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RESUMO 

 

Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular em Moçambique: Um 

estudo de caso nas Províncias de Maputo e Maputo Cidade. 

 

O estudo sobre Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular em Moçambique conferiu papel de 

destaque aos documentos reguladores, enquanto promotores da diferenciação e inclusão escolar, das crianças com 

necessidades educativas especiais, bem como nas conceções do professor como agente condutor, difusor e 

incentivador da educação inclusiva na sala de aula. É nesta sequência que se enquadra a problemática da 

investigação, traduzida na seguinte questão: De que modo é feita a diferenciação e inclusão das crianças com 

Necessidades Educativas Especiais ao longo das práticas pedagógicas dos professores de 5ª classe (2º Ciclo) na 

disciplina de Português do Ensino Básico de Moçambique?  

Em função deste problema, formulámos os seguintes objetivos: a)Averiguar a abordagem da educação 

inclusiva nos principais documentos normativos de educação e a inclusão das crianças com NEE no 2º Ciclo do 

Ensino Básico moçambicano. b) Identificar: as perceções dos professores do 2º ciclo do Ensino Básico 

moçambicano sobre a diferenciação Pedagógica enquanto meio de promoção da Inclusão Escolar. c) Identificar as 

estratégias usadas pelos professores para diferenciar e Incluir crianças com necessidades educativas especiais 

(NEE). d) Identificar os desafios e oportunidades que o Ensino Básico moçambicano coloca aos professores e à 

escola face a Diferenciação e Inclusão Escolar. 

Metodologicamente, a investigação foi conduzida pelo estudo de caso, efetuado nas províncias de Maputo e 

Maputo Cidade, nas escolas do Ensino Básico dos Distritos de Marracuene, Manhiça e Chamaculo. Para a recolha 

de dados, usámos as seguintes técnicas: entrevista (n=6) a professores do 2º ciclo do EB, Formadores (n=4) dos 

IFP‟s e Técnicos Pedagógicos (n=2) dos níveis macro e micro. Utilizámos, também a observação de aulas aos 

mesmos professores entrevistados e analisamos os seus discursos, as suas práticas, assim como a sua relação 

com os alunos. Na análise documental, centrámos a atenção para os principais documentos normativos do país e 

do setor educacional, nomeadamente: Lei do Sistema Nacional de Educação (a antiga e a revista); Política Nacional 

de Educação e Estratégias de Implementação; Plano Estratégico de Educação e Cultura 2006-2010/11; Plano 

Curricular do Ensino Básico; Regulamento Geral do Ensino Básico; Programa de Formação de Professores 

Primários, Regulamento Geral dos Institutos de Formação de Professores Primários; Programa e Manuais de 

Português do 2º ciclo do Ensino Básico e Orientações e Tarefas Escolares Obrigatórias. Em termos de resultados, a 

realização deste estudo empírico permitiu constatar que a legislação é clara quanto à necessidade da 

implementação do ensino inclusivo mas ainda não foram criadas condições materiais, financeiras e humanas 

(professores qualificados) para efetivo e pleno funcionamento no país. A educação inclusiva requer condições 

específicas, que atualmente o país não reúne, apesar dos esforços que o governo tem vindo a evidenciar. 

 

Palavras-chave: Inclusão escolar, diferenciação pedagógica, Necessidades Educativas 

Especiais 
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ABSTRACT 

Abstract 

Policies and Practices of Differentiation and Inclusion Curriculum in Mozambique. A Case 

Study of Maputo City and Province 

The study on Policies and Practices of Differentiation and Inclusion Curricular in Mozambique checked out 

a prominence role to normative documents as promoters of differentiation and children's school inclusion 

with special educational needs, as well as in the teacher's conceptions as conductive agent, diffuser and 

motivator of the inclusive education in the classroom situation.  

It is in this field that the problem of the investigation has been framed as follow: How is the differentiation 

and the children's inclusion with Special Educational Needs is done along the Portuguese language 

teachers' practices in grad 5th (2nd Cycle) of the Mozambican Basic Education (EB)? 

From this problem we formulated the following objectives: a) To analyze the inclusive educational 

approach in the main normative documents of education and the children's inclusion with Special 

Educational Needs (NEE) in the 2nd Cycle of the Mozambican Basic Education. b) To identify the 2nd 

cycle teachers‟ perceptions of the Mozambican Basic Education about the Pedagogic differentiation as a 

way to promote the School Inclusion. c) To identify strategies used by the teachers to differentiate and 

include children with special educational needs (NEE). d) To identify the challenges and opportunities that 

the Mozambican Basic Education puts to teachers and to schools about Differentiation and School 

Inclusion.  

Methodologically, the investigation was driven through case study in some Basic Education schools from 

Maputo City and province, specifically in Marracuene, Manhiça and Chamaculo Districts. 

For data collections we used the following techniques: interview – in the sample of (n=6) teachers from 

2nd Cycle of EB, (n=4) Trainers from Teacher Training Institute (IFP) and (n=2) Technicians from micro 

and macro levels. We also observed lessons to the interviewed teachers and we related their speeches 

with their practices as well as their relationship with students.  

In the documental analysis, we centered our attention to the main normative documents of the country in 

the field of education, namely: National System of Education (the old and the revised one); National Policy 

of Education and Strategies of Implementation; Strategic Plan of Education and Culture 2006-2010/11; 

Curriculum Plan of Basic Education, I General Regulation of Teacher Training Institutes; Portuguese 

Syllabus (2nd cycle) of EB; Orientations and School Obligatory Tasks. 

In terms of results, the accomplishment of this empiric study allowed us to verify that the legislation is 

clear as for the need of the implementation of the inclusive education. However, there is a huge lake of 

material, financial and human resources (qualified teachers) to cash up a full operation of the schools of 

the country. The Inclusive education requires specific conditions that currently the country doesn't have, in 

spite of efforts that the government has attempted to make.  

Key-words/expressions- School Inclusion, pedagogic differentiation, Special Educational Needs  
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Agenda 2025 – É um documento do âmbito nacional, elaborado por diferentes participantes 

da sociedade, com objetivo de estabelecer uma visão estratégica para o desenvolvimento do 

país. Identifica as linhas de orientação para o desenvolvimento político, económico, social e 

cultural que o país inspira alcançar em 2025. 

PARPA OU PARP – É o plano de Ação da Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) ou Plano de 

Ação da redução da Pobreza (PARP) desde 2010. Tem como objetivo principal a materialização 

das ações estratégicas do Plano Quinquenal do Governo (PQG) em todas as actividades mas 

especificas e sob responsabilidade de um determinado ministério ou instituição pública. Este 

documento operacionaliza as orientações e políticas contidas no (PQG). É a base para a 

elaboração dos planos e políticas sectoriais numa perspetiva de serem refletidas no Plano 

Económico Social (PES) e no orçamento de Estado (OE). 

Plano Estratégico – É um plano a longo prazo, que espelha detalhadamente os objetivos 

estratégicos da instituição no período de 5 a 10 anos normalmente.  

Plano Quinquenal Do Governo (PQG) O PQG 2010 – 2014 é um plano do governo que 

expõe a estratégia nacional de médio prazo para promover o crescimento e a redução da 

pobreza, definido na base do alcance dos objectivos do governo central: consolidação da unidade 

nacional, paz e democracia, combate à pobreza, promoção da cultura de trabalho, boa 

governação, descentralização, combate à corrupção, cultura de prestação de contas, reforço da 

soberania e reforço da cooperação internacional. 
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Introdução 

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU (1948), Artigo 26, formalmente 

estabelece que “toda a pessoa tem direito à educação” e que ela deverá ter como objetivo o 

completo desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e as liberdades fundamentais. Portanto, nesta perspetiva, a educação é, 

simultaneamente, um direito humano e um meio vital para a promoção da paz e respeito pelos 

direitos humanos e liberdades fundamentais, em geral. Assim sendo, para que uma total 

implementação prática dos direitos humanos seja uma realidade é necessário que a educação 

esteja disponível e acessível para todos e que ela seja de boa qualidade de maneira que 

constitua uma verdadeira ferramenta para a vida da criança, do jovem e do adulto. 

A garantia de um ensino fundamental de boa qualidade para todos vem assumidamente 

expressa no número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (2000). Nos objetivos e 

metas de Dakar (2000), Moçambique assumiu o compromisso coletivo para a ação em prol da 

educação e, no ponto 3 da mesma, reafirmou a visão da Declaração Mundial de Educação Para 

Todos Jontien, (1990), apoiada pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança, baseia-se no pressuposto de que toda criança, jovem e 

adulto têm o direito humano de se beneficiar de uma educação que satisfaça as suas 

necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo e que inclua 

aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma educação que se destina a captar os 

talentos e potenciar cada pessoa e desenvolver a personalidade dos educandos para que 

possam melhorar suas vidas e transformar suas sociedades.  

Esta visão atualiza a agenda da educação mundial no que diz respeito aos 

compromissos pela educação básica feitos pela comunidade internacional ao longo dos anos 90, 

especialmente na Cúpula Mundial pelas Crianças (1990), na Conferência do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), na Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993), na Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais da Educação: Acesso e Qualidade (1994), na Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Social (1995), na Quarta Conferência Mundial da Mulher 

(1995), no Encontro Intermediário do Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos 

(1996), na Conferência Internacional de Educação de Adultos (1997) e na Conferência 

Internacional sobre o Trabalho Infantil (1997). 



   Introdução 
 

3 

 

No plano internacional, os compromissos assumidos para uma educação básica de 

qualidade caracterizam-se pela cooperação entre países ricos no se refere à educação dos 

países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, buscas de parcerias, bem como na 

mobilização e/ou a angariação de fundos para a educação dos países com baixos índices de 

desenvolvimento. 

Ao nível nacional, a Constituição da República de Moçambique (1990), no seu Artigo 92, 

estabelece que a educação constitui um direito e uma tarefa de cada cidadão e que o Estado 

promove a extensão e o acesso equitativo para que todos os cidadãos beneficiem deste direito. 

Estando em consonância com a Constituição de Moçambique e com a dinâmica global (mundial) 

e nacional sobre a educação e o seu papel na sociedade, o Plano de Ação para a Redução da 

Pobreza Absoluta (PARPA II) e a Agenda 2025, dois importantes documentos oficiais do Governo 

de Moçambique, consideram que a Educação Básica é obrigatória e gratuita. 

Os mesmos documentos apontam a necessidade da eliminação das desigualdades de 

género no Ensino Primário e Secundário como também oferecem oportunidades de 

aprendizagem àqueles que tenham necessidades educativas especiais, através da 

implementação de políticas desenvolvidas no Plano Estratégico do Ministério de Educação e 

Cultura para uma educação inclusiva para todas as crianças. Equidade e inclusão constituem 

valores fundamentais na visão desse mesmo Plano.  

O Ministério da Educação e Cultura respondeu positivamente a esta solicitação, 

promovendo o direito de todas as crianças à educação básica, incluindo aquelas que 

apresentam dificuldades de aprender ou que sejam portadoras de necessidades educativas 

especiais. A estratégia do MEC para melhorar a qualidade dos serviços prestados às crianças 

com necessidades especiais está baseada no princípio da inclusão. O MEC procura assegurar 

que as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais sejam integradas nas escolas 

regulares, em vez de serem completamente excluídas deste meio socializador. 

Na linha desta prioridade de inclusão escolar, o MEC lançou o programa “Escola 

Inclusiva” em 1998, com o objetivo de gerar experiências com a gestão de crianças com NEE, 

garantindo aprendizagens diferentes, gradualmente disseminar e estender esta experiência a 

todas as escolas do país. Sob os auspícios do programa de Escola Inclusiva, uma Escola 

Primária Piloto foi inicialmente selecionada em cinco províncias. Dando o apoio a cada uma das 

escolas piloto (formação, materiais e monitorização) na adoção da abordagem da educação 
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inclusiva. O enfoque nestas escolas baseou-se no pressuposto foi de que todos os alunos devem 

estar juntos sempre que possível, incluindo aqueles que são portadores de deficiência. Para que 

se possa assegurar que as estratégias e as abordagens que são geradas possam lidar com as 

necessidades das crianças a todos os níveis do sistema educativo moçambicano, a experiencia 

foi gradualmente expandida em todas as escolas e níveis do sistema, especificamente, no nível 

Secundário e Médio.  

Investigar Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular constitui um repto 

na medida em que o tema surge numa altura em que as questões de inclusão escolar e 

diferenciação curricular têm tido uma visão cada vez mais crescente, no mundo escolar e em 

particular no Ensino Básico. Torna-se indispensável atender a diversidade, uma realidade cada 

vez mais comum na sala de aula, considerando-a, não como um obstáculo ao processo de 

ensino/aprendizagem, mas como fonte enriquecedora do processo educativo, bem como a 

inclusão escolar, sendo uma prioridade no nosso sistema educativo, (Roldão & Marques, 2000). 

Pensar num tema sobre Políticas e Práticas de Diferenciação e inclusão Curricular em 

Moçambique, hoje, constitui sem sombra de dúvida, uma decisão verdadeiramente delicada, 

uma atitude de alguma coragem, pelas razões que seguidamente apresentamos: 

Primeiro, há um grande e generalizado distanciamento entre a formação de professores 

em termos dos conteúdos programáticos, sua abordagem e carga horária que não satisfazem 

aquilo que são as necessidades e exigências da diversidade dos alunos na sala de aula.  

Segundo, Os IFP´s e as respetivas escolas do Ensino Básico regular defrontam-se com 

falta de recursos materiais, financeiros e humanos qualificados para responder à demanda das 

escolas inclusivas. 

