que não é aceitável segundo MAROCO (2018) a fiabilidade de 

um alfa deve ser maior que 0.70. porem apesar do instrumento não ter apresentado bons 

índice de fiabilidade pode ser aplicado mais deve-se ter muito cuidado ao aplicar o 

instrumento. (Vide na tabela 7 e 8) 

Formas de manifestação da conduta anti-social  

  Do estudo notou-se a existência das seguintes formas de manifestação da conduta anti-

social (consumo de drogas com 20%, abandono escolar 35%, promiscuidade com 25% e 

intimidação dos outros com 20%). Os resultados vão de encontro da literatura de MIRÓN 

(1990) e MARTINS (2005). 
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Perfil da estrutura familiar associado a conduta anti-social 

Da tabela 10 Pode-se notar que todas as estruturas familiares usadas no estudo estão 

associados a conduta anti-social, tais como: Estrutura nuclear com 1 sujeito (equivalente 5%) 

está associada a Promiscuidade e Consumo de drogas intimidação dos outros; família 

reconstituída 2 (10%), está associado ao Consumo de drogas intimidação dos outros; 

Numerosa com 7 (35%) está associada ao Abandono Escolar; e Baixos Recursos 10 (40%) 

está associado a Promiscuidade, Consumo de drogas e Abandono Escolar. 
 

Percepções sobre qualidade do funcionamento familiar 

As percepções dos adolescentes com conduta anti-social sobre a qualidade do 

funcionamento de suas famílias em três domínios Recursos ou Competências familiares, 

Comunicação na família e Dificuldades familiares. Como se pode notar da tabela 11, quinze 

questões foram colocadas e, conforme os dados, os envolvidos não apresentaram uma boa 

percepção sobre a qualidade do funcionamento de suas famílias, com por exemplo, para 

domínio Recursos ou Competências familiares, com maior destaque a questãoscr“11" na 

minha família, falamos uns com os outros sobre coisas que têm interesse para nós", na qual 

cerca de 18 (90%) discordam das questões dessa dimensão e o que significa segundo os dados 

as famílias não têm bons recursos e competências; Comunicação na família com maior 

destaque a questãoscr 8" Na minha família, quando as pessoas se zangam, ignoram-se 

intencionalmente" com cerca de 17 (85%) que concordam o que significa que na 

dimensãocomunicação as percentagenspesam naconcordância, logo percepcionam problemas 

de comunicação. 

Dificuldades familiares, com maior destaque a questãoScr 7 "Sentimos que é difícil 

enfrentarem os problemas do dia-a-dia" com cerca de 17 (85%) que concordam, o que 

significa que nessa dimensão também tem dificuldades. 

 

Discussão dos resultados 

Foi objectivo do estudo Analisar a relação entre a manifestação da conduta anti- social 

dos adolescentes a estrutura e qualidade do funcionamento familiar dos agregados de que 

estes fazem parte. Relactivamente as condutas anti-sociais, os resultados mostram que existem 
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diferentes formas de manifestação da conduta anti-social das quais o uso de drogas, abandono 

escolar, promiscuidade sexual e intimidação dos outros. Os resultados vão de encontro  com  a 

investigacao de MIRÓN (1990) e MARTINS (2005) as condutas anti-sociais mais frequentes 

nos adolescentes podem ser agrupados por cinco grandes categorias nomeadamente a conduta 

contra norma, o vandalismo, o roubo, a agressão e o consumo de drogas. 

Em relacao ao perfil familiar associado a conduta anti-social dos adolescentes no 

bairro de Khongolote. Os dados mostram-nos que filhos adolescentes das famílias multi- 

desafiadas, nuclear, reconstituída e numerosas tendem a adoptam  condutas anti-sociais. Os 

resultados obtidos vão de encontro com a literatura De acordo MELO (2011) As famílias 

multi- desafiadas são aquelas que enfrentam, no decorrer do seu percurso de vida, múltiplos 

desafios e experimentam diversas condições desfavoráveis que condicionam a sua adaptação e 

desenvolvimento.  

Relactivamente as percepções dos adolescentes com condutas anti-sociais sobre a 

qualidade do funcionamento das suas famílias. Os resultados mostram que adolescentes do 

estudo percepcionam mau funcionamento familiar, Por seu turno, um ambiente familiar 

caracterizado por problemas na comunicação na qual cerca de 17 (85%) percepcionam ma 

comunicação, dificuldades com cerca de 17 (85%) que percepcionam dificuldades familiares, 

e baixos recursos na qual cerca de 18 (90%) não percepcionam bons recursos e competências, 

constitui um factor de risco para o desenvolvimento de condutas anti- sociais. Os resultados 

obtidos vão de encontro da LÓPEZ et al., (2007), um ambiente familiar caracterizado por 

problemas na comunicação, poucos recursos e dificuldades familiares constitui um factor de 

risco para o desenvolvimento de problemas comportamento (condutas anti- sociais). 

Quanto as dinâmicas do funcionamento familiar que podem ser factores de risco para a 

conduta anti-social, Os dados mostram que dinâmicas do funcionamento familiar associadas a 

conduta anti- social do estudo são as famílias multi- desafiadas (famílias reconstituídas, 

nuclear, numerosa e com baixos recursos) De acordo MELO (2011). E mostram-nos que a 

maior parte dos adolescentes desse estudo consomem drogas por serem do sexo masculino e 

não pelas dinâmicas do funcionamento familiar. 
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Conclusões 

Esta pesquisa foi realizada com a intenção de analisar a relação entre a manifestação 

de comportamento anti-social dos adolescentes e a qualidade do funcionamento familiar 

(Perfil familiar) dos agregados de que estes fazem parte. Explorar a relação entre três 

dimensões do funcionamento familiar – Recursos, a Comunicação e as Dificuldades 

familiares – e o comportamento anti-social no adolescente, em três dimensões Ansiedade, 

obsessão e compulsão, hostilidade e sensibilidade interpessoal tomando como amostra 20 

sujeitos. 

A pesquisa propôs, com a primeira hipótese, “A qualidade do funcionamento familiar 

tem influência no desenvolvimento da conduta anti-social de adolescentes de tal modo que, 

filhos adolescentes das famílias com problemas de comunicação, baixos recursos económicos 

ou que enfrentam diversas dificuldades, tendem a desenvolver este tipo de conduta”. Para tal 

hipótese, o resultado mostrou que de forma global os sujeitos inqueridos apresentavam 

condutas anti-sociais, com maior destaque para Prostituição, com 5 (%), Consumo de drogas e 

intimidação dos outros com 4 (%) e Abandono escolar com 7 (%) e consumo de drogas (4%). 

Com estes dados, confirma-se a nossa primeira hipótese segundo a qual a maioria dos 

inqueridos manifesta uma das formas de conduta anti- social. 

A segunda hipótese," A estrutura da família pode influenciar os adolescentes a adoptar 

conduta anti-social de modo que, em famílias multi- desafiadas as dinâmicas de 

funcionamento favorecem a eclosão de condutas anti- sociais em seus filhos adolescentes". 

Para tal hipótese, o resultado mostrou que a estrutura e funcionamento familiar podem 

influenciar os adolescentes a adoptar conduta anti-social de tal modo que, filhos adolescentes 

das famílias multi- desafiadas (nuclear, reconstituída e numerosas) adoptam esse tipo de 

conduta. Com estes dados, confirma-se a nossa segunda hipótese segundo a qual a maioria 

dos inqueridos é oriunda de famílias multi- desafiadas. 

E final a hipótese, O sexo do adolescente influencia na avaliação do funcionamento 

familiar de tal modo que adolescentes do sexo feminino tendem a relatar melhor 

funcionamento de suas famílias que os rapazes. Para tal hipótese, aplicou-se o t-teste para 

avaliar a significância da diferença das percepções sobre o funcionamento familiar entre e 

raparigas (grupo 1) rapazes (grupo 2). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
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significativas entre os homens (M= 3.3467, DP=.39478) e mulheres (M= 3.6000, 

DP=.49790); diferença de médias = -0.2533. 

Estes dados refutam a nossa terceira hipótese segundo a qual, O sexo do adolescente 

influencia na avaliação do funcionamento familiar de tal modo que adolescentes do sexo 

feminino assim como do sexo masculino tendem a relatar da mesma forma o funcionamento 

familiar.  
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Resumo 
 

A decisão de carreira requer determinação, responsabilidade, independência, 

autoconhecimento e conhecimento da realidade educacional e socioprofissional, ou seja, 

maturidade para a escolha profissional. Posto isto, este estudo, um excerto da dissertação de 

mestrado do primeiro autor, teve como objectivo diagnosticar os perfis da dimensionalidade 

da maturidade de carreira em 204 alunos moçambicanos, com idades compreendidas entre os 

16-21 anos (M = 2,0, DP =,73), do 12º ano, de três escolas secundárias públicas do norte de 

Moçambique. Os dados foram colectados por meio da Escala de Maturidade para Escolha 

Profissional (EMEP), adaptada para Moçambique (Francisco, 2021). Os resultados apontam 

para perfis de maturidade média em sua dimensionalidade e na pontuação total. No entanto, 

são apresentadas implicações para desenvolvimentos futuros. 

 

Palavras-chave: Alunos moçambicanos, EMEP, Maturidade na carreira. 

 

 

Abstract  

 

The career decision requires determination, responsibility, independence, self-knowledge and 

knowledge of the educational and socio-professional reality, that is, maturity for the 

professional choice. That said, this study, an excerpt from the first author's master's 

dissertation, aimed to diagnose the profiles of the dimensionality of career maturity in 204 

Mozambican students, aged between 16-21 years (M = 2.0, SD =.73), from the 12th grade, 

from three public secondary schools in northern Mozambique. Data were collected using the 

Maturity Scale for Professional Choice (EMEP), adapted for Mozambique (Francisco, 2021). 
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The results point to average maturity profiles in their dimensionality and in the total score. 

However, the implications for future developments are discussed. 

 

Keywords: Mozambican students, EMEP, Career maturity. 

 

Introdução 

          A disposição da quarta revolução industrial no mundo contemporâneo acelera a 

competitividade, instabilidade e constantes transições de carreira (Agibo, 2020, 2021; Trezi et 

al, 2020). Tais situações impelem os indivíduos para serem mais flexíveis e hábeis em achar 

respostas para vários problemas (Soares et al., 2021; World Economic Forum, 2018). Assim 

sendo, a definição de opções vocacionais torna-se cada vez mais difícil devido a factores de 

vária ordem que pesam sobre o sujeito no momento de decidir que carreira seguir (Neiva, 

2020; Trevisan et al., 2020). Por quanto, a literatura apela das pessoas e dos adolescentes e 

jovens especialmente, o desenvolvimento da maturidade para carreira (Francisco, 2021; 

Francisco et al., 2021; Trezi et al, 2020), e/ou adaptabilidade para transições de carreira ao 

longo da vida (Ambiel & Martins, 2020; Soares et al., 2021). 

À partida, o termo maturidade no campo da Psicologia Vocacional foi introduzido por 

Super (1955) no bojo da perspectiva desenvolvimentista. Para o referido autor, a maturidade 

vocacional pressupunha a prontidão do indivíduo para decisões de carreira (cf. Francisco, 

2021). Portanto, tendo em conta a perspectiva social, o conceito pode ser entendido como a 

comparação entre as tarefas evolutivas, reais e ideais, do indivíduo de acordo com a sua idade 

cronológica, ao mesmo tempo que, numa óptica psicológica, compreende a comparação entre 

os recursos cognitivos e afectivos, disponíveis e necessários, para tal decisão (Cericatto et al., 

2017; Francisco 2021). Não obstante a isso, cumpriria desde já salientar a respeito dessa 

noção, que inicialmente a expressão maturidade esteve associada ao estágio de exploração 

vocacional (i.e., adolescência) em razão de ser a primeira, e às vezes, única época para opções 

de vocacionais, como também pela possibilidade de uma relativa estabilidade profissional e 

menos transições de carreira (cf. Cericatto et al., 2017; Soares et al., 2021). Mais tarde, o 

constructo da maturidade foi retomado, alargado e reconfigurado teoricamente por Savickas 

(1997), embora tal esforço já houvesse sido elaborado e aplicado por Super e Knasel (1981), e 

Super e cols. (1988). Para os referidos termos e efeitos, Savickas (1997) propõe a substituição 

da expressão maturidade por adaptabilidade de carreira.  
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Nessa lógica, partiu de uma perspectiva geral de adaptabilidade, qual apela, aptidão à 

mudança flexível e ajustamento a circunstâncias novas ou mudanças de carreira. Logo, ao 

contrário de se pensar em estágios lineares de maturidade, deveria ser encarada a evolução de 

carreira ao longo da vida para atender às necessidades e responder às novas situações e 

exigências. Assim sendo, a adaptabilidade de carreira viria a ser a predisposição do indivíduo 

para lidar com tarefas previsíveis de preparação e envolvimento em papéis de trabalho e 

ajustes imprevisíveis exigidos por mudanças nas condições ocupacionais (Pereira, 2020; 

Soares et al., 2021; Taveira et al., 2019; Zatti & Luna, 2020). Mais tarde, o mesmo autor 

aprimorou o conceito um constructo psicossocial que denota a aptidão e os recursos pessoais 

face a tarefas actuais e emergentes de desenvolvimento de carreira, transições profissionais e 

traumas individuais (cf. Savickas, 2005). Como tal, a substituição da maturidade por 

adaptabilidade reforçava a ideia anterior de Super no escopo da resolução de um problema 

decorrente a adolescentes, mas adaptabilidade de carreira deveria ser aplicável desde a 

infância, iniciando a exploração das tarefas e formação de suas preferências, até a preparação 

da aposentadoria na vida idosa.  

Entrelinhas desse facto, Neiva (2014) constituiu o modelo da maturidade para a 

escolha profissional. Na perspectiva da autora, a maturidade viria a ser o conjunto de atitudes 

e conhecimentos necessários para opções profissionais, aplicado à adolescência, 

nomeadamente a determinação, responsabilidade, independência, autoconhecimento e o 

conhecimento da realidade educativa e socioprofissional (Francisco, 2021; Neiva, 2014, 

2016). Decerto, esse constructo psicossocial desperta interesse e instiga um volume 

exponencial de pesquisadores na actualidade (e.g., Cericatto et al., 2017; Fracalozzi et al., 

2019; Francisco, 2021; Francisco et al., 2021; Lorga, 2017; Neiva, 2014, 2016; Santana et al., 

2017; Soares & Martins, 2020; Trezi et al., 2020).  

Conforme constatado na área, a maturidade é muitas vezes associada a inúmeras 

variáveis (e.g. sexo, classe, idade, tipo de escola, turno de estudos, grupos específicos de 

alunos, nível socioeconómico, experiência parental, experiência prévia de trabalho e em 

contextos de experiência clínica). Para tanto, a maturidade para a escolha profissional é 

avaliada através da Escala da Maturidade para a Escolha Profissional -EMEP (Francisco et 

al., 2021; Neiva, 2016), uma escala construída e revisada no contexto brasileiro (Neiva, 

2014), e adaptada a população moçambicana (Francisco, 2021). É pois, a partir dessa 
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perspectiva que este estudo se propõe diagnosticar os perfis da maturidade de carreira junto de 

alunos de três escolas públicas da região norte de Moçambique. Acresce a isso o facto de em 

Moçambique haver restrição de estudos que atendam o constructo da maturidade (Francisco, 

2021; Francisco et al., 2021), o que indica, por um lado a necessidade de aprofundar e alargar 

a área, e por outro, despertar nos alunos moçambicanos a necessidade de reflectir sobre a 

pertinência das atitudes e conhecimentos face a opções e transições de carreira ao longo da 

existência humana. 
 

 

Método 

Amostra  

O presente estudo atende a uma abordagem descritivo-quantitativa, cuidando da 

representatividade da amostra para a interpretação dos resultados, determinação de conclusões 

e generalização de resultados (Francisco, 2021). Para o efeito, a fixação da amostra foi 

determinada por conveniência, intencionalidade e acessibilidade, considerando-se alguns 

critérios: sexo, classe, idade, assinatura do consentimento e participação voluntária. Assim, a 

amostra inclui um total de 204 alunos (N=204) de três escolas secundárias públicas da região 

norte de Moçambique, com idades entre os 16 e os 21 anos (M = 2.0, DP =.73), sendo todos 

do turno diurno (100%) e 109 (53.4%) mulheres. Refira-se que a maioria dos alunos (45.1%) 

tem idades entre 18 e 19 anos. Analisando a proveniência escolar, 131 (64.2%) são oriundos 

de duas escolas urbanas e 73 (35.8%) de uma escola periurbana. 

 

 

Medida  

Para o presente estudo foi aplicada a EMEP – versão moçambicana (Francisco, 2021). 

À semelhança, a versão original da EMEP (Neiva 2014) é um instrumento composto por um 

total de 45 itens entre positivos (23) e negativos (22), distribuídos por cinco subescalas 

consistentes. No estudo original, a subescala determinação para a escolha profissional é 

avaliada com dez itens (e.g., Item positivo: 4 “Sinto que logo me decidirei”; Item negativo: 26 

“Acho que ainda vou demorar muito para decidir minha futura profissão”). A 

responsabilidade também com dez itens (e.g., Item positivo: 9 “Reflicto sobre como decidir 

minha futura profissão”; Item negativo: 25 “Me esforço pouco sobre em pensar sobre minha 

futura profissão”). Já a independência é avaliada com oito itens (e.g., Item positivo: 10 
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“Penso que a opinião dos meus amigos pouco influenciará na minha decisão”; Item negativo: 

“Penso que me deixo influenciar pela opinião das pessoas sobre a profissão que devo 

escolher”). Por seu turno, o autoconhecimento agrupa sete itens (e.g., Item positivo: 12 

“Considero que me conheço bastante”; item negativo: 8 “Sinto que conheço pouco as minhas 

habilidades mais fortes”). E, por último o conhecimento da realidade educativa e 

socioprofissional é avaliado em dez itens (e.g., Item positivo: 18 “Acho que sei em que área 

profissional se situa a maioria das profissões”, Item negativo: 28 “Considero que sei muito 

pouco sobre o nível das universidades”). A EMEP é uma medida de respostas do tipo Likert e 

varia de 5 (Sempre) a 1 (nunca) pontos. Adicionalmente, as respostas dos respondentes 

classificam as escolhas do indivíduo de acordo com a frequência que actua ou pensa sobre si.  