Terceiro, notamos que há falta de conhecimento profundo por parte dos professores do 

que são os conceitos de Diferenciação Pedagógica enquanto meio de Inclusão Escolar, daí 

verificar-se uma natural atitude e comportamento de estranhamento com disfarçados sinais de 

incompreensão sobre os assuntos. 

Quarto, mesmo para aqueles que aparentemente manifestam algum conhecimento sobre a 

temática, rapidamente se nota que estes apresentam bases científicas e sociais precárias que os 

leva erroneamente a falar da diferenciação pedagógica e inclusão escolar.  

 
Enquadramos a pertinência do estudo em quatro razões que justificam a relevância 

deste tema: Primeiro: Profissional - é uma oportunidade para influenciarmos na mudança e/ou 

melhoria de políticas e ou práticas no contexto da inclusão escolar de crianças com NEE. 
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Segundo: contextual: questões de Diferenciação e Inclusão Curricular constituem a agenda 

política, nacional e internacional na atualidade. Terceiro: académico: este tema impele-nos para 

o exercício de um rigor técnico científico na seleção das técnicas, na análise crítica da 

bibliografia, na recolha e tratamento dos dados. Quarto: pessoal: como indivíduo o respeito pela 

diferença inclusiva é um exercício da cidadania ativa.  

A dissertação é constituída por cinco capítulos, a saber: 

O capítulo I aborda a problemática da Investigação intitulada Diferenciação Pedagógica e 

a Inclusão Escolar em Moçambique, enquanto um imperativo nacional para dar resposta a 

diversos problemas que ocorrem nas instituições de ensino e que põem em causa o percurso 

estudantil e a vida de milhares de crianças moçambicanas. Começamos por analisar o próprio 

conceito de Diferenciação Pedagógica na base da literatura vigente e de documentos produzidos 

pelos vários peritos na área do currículo e das pedagogias ativas, bem como ouvindo algumas 

vozes apaixonadas pela formação de professores. Analisamos ainda a legislação do setor 

educacional numa perspetiva de encontrar o ponto da situação da sua implementação. Para 

terminar procuramos identificar os desafios e as oportunidades que são colocados aos 

professores e à escola para a materialização efetiva da escola Inclusiva em Moçambique. 

No capítulo II, apresentamos os conceitos do enquadramento concetual, explicitando 

expressões que dão corpo ao conteúdo do estudo, nomeadamente: 

Escola Inclusiva, Necessidades Educativas Especiais; Integração vs Inclusão e Práticas de 

Inclusão Escolar em Moçambique vs Formação de Professores.  

Em seguida apresentamos o capítulo III, Metodologia da Investigação, que define o 

enquadramento metodológico que serviu de base no processo de investigação. Começamos por 

expor a problemática da investigação, apresentamos em seguida, o estudo de caso, de natureza 

Quantitativa-Qualitativa especificando o objeto do estudo e enunciando os objetivos que norteiam 

este trabalho e a sua delimitação. Explicitamos os procedimentos utilizados para a recolha e 

análise dos dados. Procedemos, igualmente, à caracterização dos participantes na investigação, 

bem como ao contexto em que o trabalho se desenvolveu, abordando as questões de natureza 

ética que tivemos em consideração. 

No capítulo IV, descrevemos o conteúdo das entrevistas numa perspetiva de tirar partido 

das perceções dos envolvidos em relação à problemática do estudo que nos propusemos a 

investigar. Ao longo do capítulo apresentamos o conceito da Inclusão Escolar, que constitui o 

âmago do estudo, relacionando-o com as características da escola moçambicana no presente 
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momento. Em seguida, procuramos trazer as vozes dos documentos normativos e o modo como 

a Escola Inclusiva foi criada. Diante desta compreensão, projetamos os desafios e as 

oportunidades que esta oferece para atingir os níveis de excelência. Trouxemos em seguida o 

pensamento dos entrevistados face ao papel da escola na construção da escola Inclusiva e como 

é que os professores a implementam, auxiliando-se nas diferentes formas do processo 

educativo. 

Para terminar, analisamos as aulas observadas, discutindo-as com as políticas vigentes 

de formação de professores e as condições em que o Ensino Básico moçambicano é ministrado. 

De salientar que este capitulo apresenta fotografias que foram tiradas de acordo com o 

consentimento das pessoas.  

No quinto capítulo interpretamos os dados recolhidos com recurso a várias técnicas de 

recolha de dados, nomeadamente: entrevistas semi diretivas, observação das aulas e análise 

documental dos principais documentos oficiais do país e do setor educacional, confrontando-os 

com os objetivos do estudo previamente definidos. 

Para terminar, apresentamos a conclusão com as ideias chaves e possíveis contributos 

de estudo, reconhecendo as suas limitações e propondo nova investigação.  
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CAPÍTULO I 

 

Diferenciação Pedagógica e a Inclusão Escolar em Moçambique. Um 
Imperativo Incontornável na Sala de Aula 

 
O presente capítulo aborda a problemática da Diferenciação Pedagógica e a Inclusão 

Escolar em Moçambique, enquanto um imperativo nacional para dar resposta a diversos 

problemas que ocorrem nas instituições de ensino e que põe em causa o percurso estudantil e a 

vida de milhares de crianças moçambicanas.  

Começaremos por analisar o próprio conceito de Diferenciação Pedagógica na base da 

literatura vigente e de documentos produzidos pelos vários peritos na área do currículo e das 

pedagogias ativas bem como escutar algumas vozes apaixonadas pela formação de professores. 

Analisaremos ainda a legislação do setor educacional numa perspetiva de estabelecer a sua 

relação do ponto de vista da implementação. Para terminar procuraremos encontrar os desafios 

e as oportunidades que são colocados aos professores e à escola para a materialização efetiva 

da escola Inclusiva em Moçambique. 
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“Como diferentes, temos direitos de ser iguais.  

Stoer, Magalhães & Rodrigues (2004) 
 

Se olharmos para quase todas as salas de aulas, encontraremos alunos de múltiplas 

culturas, alguns dos quais procuram estabelecer a ponte entre as línguas e comportamentos de 

dois mundos. Alunos com capacidades avançadas para aprenderem e outros que revelam 

dificuldades numa ou mais disciplinas escolares. Estas manifestações dos alunos não podem ser 

ignoradas pelo professor, pelo contrário, constituem matéria de pesquisa e reflexão para 

resgatar, através de estratégias integradoras (gestão flexível do currículo) de todo o processo de 

ensino e envolvimento - ação dos intervenientes, alunos que apresentam maiores dificuldades na 

aprendizagem.  

A diversidade e heterogeneidade que caracterizam o universo de alunos exige, cada vez 

mais, o redobrarmos de esforços na planificação, gestão e implementação colaborativa de todo o 

processo educativo, de modo a permitir a mobilização de práticas pedagógicas envolventes que 

vão ao encontro das necessidades dos alunos. Os professores precisam de criar na sala de aula 

uma estrutura contentora, um ambiente que permita aos alunos processar a informação da 

mesma forma que o fazem no mundo exterior. É preciso pensar nos fatores facilitadores da 

aprendizagem, identificar claramente as barreiras que se colocam à aprendizagem. Só agindo, 

trabalhando, formando, envolvendo e avaliando adequadamente é que se pode desenvolver 

competências no processo de ensino/aprendizagem de forma a lograr os objectivos almejados, 

num clima apetecível. 

Antes de mais, vamos examinar o plasmado pelos teóricos moderno no que diz respeito 

ao conceito de “Diferenciação Pedagógica”. 

 

Diferenciação Pedagógica: Um Imperativo Incontornável na Sala de 

Aula 

 
“Temos o direito de ser igual, sempre que a diferença nos inferioriza. 

Temos direito de ser diferente sempre que a igualdade nos descaracteriza”  
 

(Santos, 1986) 
 

Assumindo que a diferenciação pedagógica é um instrumento de promoção da inclusão 

e da equidade face às diferenças existentes no seio da população escolar, só pode diferenciar e 

incluir crianças com necessidades educativas especiais, quem tiver consciência dos motivos 
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pelos quais diferencia e assentar esses motivos em fundamentos sólidos, evitando assim, as 

abordagens superficiais e estereotipadas a que se refere (Foshay, 2000, p.9). 

 

Roldão (1999, p. 154) defende que:  

 
“A discussão das questões da diferenciação pedagógica coloca-se quando a escola começa, 
sobretudo a partir da década 60 do século XX, (...) a não conseguir, no modelo institucional 
uniformista, responder à negociação social que a criou: quando deixa de garantir a sua parte na 
negociação social que a criou. Confrontada com públicos totalmente diferentes e inteiramente 
diversos, mantendo persistentemente inalterado o modelo organizacional antigo. A escola vem-se 
mostrando crescentemente incapaz de lidar com a função que lhe cabe (...) a escola depara-se 
com a perda de credibilidade social”. 

 
A autora afirma ainda que a diferenciação curricular estruturou-se historicamente como 

uma solução curricular não inclusiva. Ela estava voltada para os aspetos claramente associados 

aos mecanismos de manutenção da seleção social a favor dos grupos sociais com estatuto mais 

elevado, mas com a expansão da escolaridade, associada ao desenvolvimento económico das 

sociedades industrializadas vem, igualmente, impor a necessidade de estender a educação 

comum (...). É nesse contexto que ocorre, na década de 1960, com particular conflitualidade no 

Reino Unido (Goodson, 1988), o movimento da comprehensiveness (criação da escola única), 

movimento que se alargou a outros países da Europa (Idem, ibidem), e posteriormente para o 

resto do mundo. 

Formosinho (2009, p.37) considera que a  

 
“Crise da educação é um tema recorrente desde a II Guerra Mundial. Afeta todos os países do 
Mundo, mas assume aspetos específicos nos países com escolaridade obrigatória elevada. A crise 
não representa um conflito interno do sistema escolar, mas resulta sobretudo da importação pela 
escola dos problemas sociais.” 
 

O autor afirma ainda que a escola de massas é, por essência, uma escola mais 

heterogénea. Essa heterogeneidade é essencialmente uma heterogeneidade na dimensão 

humana – maior heterogeneidade discente, maior heterogeneidade do corpo docente, maior 

heterogeneidade contextual, isto é das comunidades locais onde a escola está inserida. 

Esta visão do autor apela para uma mudança de paradigma, para um novo olhar sobre o 

papel da escola e um desafio crescente para todos os intervenientes do processo educativo. Para 

compreensão deste problema iniciaremos a viagem com a definição do conceito de 

diferenciação pedagógica.  
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Concetualização 

Diferenciação Pedagógica 

 
Pacheco (2011,p.89) define a Diferenciação Pedagógica como sendo um “princípio 

global de organização curricular com vista à resolução dos problemas do fracasso escolar”. A 

mesma ideia é acomodada por Perrenoud (1999, p.56) ao definir a diferenciação pedagógica 

como uma forma de “romper com a pedagogia frontal – a mesma lição, os mesmos exercícios 

para todos”. Para Perrenoud, a diferenciação assenta no princípio da organização do trabalho e 

dos dispositivos que colocam a cada um dos alunos uma posição de aprendizagem. 

Estas palavras enaltecem, as afirmações (Mantoan s/d) apud Gil, (1997), no segundo 

capítulo, a considerar que a Escola Inclusiva é aquela que garante a qualidade do ensino a cada 

um dos seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e assumindo a responsabilidade 

de cada um dos seus alunos de acordo com as suas potencialidades e necessidades. 

Na verdade, a diferenciação pedagógica é um instrumento da educação inclusiva que 

serve para dar resposta à diversidade em todas as suas formas de manifestação e cria um 

sistema educativo que acomoda pluralidade. 

Tomlinson & Allan (2002, p. 14), definem diferenciação pedagógica como sendo a 

“prestação de atenção às necessidades de aprendizagem de cada aluno em particular ou de um 

pequeno grupo de alunos, ao invés de um modelo mais típico de ensinar uma turma como se 

todos os indivíduos tivessem as mesmas características”. É uma resposta ativa do professor face 

as necessidades de cada aluno. Um professor que opta pelo ensino diferenciador compreende e 

age estrategicamente perante cada situação manifestada pelos seus alunos. Preocupa-se pelo 

sucesso de cada um dos seus alunos na turma. Busca caminhos flexíveis, tarefas exequíveis, 

flexibiliza a organização dos grupos de acordo com os seus ritmos de aprendizagem, de modo a 

permitir a troca de experiências e a boa interação na aula. 

A educação baseada na diferenciação dos estilos de aprendizagem tem como ponto de 

partida a identificação e valorização das competências mais evidentes nos alunos. O que 

pressupõe o uso de estratégias diversificadas, materiais e recursos de natureza e formato 

diverso. Aliás, Perrenoud (1999 a 1999b, 1999c) nas obras intituladas “Novas Competências 

para Ensinar”, Porquê Construir Competências a Partir da Escola”, “Construir Competências 

Desde a Escola” e “A escola e a Aprendizagem da Democracia ” explicita melhor estas ideias ao 

afirmar que “não se pode imaginar uma abordagem por competências que não seja sensível à 
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diferença”. Para este teórico, uma pedagogia norteada pelas competências divide o grupo-aula e 

favorece o trabalho dos alunos em pequenos grupos. Essa é a condição necessária de uma 

pedagogia diferenciada. 

A diferenciação curricular é “a adaptação do currículo às características de cada aluno, 

com a finalidade de maximizar as suas oportunidade de sucesso escolar”, (Sousa, 2010, p 10). 

A diferenciação curricular é um instrumento da inclusão e da equidade face às diferenças 

existentes no seio da população escolar. 

A aceitação do pluralismo escolar na sala de aula exige, naturalmente, o 

desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada que envolve o sentido social das 

aprendizagens, que permita gerir as diferenças de um aluno ou de um grupo de alunos, no seio 

do próprio grupo. 