A classificação da pontuação percentil vai desde muito inferior a mais superior e, os 

dados obtidos são registados na folha de relatório, que deve ser socializado ao orientando. Na 

referida folha, constam explicações do que cada subescala mede e como compreender o 

significado de cada pontuação por percentil, uma tabela para o registo das pontuações 

adquiridas, um gráfico para facilitar a visualização dos resultados e um espaço para a sua 

devida interpretação. Tal interpretação deve ser elaborada com base no que cada subescala 

possa medir (Neiva, 2016). De referir que, psicometricamente a EMEP possui índices 

adequados de precisão, com Alfa de Cronbach (α) entre de.75 a. 91. Contudo, é destinado a 

psicólogos para (a) identificar alunos que requerem Orientação Profissional (OP), (b) 

diagnosticar e facilitar o planeamento de intervenções em OP; (c) avaliar a evolução de 

orientandos submetidos à uma intervenção em OP, ou ainda para (d) avaliar e eficácia de 

programas de OP. Igualmente (e) aplica-se como instrumento de pesquisa (Francisco, 2021; 

Neiva, 2014, 2016). 

 

 

Procedimento 

A começar pela necessidade de realização de estudos metrológicos da EMEP, para 

Moçambique, foi favorecida pela autora (Neiva, 2014). A colecta de dados obteve anuência 

prévia de várias instituições de tutela, nomeadamente a Direcção do Curso de Mestrado em 

Educação/Psicologia da Universidade Licungo, Quelimane; a Direcção para Pós graduação, 

Pesquisa e Extensão da Universidade Rovuma, Extensão de Cabo Delgado; e as Direcções 
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escolares. Às direcções das escolas, aos professores, alunos e pais e/ou encarregados de 

educação, foi-lhes explicado/a: (a) enquadramento da investigação e esclarecimento sobre os 

objectivos do estudo; (b) apresentação e recolha dos consentimentos; (c) explicação quanto à 

confidencialidade e exclusividade dos dados para efeitos deste estudo; (d) compromisso com 

a partilha e divulgação dos resultados finais da investigação; (e) explicitação das condições 

requeridas às escolas (classe, número de alunos e tempos lectivos necessários). Depois desse 

primeiro contacto foram agendadas as datas e horários mais convenientes para o estudo 

empírico. 

Tratando-se de um estudo baseado numa escala estrangeira, no segundo momento, foi 

realizada a avaliação semântica junto de alunos (n=18) e juízes (n=10), seleccionadas por 

escola e experiência reconhecida, procurando esclarecer e familiarizar aos professores e aos 

alunos sobre os itens do instrumento, o que permitiu verificar o nível de compreensão da 

linguagem original e reformulação semântica conforme o Acordo Ortográfico vigente no 

país/região de aplicação (i.e., Moçambique), como comummente observado para estudos 

congéneres (Amaral, 2014; Bucuto, 2016; Campira, 2016). No entanto, os resultados da 

avaliação semântica e dos estudos metrológicos para o presente estudo indicaram 

adequabilidade da amostra (Francisco, 2021). 

Na sequência do terceiro momento, foi aplicada a EMEP junto de duzentos e quarenta 

e três (243) adolescentes seleccionados conforme o exposto. Para além da EMEP foram 

aplicados: o Termo de Consentimento Esclarecido - TCE (1.ª e 2.ª via), para adolescentes de 

maior idade, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (1.ª e 2.ª via) para 

menores, sendo este último assinado pelos pais e/ou encarregados de educação.  

Por se tratar de uma prova com 45 itens, e no sentido de minimizar a fadiga dos 

participantes, a EMEP foi dividida e aplicada em 2 momentos, sendo o primeiro para 

instruções e preenchimento dos 20 primeiros itens e o segundo para a restantes. Assim, o teste 

foi aplicado colectivamente, em âmbito do grupo-turma, e aproveitando os tempos/dias (3º 

tempo das quartas-feiras), lectivos permitidos. Os participantes concordaram com a avaliação 

e a aplicação geral foi realizada por quatro (4) psicólogos que receberam um treinamento 

prévio. 
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Análises  

Foi realizada análise prévia dos dados e, posteriormente excluíram-se da amostra os 

alunos que não devolveram os consentimentos devidamente assinados. Também, foram 

excluídos todos os participantes que não completaram o preenchimento da prova em pelo 

menos três ou mais itens, conforme recomendado no manual da EMEP. Nos restantes 

protocolos foram imputados os missings (e.g., classe, tipo de aplicação, tipo de escola e 

nome), excepto no caso das variáveis alfanuméricas. Como resultado, dos 243 sujeitos 

integrados do estudo, 39 foram excluídos do banco de dados, sendo 21 rapazes e 18 raparigas, 

restando 204 participantes. Para o tratamento estatístico e análise de dados foi utilizada a 

versão 22.0 do programa estatístico IBM-SPSS Statistics para Windows. Especifico a este 

estudo, recorreu-se a técnicas estatísticas descritivas para estimar os perfis gerais da 

maturidade de carreira na sua dimensionalidade e na EMEP total.  
 

 

Resultados e Discussão 

Tomando em consideração os objectivos do presente estudo, cumpriria apresentar os 

perfis gerais da maturidade de alunos moçambicanos tomando em referência os valores 

absolutos da classificação percentil, conforme a Tabela 1. Os valores médios são descritos: 

Abaixo de médio (percentil 1 a 25); Médio (percentil 30 a 70); e Acima de Médio (percentil 

75 a 99), como realizado em Cericatto et al. (2017), e Junqueira (2010).  

 

Tabela 1. Classificação percentil da maturidade (EMEP) por subescala (N = 204) 

 

Classificação 

Subescalas de EMEP 

EMEP total  Determ. 

 

Resp. 

 

Indep. 

 

Auto. 

 

C. Real 

 

Abaix

o de 

Médio 

I- 5(2.5%) 26(12.7%) 1(0.5%) 1(0.5%) - 

 

13(6.4%) 

I 5(2.5%) 35(17.2%) 28(13.7%) 16(7.8%) 19(9.3%) 

M

I 
25(12.3%) 42(20.6%) 36(17.6%) 32(15.7%) 23(11.3) 

        

Médio M 123(60.3%) 71(34.8%) 100(49.0%) 100(49.0%) 93(45.1%) 192(79.4%) 

        

Acima 

de 

Médio 

 

M

S 
27(13.2%) 14(6.9%) 13(6.4%) 22(10.8) 35(17.2%) 

29(14.2%) 
S 13(6.4%) 14(6.9%) 16(7.8%) 28(13.7) 31(15.2%) 

S+ 6(2.9%) 2(1.0%) 10(4.9%) 5(2.5%) 4(2.0%) 

Classificação (percentil): (I-) 1; (I) 5 a 10; (MI) 20 a 25; (M) 30 a 70); (MS) 75 a 80; (S) 90 a 95; (S+) 99. 

 

Fonte: autoria própria  
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Da análise dos resultados da Tabela 1., nomeadamente nas subescalas e na maturidade 

total, verifica-se uma tendência uniforme de prontidão para decisões de carreira em alunos 

moçambicanos, classificada como sendo do nível médio (Neiva, 2014), ou seja, a maior 

percentagem dos alunos apresenta níveis de maturidade com percentis entre 30 a 70, nas cinco 

componentes: determinação (60.3%); responsabilidade (34.8%); independência (49.0%); 

autoconhecimento (49.0%); conhecimento real (45.1%) e na Maturidade total (79.4%). Deste 

modo (i) os adolescentes em estudo encontram-se medianamente engajados com a decisão da 

carreira, (ii) empreendem em grande medida algumas acções para efectivá-la, ao mesmo 

tempo que (iii) se sentem autónomos na escolha profissional. Apesar disso, este grupo 

demanda, (a) compromisso e responsabilidade sobre preferências vocacionais, e (b) 

informações sobre a realidade educativa e socioprofissional (e.g., cursos, instituições de 

formação técnica, salários, demanda social), para que tais sejam capazes de (re)formular 

hipóteses profissionais. Não obstante os dados evidenciarem uma certa homogeneidade nas 

pontuações entre os participantes, o grupo, no seu todo mostrou-se menos responsável com 

média mais baixa (34,8%). 

Empiricamente, os resultados manifestam uma convivência teórica (Amorim et al., 

2012; Cericatto et al., 2017; Paula et al., 2014). Por outro lado, os alunos mostraram-se mais 

decididos e menos responsáveis como encontrado em Amorim et al. (2012). Como tal, a 

exibição do nível médio de maturidade para alunos moçambicanos implica: (i) a necessidade 

de se realizar oficinas que estimulem o desenvolvimento da maturidade para a escolha 

profissional na sua dimensionalidade; (ii) a realização de acções voltadas ao treinamento de 

professores, pais e/ou encarregados de educação e jovens adolescentes no contexto 

educacional (cf. Neiva, 2014, 2016); (iii) desenvolver programas e dinâmicas que incluam a 

exploração e desenvolvimento vocacional na adolescência (Francisco, 2021; Mboa et al., 

2019) principalmente nas classes de transição.  

 

Conclusão  

Orientados pelo objectivo de examinar os perfis da maturidade de carreira junto de 

alunos moçambicanos, de três escolas públicas situadas a norte de Moçambique, o presente 

estudo constatou níveis médios de maturidade na sua dimensionalidade e na EMEP total. Esse 

achado anuncia algumas implicações práticas no campo psicopedagógico, nomeadamente 
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potenciar a estratégia colaborativa entre professores, escola e família numa abordagem da 

educação para a carreira (Agibo, 2020; Munhoz et al., 2016). Aliás, tal estratégia permite não 

só a consciencialização, esclarecimento em relação às capacidades e habilidades, mas também 

estimula interesses e cristalização de preferências profissionais dos adolescentes e dos jovens. 

Igualmente seria oportuno realizar feiras e oficinas de orientação profissional (Fonçatti et al., 

2016). Por exemplo, no caso dos alunos do presente estudo, tendo manifestado níveis médios, 

necessitam participar de um processo de orientação profissional (teste-ré-teste) de tal maneira 

que sejam consciencializados sobre a dificuldade em realizar escolhas e sensibilizá-los para a 

busca de apoio profissional (Neiva, 2014). Desse modo, os resultados deste estudo 

evidenciam uma conveniência prática para a comunidade académica e para os profissionais da 

área de OP que queiram conhecer ou aprofundar a área, ou ainda actuar como facilitadores na 

tomada de decisão profissional, nomeadamente, psicólogos, orientadores educacionais ou 

profissionais, pedagogos, educadores, gestores de recursos humanos e coaches de carreira 

(Neiva, 2016).  

Todavia, devemos reconhecer a escassez de estudos moçambicanos, voltados à 

maturidade para a escolha profissional, que permitissem realizar análises comparativas dos 

dados e discutir os resultados com a maior segurança (Francisco, 2021). Importa, pois 

destacar a conveniência de se realizar mais estudos com amostras diversificadas e robustas. 

Analogamente seria interessante avaliar a maturidade por ordem de variáveis afins (e.g., sexo, 

idade, classe, o tipo de escola, turno de estudos, nível socioeconómico, experiência prévia de 

trabalho, o contexto de experiência clínica e localização geográfica). De igual forma, seria 

relevante estudar a maturidade em programas de aconselhamento de carreia online (Sassi & 

Islam, 2020), no ensino superior (Souza & Domingues, 2018), sem ignorar a sua avaliação de 

um modo longitudinal. 
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7. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL: Um estudo a partir da experiência do 

CREI – Gaza, 2021 
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Resumo 

O presente artigo analisa as práticas pedagógicas adoptadas pelos professores na inclusão de 

alunos com Necessidades Educativas Especiais do tipo auditivas e visuais nas turmas 

regulares do Centro de Recursos de Educação Inclusiva (CREI). Para o efeito, optou-se pela 

abordagem qualitativa conjugada ao método bibliográfico e entrevista estruturada como 

instrumento de recolha de dados. O estudo mostra que, no CREI, apesar de não haver a 

uniformização em termos da adopção das práticas pedagógicas dos professores, decorre a 

inclusão escolar de alunos com NEE auditiva e visual nas turmas regulares. Mediante o perfil 

de cada aluno, adoptam-se as práticas pedagógicas capazes de garantir a assimilação do 

conteúdo da aprendizagem.  

Palavras-chave: Inclusão escolar, Necessidades Educativas Especiais e práticas pedagógicas 

 

Abstract 

This article intends to analyse pedagogical practises adopted by teachers for the inclusion of 

students with hearing and visual Special Education Needs (SEN) in regular classes of the 

Inclusive Education Resource Centre (CREI). To this end, a qualitative approach combined 

with bibliographical methods and interview structured as data collection tool was applied. The 

study shows that, at CREI, despite the fact that there is no uniformity in terms of adoption of 

pedagogical practises amongst teachers, there is inclusion of students with hearing and visual 

SEN in regular classes. Based on each student’s profile, the Centre adopts pedagogical 

practises capable of ensuring understanding of learning contents. 

Key words: School inclusion, Special Educational Needs and pedagogical practices 
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Introdução 

No quadro dos tratados assinados pelo Estado moçambicano no âmbito do 

comprometimento da educação como um direito de todo o cidadão, independentemente da 

deficiência, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948. O nº 

1 do artigo 26 preconiza que toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 

gratuita, pelo menos no ensino básico, e o mesmo é obrigatório (Organização das Nações 

Unidas 1995; República de Moçambique 2018). 

Relativamente à educação especial, a Declaração de Salamanca de 1994, a qual o 

Estado moçambicano é signatário, vinca a necessidade de se implementar as acções visando a 

promoção e inclusão escolar de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) no 

ensino regular cujo princípio consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que 

possível, independentemente das dificuldades e das diferenças (UNESCO, 1994). 

Identificando-se com os princípios estabelecidos na declaração ora referida, o Estado 

moçambicano assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência e ratificou, em 2010, a Resolução n.º 29/2010, de 31 de Dezembro, corroborando, 

desta maneira, com o enunciado do artigo 24 no 1 que insta os Estados-Membros a reconhecer 

o direito das pessoas com deficiência à educação, com vista ao exercício deste direito sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades.  

Por sua vez, a Constituição da República de Moçambique (2004), no seu artigo 37, 

estabelece a igualdade de oportunidades ao prever que todos os cidadãos são iguais perante a 

lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da 

cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, 

estado civil dos pais, profissão ou opção política (Constituição da República (PDF) / Files / 

Media - Portal da Presidência da República de Moçambique, sem data). 

A partir da legislação percebe-se que a educação é um direito social de todo o cidadão. 

Isto é, é dever do Estado a garantia ao cidadão de todas as condições, que lhe permitam 

usufruir deste direito, requisito básico para a sua participação na esfera política, social e 

económica do país. À ideia da inclusão escolar de alunos com NEE no contexto educativo 

moçambicano, (Mandlate, 2012) afirma que o seu arranque se deu em Maio de 1998, através 
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de um Projecto-piloto, o qual tinha, como pano de fundo, a contribuição no combate à 

exclusão escolar e a melhoria gradual da qualidade de ensino através da valorização 

profissional do professor na formação contínua.  

Em coerência com a autora acima, Chambal & Bueno (2014) referem que, a partir de 

1998, se institucionalizou o projecto "escolas inclusivas em Moçambique", cuja finalidade era 

de desenvolver um conjunto de estratégias e materiais de formação, que pudessem ser usadas 

por professores e formadores, de modo que as escolas regulares fossem capazes de responder 

positivamente à diversidade dos alunos. 

Autores como Correia (2002); Chambal (2007); Cardoso (2011)  e Cruz (2012) são 

unânimes em afirmar que o professor é o actor educativo que torna efectiva a inclusão escolar 

de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Salienta-se que o professor é o 

garante da inclusão escolar. Na mesma linha de abordagem, Mandlate (2012) considera que 

não são as políticas que fazem a inclusão na sala de aula. É o professor. Enquanto este actor 

não estiver preparado para encarar a diversidade dos alunos como ela é, não se pode esperar 

inclusão efectiva nas escolas.  

Por seu turno, Carvalho (2019) aponta que não são as normas que estão no papel que 

incluem no ensino regular o aluno com NEE, são as boas práticas na sala de aula, a atitude 

emancipadora do professor, o amor, carinho humano, a valorização da pessoa como ser 

humano igual a outro ser humano em todos os contextos da vida social. Isso é apenas tarefa 

exclusiva do professor.  

Assim que o professor é visto como o garante da inclusão escolar de alunos com NEE 

no ensino regular, este artigo procurou, a partir das práticas pedagógicas dos professores, 

analisar a questão da Inclusão escolar de Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

Auditiva e Visual nas turmas regulares do Centro de Recursos de Educação Inclusiva (CREI). 

Especificamente, buscou verificar a forma como os professores procedem com a inclusão 

escolar de alunos com NEE auditivas e visuais nas turmas regulares do Centro de Recursos de 

Educação Inclusiva; Descrever as estratégias de ensino adoptadas pelos professores visando a 

inclusão escolar de alunos com NEE auditivas e visuais nas turmas regulares e discutir as 

percepções dos professores relativamente as práticas pedagógicas voltadas para a inclusão 
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escolar de alunos com NEE auditivas e visual nas turmas regulares do Centro de Recursos de 

Educação Inclusiva.  

Apesar de a temática das NEE dos alunos se tipificar em visual; físico motor; auditiva; 

transtorno de fala; entre outros, neste artigo são abordadas, somente, as Necessidades 

Educativas Especiais Auditivas e Visuais. A escolha destes tipos de necessidades deve-se ao 

facto de, na instituição em referência, comparativamente às outras necessidades, estes se 

apresentarem em maior número.  

Tal como se sublinhou, o professor é o garante da inclusão escolar. Cunha (2020) 

realça que, para que haja uma inclusão escolar efectiva nas escolas, o professor deve ter 

conhecimentos pedagógicos, que lhe permitam criar instrumentos de diferenciação 

pedagógica, que passa por organizar as actividades e as interacções, de maneira a que cada 

aluno se depare regularmente com situações didácticas enriquecidas para ele, adequadas às 

suas características, interesses, necessidades e saberes. Ademais, o professor tem que agir 

como investigador, desencadeando uma atitude reflexiva e crítica sobre todo o Processo de 

Ensino-Aprendizagem.  

 Scherer (2021) advoga que os professores desenvolvem um papel fundamental na 

construção de uma escola inclusiva e, para realizarem sua função social como educadores, 

devem adquirir habilidades para reflectir sobre as práticas de ensino em sala de aula e para 

trabalhar em colaboração com seus pares, a fim de contribuir na construção de abordagens 

educacionais dinâmicas e inclusivas.  