A implementação de um currículo diferenciado mediante as necessidades de cada aluno 

é uma experiência ideal tendo como ponto de partida a flexibilização das práticas pedagógicas 

dos professores passando pela “diferenciação de conteúdos, definição de medidas de apoios 

pedagógico acrescido, a intervenção da ação tutorial, gestão flexível de critérios de avaliação e 

projetos curriculares” (Pacheco, 2008,p. 181). 

A diferenciação na sala de aula é uma base de regulação individualizada dos processos 

e itinerários de aprendizagem e passa pela seleção apropriada de métodos de ensino e pela 

adequação das estratégias de aprendizagem de cada aluno. Argumento apoiado por Rodrigues 

(2003) no segundo capítulo quando assegura que, “os alunos, todos os alunos, estão na escola 

para aprender. Não se trata apenas da presença física”.  

Para Roldão (1999,p. 34), a diferenciação é “um meio da promoção da equidade o que 

significa que a diferenciação não só abrange o currículo nuclear mas também elege-lo como alvo 

da diferenciação por excelência”. Para esta autora a diferenciação dos objetivos deve ser “muito 

limitada”, porque o contrário significa pôr em risco a demanda dos padrões mais elevados para 

todos os alunos. A autora defende uma diferenciação “limitada” ao nível dos conteúdos e uma 

diferenciação “ampla” ao nível das atividades. 

Borland (2003) defende a ideia de concentrar-se na “meta” de diferenciar o “currículo e 

a instrução” para todos os alunos que estão nas escolas. A posição do autor é de apostar na 

diferenciação curricular atenta a todos os tipos de diferença. O autor vai ainda longe mais ao 

afirmar que “encarar a diferença, permite tornar a diferenciação curricular e a instrução a norma 
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para todos os alunos”. Cessar (2003) partilha o pensamento celebrando que a diversidade deve 

ser encarada como “riqueza e não como algo a evitar”. 

O conceito de diferenciação e a sua pertinência na reorganização de todo o sistema 

educativo foi bem clarificado e explicitado pelos autores (Pacheco, 2011; Perronud, 1999; 

Sousa, 2010; Roldão, 1999) apenas para dar alguns exemplos, ao afirmarem que a escola e a 

diversidade devem encontrar espaços e estratégias de acolhimento da diferença que 

caracterizam a atual escola de modo que as instituições escolares possam ser lugares da 

construção do conhecimento e da formação da sociedade inclusiva, onde todos participam e 

fazem parte de um todo, com uma identidade própria valorizada.   

Em seguida, discutimos as razões que justificam a necessidade de um ensino 

diferenciado na opinião dos pesquisadores do currículo e de outros académicos sociais.  

 

 

Será que haverá motivos suficientes para a Diferenciação Pedagógica 

em Moçambique? 

 
A sociedade em geral, particularmente a moçambicana, questiona hoje, os resultados 

das aprendizagens dos seus educandos. Afirma que os nossos filhos já não estudam nada na 

escola. É comum ouvir afirmações do tipo: meu filho, meu sobrinho (…) já fez 5ª, 7ª, 10ª e 

12ªclasses, mas não sabe ler nem escrever. Não sabe fazer pequenas operações sem usar a 

máquina de calcular que está no seu telemóvel. O que acontece, na verdade é que somam 

classes e certificados, mas não tem nada que possa ser útil com os papéis que arquivam em 

suas casas, em termos de competências. E ainda acrescentam - eu com 2ª classe já sabia ler e 

escrever cartas para os meus pais. Já sabia a tabuada e fazia todas operações simples de 

Matemática, mas hoje isso não acontece. 

Depois fica uma pergunta no ar: o que mudou, para que o ensino ficasse tão mau 

assim? 

Os pais, alunos, educadores, burocráticos, letrados, etc., todos dizem que algo deve ser 

feito. Mas o quê? E quem deve fazer?  

Neste ambiente, é necessário que todos os intervenientes no processo educativo 

construam pontes para a mudança. 
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Roldão, (2003, p.9) afirma que:  

 
“a educação hoje, centra-se na questão da diversidade dos alunos, tornada visível, tida por 
emergência da necessidade e dificuldade de enquadrar de forma satisfatória as respostas da 
escola enquanto instituição curricular, e dos professores enquanto profissionais do currículo, as 
funções socialmente esperadas da escola. Este conceito serve também de catalisador da maioria 
das problemáticas em debate hoje no campo do currículo.” 

 
A diversificação curricular exige a existência de uma liderança curricular que promova a 

coordenação horizontal ou integração das atividades do ensino/aprendizagem pertencentes a 

uma turma ou grupo de disciplina. Para tal é indispensável a articulação de todos os 

intervenientes no processo, isto é, o agrupamento flexível dos alunos, a conjugação do trabalho 

do professor com a ação de apoio pedagógico, a mobilização dos recursos matérias curriculares 

e a elaboração de um projeto educativo da escola. Rosenholtz, (1989 apud Ainscow, 1997) 

defende que um projeto educativo sólido e consistente constitui um instrumento de 

desenvolvimento institucional da aprendizagem da própria escola enquanto comunidade, 

promovendo uma “escola em movimento”.  

Diogo & Vilar, (1999, p.30), chamam a atenção ao considerar que: 

 
“se os desafios chamam heterogeneidade e diversidade, então, não pode ser vencido através da 
uniformidade dos processos e da rigidez das estruturas e regras de funcionamento. Só a 
diferenciação dos programas formativos e das condições em que são implementados pode 
fornecer a chave da adequação da nossa ação aos diferentes grupos de alunos que habitam as 
nossas escolas e nelas querem, mesmo que digam o contrário, aprender mais do que aquilo que a 
escola ensina, que não são capazes de aprender”. 

 

Esta chamada de atenção confirma a nossa opinião e dos vários teóricos conhecedores 

da temática em análise, abordados no segundo capítulo sobre a Escola Inclusiva, ao considerar 

que uma Escola Inclusiva é aquela que atende a todos os alunos, ou seja, satisfaz as 

necessidades de todos os alunos no processo de ensino/aprendizagem. 

Gardner (1995, P.21), na “Teoria de Inteligências Múltiplas”, define a Inteligência como 

uma habilidade de resolver problemas. Habilidade de projetar algo útil num contexto cultural. 

Para ele, a inteligência “é um potencial biopsicológico para processar informações que podem 

ser ativadas num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam 

valorizados numa cultura”. Aqui está a tarefa do professor, ativar as habilidades latentes na base 

da Gestão Flexível do Currículo, na base da cooperação entre professores dos mesmos alunos e 

na base dos projetos educativos.  
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Na opinião dos autores Gargaté & Baleiro, 2001;Barro, 1999; Morgado & Viana, 2000, a 

gestão flexível do currículo é a adequação do currículo prescrito às condições reais de cada 

escola, com o envolvimento de todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem; 

gestão flexível do currículo significa-flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as estratégias, as 

atividades e as metodologias do processo de ensino/aprendizagem; é aceitar diversas soluções 

para atender à diversidade dos alunos; aceitar trabalho docente numa perspetiva colaborativa; 

melhorar a eficiência da resposta educativa aos problemas surgidos da diversidade dos 

contextos escolares e assegurar que todos os alunos aprendam de forma significativa; promover 

uma mudança gradual das práticas de gestão curricular; “construir uma escola do sujeito e a 

escola de comunicação”. 

Em primeiro lugar, é importante referir que todos os alunos necessitam de um “carinho 

especial” da escola, que esta os respeite, os afete e os atraia para que, desenvolvam as suas 

capacidades e habilidades individuais se torne em membros realizados e produtivos da 

sociedade. Para tal, é necessário que a escola e os professores saibam e compreendam que 

todos os alunos que se apresentam na escola e em especial na turma, têm características 

diferentes, cabendo ao professor prestar atenção aos comportamentos que se vão manifestando 

ao longo do processo de aprendizagem e dar a devida resposta imediata à complexidade do 

assunto.  

Também consideramos necessário respeitar o facto de que cada aluno revela estilos de 

aprendizagem variados, o que implica que a escola e o seu corpo docente se preparem para 

organizar um leque de estratégias de ensino que incorpora as características individuais do seu 

público. 

Para promover a diferenciação pedagógica em resposta ao perfil de aprendizagem dos 

alunos, Tomlinson & Allan (2002, p.26) consideram que o professor deverá ter em mente os 

estilos de aprendizagens, o talento das crianças ou o seu tipo de inteligência. Segundo estas 

duas autoras, para diferenciar em situações de ensino/aprendizagem e em função do perfil de 

aprendizagem dos alunos, os professores poderão orientar-se seguindo um conjunto de 

atividades tais como: 

I. Criar um ambiente de aprendizagem com espaços e opções de aprendizagem 

flexíveis; 

II. Incentivar atividades individuais e também em grupos;  

III. Apresentar a informação sob forma auditiva, visual e cinestésica: 
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IV. Assegurar um conjunto diversificado de experiências de aprendizagem 

competitivas, cooperantes e autónomas; 

V. Apresentar uma abordagem equilibrada de diversas perspetivas acerca de uma 

dada questão ou de um tópico;  

VI. Providenciar oportunidades capazes de estimular aprendizagens autênticas 

relacionadas com o tipo de inteligências ou o talento dos alunos; 

A terceira razão incide sobre aquilo que constitui o interesse de cada aluno e as suas 

necessidades próprias. A diversidade do público que caracteriza a escola hoje, exige uma 

mudança de atitude por parte dos profissionais de educação, no que concerne à planificação, 

gestão e implementação colaborativa de todo o processo de ensino/aprendizagem, de modo a 

permitir a mobilização de práticas pedagógicas diferenciadas que vão ao encontro das 

particularidades individuais e ritmos de aprendizagem dos alunos (Tomlinson & Allan, 2002, 

p.25). 

As autoras sugerem também algumas práticas que o professor da turma pode usar para 

promover a diferenciação pedagógica em resposta aos interesses dos alunos que incluem: 

 Usar pares com conhecimentos prévios suficientes para funcionarem como tutores 

numa dada área de interesse comum; 

 Usar uma grande variedade de vias e percursos que permitam a exploração, por 

parte dos alunos, de um tópico ou de um conteúdo específico relacionado com 

aprendizagens a realizar; 

 Facultar um amplo acesso a uma vasta gama de materiais tecnológicos; 

 Permitir que os alunos possam escolher entre uma série de tarefas e produtos, 

incluindo aqueles que tenham sido concebidos por outros alunos; 

 Incentivar a investigação ou aplicação de conceitos e princípios – chave entre áreas 

de interesse dos alunos.  

A quarta razão enquadra-se no contexto específico em que cada aluno está inserido. O 

ensino diferenciado exige do professor um conhecimento antecipado e aprofundado das origens 

dos seus alunos, desde o início da escolaridade. Assim, é bastante relevante fazer um 

aproveitamento rigoroso das fichas de cadastro dos alunos processos individuais através dos 

quais se pode obter informações específicas e precisas das crianças - o seu percurso escolar 

passando pelo ambiente familiar e cultural. Este conhecimento prévio ajuda o professor na 

organização de ensino, na sua planificação de aula, na seleção conteúdos, materiais didáticos, 
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na gestão do tempo letivo e na elaboração do plano suplementar de apoio que se deve prestar a 

cada aluno que apresentar dificuldades num determinado conteúdo. 

São estes propósitos e outros que os pesquisadores consideram como fundamentos 

essenciais que sustentam a ideia de apostar-se pelo ensino diferenciado, o qual é uma resposta 

à diversidade de alunos na sala de aula ou mesmo na escola. Em seguida apresentamos o 

diagrama resumo dos propósitos da diferenciação pedagógica. 

 

Diagrama 1 Propósitos da Diferenciação Pedagógica 

 

 

 

Como se pode observar, a diferenciação pedagógica tem motivos plausíveis para a 

transformação da exclusividade do saber para a socialização pelo saber; para a transformação 

da integração física e social dos alunos com NEE para a integração cognitiva, ao acesso 

académico partilhado com os pares para uma cultura de escola e de sala de aula e uma 

avaliação de aprendizagens geradoras de conhecimentos e competências. 