O papel do professor é também o de ampliar os currículos, fazendo com que se 

flexibilizem diante das diferenças de seus alunos e deixe de lado a visão conservadora, 

destacando a inclusão como inserção social, que tenha como objectivo ultrapassar as 

fronteiras e dar apoio na construção do saber, semeando uma escola integrada na inclusão, 

pois de acordo com Vieira (2021), a inclusão significa “humanizar caminhos”. Diante de tal 

complexidade no processo de inclusão, faz-se importante a formação dos professores, 

contribuindo para que haja as mudanças necessárias exigidas pela educação inclusiva.  



118 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

Métodos 

Optou-se pela abordagem qualitativa, bibliográfica conjugada à entrevista estruturada como 

instrumento de recolha de dados. As perguntas formuladas foram em torno da planificação de 

conteúdos; estratégias e métodos de ensino e avaliação da aprendizagem, por estas serem as 

dimensões das práticas pedagógicas. Adicionalmente, recorreu-se à análise de documentos 

normativos que defendem a educação como um direito humano e a necessidade da inclusão 

escolar dos alunos com NEE no ensino regular. Dentre vários, destacamos:  

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; Declaração de Salamanca de 

1994; Constituição da República de Moçambique de 2004; Estratégia para a Educação 

Inclusiva de 2017 e Planos Estratégicos da Educação de 1999-2003 e 2020-2029. Ao todo 

foram abordados 8 participantes, dentre os quais, 4 mulheres e 4 homens com idades entre 35 

a 50 anos de idade. Isso permitiu que fossem captadas as diferentes perceções à volta do 

processo da inclusão escolar de alunos com NEE auditiva e visual no Centro de Recursos de 

Educação Inclusiva. 

Sobre a componente: grau académico dos participantes, a maioria tem licenciatura e 

uma experiência profissional que varia de 11-15 anos. Com esse cenário, nota-se que os 

professores possuem uma larga experiência na carreira docente e isso traz um valor acrescido 

na aprendizagem dos alunos. Os dados foram analisados mediante ao uso da análise de 

conteúdo como técnica da análise de dados. Para o efeito, recorreu-se às seguintes dimensões: 

Planificação de conteúdos; estratégias e métodos de ensino e avaliação da aprendizagem. 

 

Resultados e discussão 

No tocante à dimensão Planificação dos conteúdos, há divergências de respostas, a 

saber: i. divisão das actividades durante a planificação; ii. o plano é único somente nas 

actividades dos alunos; iii. cada aluno tem suas actividades tendo em conta as suas 

particularidades; iv. separação das actividades; v. planificação cada actividade para cada 

aluno; vi. a planificação deve incorporar os métodos activos assegurando que todo o aluno 

manuseie o material didáctico com sucesso e higienizado. 

A partir das respostas apresentadas, percebe-se que no Centro de Recursos de 

Educação Inclusiva, a planificação de conteúdos varia de professor para professor, isto é, cada 
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professor planifica da sua forma, apesar de as Necessidades Educativas Especiais dos alunos 

serem as mesmas.  

Os aspectos verificados, até então, concordam com concordam com Ferreira (2021) ao 

afirmar que, ao longo da planificação de aulas, a serem ministradas no ensino inclusivo, se 

deve ter em conta a questão da adaptação curricular dos conteúdos, de acordo com a 

especificidade de cada aluno. O autor salienta que os docentes deverão empregar como vias 

ou medidas específicas de atenção à diversidade no processo ensino - aprendizagem e 

dirigem-se aqueles alunos ou grupo de alunos, que apresentam diversos tipos de dificuldades 

no seu processo educativo. 

Quanto às estratégias e métodos de ensino adoptadas pelos professores visando a 

inclusão de alunos com NEE Auditiva e Visual, os professores responderam referindo ao uso 

de língua de sinais; uso de vídeos e fotografias no ensino; uso de intérprete; adaptação 

curricular dos conteúdos de acordo com NEE de cada aluno; tratamento individualizado; 

ensino centrado no aluno; ter mais afecto e ser objectivo; elaboração conjunta e outros 

métodos activos como trabalhos em grupos; elaboração conjunta; formação de grupos.A partir 

do posicionamento dos respondentes, infere-se que não há uniformização das estratégias 

adoptadas pelos professores. Cada um adopta as suas estratégias de acordo com o tipo de NEE 

bem como o conteúdo a leccionar.  

Relativamente às estratégias a serem usadas na inclusão escolar dos alunos com NEE 

auditivas, Cunha (2020) defende que devem ser diversificadas e elaboradas não só levando 

em conta as limitações, o défice, as incapacidades destes alunos, mas também o novo modelo 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que procura enfatizar a funcionalidade, a 

capacidade de viver a vida em sua total potencialidade, tornando-os membros activos em 

todos os sentidos, das diversas actividades na sua sociedade. 

Outras estratégias de inclusão escolar de alunos com NEE auditivas são apresentadas 

por Lima (2006). Para este autor, constituem estratégias de inclusão escolar, construir e pôr 

em prática no ambiente escolar uma pedagogia que consiga ser comum ou válida para todos 

os alunos da classe escolar e ser capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e 

características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isso, sem 
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demarcações, preconceitos ou atitudes alimentadoras dos indesejáveis estigmas. Ao contrário, 

pondo em andamento na comunidade escolar, uma consciencialização crescente acerca dos 

direitos de cada um. 

No que toca a necessidades educativas especiais visuais, Horrico et al. (2007) afirmam 

que é necessário o uso de estratégias e recursos didácticos apropriados. Salientam que um dos 

recursos importantes é a aprendizagem do sistema Braille de leitura e escrita. O Braille é um 

processo de escrita em relevo para leitura táctil, que se compõe de sinais formados por pontos, 

a partir de um conjunto de matricial idêntico a uma sena de dominó que chamamos de célula 

Braille. 

Por fim, quanto aos instrumentos de avaliação que têm sido utilizados para medir a 

assimilação da aprendizagem, os respondentes referiram-se nos seguintes termos: A avaliação 

é de acordo com a aprendizagem e, cada aluno com NEE tem um tempo de compensação; 

estes alunos são avaliados com o recurso à língua de sinais; a avaliação contínua é a mais 

adoptada para este grupo de alunos e utiliza-se o instrumento preconizado no regulamento de 

avaliação para todos.     

Conforme se pode notar, os instrumentos de avaliação também variam por cada 

professor. Isso significa que a temática da avaliação em si é bastante complexa. Alves (2018) 

afirma que a avaliação, que é aplicada para os alunos sem deficiência, não pode ser a mesma 

destinada aos educandos deficientes, pois estes requerem uma forma metodológica 

diferenciada, que favoreça sua capacidade intelectual, respeitando o tempo que estes alunos 

levam para construir os conteúdos que são trabalhados na sala de aula.   

Segundo República de Moçambique (1999) a avaliação a ser aplicada ao aluno com 

deficiência visual precisa ser um processo, ocorrendo continuamente, e dando oportunidade 

de se medir diferentes dimensões do conhecimento, e, se for necessário, utilizando diferentes 

recursos e estratégias. A avaliação baseada em referência visual deve ser alterada ou adaptada 

como, por exemplo, de desenhos, gráficos, diagramas, gravuras e uso de microscópios, sendo 

recomendável, em alguns casos, valer-se de exercícios orais.  

Convém observar a necessidade de se estender o tempo da avaliação, considerando-se 

as peculiaridades no que diz à percepção não visual, podendo, para facilitar os alunos 
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deficientes visuais, realizarem trabalhos e tarefas escolares utilizando a máquina de escrever 

em Braille ou o computador (República de Moçambique, 1999). 

 

Considerações finais 

Este artigo procurou abordar a questão da Inclusão escolar de Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais Auditiva e Visual no Centro de Recursos de Educação 

Inclusiva a partir das práticas pedagógicas dos professores. Para o efeito, teve-se em conta as 

seguintes dimensões: Planificação de conteúdos; estratégias e métodos de ensino e avaliação 

da aprendizagem. 

           Este estudo concluiu que no Centro de Recursos de Educação Inclusiva decorre a 

inclusão escolar de alunos com NEE Auditiva e Visual nas turmas regulares. Consoante o 

perfil de cada aluno, adoptam-se as práticas pedagógicas capazes de garantir a assimilação da 

aprendizagem. Por exemplo, mediante a necessidade de cada aluno, os professores procuram 

adaptar os conteúdos e, no final proceder com a avaliação. A maioria dos entrevistados opta 

pela avaliação contínua visto que ela se centra no processo, isto é, avalia-se a aprendizagem 

como um processo e não um fim.  
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8. QUE OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DA COMPREENSÃO 

DA ESCRITA EM LÍNGUA FRANCESA DA DIPLOMACIA E DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS? 

 

David Siquice Cumbane17 

 

RESUMO: O objectivo central deste estudo é saber se o paradigma da acção favorece a 

aprendizagem da compreensão da escrita num contexto de ensino e aprendizagem da Língua 

Francesa de Relações Internacionais e Diplomacia. Assim, mobilizamos, por um lado, as 

teorias em questão (paradigma da comunicação e paradigma da acção) e, por outro, 

construímos dois programas em Língua Francesa de Relações Internacionais e Diplomacia, o 

primeiro comunicativo e o segundo da acção. Dois questionários, um do paradigma da 

comunicação e outro do paradigma da acção, foram construídos para um grupo de sessenta 

indivíduos. Primeiro, administramos os pré-testes da comunicação e da acção. Meses depois 

administramos os pόs-testes. Feitas as correcções  , a análise dos dados conduziu-nos ao 

resultado seguinte: o paradigma comunicativo (100% contra 96.7% do paradigma da acção) 

favorece o ensino da compreensão da escrita em Língua Francesa da Diplomacia e de 

Relações Internacionais.  