O quadro abaixo ilustra as características dos diferentes tipos de inteligência e estilos de 

aprendizagem e como o professor deve aproveitar as inclinações dos seus alunos para integrar 

as experiências dos mesmos no processo de ensino/aprendizagem. É uma mais-valia para o 

trabalho docente educativo e também facilita a formação dos grupos funcionais na sala, bem 

como a mobilização do interesse pela aprendizagem. 
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Quadro I Tipos de inteligência e estilos de aprendizagem 

Tipo de 
inteligênci

a e sua 
localizaçã

o 

Estilo de 
aprendizage

m 
Características Como usar a sala 

Orientação 
Profissional 

 
 
1.Linguístic
o localizado 
no Centro 
de Broca do 
cérebro 

 
 
 
Linguístico 

Pensa com palavras, 
gosta de ler, escrever, 
trabalhar com o texto e 
histórias, gosta de fazer 
jogos de palavras, 
diálogos e debates, é 
sensível a regras, é 
organizado e sistemático 

Contar histórias, fazer jogos de memória com 
nomes, ler histórias, piadas, escrever 
historias, fazer malabarismos com 
vocabulário, entrevistar, fazer quebra-cabeças, 
fazer jogos de soletração, integrar a redação e 
leitura com outras áreas, produzir, editar e 
supervisionar a revista ou jornal da escola  

Escritores, poetas, 
redatores de textos para 
jornais, roteiristas, 
oradores, líderes 
políticos, editores, 
publicitários, jornalistas e 
redatores de discursos 

 
 
2.Lógico – 
Matemático 
localizada 
no Centro 
de Broca do 
cérebro 

 
 
Lógico – 
Matemático 

Pensa através do 
raciocínio e da dedução, 
gosta de experimentar, 
questionar, calcular, 
refletir e raciocinar, 
aprecia a resolução de 
problemas, prefere 
anotações de forma 
ordenada, gosta de 
computador 

  
Incentivar a interpretar dados, estimular a 
resolução de problemas e jogos matemáticos, 
utilizar experimentações práticas e previsões, 
integrar a organização matemática noutras 
áreas curriculares ou disciplinares, usar o 
raciocínio dedutivo, empregar o computador 
na resolução de tarefas  

 
 
Economista, engenheiros, 
investigadores, 
rastreadores de animais, 
Matemáticos, cientistas 

  
 
3.Visual -
Espacial 
localizada 
no 
hemisfério 
direito do 
cérebro 

 
 
 
 
Visual espacial 

Pensa em figura, cria 
imagens mentais, utiliza 
a metáfora, gosta de arte, 
desenha, pinta, lembra-
se usando figuras, lê 
facilmente mapas, 
gráficos e diagramas. 
Gosta de cores, usa 
todos os sentidos para 
formar imagens. Gosta 
de ilustrações, de fazer 
slides, filmes, criar peças 
teatrais 

 
 
Utilizar as figuraras para aprender, criar 
rabiscos, símbolos, desenhar, mapas, integrar 
a arte com outros assuntos, usar mapas de 
conceitos, fazer actividades visuais, utilizar 
estímulos periféricos nas paredes, usar a 
mímicas trocar de lugar na sala para obter 
perspetivas diferentes, utilizar fluxogramas, 
cartogramas, gráficos e salientar com cores  

 
 
Arquitetos, pintores, 
navegadores, escultores, 
físicos teóricos, 
naturalistas, jogadores de 
xadrez, estratega de 
campo de batalha, 
artistas plásticas, 
marinheiros 

 
 
 
 
 
 
4.Cinestésic
o localizada 
no 
Hemisfério 
esquerdo do 
cérebro 
 

 
 
 
 
 
 
Corporal - 
Cinestésico 

Controle excecional do 
corpo e de objetos, com 
sincronização e reflexos 
(mente mecânica). 
Aprende melhor 
movimentando-se, 
participando na 
aprendizagem. Gosta de 
se envolver em desportos 
e artes manuais. Gosta 
de tocar, de representar 
e utilizar métodos 
manipulativos. Lembra-se 
do que foi feito e não do 
que foi dito e observado. 
É sensível ao ambiente 
físico. Brinca com objetos 
enquanto escuta tudo. 
Fica irrequieto e 
aborrecido se houver 
poucos intervalos. 
Toma consciência da 
realidade através do seu 
corpo. A melhor forma de 
ter sucesso na escola é 
aprender o que ai é 
ensinado através do seu 
corpo. Aprende fazendo e 
gosta de actividades 
como: gestos, 
dramatizações, 
movimentos, exercícios 
físicos, gosta de 
construir, dançar, 

 
 
 
 
Integrar o movimento em todas as áreas 
curriculares. Usar a dança, o movimento, os 
jogos e as técnicas manipulativas para 
aprender. Fazer mudanças na sala e intervalos 
frequentes. Relacionar movimentos com os 
conteúdos de tudo. Empregar métodos, 
máquinas, artesanato, usar o corpo para se 
concentrar e relaxar. Fazer viagens. Fazer 
dramatização, papéis dramáticos. 

 
 
 
 
Bailarinos, atores, atletas, 
realizadores desportistas, 
inventores, mímicos, 
cirurgiões, professores de 
karaté, pilotos de 
corridas, pessoas que 
trabalham ao ar livre    
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inventar 

5.Musical – 
localizada 
no 
Hemisfério 
direito do 
cérebro  

 
 
Musical 

Sensível á entoação, ao 
ritmo, ao timbre e ao 
poder emocional da 
música. Sensível à 
organização complexa da 
música. Pode ser 
profundamente espiritual. 
Pensa através do ritmo e 
da melodia. Gosta de 
cantar, ouvir, marcar 
ritmos e criar melodias. 
Vive cantando algum som 
mesmo de boca fechada 

Aprendem através de canções, de poemas 
com rima completa, usar concertos ativos e 
passivos para aprendizagem, tocar 
instrumentos musicais, integrar a um coro ou 
grupo musical, mudar de humor com música, 
usar a música para relaxar fazer figuras, 
imagens com música, compor música no 
computador. 

Artistas, compositores, 
maestros, concertistas, 
engenheiros de gravação, 
fabricantes de 
instrumentos musicais, 
afinadores de piano, 
cultura sem linguagem 
tradicional 

 
 
6.Interpesso
al ou Social 
localizada 
nos lobos 
frontais do 
cérebro  
 

 
 
Interpessoal ou 
social 
 

 
Pensa através de troca 
de ideias com outras 
pessoas. Gosta de 
organizar/liderar, 
trabalhar em grupo, 
participar em 
acontecimentos sociais 

Desenvolver cooperação, tutelar os outros, 
fazer adversos intervalos para socializar, 
trabalhar em equipas, integrar a socialização 
em todas as partes do currículo e praticar a 
conversa social, usar causa e efeitos ter festas 
e celebrações de aprendizagem, fazer 
aprendizagens mais divertidas, fazer 
actividades do tipo pesquisa de pessoas em 
que cada um precisa de fazer pergunta e ter 
resposta dos outros.  

 
 
Políticos, professores 
vendedores, gerentes, 
conselheiros, relações 
públicas  

 
 
 
7.Interpesso
al ou 
Intuitiva – 
localizada 
nos Lobos 
frontais do 
cérebro  
 

 
 
 
Interpessoal ou 
intuitiva 
 

Autoconhecimento, 
sensibilidade aos 
objectivos da vida de 
cada um, tem sentido do 
eu bastante desenvolvido, 
capacidade intuitiva, auto 
motivado, profundamente 
consciente das 
potencialidades e 
fraquezas, pessoa 
reservada, deseja 
diferenciar-se dos 
demais. Precisa de um 
tempo e do espaço 
individual introspetivo 
para amadurecer as 
ideias 

 
 
Ter conversas pessoais de coração para 
coração, usar atividade de crescimento 
pessoal para romper o bloqueio á 
aprendizagem, investigar atividade, reservar 
tempo para reflexos interiores: pense e oiça, 
fazer estudo independente, ouvir sua intuição, 
discutir, refletir ou escrever o que vivenciou e 
como se sentiu, permitir a individualização, 
fazer diário d história pessoal, assumir o 
controlo de própria aprendizagem, ensinar 
afirmações pessoais, ensinar questionando 

 
 
 
Romancistas, 
conselheiros, anciões, 
sábios, filósofos, gurus, 
pessoas com profundo 
sentido do eu, místicos  

 
 

 
Naturalista 

Trata bem a natureza, 
pratica desporto ao ar 
livre, gosta de acampar, 
aprecia animais, as 
plantas e o meio 
ambiente, estuda 
ecossistemas 

Viajar para conhecer os diferentes 
ecossistemas, plantar, colher e produzir 
alimentos, cuidar de animais, explorar e 
consumir produtos ecológicos ou orgânicos, 
pesquisar receitas naturalistas 

Biólogos, paisagistas, 
ecologistas, pessoas que 
gostam de estar em 
contacto com a fauna e a 
flora. 

 

Gardner (1995) considera que uma escola que valoriza as inteligências linguísticas e 

lógico – Matemáticas, deve ter em conta também as inteligências dos outros alunos no processo 

de ensino/aprendizagem, porque os alunos com maior desenvolvimento noutro tipo de 

inteligência acabam por obter menor sucesso no ensino. Assim, para ele, um ensino eficaz deve 

conceber estratégias que contemplam as características dos diferentes tipos de inteligência. Em 

seguida apresentamos e discutimos os estilos de aprendizagens. 
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Estilos de Aprendizagem Variados 

 
A teoria de aprendizagem parte do princípio de que as pessoas têm diferentes maneiras 

de “perceber” e de “processar a informação” o que implica diferenças nos seus processos de 

aprendizagem. Paulo Freire (s/d) advoga que “ensinar e aprender deve ser visto como duas 

entidades separadas, embora fortemente ligados. Há atitudes e processos ligados ao ensinar, 

mas há atitudes e processos ligados ao aprender”. Felder (2002) define estilos de aprendizagem 

como formas pessoais de apropriação do saber. Para o autor, os estilos de aprendizagem 

representam uma “preferência característica e dominante na forma como os alunos recebem e 

processam informações”. Os estilos de aprendizagem são canais de receção e tratamento de 

informação. Alguns alunos tendem a focalizar mais os fatos, dados e logaritmos, enquanto que 

outros se sentem mais confortáveis com teorias e modelos matemáticos. Alguns ainda podem 

responder preferencialmente a informações visuais, enquanto outros respondem mais a 

informações verbais explicações orais e escritos. Uns preferem aprender ativa ou 

interactivamente, outros já têm uma abordagem mas introspetiva.  

Os visuais por exemplo, preferem instruções mais escritas. Eles são bons leitores 

visuais, gostam de receber informações por meios visuais tais como: fitas de vídeos, DVD. Eles 

aprendem melhor quando o professor lhes dá oportunidade de trabalhar com mapas, gráficos, 

tabelas, diagramas, figuras, filmes, desenho, recursos para organizar gráficos, textos com muita 

informação. Os auditivos, pelo contrário, se sentem melhor com instruções orais, quando se 

lembram ou quando ouvem. Eles aprendem mais ouvindo e falando. Estes alunos gostam de 

conversar e entrevistar. Eles são bons leitores fonéticos, gostam de leitura oral, em coro e ouvir 

livros falados. Eles aprendem melhor quando são dadas oportunidade de participar em debates, 

em painéis de discussão, apresentar relatório oralmente. Os cinestésicos, por seu lado, 

aprendem tocando e manipulando objetos. Eles têm necessidades de envolver o corpo todo na 

aprendizagem, construindo modelos, fazendo atividades ou jogos que exigem o movimento 

corporal. 

Existem diversos tipos de estilos de aprendizagem, não é nosso objetivo entrar em 

pormenor nessa discussão, o mais importante é que o professor e os alunos conheçam seus 

respetivos estilos de aprendizagem e o professor use este potencial de informação para tornar a 

aula mais viva, um local de aprendizagem, brincando aprendendo.  
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Gardner (1995) chama atenção para o facto de que, embora as escolas declarem que 

preparam os seus alunos para a vida, a vida certamente não se limita apenas a raciocínios 

verbais e lógicos. O autor propõe que as escolas favoreçam o conhecimento de diversas 

disciplinas, que encorajem seus alunos a utilizar esse conhecimento para resolver problemas e 

efetuar tarefas que estejam relacionadas com a vida no quotidiano e que favoreçam o 

desenvolvimento de combinações intelectuais individuais, a partir da avaliação regular do 

potencial de cada um.   

Os estilos de aprendizagens estão paralelamente ligados com as capacidades e processos de 

aprendizagem, como se pode ver abaixo no diagrama das capacidades e processos de 

aprendizagem. 

 

Diagrama 2 Capacidades e Processos de Aprendizagem 

 

 
 

O diagrama ilustra o funcionamento das capacidades e processos de aprendizagem: 

A atenção como capacidade cognitiva tem como tarefa a atribuição de significado 

pessoal à informação recebida (compreensão). A memória faz a integração da informação 

recebida e o raciocínio por sua vez faz a organização mental da resposta (evocação). 

Analisado a importância da diferenciação pedagógica para uma mudança de paradigma, 

importa analisar em seguida os princípios que norteiam a diferenciação. 
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Princípios que Orientam a Diferenciação Pedagógica 

 

Segundo Tomilinson & All (2002, p.18) os princípios orientadores da diferenciação 

pedagógica podem ser identificados em três categorias: 

 Primeira. A flexibilização do processo pedagógico. Uma sala de aula onde se 

diferenciam as situações de ensino/aprendizagem “caracteriza-se pela 

flexibilização do processo de intervenção pedagógica que ai corre”.  

Ao apresentar claramente os objetivos da aprendizagem, os professores e os alunos 

compreendem que o tempo, os materiais, as metodologias de ensino, a formação adequada dos 

grupos e a sua flexibilização, a organização da sala, a gestão da aula, a clareza na linguagem 

usada, as formas de avaliar, a atenção à diferença, a valorização das experiências dos alunos e 

outros são elementos potenciadores de um ensino relevante.  

 Segunda- Avaliação formativa das aprendizagens, geradoras de conhecimentos e 

competências. A diferenciação do processo de intervenção pedagógica decorre 

da avaliação eficaz e contínua das necessidades dos alunos. 

Numa sala de aula onde se diferenciam as situações de aprendizagem, as diferenças 

entre alunos são esperadas, apreciadas e estudadas enquanto base para planificação 

pedagógica. Esta relação deve prevalecer em estreita ligação com a intervenção educativa e a 

avaliação.   

 Terceira -Uso de critérios flexíveis de formação de grupos funcionais. Uma 

organização flexível dos grupos na realização das atividades escolares, conduz os 

alunos a aceder a uma variedade de oportunidades de aprendizagem e propostas 

de trabalho. 

Numa sala de aula orientada para a diferenciação, a organização dos grupos em função 

das necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos é um elemento importante na 

prossecução dos objetivos de ensino. A dinâmica dessas salas de aulas privilegia, quer o 

trabalho com toda a turma, quer o trabalho em pequenos grupos, quer ainda o trabalho 

individual.  

A sala de aula é o local privilegiado da atividade da turma. É importante a organização 

do espaço de forma a facilitar a movimentação dos alunos e o acesso aos materiais de trabalho. 
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É importante também adaptar a disposição da sala às várias atividades que serão desenvolvidas 

ao longo da aula. A organização da sala em moldes diferentes implica responsabilizar os 

próprios alunos nas tarefas da turma, como por exemplo, a distribuição, arrumação e verificação 

do material, a limpeza, a marcação de presenças, o registo diário do tempo, atualização do 

calendário de atividades, a documentação, tratamentos de jardim e outras tarefas educativas. 

Em seguida discutiremos os diferentes caminhos que o professor pode usar para a 

operacionalização dos objetivos do ensino e educacionais. 

 

 

Estratégias Pedagógicas que Facilitam a Diferenciação 

 
Qualquer processo de ensino/aprendizagem para lograr sucessos esperados precisa ser 

planificado e guiado por uma gama de estratégias que norteiam a sua trajetória. As estratégias 

são a ferramenta da arte do professor na sala de aula. Não há nenhuma receita segundo 

Stenhouse (1984) que se pode deixar, uma vez que cada caso é um caso. Cada turma ou cada 

aluno tem as suas especificidades, cabendo ao professor pesquisar os caminhos que se 

adequam a modo e forma do seu aluno de maneira a satisfazer as necessidades da sua turma. 

A pedagogia diferenciada é uma pedagogia dos processos que se desencadeia num 

ambiente de aprendizagem aberto, onde as aprendizagens são explicitadas de modo a que os 

alunos aprendam segundo os seus próprios itinerários de apropriação dos saberes e do fazer 

(Pezesmychi, 1991). 

Nenhuma estratégia pedagógica conseguirá compensar um professor a quem falta a 

proficiência na sua área de saber, que por exemplo não define claramente os seus objetivos de 

aprendizagem, que planifica inadequadamente uma atividade e que não tenha as competências 

de liderança e gestão para gerir de forma eficaz o funcionamento da sala de aula.   

Tomlinson & Allan, (2002, p.27), explicitam que o professor que possui necessidades 

que lhe permitem utilizar uma maior diversidade de estratégicas pedagógicas tem mais 

probabilidade de obter sucesso, animando de modo mais eficaz a aprendizagem dos seus alunos 

do que um professor que usa uma única abordagem relativamente ao processo de 

ensino/aprendizagem. 
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Contudo, as autoras sugerem algumas dicas como base de partida na busca de 

caminhos viáveis para tornar o ensino/aprendizagem mais acessível e compreensível para todos, 

tais como: a recetividade, o interesse dos alunos e os perfis dos alunos. 

Para tal o professor deve evidenciar o essencial na condução da aula de modo que os 

alunos consigam reter os pontos chaves do conteúdo tratado na sala. É importante preparar a 

aula devidamente, identificar e organizar antecipadamente os materiais didáticos a usar de 

forma adequada para evitar aulas expositivas e improvisos que só prejudicam os alunos.  

Dependendo das necessidades dos alunos, o professor pode implementar projetos de 

trabalho onde os alunos podem trabalhar individualmente ou em grupo em vários temas dos 

conteúdos programático durante um determinado período e serem avaliados, devendo receber 

do professor orientações claras de como fazer o trabalho e um acompanhamento das atividades 

e esclarecimento de dúvidas.  

Porque estamos a tratar da diferença, é lógico um tratamento diferenciado, daí a 

necessidade de um apoio individualizado. As teorias das inteligências múltiplas, citadas neste 

trabalho esclarecem claramente as especificidades dos alunos. Para ultrapassar os grandes 

desníveis na aprendizagem é necessário elaborar um plano suplementar para apoiar os alunos 

que apresentam maiores dificuldades no ensino, dando desta forma apoio individualizado de 

acordo com as particularidades individuais. O respeito, atenção e atitude positiva pela diferença 

é um aspeto indispensável na diferenciação pedagógica; 

A avaliação e a instrução são elementos inseparáveis no processo de 

ensino/aprendizagem. Avaliação deve ser continuada, formativa podendo usar várias formas: 

diários, TPC, portefólios, grelha de avaliação, testes orais e escritos, aplicar questionários de 

interesse a todos os alunos, os conteúdos devem ter sentido para todos os alunos; o 

professor/aluno e vice-versa colaboram no processo de aprendizagem: planificam, definem 

objetivos, refletem sobre o progresso, avaliam o sucesso e os fracassos; o professor estabelece o 

equilíbrio entre as normas individuais e do grupo; os desafios de trabalhos devem ser exequíveis 

de acordo com os ritmos de aprendizagem. Analisaremos em seguida os níveis da diferenciação 

pedagógica. 
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Níveis de Diferenciação Pedagógica 

 
Segundo Sousa (2010, p.151) a diferenciação pedagógica ocorre em três níveis. O autor 

alerta para a necessidade desta ser realizada numa abordagem crítica ao currículo. O que 

implica, em primeiro lugar, a consciência de que o currículo oficial representa uma seleção que 

reflete valores e visões do mundo cuja compatibilidade com os valores e visões do mundo 

adaptados pelos alunos e pelas suas famílias é necessariamente maior nalguns casos e menor 

noutros. 

Primeiro nível- Diferenciação Pedagógica institucional, aquela que acontece a nível 

macro da estrutura educacional/governo. Esta baseia-se na elaboração dos programas de ensino 

ou planos Curriculares de acordo com a situação política, económica e social do país. Também 

pode acontecer ao nível regional e/ou nas instituições de formação de professores, se 

necessário no ato do reajustamento dos programas de ensino.  

Segundo nível- Diferenciação Pedagógica externa é aquela que acontece ao nível meso. 

Trata-se dos projetos educativos que são elaborados ao nível da província/Distrito, programas 

suplementares de apoio pedagógico acrescidos que visam enfatizar ou mesmo dar credibilidade 

a escola na sua missão de ensinar e formar o homem.  

Pacheco (2001, p.97) afirma que “compete à escola organizar horizontalmente o 

conjunto das atividades letivas e não letivas proporcionando as condições para que se promova a 

aprendizagem e o sucesso educativo dos alunos, na conformidade do cumprimento dos 

princípios da diversificação curricular e da provisão curricular diferenciada, ou seja, 

determinação do currículo para um grupo de alunos ou para cada aluno, respetivamente”. 

Sousa (1988) apud Pacheco (idem) defende a mesma ideia, afirmando que: 

 
“A intervenção da escola na definição do currículo implica também a atribuição de competências 
para a implementação. Nessas competências devem incluir a seleção de textos e manuais, 
métodos pedagógicos, aplicação de tecnologias educativas adequadas e a avaliação e, a nível da 
escola que se deve fazer a organização interna das unidades de tempo letivo do horário semanal 
atribuído a cada disciplina ou área disciplinar”. 
 

O terceiro e último nível- Diferenciação pedagógica interna é aquela que é implementada 

ao nível micro da estrutura do ensino. Neste nível faz a crítica ao currículo oficial. É o espaço 

exclusivamente da escola/professor. É aqui que o professor é chamado a exercer o seu poder, o 

seu papel e a sua autoridade de mediador das aprendizagens dos alunos; vigiando, 

contemplando, compreendendo e agindo estrategicamente em cada manifestação ou ação do 
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seu aluno. É aqui que o professor reflete e analisa criticamente as políticas educativas e propõe 

sugestões para a melhoria da qualidade do ensino. O professor enquanto principal ator na 

construção das experiências de aprendizagens, deve gerir o currículo tendo em conta as 

diferenças dos alunos. 

Gimeno (1992 apud Pacheco 2001, p. 90) considera que a autonomia curricular da 

escola baseia-se na elaboração de um projeto educativo, para atender às necessidades de uma 

comunidade, decidir sobre disciplinas e módulos de opção, realizar atividade culturais 

adequadas ao contexto de cada escola, organizar de modo mais eficiente os recursos, aglutinar 

pais, alunos e professores num estilo partilhado de educação. 

A prática de diferenciação pedagógica exige um conhecimento aprofundado da realidade 

onde o professor vai atuar. É muito importante ainda conhecer o ponto de partida dos alunos 

(trajetória escolar), as relações e o convívio familiar através da consulta aos documentos 

depositados na secretaria de cada escola, como fizemos menção anteriormente. Este 

conhecimento potencia o professor no seu trabalho docente educativo. 

Pacheco (idem) sintetiza os níveis de diferenciação pedagógica na sua obra Currículo: 

Teoria e Praxis destacando os níveis de planificação, como ilustra o diagrama nº 3 em anexo: 

 

Diagrama 3 Níveis de Planificação  
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Pacheco (2001, p.89) sublinha que a autonomia não pode significar nem o poder 

reconhecido à escola de elaborar e realizar projetos educativos e curricular em benefício dos 

alunos e com participação de todos os intervenientes no processo educativo, nem a adaptação 

das decisões cabalmente decretadas pela administração central; pelo contrário, deverá 

acompanhar um conjunto diverso de autonomias (jurídico – administrativa, curricular, didática) 

que resultem do equilíbrio de competências e responsabilidades definidas em termos nacionais, 

regionais e locais. 

Analisando bem os níveis de planificação pode concluir-se que as escolas têm uma 

enorme responsabilidade de tornar realidade o pensamento de Gardner despertando as 

inteligências (talentos) dos alunos, treinando-os na base de criação de projetos educativos da 

turma/escola onde todos participam através de uma gama de atividades em diferentes áreas do 

conhecimento e apresentam na escola, na comunidade, com o envolvimento dos pais e 

encarregados de educação, troca de experiências com outras escolas através de competições 

programadas. Desta forma, pensamos nós, que a escola pode desenvolver nos alunos 

conhecimentos científicos, competências, virtudes, auto estima, identidade, responsabilidade, 

sentimento de pertença, enfim, socialização do saber.  

Continuando com a busca de informação sobre a diferenciação pedagógica, em seguida 

analisaremos os tipos de diferenciação pedagógica. 

 

 

Tipos de Diferenciação Pedagógica 

 
De acordo com Tomilinson & All (2002,p.21), os professores podem diferenciar “os 

conteúdos, os processos e produtos tendo em conta a recetividade, interesses e perfis de 

aprendizagem dos alunos”.  

 Conteúdos - Os conteúdos consistem em fatos, conceitos, generalizações ou 

princípios, atitudes e competências relacionado com uma disciplina, bem como os 

materiais que permitem aceder a esses elementos. Os conteúdos incluem, 

também, tudo aquilo que o professor planifica para a aprendizagem dos alunos 

bem como o modo como os alunos vão apropriar os conhecimentos. 

Ao diferenciar os conteúdos o professor deverá ter conta as especificidade dos seus 

alunos - que tipo de conteúdo deverá ser acrescido e para quem? Que tipo de apoio deve ser 
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preparado, em que disciplina e para qual aluno/grupo? É através de um conjunto de estratégias 

de gestão pedagógica e de dispositivos didáticos tais como: atividades que estimulam a 

aprendizagem e a obtenção de resultados satisfatórios no ensino, a planificação de sessões 

letivas diferenciadas, estratégias de questionamento diversificadas, gestão diferenciada dos 

trabalhos de casa e um poder de síntese por parte do professor. 

O professor pode usar vários textos de apoio e/ou documentos sobre a mesma temática. 

Elaborar exercícios diversificados de acordo com os ritmos de aprendizagem dos alunos. Neste 

processo é necessário estabelecer competências para os alunos com necessidades de 

adaptação curricular. 

 Processos – O professor pode diferenciar o processo ou as atividades que devem 

ser claramente centradas no objetivo da aprendizagem. O professor pode 

diferenciar uma atividade ou processo fornecendo várias opções com diferentes 

níveis de aprendizagem ou com base nos diferentes interesses dos alunos. Pode 

ainda oferecer aos alunos diversificadas atividades para os alunos realizarem 

dependendo dos níveis e necessidades dos mesmos. 

O professor é aconselhado a usar diferentes estratégias de ensino e atividades 

diversificadas de acordo com o perfil dos seus alunos. O professor deve ainda fazer o resumo da 

aula logo no início, despertando a atenção dos alunos para quilo que vai ser tratado naquele 

momento; deve porém, dar orientações precisas sobre o assunto da aula partindo do 

conhecimento que os alunos têm das suas experiências e podem ser bem aproveitadas para o 

aprimoramento do conhecimento. O professor deve partir do conhecimento mas próximo que os 

alunos têm para colocar desafios na aprendizagem. Vygotsky (1994), citada por Serrano & 

Pereira (2005, p.68) considera que a aprendizagem está diretamente relacionada com a 

interação do indivíduo com o meio e o desenvolvimento humano que compreende dois níveis: o 

nível de desenvolvimento real que compreende aquilo que o sujeito consegue fazer sozinho e o 

desenvolvimento potencial que compreende aquilo que a criança não consegue realizar sem a 

colaboração de outras pessoas.   

A formação de grupos funcionais é um meio bastante importante na realização das 

tarefas escolares respeitando os tipos de inteligências de estilos aprendizagem aos quais nos 

referimos anteriormente. Planificação de tarefas, fichas, jogos, recursos de apoio, organização do 

estudo e sua realização são algumas tarefas que competem ao professor no seu dia-a-dia. A 

avaliação e auto avaliação dos trabalhos realizado (diário, semanal e mensal) é também um 
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aspeto indispensável no processo de diferenciação, uma vez que este deve ser flexível e 

contínuo. 