 
 

Palavras-chave: paradigma da comunicação; paradigma da acção; língua francesa para fins 

específicos; relações internacionais; diplomacia. 

 
 

What Methodological Options for Teaching the Understanding of Writing in the French 

Language in Diplomacy and International relations ? 

 

ABSTRACT: The main objective of this study is to know if the action paradigm favors the 

learning of writing comprehension in a context of teaching and learning the French Language 

of International Relations and Diplomacy.  Thus, we mobilize, on the one hand, the theories 

in question (communication paradigm and action paradigm) and, on the other.  We have built 

two programs in French for International Relations and Diplomacy, the first communicative 

and the second action.  Two questionnaires, one from the communication paradigm and the 

other from the action paradigm were constructed for a group of sixty individuals.  First, we 

administered the communication and action pre-tests.  Months later we administered the post-

tests.  After the corrections were made, the data analysis led us to the following result: the 

communicative paradigm (100% against 96.7% of the action paradigm) favors the teaching of 

the understanding of writing in French in Diplomacy and International Relations.        
 
 

                                                           
17 Professor Doutor David Siquice Cumbane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), Moçambique, Correspondência para: (correspondence 

to:cumbane_david@yahoo.fr) 
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Keywords: communicative method teaching; action paradigm teaching; french language for 

specific purposes; international relations; diplomacy 

 

1. Introdução 
 

Ler e perceber um texto de especialidade em língua estrangeira é uma actividade difícil, 

sobretudo quando o aprendente tem um nível intermédio de domínio da língua. O acesso ao 

sentido é, sem dúvidas, um acto de descodificação de sinais gráficos, mas também uma 

manifestação de liberdade. Para o homen moderno, saber ler é essencial para a realização 

pessoal, sendo o inverso um factor de exclusão social, política e econόmica, uma realidade 

bem propalada nas sociedades modernas (CUMBANE, 2016). 

Os informantes do presente estudo provêm do ensino primário (6a e 7a classes) e do 

secundário geral (8a, 9a, 10a, 11a e 12a classes) onde a filosofia do ensino da língua francesa 

como segunda língua inspira-se na metodologia comunicativa. Para esta, a língua é um 

instrumento de comunicação (MARTINET,1980, p.20). Quando este estudo foi realizado 

estes informantes frequentavam o terceiro ano do curso de relações internacionais e 

diplomacia do Instituto Superior de Relações internacionais (I.S.R.I), em Maputo, onde o 

ensino deste idioma é segundo a metodologia da acção. Este facto é importante pois por um 

lado vai conferir legitimidade ao estudo comparativo que pretendemos desenvolver e por 

outro lado vai nos ajudar a desmistificar a nossa questão de partida que se resume na vontade 

de saber se o paradigma da accão favorece ou não o ensino da compreensão da escrita no 

contexto de língua francesa de relações internacionais e diplomacia. 

 

2. Objectivos 
 

i) Saber se o paradigma da acção favorece o ensino da compreensão da escrita no contexto de 

ensino/aprendizagem da língua francesa de relações internacionais e diplomacia. 

 

ii) Contribuir com um estudo empírico no aprofundamento do debate epistemológico em 

curso na didáctica de línguas e culturas sobre a primazia da metodologia da acção, que 

considera o falante e o aprendente duma  língua como actores sociais que devem executar 

tarefas num contexto e circunstâncias particulares (CECRL 2000), no concernente ao ensino 

eficaz da compreensão da escrita de especialidade. Com esta reflexão procuramos legitimar 
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qualquer das duas metodologias de maneira a integra-las activamente nos processos  de 

revisão e ou reforma dos actuais curricula.  

 

iii) Demonstrar que as metodologias, quando bem escolhidas e bem aplicadas, podem 

contribuir sobremaneira para a contenção dos custos da produção e aquisição de novos 

manuais e outros equipamentos bastando para tal uma boa coordenação entre editores, 

empregadores, formadores e decisores políticos. A este respeito, (CUMBANE, PSIEDU, 

2020) afirma que a adequação dos curricula ao interesses do mercado de trabalho pode 

ocorrer longe da onerosa mudança geral dos manuais, bastando para tal que se adopte a 

metodologia adequada ou então que se combine os paradigmas disponíveis. 

 

3. Pressupostos teóricos   

 

Esta reflexão tem como foco o ensino/aprendizagem da compreensão da escrita para fins 

específicos. Para tal mobilizamos uma bibliografia diversa publicada entre 1950 e 2016. 

Aproveitamos a oportunidade para sublinhar, de passagem, trabalhos recentes de Puren (2009 

- 2016) sobre a génesis e o desenvolvimento da nova perspectiva da acção e a relação que ela 

mantém com a metodologia comunicativa; de Martinet  (2005) sobre os elementos de 

linguística geral;   da Divisão das línguas vivas do CECRL (2000); de Dubois A-L, Tauzin B 

(2013), sobre o mundo profissional francês; de Evelyne B (1991), sobre a metotologia da 

comunicação; de Riehl L, Soignet M, Amiot M.-H (2006), sobre o francês de relações 

internacionais; de Soignet M (2011), sobre a língua francesa de relações internacionais e 

europeias e de Cumbane D, (2016) sobre a pertinência dos paradigmas da comunicação e da 

acção no ensino da língua francesa para fins específicos.  

 

4. Metodologia 
 

Metodologicamente, um estudo comparativo se impunha. Foi deste modo que constituímos 

dois grupos de informantes de trinta indivíduos cada: ao primeiro demos o nome de 

comunicativo porque deveria ser submetido a um questionário inspirado pela metodologia de 

comunicação e a uma formação baseada sobre os preceitos da mesma (approche 

communicative); e ao segundo chamamo-lo de acção pois seria submetido a um questionário 



127 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

inspirado da metodologia da acção e a uma formação centrada sobre a mesma (approche 

actionnelle). Ambos foram submetidos aos pré-testes da comunicação e da acção no Instituto 

Superior des Relações Internacionais (I.S.R.I.), em Maputo. O objectivo dos pré-testes era 

conhecer o nível inicial dos dois grupos. As respectivas produções foram corrigidas e os 

respectivos resultados apurados. Grosso-modo, os aprendentes revelaram muitas fragilidades. 

Foi com base nestas insuficiências que os dois grupos foram submetidos a uma formação ou 

da comunicação ou da acção. De seguida os dois grupos foram submetidos aos pós-testes ou 

da comunicação ou da acção segundo os casos. O objectivo destes últimos testes era o de 

medir o grau de assimilação dos conteúdos administrados pois o objectivo de todo o ensino é 

a progressão dos aprendentes.  

Uma vez apurados os dados, construímos tabelas panorâmicas das duas metodologias. Estas 

forneceram os dados necessários para a produção, pelo Software Minitab 17, de gráficos e 

respectivos relatórios. Este software permitiu estabelecer resultados fiáveis, resultantes de 

operações informáticas complexas. Para a captura destes resultados fizemos escolhas, em 

função do tipo de estudo e dos objectivos fixados, no conjunto de parâmetros fornecidos pelos 

gráficos pré e pós-teste da comunicação e da acção. Assim, a procura do sentido e das 

estatísticas a partir das notas dos informantes foi possível graças a capitalização dos seguintes 

parâmetros: mean, stDev, kurtosis, minimum, maximum et médian.  

Os parâmetros acima referidos foram aplicados sobre os resultados dos questionários da 

comunicação e da acção e com a ajuda do Software Minitab 17 os resultados foram 

transformados em gráficos cujas representações ou projeções traduzem numa outra dimensão, 

em imagens (barras), ou em Kurtosis (curvas) e às vezes em espaços vazios, os números ou a 

sua ausência das tabelas panorâmicas. Por exemplo, as notas 2.0 e 2.4 pontos estão ausentes 

dos gráficos summary for pré-section I e summary for post-section I, respectivamente.  

Este estudo vai comparar os resultados da  compreensão da escrita (Section I) das duas 

metodologias. Assim, os resultados do pré e pόs-teste section I da comunicação serão 

comparados aos do pré e pόs-teste section I da acção com o propósito de delimitar e 

evidenciar todas as progressões prόprias dum processo de aprendizagem presidido ou pelos 

preceitos da comunicação ou pelos da acção. A vantagem desta metodologia é permitir que o 



128 

PsiEdu - Revista Moçambicana de Psicologia e Educação                                 Volume 1, Número 4, Junho, 2022  

 

leitor tenha uma vista panorâmica e objectiva sobre os comportamentos dos informantes face 

ao exercício nas suas respectivas metodologias. 

 

 

5. Hipóteses 

As hipóteses que presidiram ao nosso estudo foram as seguintes:  

i) A língua francesa da diplomacia e de relações internacionais, ensinada 

segundo o paradigma da comunicação (a língua como instrumento de 

comunicação), permitiria aos beneficiários a aquisição de melhores 

competências na compreensão da escrita para fins específicos, 

predispondo-os à uma melhor progressão e consequentemente a melhor 

encarar o mercado, local e internacional, de trabalho.   