 Produtos – o professor pode diferenciar os produtos ou simplesmente os 

resultados das aprendizagens dos alunos aplicando diferentes instrumentos de 

avaliação, tais como: Testes tradicionais, grelha de observação, portefólios, 

trabalhos de casa diversificados, fichas de avaliação, exposição de soluções para 

problemas reais da vida quotidiana, projetos de trabalhos individuais ou em 

grupo, tudo aquilo que os alunos podem apresentar em termos de resultado de 

uma aprendizagem (competência), que envolve a aplicação do conhecimento, 

uma análise crítica e a criatividade. A avaliação deve ter em conta o 

desenvolvimento do aluno.  

Ações que podem contribuir para a diferenciação dos produtos: 

I. Os produtos devem permitir aos alunos que se ajudem a conceber resultados 

em torno dos objetivos de aprendizagem essenciais; 

II. Incentivar os alunos a expressar de várias formas tudo aquilo que aprenderam; 

III. Permitir vários tipos de propostas de trabalhos individualmente ou em grupo; 

IV. Incentivar o uso de vários tipos de recursos na preparação e/ou na realização 

dos trabalhos; 

V. Providenciar vários tipos de produtos com vários níveis de dificuldades que se 

adaptem ao tipo de recetividade dos alunos; 

VI. Usar uma ampla variedade de tipos de avaliação; 

VII. Trabalhar com os alunos para o desenvolvimento de rubricas de qualidade que 

permitem a demonstração dos objetivos individuais e de toda a turma  

Como se pode notar, o processo de diferenciação pedagógica resume-se na alternância 

dos conteúdos tendo em conta a natureza dos alunos e o grau das dificuldades que apresentam. 

Em função disso, o professor planifica atividades diversificadas para a integração das crianças 

na aprendizagem dos conteúdos programáticos e por último, naturalmente, necessita de usar 

diferentes instrumentos para a verificação da assimilação das matérias lecionadas. A avaliação 

das aprendizagens deve ser vista como um processo de análise, de diálogo, de negociação, de 

interação entre participantes, baseando na discussão de ideias, de pensamentos e 

harmonização de juízo. A seguir o diagrama nº 4 ilustra os níveis de diferenciação. 
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Diagrama 4 Níveis de Diferenciação 

 

 

Ser diferente é normal! 

Estranho é ser igual! 
 

 
A Diferenciação Pedagógica resume-se em três aspetos fundamentais: Primeiro colocar o 

aluno no centro das atenções de todo processo de ensino/aprendizagem. Segundo- diversificar 

os conteúdos, as atividades e as estratégias de atendimento de acordo com as necessidades de 

cada aluno. Este processo é conduzido pelo professor recorrendo aos saberes centralmente 

definido. Terceiro e último priorizar a avaliação reguladora. 
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Diferenciação como Fator de Inclusão 

 
Diz-me e eu esquecerei! 

Ensina-me e eu lembrar-me-ei! 
Envolve-me e eu aprenderei! 

 
(Provérbio Chinês) 

 

Defendemos este provérbio Chinês porque concordamos que a diferenciação é o 

caminho para a inclusão escolar, para a “resolução dos problemas do fracasso escolar”, 

palavras do Pacheco (2011, p. 89), para a “valorização da diferença” Rodrigues (2011), para 

que as escolas comecem a “mudar e adaptar as necessidades de aprendizagem de todas as 

crianças que se encontram no interior das instituições de ensino, Declaração de Salamanca, 

para que a “diversidade seja vista como riqueza e não algo por evitar”, César (2003). Partimos 

do princípio de que a diferenciação pedagógica é um conceito que representa, essencialmente, 

mudança de paradigma do ensino para aprendizagem, o que implica uso de metodologias ativas 

e processos avaliativas coerentes, pressupondo que os alunos tenham o mesmo percurso nas 

suas opções, mas que uns precisam de seguir caminhos diferentes para que todos possam 

desenvolver competências e alcançar o sucesso escolar almejado. Este método, abre as portas 

para que todos os alunos possam ser integrados na escola efetivamente, de carne e alma, para 

que todos se sentam responsáveis pela sua aprendizagem, de modo a aprender e atingir os 

resultados satisfatórios.  

No dizer de Diogo e Vilar (1999), a diferenciação dos programas formativos e das 

condições em que são implementados pode ser uma chave da ação educadora dos diferentes 

grupos que habitam as escolas e que nelas querem, podem e devem aprender mais do que 

aquilo que a escola ensina. Alias, Nhantumbo (2009,p.46) afirma que “por mais que seja 

decidido a nível macro, a nível das decisões centrais, a nível das políticas curriculares, o 

desenvolvimento curricular diz respeito à escola e a sala de aula”, não menosprezando 

também, a ação das entidades hierarquicamente superiores da escola que colaboram para o 

cumprimento dos objetivos do currículo.  

Theodore Size (s/d) citado por Tomlinson & All (2002, p. 212) considera que “o fato de 

os alunos serem diferentes pode ser um inconveniente, mas é inevitável. Adaptarmo-nos a essa 

diversidade é o preço inevitável da produtividade, padrões elevados e justiça para as crianças”. 
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A diferenciação pedagógica exige a ação do que a retórica dos intervenientes e valoriza 

cada aluno na sua forma de ser, de aprender, de se relacionar, e inclui-o no processo de 

aprendizagem, respeitando o seu estilo e perfil de aprendizagem e o seu interesse através de 

aplicação de estratégias diversificadas no ensino. 

William Ayers (1993) citado por Tomlinson & Allan (ibidem) considera que na 

diferenciação é importante a construção de pontes entre a criança e a aprendizagem. “A 

construção de pontes exige a alguém para colocar a primeira tábua”. O professor é chamado a 

ser arquiteto e o empreiteiro que constrói a ponte. Ele deve conhecer em primeiríssimo lugar a 

criança com a qual vai construir a ponte e orientá-la para saber onde colocar a primeira tábua. 

Ele deve também conhecer o mundo (conhecimentos científicos), saber com segurança para 

onde é que a ponte deve dirigir-se e manter o contacto com a criança à medida que a ponte for 

erguida. A construção da “ponte” ou formação do homem do amanhã, com uma mentalidade 

crítica e um olhar clínico do mundo, “exige paciência,” “amor à camisola”, é uma “tarefa 

árdua”, é um “caminho sinuoso”. Aliás Dewey (1917) considera que não se pode conhecer sem 

agir nem agir sem conhecer. Sousa (2010, p.45) secundando o pensamento do William Ayers e 

Dewey, considera que a diferenciação não se constrói a partir de “taxonomia de diferenças e de 

repositórios de respostas às mesmas”. O autor defende que esta constrói-se pelo 

desenvolvimento da capacidade de perceber o potencial curricular das experiências de todos os 

alunos, encontrando nelas, como recomenda Dewey (1997) citado por Sousa (idem), motivos de 

mobilização do currículo formal. Constrói-se também, pelo desenvolvimento de competências 

que permitam organizar o trabalho de forma que essa lógica de mobilização seja inclusiva, isto 

é, chegue a todos os alunos. 

Peralta (2002) por seu lado, salienta que “é a pessoa que vai atuar que deve mostrar 

ser competente”. De ketele (2006) remata afirmando que: 

 
“a capacidade de uma pessoa mobilizar um conjunto de recursos (cognitivos, afetivos, gestuais 
relacionados…) para realizar uma categoria de tarefas ou resolver uma família de situações- 
problema, definida em termos pedagógicos, a competência é a capacidade de mobilizar 
(identificar, combinar, ativar) um conjunto de saberes, saber-fazer, e de saber ser para resolver 
uma família de situações – problemas (não simples aplicações) ou, se se tratar de aprendizagem 
linguísticas, de produzir atos de comunicação significativos”.  
 

O papel do professor na promoção das aprendizagens significativas tem início na clareza 

que ele tem a respeito da conceção social da educação e consequentemente do seu próprio 

papel social. Promover aprendizagem significativa é parte de projeto educativo libertador, que 

visa a formação do homem consciente de suas vidas e dos papéis que representa. 
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Mazula (2008) defende que pensar diferente é o eixo da democracia e do 

desenvolvimento. O pensar diferente liberta a criatividade necessária para ações que conduzam 

à criação de riqueza, o que conduz ao desenvolvimento. Aliás, um pensar diferente chama ao 

individuo, enquanto cidadão, à responsabilidade de interpretar criticamente o país promovendo 

estimulantes debates entre os diferentes atores sociais, académicos, políticos procurando 

apreender a realidade do contexto do país e do mundo. 

Concordamos com a ideia do Walter Lippman ao defender que “quando todos pensam 

igual é que ninguém está pensando”. É o pensar diferente que traz o desenvolvimento. Vamos 

olhar em seguida as fontes da informação e relacioná-las como os desafios que colocam aos 

implementadores.  

 

 

Dos Documentos Normativos aos Desafios da Implementação da Escola 

Inclusiva 

 
Tudo o que é dito ou escrito  

é suscetível de ser submetido  
a uma análise de conteúdo! 

 (Henry & Moscovici, 1969) 
 

A análise de conteúdo segundo Bardin (2008, p. 44-45) é um: 
 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos 
e objetivos a discrição do conteúdo das mensagens indicadores, que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos as condições de produção e receção das mensagens.”  
 

Bardin (idem), considera ainda que a análise do conteúdo, procura conhecer aquilo que 

está por detrás das palavras sobre as quais se debruça. É uma busca de outras realidades 

através das mensagens. A análise de conteúdo visa também o conhecimento de “ variáveis de 

ordem psicológica, sociológica, histórica, etc..,” por meio de um mecanismo de dedução com 

base em indicadores reconstruidos a partir de uma amostra de mensagens particulares. Para o 

autor a análise de conteúdo de entrevistas é muito delicada, uma vez que o material verbal exige 

uma perícia muito mais dominada. 

 

Iniciaremos a análise documental olhando novamente as palavras-chaves da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem da ONU (1948), no Artigo 26, que formalmente estabelece 

que “toda a pessoa tem direito à educação” e que ela deverá ter como objetivos o completo 
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desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e as liberdades fundamentais. Portanto, nesta perspetiva, a educação é, 

simultaneamente, um direito humano e um meio vital para a promoção da paz e respeito pelos 

direitos humanos e liberdades fundamentais, em geral. Assim sendo, para que uma total 

implementação prática dos direitos humanos seja uma realidade, é necessário que a educação 

esteja disponível e acessível para todos e que ela seja de boa qualidade de maneira que 

constitua uma ferramenta para a vida da criança, do jovem e do adulto. A garantia de um ensino 

fundamental de boa qualidade para todos vem assumidamente expressa no número dois dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (2000). Nos objectivos e metas de Dakar (2000), 

Moçambique assumiu o compromisso coletivo para a ação em prol da educação e, no ponto três 

da mesma, reafirmaram a visão da Declaração Mundial de Educação Para Todos Jomtien, 

(1990), apoiada pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Convenção sobre os 

Direitos da Criança, de que toda a criança, jovem e adulto têm o direito humano de se beneficiar 

de uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais 

pleno sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma 

educação que se destina a captar os talentos, potenciar cada pessoa e desenvolver a 

personalidade dos educandos para que possam melhorar suas vidas e transformar suas 

sociedades num bem-estar comum. Este posicionamento, atualiza na agenda da educação 

mundial os compromissos pela educação básica feitos pela comunidade internacional ao longo 

dos anos 90, especialmente na Cúpula Mundial pelas Crianças (1990), na Conferência do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1992), na Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993), na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais da Educação: Acesso e Qualidade (1994), na 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social (1995), na Quarta Conferência Mundial da Mulher 

(1995), no Encontro Intermediário do Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos 

(1996), na Conferência Internacional de Educação de Adultos (1997) e na Conferência 

Internacional sobre o Trabalho Infantil (1997). 

No plano internacional, os compromissos assumidos para uma educação básica de 

qualidade caracterizam-se por elevados apoios dos países ricos à educação dos países 

subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, buscas de parcerias, bem como na 

mobilização e/ou angariação de fundos para a educação dos países com baixos índices de 

desenvolvimento. 
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Ao nível nacional, a Constituição da República de Moçambique (1990), no seu Artigo 92, 

estabelece que a educação constitui um direito e uma tarefa de cada cidadão e que o Estado 

promove a extensão e o acesso equitativo para que todos os cidadãos beneficiem deste direito. 

Estando em consonância com a Constituição da República de Moçambique e com a dinâmica 

global (mundial) e nacional sobre a educação e seu papel na sociedade, o Plano de Ação para a 

Redução da Pobreza Absoluta (PARPA II) e a Agenda 2025, dois importantes documentos oficiais 

do Governo de Moçambique, consideram que a Educação Básica é obrigatória e gratuita. Os 

mesmos documentos apontam a necessidade da eliminação das desigualdades de género no 

Ensino Primário e Secundário como também oferecem oportunidades de aprendizagem àqueles 

que tenham necessidades educativas especiais, através da implementação de políticas já 

desenvolvidas no Plano Estratégia do Ministério de Educação e Cultura para uma educação 

inclusiva para todas as crianças. Equidade e inclusão constituem valores fundamentais na visão 

do Plano Estratégico de Educação e Cultura. 

Apesar de existir uma gama de documentos reguladores das políticas de educação 

especial quer nacional, quer internacionalmente, em Moçambique as políticas de diferenciação 

pedagógica como fator da inclusão escolar mostram-se relativamente novas, no ambiente das 

instituições escolares e muito em particular no ensino Básico, os professores ainda se mostram 

estranhos quanto ao termo e significado da expressão “Diferenciação Pedagógica” mesmo com 

a garantia dada pela Constituição da República de Moçambique de (2004), no seu Artigo 88, 

que concede a educação como um direito e dever de cada cidadão e que, o Estado, deve 

promover a extensão da educação à formação profissional contínua e igualdade de acesso de 

todos os cidadãos e caracterizar a escola como um espaço pedagógico, no qual o ensino formal 

deve ser ministrado em igualdade de condições para todos, sem discriminação de género, etnia, 

classe social, entre outros fatores. 