 

ii) A língua francesa da diplomacia e de relações internacionais ensinada 

segundo o paradigma da acção (a língua serve para agir e suscitar 

acções), ou seja, a capitalização da realidade; a valorização do grupo-

turma pela concepção de projectos colectivos; a promoção do aprendente 

à categoria de actor social a tempo inteiro, a metamorfose da turma de 

língua e cultura em micro sociedade na sua complexidade, o trabalho 

baseado em documentos escritos e orais que privilegiam géneros 

discursivos de especialidade, o desenvolvimento da língua-acção baseado 

na compreensão da escrita, favorece uma progressão mais acentuada 

predispondo os seus actores a melhor encarar os mercados local e 

internacional de trabalho. 

 

Estas duas hipóteses serão confirmadas ou infirmadas mais adiante: 

Importa sublinhar que nesta pesquisa as variáveis tais que: sexo; idade; ano, cidade e país de 

conclusão do nível médio, que podiam ser cruzadas com as hipóteses acima para a obtenção 

de uma análise multivariada, não foram equacionadas, pois não impedem a procura duma 

resposta completa e pertinente à nossa questão de pesquisa. 
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6. Análise dos Dados da Metodologia Comunicativa Pré- section I: Compreensão da 

escrita 

Podemos nos questionar sobre o que foi assimilado em compreensão da escrita na 

metodologia comunicativa. Para tal, era necessário medir o estado inicial dos conhecimentos 

dos informantes. Esta é a função do pré-teste que foi administrado aos informantes que iriam 

receber uma formação comunicativa. O teste propõe um texto escrito «Être diplomate» / Ser 

diplomata. Este texto deveria ser lido pelos informantes comunicativos. Depois, estes 

deveriam responder, em vinte e cinco minutos, ao questionário constituído por doze perguntas 

de escolha múltipla. Os resultados deste exercício são fornecidos sinteticamente na Figura 1: 
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FIGURA 1 : Compreensão da Escrita: pré-teste metodologia comunicativa 

 

Este gráfico (Summary for pré-section I) deixa transparecer dois aspectos importantes: o 

sucesso face ao exercício e a dispersão dos resultados. Por um lado, o sucesso face ao 

exercício é evidente. Efectivamente, constatamos uma taxa de sucesso na ordem dos 96.7% 

contra 3.3% de notas inferiores ao ponto médian que é de 1.5 pontos. Isto é ilustrado pela 

localização da maioria das barras à direita do ponto médian e pelo tracejado (trajectória) da 

curva. Ambos mostram que as notas mais altas se encontram à direita, lugar reservado aos 

bons resultados. Logo, estes dados autorizam-nos a afirmar que os informantes 

comunicativos, no pré-teste, compreenderam muito bem o exercício. Por outro lado, no 

entanto, há uma grande dispersão (0.4104 pontos) de notas. Uma observação atenta ao gráfico 
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indica-nos que as barras se distribuem sobre uma boa parte de notas possíveis. Da esquerda 

para a direita, a primeira barra representa a ocorrência da nota de 1.25 pontos; a segunda, a de 

1.75 pontos; a terceira, a de 2.25 pontos; a quarta, a de 2.5 pontos; a quinta, a de 2.75 pontos; 

enfim, a sexta representa a nota máxima da pré- section I, ou seja, 3.0 pontos. Este cenário 

deixa transparecer uma situação em que as notas dos informantes estão afastadas umas das 

outras e este facto reforça a ideia da existência duma grande dispersão. Para ilustrar este 

fenómeno podemos dizer que existe um afastamento considerável entre o informante n° 6 

(1.25 pontos) e os informantes 10, 18, 21 e 22 que têm 3.0 pontos, nota máxima da section I. 

Para além da dispersão, estes factos sugerem que os informantes do grupo comunicativo não 

gozam do mesmo nível antes da formação o que era de esperar pois o objectivo de toda a 

formação é a progressão dos aprendentes. Para o caso em estudo é também a aprendizagem e 

assimilação de competências de comunicação no domínio da compreensão da escrita.  

Em suma, o estado inicial de conhecimentos do grupo comunicativo no respeitante à 

compreensão da escrita era relativamente elevado, com uma taxa de sucesso global superior 

ao médian de 1.5 pontos. Contudo, as competências dos membros do grupo em relação ao 

exercício são variáveis como o atesta e muito bem a dispersão dos resultados. Os resultados 

do pré-teste da comunicação permitem desta feita uma base comparativa que ilumina o estado 

inicial de conhecimentos dos informantes no respeitante a compreensão da escrita. É este 

estado inicial que sera considerado aquando da sua confrontação aos resultados do pós-teste 

da comunicação na mesma habilidade. 

 

7. Análise dos dados da metodologia da comunicação Post-section I: compreensão da 

escrita 

Com o objectivo de saber que tipo de progressão foi atingido na compreensão da escrita, 

administramos no dia 06 de Maio de 2014 o pόs-teste da comunicação. Este exercício 

observou o mesmo protocolo que o pré-teste: mesmo local, mesmo questionário, mesmos 

actores e mesmo tempo para as respostas. Os resultados deste exercício são fornecidos de 

maneira sintética pelo gráfico na Figura 2. 
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FIGURA 2 : Compreensão da Escrita: pós-teste metodologia comunicativa 

 

O gráfico na Figura 2 summary for post-section-I deixa transparecer dois aspectos 

incontornáveis: o sucesso relativo face ao exercício e a dispersão dos resultados. Por um lado, 

o sucesso face ao exercício é da ordem dos 100%. Isto é indicado pela localização, à direita do 

ponto médian, do conjunto de barras e pela trajectόria da curva do gráfico no intervalo 

fechado de 0.0 a 3.0 pontos. Os dois indicam-nos que as notas mais altas se encontram à 

direita, lugar reservado aos bons resultados. Logo, estes resultados parecem autorizar-nos a 

afirmar que os informantes comunicativos, no pόs-teste section I, de compreensão da escrita, 

perceberam muito bem o exercício. Por outro lado, existe uma dispersão (0.3075 pontos) de 

notas mesmo se esta é fraca em relação à verificada em pré-teste, (0.4104 pontos). Uma 

observação atenta ao gráfico revela-nos que as barras se distribuem na horizontal no intervalo 

fechado de notas possíveis de 0.0 a 3.0 pontos. Da esquerda para a direita, a primeira barra 

representa a ocorrência da nota de 1.75 pontos; a segunda, a de 2.0 pontos; a terceira, a de 

2.25 pontos; a quarta, a de 2.5 pontos; a quinta, a de 2.75 pontos; e, finalmente, a sexta 

representa a nota máxima desta secção I, ou seja, 3.0 pontos. Desta observação, podemos 

concluir que as notas dos informantes estão afastadas umas das outras e este facto vem 

reforçar, como no pré-teste, a ideia da existência duma grande dispersão. Por exemplo, 

podemos afirmar que existe uma distância considerável entre a nota do informante 12 (1.75 

pontos) e as notas dos informantes 3; 10; 11; 17; 19; 20; 22; 26 e 29 que alcançaram a nota 

máxima de 3.0 pontos. Em suma, estes factos sugerem também que os informantes 

comunicativos, no pré-teste, não têm as mesmas aptidões depois da formação mesmo se o 
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informante número 06, que obteve em pré-teste 1.26 pontos, progrediu e atingiu a nota de 

2.75 pontos. Neste prisma podemos considerar que a taxa de sucesso de 100% ilustra e 

transmite a ideia duma progressão geral no concernente a aquisição de competências de 

comunicação no domínio da compreensão da escrita. 

Resumindo, o pόs-teste de comunicação apresenta uma taxa de sucesso de 100% pois todos os 

informantes tiveram notas superiores ao ponto médian que é de 1.5 pontos. Assim sendo, as 

performances dos membros do grupo da comunicação são variáveis face ao mesmo exercício. 

Este facto é atestado pela dispersão dos resultados que baixa de 0.4104 pontos no pré-teste à 

0.3075 pontos no pόs-teste. Isto quer, também, dizer que a maioria das notas dos informantes 

da metodologia comunicativa é alta e  tendem à se aproximar umas das outras. A progressão 

da média desta secção, passa de 2.517 aos 2.6833 pontos no pόs-teste de comunicação. Este 

facto ilumina-nos sobre a qualidade das notas pois, uma média elevada significa que os 

informantes perceberam muito bem o exercício o que nos autoriza a considerar que houve 

progressão.  

 

8. Análise dos dados da metodologia da acção Pré-section I: Compreensão da escrita 

Tal como o pré-teste da comunicação, o da acção teve também por objectivo conhecer o 

estado inicial dos informantes na compreensão da escrita. Este teste foi administrado ao grupo 

de informantes que iria receber uma formação baseada na metodologia da acção. Teve como 

suporte o texto «être diplomate»/Ser diplomata. Este deveria ser lido, numa primeira fase, 

pelos informantes respectivos e estes, de seguida, deveriam responder, em 25 minutos ao 

questionário composto por 12 perguntas de escolha múltipla. Os resultados deste exercício 

estão sintetizados no gráfico abaixo. 
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FIGURA 3: Compreensão da Escrita: pré-teste metodologia da acção 

 

O gráfico na Figura 3 Summary for Pré-Section I desvenda dois aspectos fundamentais: o 

sucesso relativo face ao exercício e a dispersão dos resultados. O primeiro é irrefutável na 

medida em que constatamos uma taxa de sucesso na ordem de 93.7 % contra 6.3 % de notas 

inferiores ao ponto médian que é de 1.5 pontos. É a localização da maioria das barras à direita 

do ponto médian e a trajectόria do traçado da curva do gráfico que ilustram este sucesso. 