A referida Constituição cria neste sentido uma base sólida para a construção de uma 

atitude inclusiva, que respeite as diferenças e favorece o surgimento de uma sociedade mais 

justa e igualitária. Dá-lhe, inclusivamente, a responsabilidade de promover uma educação 

humanista, investindo na formação de indivíduos socialmente críticos, competentes e 

interventivos com capacidades para trabalhar com os outros num mundo permanentemente em 

mudança. 

O Plano Quinquenal do Governo de Moçambique (1995, p.26) no período 1995-99, no 

setor da Educação, refere que um dos objetivos prioritários fora integrar no sistema regular de 
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ensino crianças em idade escolar e em situação difícil, designadamente órfãs, abandonadas, 

traumatizadas pela guerra e crianças de desenvolvimento anormal. Os mesmos documentos 

apontam a necessidade da eliminação das desigualdades de género no Ensino Primário e 

Secundário como referimos anteriormente, como também oferecem oportunidades de 

aprendizagem àqueles que tenham necessidades educativas especiais, através da 

implementação de políticas já desenvolvidas no Plano Estratégia do Ministério de Educação e 

Cultura para uma educação inclusiva para todas as crianças. A equidade e inclusão constituem 

valores fundamentais na visão do Plano Estratégico de Educação e Cultura. De acordo com o 

Plano Estratégico de Educação e Cultura (2006-2010/11,p.73) o MEC procura assegurar que 

todas as crianças, jovens e adultos sejam integradas nas escolas regulares, em vez de serem 

segregadas em escolas separadas ou completamente excluídas deste meio de socialização. O 

Ministério da Educação e Cultura, por seu lado, promove o direito de acesso de todas as 

crianças em idade escolar à educação básica, incluindo aquelas que apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou portadoras de necessidades educativas especiais. De salientar que esta 

atividade não é acompanhada pelo trabalho desenvolvido pelos professores na sala de aula, 

limitando-se simplesmente em colocar as crianças no ambiente escolar – sentimentos sem 

ações levam a fracos resultados. Para assegurar a implementação deste objetivo o MEC lançou 

em 1998, o Programa “Escola Inclusivas”. A fase piloto deste projeto teve a duração de um ano. 

Nesta fase, cinco províncias do país foram selecionadas, nomeadamente: Cidade de Maputo, 

província de Maputo, Nampula, Sofala e Zambézia (vide a figura). 
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Figura1 Províncias que participaram na fase piloto “Escola Inclusiva” 
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No cumprimento dos objetivos do governo, o Ministério da Educação e Cultura 

introduziu, em 2004, o novo currículo do Ensino Básico no âmbito da reforma curricular como 

um instrumentos e via para a melhoria da qualidade de educação no país. O objetivo era tornar o 

ensino mais relevante, no sentido de formar cidadãos capazes de contribuir para a melhoria da 

sua vida, da vida da sua família, da comunidade e do país em geral. Nos vários objetivos do novo 

currículo, destaca-se o desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade, a educação da 

rapariga, a proporção de conhecimentos e técnicas básicas para a resolução dos problemas do 

dia -a- dia e sua aplicação no quotidiano. 

Esperava-se, com a reforma curricular, que a sala de aula fosse um lugar de interação 

entre o professor e os alunos e vice - versa, um palco de aprendizagem, isto é, que os alunos 

tivessem espaço para discutir, questionar, concordar, discordar, dar opiniões, experimentar, 

construir conhecimentos, em suma para aprender no verdadeiro sentido da palavra.  

A reforma curricular não foi acompanhada pela formação efetiva e integral do seu corpo 

docente como máquina ativa para o alcance dos objetivos almejados. Pelo contrário, o que 

aconteceu foi o recrutamento massivo de professores que trouxe para o sistema muitos 

professores sem formação profissional, (uns com habilitações própria, outros com habilitações 

suficientes e outros ainda, até, com habilitações mínimas). Da ausência de uma formação 

técnica especifica e de uma prática inicial acompanhada, esses professores, socorrem-se das 

suas vivências para poderem “sobreviver” nas escolas. Assim, para a sala de aula, eles 

transportam comportamentos aprendidos na vida familiar ou importados da vida social, bem 

como comportamentos profissionais apreendidos no seu percurso escolar.  

Pacheco & Flores (1999, p.53) evidenciam a influência (pela positiva ou pela negativa) 

do percurso escolar anterior e dos estilos de ensino em que os novos professores foram 

socializados: 

 
“O professor, pelas experiências adquiridas enquanto aluno, pelas imagens que transporta dos 
professores que viu atuar, traz, necessariamente, à sua formação um modelo de comportamento 
profissional que ora segue ora rejeita. Ao longo do percurso do aluno permitiu-lhe o contato com 
um elevado número de professores que manifestaram um estilo próprio de ensinar, cujo aspetos 
negativos e/ou positivos dos seu comportamento profissional, consciente ou inconscientemente, 
se manifestam no momento em que o aluno se torna efetivamente professor. ” 

 
Passaram sensivelmente oito anos do Ensino Básico após as reformas curriculares, e 

quatro para o Ensino Secundário. Os resultados das aprendizagens no EB e Secundário são 

muito baixos - um verdadeiro desastre se considerarmos que o secundário é alimentado pelos 

graduados do Ensino Básico, como se pode ler nas machetes dos jornais nacionais que dão 
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conta sobre os exames da 10ª e 12 ª classes: “Quando chumbar é Regra e Passar é Exceção…”, 

de 30 de Novembro de 2011, editado pelo jornal O País; “Moçambique: Exames com Muitos 

Chumbos”, de 7 de Dezembro de 2010, editado pelo jornal de Notícias.  

Depois pergunta-se: de quem é a responsabilidade dos piores resultados do ensino? 

Existe no país, um universo de 11 Centros de Formação de Professores Primários do 

Nível Básico, 16 do Nível Médio e 23 instituições do Nível Superiores, das quais 11 são públicas, 

entre Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Superiores em todo o país com cerca de 

21 mil habitantes. De referir que os professores do Ensino Básico são formados atualmente em 

Institutos de Formação de Professores (IFP‟s), anteriormente designados IMAP‟s e estes saídos 

dos CFP. 

Segundo Nhantumbo (2009, p.129), há que “enfrentar um enorme desafio na formação 

de professores, senão vejamos: de um total de 6332 professores do Ensino Básico (4882 do 

EP1 e 1450 do EP2), 2638 lecionam sem formação psicopedagógica, o que corresponde a 

cerca de 42%. O seu nível habilitacional baixo (10ª ou 12ª classe) compromete, ainda mais, a 

qualidade de ensino que se almeja”.  

O autor questiona ainda, o facto de: 

 
“Se mesmo com a formação psicopedagógica as matérias ou conteúdos de qualquer mudança 
curricular carecem de uma formação e reciclagens regulares e permanente, o que se pode esperar 
dos professores sem alguma base técnico- profissional na área de ensino e com uma formação de 
5 a 10 dias sobre matérias do Ensino Básico”? 
 

Niquice (2001, p.146) considera que “mudanças rumo a uma formação e aprendizagem 

de qualidade continuam um sonho”. Soares (2000) apud Niquice (2001, p.147) entende que “é 

do bem ensinar que vem o bem aprender”. Niquice (2001, idem) refere ainda que o ambiente 

para se aprender a ensinar “competência” é o fluxo de comunicação, de circulação de 

informação, tanto dos alunos como do professor, o que implica a mobilização de esquemas 

práticos e estratégicos para atuar em conformidade com a demanda da situação de 

ensino/aprendizagem. Para tal é preciso mobilizar, combinar recursos, meios, selecionar 

técnicas válidas para o momento específico da aula. Embora reconheçamos que a formação de 

professores não constitui a “panaceia para a resolução dos problemas do sistema educativo”, 

esta deve valorizar as práticas colaborativas colocando-as como eixo central do currículo 

(Pacheco, 2000; Pérez-Gómez; 1992; Perrenoud, 1993). A formação de professores e a 

qualificação do ensino para as crianças com necessidades educativas especiais, na perspetiva 

da construção da inclusão, devia observar as especificidades dos tipos de deficiências, 
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priorizando também o tempo da permanência na formação, com uma equipe de especialistas 

nas diferente áreas da deficiência, equipamento apropriado para a observação e manuseamento 

durantes as aulas práticas e um estágio acompanhado rigorosamente, de modo a permite que 

os futuros professores do ensino Básico saiam qualificados e sejam capazes de exercer a 

profissão docente educativa com zelo e dignidade.  

De seguida analisaremos as fontes de informação que nos propusemos, nomeadamente: 

Política Nacional de Educação e Estratégias de Implementação (PNEEI); Plano Estratégico de 

Educação e Cultura (PEEC) 2006-2010/11; Plano Curricular do Ensino Básico (PCEB); 

Regulamento Geral do Ensino Básico (RGEB); Programa de Formação de Professores Primários 

(PFFF), Regulamento Geral dos Institutos de Formação de Professores Primários (REGIFP); 

Programa e Manuais de Português do 2º ciclo do Ensino Básico, Orientações e Tarefas Escolares 

Obrigatórias (OTEO‟s) e Manual de Apoio à Supervisão Pedagógica. 

A Lei 4/43 de 23 de Março, considera que o SNE é um processo que “contribuirá para a 

formação do homem moçambicano, com consciência patriótica, cientificamente qualificado, 

profissional e tecnicamente capacitado e culturalmente liberto”. A Lei 6/92 de 6 de Maio, 

procura “reajustar o quadro geral do Sistema educativo e adequar as disposições contidas na Lei 

4/83, às novas dinâmicas sociais e económicas do país, tanto do ponto de vista pedagógico 

como organizativo”. O Estado renova mais uma vez o seu compromisso da promoção da 

educação para todos os cidadãos. 

Em conformidade com a Lei 6/92 do SNE, os objetivos gerais do Sistema Nacional de 

educação traduzem a educação e desenvolvimento das práticas ocupacionais. A educação 

destaca, de acordo com a política nacional de Educação, no contexto da estratégia global de 

desenvolvimento, o Ensino Primário e a Alfabetização de Adultos como prioridade à educação de 

base que o governo procura dar a cada cidadão, à luz da Constituição da República de 

Moçambique. Nesta política, a educação é reconhecida como um instrumento fundamental para 

o crescimento económico e desenvolvimento social e visa promover o bem- estar dos cidadãos. 

O Plano Curricular do Ensino Básico (2006) engrandece a importância de o currículo 

responder às reais necessidades da sociedade moçambicana, com a finalidade de formar 

homens capazes de se integrar na vida e aplicar os conhecimentos adquiridos em benefício 

próprio e das suas comunidades. Para este documento, o principal desafio é tornar o ensino 

mais relevante o que pressupõe preparar o cidadão com conhecimento, habilidades e valores 

que lhe possibilitam uma inserção efetiva na sua comunidade e na sociedade em geral. 
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Cabe às instituições de Ensino Básico apostar na formação de um aluno reflexivo, 

criativo e crítico. O plano apresenta nas páginas 18/23 o perfil do graduado do Ensino básico, 

com a clara preocupação do governo com o desenvolvimento do aluno nas dimensões: pessoal, 

socioeconómico, técnico-científico e cultural.  

Para a operacionalização dos objetivos contidos deste plano, definiu-se como estratégias, 

o Ensino Básico Integrado, Currículo Local, Formação Integrada e a Multidisciplinaridade. Para a 

avaliação das aprendizagens, as políticas educativas abraçaram a avaliação formativa com a 

valorização de auto – avaliação regulada e articulada com os momentos de avaliação, 

assumindo um carácter contínuo e sistemático para alunos e professores. A valorização do 

processo de auto avaliação, no nosso ver, ajuda no desenvolvimento do espirito intelectual crítico 

e interventivo, nos dois polos: no aluno, como centro de todas as atenções do processo de 

ensino/aprendizagem bem como no professor condutor ou mediador do processo na sala de 

aula. 

A Formação Inicial e Contínua dos professores assume o papel relevante na prossecução 

dos objetivos da educação definidos centralmente pelo governo de Moçambique. Esta aposta nos 

princípios pedagógicos estabelecidos no artigo 2 da Lei6/92 de 6 de Maio que preconiza o 

desenvolvimento das capacidades e da personalidade de uma forma harmoniosa, equilibrada e 

constante, que confira uma formação integrada; no desenvolvimento de uma iniciativa criadora, 

da capacidade de estudo individual e da assimilação crítica dos conhecimentos; da ligação 

estreita entre a escola e a comunidade, em que a escola participa ativamente na dinamização do 

desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade e recebe desta a orientação 

necessária para a realização de um ensino e formação que responda as exigências do 

desenvolvimento do país. 

Assim, de acordo com estes princípios a formação de professores para o ensino Básico 

assenta em: articulação teórica/prática numa perspetiva integrada; transferência de 

conhecimentos, atitudes e habilidades para a prática profissional futura e na inovação e 

investigação. 

“Formar um professor como um educador e profissional consciente, com profunda 

preparação científica e pedagógica, capaz de educar os jovens e adultos” constitui o objetivo 

central do SNE, plasmado no artigo 3 da Lei nº6/92. Deste modo, a formação do professor não 

pode ser reduzido à dimensão académica, ou seja, à aprendizagem de conteúdos organizados 

por disciplinas, ele deve integrar a componente prática reflexiva que lhe permita o 
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reconhecimento dos principais caminhos a percorrer no contacto com o ambiente da prática 

profissional, deve ainda proporcionar experiências que estimulem a mobilização, a integração 

dos conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de compreensão do real através da 

observação e da intervenção dos formandos, garantindo desta feita a preparação para a vida de 

um cidadão ativo, conforme o perfil do graduado referido pelo Regulamento Geral dos Institutos 

de Formação de Professores, em que se destacam as qualidades do professor ao nível pessoal, 

social, nível de conhecimentos cientifico, nível de habilidades profissionais (REGEFP, artigo 10).   