Ambos indicam-nos que as notas mais altas se encontram à direita, lugar reservado aos bons 

resultados. Logo, este figurino parece autorizar-nos a afirmar que os informantes da 

metodologia da acção, no pré-teste perceberam, muito bem, a natureza e as tarefas impostas 

pelo exercício de compreensão da escrita. Contudo, existe, por outro lado, uma importante 

dispersão das notas, ou seja, (0.5661 pontos). Uma análise visual do gráfico indica-nos que as 

barras se distribuem ao longo do intervalo fechado de notas possíveis: da esquerda para a 

direita, a primeira barra representa a ocorrência da nota de 0.5 pontos; a segunda barra ilustra 

a de 1.0 ponto; a terceira encarna a de de 2.0 pontos; a quarta, a de 2.25 pontos; a quinta, a de 

2.5 pontos; a sexta, a de 2.75 pontos; e, finalmente, a sétima representa a nota máxima de 3.0 

pontos da section I. Este quadro revela-nos, por um lado, que as notas dos informantes da 

metodologia da acção estão afastadas umas das outras, o que reforça a ideia da 

predominância duma grande dispersão. Por outro lado, podemos perceber que os informantes 

respectivos não tinham todos as mesmas bases antes da formação. Os resultados dos 

informantes 24 (0.5 pontos) e 1; 15; 16; 25; 27 (3.0 pontos, nota máxima), consubstanciam 

muito bem a nossa análise.  
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Em resumo, o estado inicial de conhecimentos dos informantes da metodologia da acção na 

compreensão da escrita revelou-se relativamente elevado. A elevada taxa de sucesso global 

superior ao médian de 1.5 pontos sustenta a nossa conclusão. Ademais, a heterogeneidade de 

níveis dos informantes da metodologia da acção ditou aptidões diferentes face ao exercício, 

daí a grande dispersão dos resultados. Esta permite-nos estabelecer uma base comparativa 

com enfoque no estado inicial de conhecimentos, na compreensão da escrita. É este estado 

inicial que será tido em conta aquando da iminente comparação com os dados do pόs-teste da 

acção section 1.  

 

9. Análise dos dados da metodologia da acção Post-section I: Compreensão da escrita 

O objectivo deste teste é saber se houve ou não progressão, em compreensão da escrita, 

depois do pré-teste e da respectiva formação baseada na metodologia da acção. Para tal, 

administramo-lo nas mesmas condições: mesmo local, mesmo tipo de exercício, mesmos 

actores e mesmo tempo para as respostas. O gráfico na Figura 4 sintetiza os resultados do 

teste: 
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FIGURA 4: Compreensão da Escrita : pós-teste metodologia Acção 

 

Este gráfico Summary for Post-Section I permite distinguir dois vectores importantes: o 

sucesso relativo à execução do exercício e a dispersão dos resultados. Quanto ao sucesso, 
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constatamos a prevalência duma taxa na ordem dos 96.7 % contra 3.3% de notas inferiores ao 

ponto médian de 1.5 pontos. Este facto é-nos ilustrado pela localização da maioria das barras 

à direita do ponto médian e pela trajectόria do tracejado da curva. Ambas, nos indicam que as 

notas mais altas se encontram à direita, lugar reservado aos bons resultados. É com base 

nestes dados que podemos afirmar, por um lado, que os informantes da metodologia da acção 

compreenderam na essência o exercício daí o seu bom desempenho. Por outro lado, 

assinalamos uma grande dispersão dos resultados (0.4255 pontos). Considerando o gráfico 

em análise, nota-se que as barras se distribuem ao longo do intervalo fechado de 0.0 a 3.0 

pontos. Assim, da esquerda para a direita, a primeira barra representa a ocorrência da nota de 

1.25 pontos; a segunda, a de 1.75 pontos; a terceira, a de 2.0 pontos; a quarta, a de de 2.25 

pontos; a quinta, a de 2.5 pontos; a sexta, a de 2.75 pontos; e, finalmente, a sétima incarna a 

nota máxima, ou seja, 3.0 pontos. Em suma, este quadro indica-nos que os informantes 

obtiveram notas afastadas umas das outras e este facto confirma a grande dispersão 

identificada e analisada acima. Podemos também afirmar que existe um afastamento 

considerável entre o informante vinte e quatro com (1.25 pontos) e os seus homόlogos 1; 4; 

11;15;17 e 25 que obtiveram a nota máxima (3 pontos). Para além da grande dispersão, este 

facto sugere que os informantes da metodologia da acção têm aptidões e competências 

diferentes mesmo depois da formação. No concernente a qualidade das notas, verificamos a 

existência de vinte e oito notas superiores ao ponto médian fixo a 1.5 pontos, facto que 

reflecte o resultado da formação baseada sobre a metodologia da acção. 

 

Sintetizando, o pόs-teste da acção apresenta uma taxa de sucesso de 96.7% contra 3.3 % de 

notas inferiores ao médian que é de 1.5 pontos. Contudo, as competências e habilidades dos 

diferentes membros do grupo da acção são variáveis face ao exercício e este facto é ilustrado 

pela grande dispersão que embora em queda, de 0.5661 pontos passa aos 0.4255 pontos no 

pόs-teste, continua ampla o que quer dizer que a maioria das notas dos informantes são altas e 

tendem, por isso mesmo, a se aproximar umas das outras. Estes factos sugerem que houve 

progressão.  

 

10. Conclusão 

A taxa de sucesso da metodologia da comunicação, em pόs-teste, atingiu os 100%, num 

contexto em que a dispersão das notas estava em ligeira queda (-0.1029 pontos) passando dos 
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0.4104 no pré-teste aos 0.3075 pontos no pόs-teste. A qualidade das notas subiu pois elas se 

presentam mais altas e isto pode ser comprovado pela progressão da média da section I que 

evoluiu de 2.517 a 2.6833 pontos no pόs-teste da comunicação. Em suma, estas constatações 

parecem autorizar-nos a afirmar que no grupo da comunicação houve aprendizagem e 

consequente progressão. Em contrapartida, no pόs-teste da acção, a taxa de sucesso atingiu os 

96.7% contra 3.3% de notas inferiores ao médian de 1.5 pontos. Num quadro geral de grande 

dispersão (pré e pόs-teste), este indicador sofre uma redução passando de 0.5661 no pré-teste 

aos 0.4255 pontos no pόs-teste da acção. Esta redução (-0.1406) é maior em relação à 

registada no grupo da comunicação o que é sintomático da aproximação das notas umas das 

outras. Para este paradigma, a qualidade das notas aumentou ligeiramente no pόs-teste o que 

é confirmado pela evolução da média geral da section I ao passar de 2.4750 aos 2.500 pontos.  

 

Em definitivo, estas constatações indicam-nos que nas duas abordagens (comunicação e 

acção) houve progressão mesmo se a da abordagem comunicativa é relativamente mais 

significativa.  

Este resultado, qualitativo e quantitativo, é inovador na medida em que advém dum estudo 

empírico singular e pioneiro na sua especialidade. A abordagem da comunicação com 100% 

de notas superiores ao médian favorece o ensino/aprendizagem da compreensão da escrita 

num contexto de língua francesa de relações internacionais e diplomacia. 

Com estes resultados podemos considerar que o objectivo i) foi atingido pois sabemos 

doravante que é o paradigma da comunicação que parece favorecer o ensino da compreensão 

da escrita em língua francesa para fins específicos. Podemos também considerar que este 

estudo contribui empiricamente (objectivo ii) para o enriquecimento do debate metodolόgico 

em curso nas ciências da linguagem e na didáctica de línguas e culturas pois se quer, 

doravante, objecto de consulta, análise e crítica pelos diversos actores intervenientes no 

ensino de línguas estrangeiras para fins específicos (L.F.F.E).  

 

Relativamente ao objectivo iii), o resultado deste trabalho deve ser considerado como um 

vector importante para todos os actores institucionais responsáveis pelas políticas de 

produção difusão e disponibilização nos mercados de manuais de didáctica de línguas para 

fins específicos. Este abre, também, espaço para que diferentes combinações metodolόgicas 
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possam ser capitalizadas com o intuito de satisfazer os interesses e as necessidades 

linguísticas dos diversos públicos. 

Na nossa introdução, avançamos duas hipόteses intrinsecamente ligadas à cada um dos 

paradigmas em estudo. A primeira, a i) é relativa ao paradigma da comunicação em contexto 

de ensino/aprendizagem de L.F.F.E. Esta hipόtese se confirma na medida em que 

efectivamente o paradigma da comunicação com 100% de notas acima do médian favorece o 

ensino da compreensão da escrita para fins específicos. Quanto à segunda hipόtese, a ii) que 

diz respeito ao paradigma da acção, se confirma na ordem dos 96.3%. E a diferença de 3.7% 

que ilustra uma progressão mais acentuada consagrando desse modo o favoritismo relativo da 

metodologia da comunicação. 

 

Em suma, neste estudo, a metodologia da comunicação parece favorecer relativamente o 

ensino e aprendizagem da compreensão da escrita no contexto de francês para fins 

específicos. 
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NOTAS:  

1.Neste trabalho, as expressões (paradigma da acção e metodologia da acção) são diferentes 

maneiras de designar a mesma realidade. 

  

 

 

 

 

 

 