O Plano Estratégico de Educação e Cultura (2010/11) reafirma as prioridades definidas 

na Política Nacional de Educação sublinhando a educação básica como de importância vital para 

a estratégia do desenvolvimento do país, considerado como um dos elementos para a redução 

da pobreza absoluta.  

Segundo o Regulamento do Ensino Básico (2008), as escolas do Ensino Básico são 

estabelecimentos de ensino que visam: desenvolver capacidades do aluno de modo a permitir-

lhe viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente na melhoria da qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentais e prosseguira a sua aprendizagem ao longo da vida; proporcionar 

uma formação básica nas áreas de comunicação e Ciências Sociais, Ciências Naturais e 

Matemática e de Atividades e Práticas Tecnológicas; transmitir conhecimentos de técnicas 

básicas e desenvolver habilidades e aptidões de trabalho manual, atitude e convicções que 

proporcionam o ingresso na vida produtiva, sem perder de vista o currículo local; transmitir 

conhecimentos sobre a língua de sinais, estimulação auditiva, sistema braile e outras 

metodologias específicas para os alunos com NEE; proporcionar uma formação básica da 

personalidade, aumentar as oportunidades educativas e garantir uma participação de todos os 

alunos, incluindo os que têm NEE. Este documento enaltece o referido pelo Plano Curricular do 

Ensino Básico e insiste na pertinência da avaliação formativa para auto regulação e controlo do 

ensino /aprendizagem. 

As questões das Necessidades Educativas Especiais são referenciadas no artigo 42 

sobre a composição das turmas: “Os alunos organizam-se em turmas normais, mistas e 

excecionalmente especiais”. O mesmo artigo considera turma especial aquela que é constituída 

apenas por um determinado número de alunos com as mesmas necessidades e que são 

assistidos por um professor com formação/capacitação em metodologias específicas na área de 

deficiência dos mesmos alunos, dependendo do grau de deficiência. De referir que estamos 

perante uma ambiguidade, uma vez que não está explícito o numero mínimo/máximo que as 
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turmas especiais devem comportar, que programas de ensino devem ser usados para este 

grupo alvo e muito menos foi clarificado a carga horaria que deve ser observada nessas turmas. 

O mesmo Regulamento, nos seus artigos 73 e 74, nos pontos 5 e 4 respetivamente, no que diz 

respeito à avaliação das aprendizagens, ao longo do ano, nas modalidades de perguntas orais e 

escritas, aponta a necessidade de estruturar as perguntas em língua de sinais e escrita em 

sistema Braile para “alunos portadores de deficiência auditiva e visuais sabe-se de antemão que 

os professores do Ensino Básico, na sua maioria, não passaram pelos IFP´s e mesmo os que 

tiveram a sorte de lá irem não tiveram formadores para estas especialidades. É de salientar o 

fator de as escolas do Ensino Básico não terem máquinas do sistema braile, como pode 

confirmar-se no Capítulo IV de Descrição dos dados recolhidos. 

Por último, o Manual de Apoio à supervisão Pedagógica, um instrumento de apoio aos 

supervisores pedagógicos a vários níveis. Este tem com finalidade acompanhar e apoiar o 

desempenho do professor na sala de aula bem como supervisionar as instituições escolares no 

cumprimento das orientações centralmente definidas, com vista a evitar que a rotina tome conta 

do ensino, promovendo deste modo o aperfeiçoamento profissional dos docentes, como forma 

de garantir a unificação e desenvolvimento dos currículos, favorecendo o alcance dos fins do 

sistema educativo. É tarefa dos supervisores aconselhar, avaliar e ajudar os professores e as 

direções das escolas a encontrar estratégias metodológicas para a abordagem de conteúdos que 

se revelem de difícil aprendizagem na sala de aula e na resolução de conflitos no seio da 

comunidade escolar, motivando e encorajando os professores a continuar a desempenhar com 

zelo, dedicação e responsabilidade o seu papel de educadores. 

Em seguida analisaremos os desafios que a inclusão escolar coloca às instituições de 

ensino e em particular aos professores como implementadores dos currículos e de outra 

legislação relativa ao processo de ensino/aprendizagem.  
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Desafios da Implementação da Inclusão Escolar 

 
Qualquer que seja a conceção que se tenha da diferença, ela é um fenómeno 

incontornável na escola, suscitando vários tipos de resposta em vários planos, incluindo o 

político e o académico (Sousa, 2010, p.50). 

O grande desafio que se coloca à escola é o de encontrar formas de responder 

efetivamente às necessidades educativas de uma população escolar cada vez mais heterogénea, 

de construir uma escola efetivamente inclusiva. Uma escola que aceite  todos e trate de forma 

diferenciada. 

Para tal, implica uma nova filosofia assente na organização da inclusão, integração e 

participação de todos. As mudanças devem ser operadas também ao nível da organização e 

gestão curricular, na gestão escolar, na formação dos professores, na capacitação dos técnicos e 

inspetores escolares. À que se definir as políticas de articulação e implementação de serviços 

externos de apoio, uma política que olhe para as necessidades da escola, para o seu 

funcionamento pleno rumo à inclusão. Se a inclusão é a garantia do acesso de todas as crianças 

no mesmo espaço escolar, a diferenciação é um instrumento operacionalizador das políticas da 

inclusão. No nosso ver não basta colocar, matricular ou integrar alunos com necessidades 

educativas especiais na escola/turma sem olhar para a diferença que caracteriza a atual escola. 

A diferenciação pedagógica é um instrumento catalisador, na medida em que a inclusão 

de pessoas diferentes exige sempre o respeito e valorização pela diferença. A aceitação do outro 

como igual nunca foi algo pacífico. A inclusão é precisamente uma viagem, um caminho a 

percorrer, um desafio, acima de tudo um compromisso. E para que isso aconteça é necessária 

uma mudança de mentalidade na planificação, gestão e implementação do projeto educativo das 

escolas. A inclusão enfrenta hoje alguns obstáculos como a difícil conciliação da necessidade de 

atender à diversidade dos alunos sem que exista uma diminuição da qualidade do ensino ou a 

posição dos pais e alunos ditos “normais” e até mesmo dos professores. A diferenciação 

pedagógica é um conjunto de estratégias que permite gerir as diferenças de um grupo, mas no 

seio do próprio grupo, como já referimos anteriormente. É o que permite partir das capacidades 

que os membros desse grupo têm; é criar a estrutura para essa dinâmica; é criar as condições 

de partilha do que cada um tem e do que cada um sabe. Isto só é possível quando existir uma 

estrutura de organização pedagógica efetiva na sala de aula. É a valorização do sentido social 

das aprendizagens.  
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A construção da escola inclusiva em Moçambique requer maior colaboração da 

sociedade como um todo, uma participação ativa de todos os seus atores (professores, gestores, 

alunos, pessoal administrativo, pais e encarregados de educação), uma particular participação 

de equipas interdisciplinares, uma mudança de valores e atitudes dos professores no seu 

trabalho docente educativo; requer ainda uma melhor planificação e maior investimento na área 

de formação e capacitação dos professores, gestores escolares e divulgação da legislação 

normativa a todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem e à sociedade em 

geral. 

Para o processo de inclusão surtir os efeitos almejados, é indiscutível que haja uma 

transformação no sistema de ensino, que vai beneficiar toda e qualquer criança, levando em 

conta a especificidade do sujeito e não mais as suas deficiências e limitações. Para que a 

inclusão seja efetivamente uma realidade é necessário rever uma série de barreiras, além das 

políticas de formação de professores, práticas pedagógicas dos professores e dos processos de 

avaliação. É necessário conhecer o desenvolvimento humano e as suas relações com o processo 

de ensino /aprendizagem, levando em conta que se este se processa para cada aluno. Deve 

utilizar-se as tecnologias de comunicação e informação para investir em capacitações, 

atualizações, sensibilização, envolvendo toda a comunidade escolar. 

É importante priorizar a formação profissional (inicial e contínua) do professor, que é o 

garante de todo o processo educativo e relevante para aprofundar as discussões no campo 

teórico e prático da sua carreira docente, proporcionando-lhe subsídios com vista à melhoria do 

processo de ensino aprendizagem. Assessorar o professor na resolução dos problemas do 

quotidiano na sala de aula, criando alternativas que possam beneficiar todos os alunos. Utilizar 

currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de cada criança, 

respeitando seus interesses, suas ideias e desafios para novas situações. Investir na proposta de 

diversidade de conteúdos e práticas que possam melhorar as relações entre professor e aluno. 

Avaliar de forma continuada e permanentemente, dando ênfase à qualidade e não à quantidade, 

criando oportunidade para criatividade e a participação de todos aos alunos. 

Concordamos com Formosinho (2009) ao considerar que a escola de massas, como 

qualquer outra organização complexa, só pode responder adequadamente às suas novas tarefas 

diferentes, aceitando o desafio da diferenciação, de modo a poder oferecer os novos alunos 

serviços educativos que realmente se adequam às suas necessidades. 
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Como tivemos oportunidade de apreciar, a ideia chave deste capítulo I, foi a discussão 

em torno dos maus resultados escolares no Ensino Básico e no Ensino Secundário Geral que 

têm como origem as práticas pedagógicas deficitárias, fruto das políticas de formação de 

professores que não correspondem à atual conjuntura. Estão associados a estes fatores, as 

más condições em que o ensino moçambicano é ministrado. Falta de infraestruturas 

adequadas, falta de material didático, falta de equipamento e mobiliário escolar, turmas 

numerosas e aglomeradas, turmas ao ar livre, em suma, falta tudo. 

Face a esta situação, apresentamos como elemento de mudança as práticas de 

Diferenciação Pedagógica que se revelam como caminho para a Inclusão Escolar e instrumento 

da resolução dos problemas do fracasso escolar. 
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CAPÍTULO II 

Enquadramento teórico 

 

Neste capítulo, pretendemos discutir os conceitos que fazem parte do enquadramento 

concetual, explicitando expressões que corporam o conteúdo do estudo, nomeadamente: 

 Escola Inclusiva, Necessidades Educativa Especiais; Integração VS Inclusão e Práticas de 

Inclusão Escolar em Moçambique VS Formação de Professores 

 

 

 



Capítulo II - Enquadramento Teórico 
 

48 

 

“Não há, não, 
duas folhas iguais em toda a criação. 

 Ou nervura a menos, ou célula a mais,  
Não há, de certeza, duas folhas iguais.” 

Geodeão (1958) 
 

Nos dias de hoje, onde o mundo é globalizado, com maior facilidade de se obter todas e 

quaisquer informações, a escola deixou de ser o principal agente da educação. A escola depara-

se com a necessidade de questionar seus métodos e propostas curriculares, diante do novo 

perfil dos seus alunos. 

O tema Inclusão Escolar é uma temática recente no campo educacional e é ainda mal 

compreendido, provocando ceticismo em muitas pessoas, tornando-se alvo polémico. Sendo 

assim, é premente a necessidade de enfrentar as suas causas, com a consciência de que o 

desenvolvimento se dá por intermédio de pessoas, as quais precisam estar inteiradas e serem 

ouvidas na dinâmica do processo, para que seus objetivos não venham a mascarar a teoria e a 

prática ou as diferentes realidades que convergem para o eixo da inclusão no ambiente da 

aprendizagem. 

Rodrigues (2001,p.9) sustenta esta posição afirmando que: 

 
“estamos a começar um caminho difícil, de tentar que a escola encare a diferença como sendo 

inerente a todos e extraindo desta diferença uma conotação positiva no que poderíamos 

considerar uma fase de valorização da diferença”.  

 

Bernardi & Comassetto (2009) afirmam que a inclusão está “denunciando o abismo 

existente entre o velho e o novo nas instituições escolares e que é reveladora dessa distância 

que precisa ser preenchida com ações rápidas”. 

Quando nos propusemos debruçar sobre a inclusão, não estávamos a falar apenas do 

acolhimento de crianças com algum tipo de deficiência, mas também a eliminação de processos 

de exclusão mais apurados, que frequentam o dia-a-dia na escola e se evidencia nas mais 

diversas situações, e deixando marcas não tão visíveis, mas que não se apagam na autoestima 

de suas vítimas. Em seguida, vamos discutir o conceito da escola inclusiva ouvindo vários 

autores que se debruçam sobre o assunto na atualidade. 
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Escola Inclusiva: um Conceito Polissémico 

 
A Inclusão é uma questão de Direitos Humanos 

Center of Studies of Inclusive Education,  
 (s/d) 

 
Candeias (2009, p.90) afirma que “a perspetiva inclusiva tem uma sustentação filosófica 

e antropológica que questiona a nossa noção de pessoa, de humano, antes de se referir 

qualquer mudança educativa ou social em particular”. Para o autor, a conceção de educação 

inclusiva é indissociável dos grandes movimentos pelos direitos humanos que no século XX, 

tiveram impacto na história das sociedades ocidentais, representados pela aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Como reafirma a Declaração de Madrid 

(2002), a questão da deficiência e da forma de encarar a diversidade é, antes de mais, uma 

questão de direitos humanos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação foi 

“proclamada como um direito básico humano”. A educação inclusiva é um direito fundamental 

para todos, de acesso à educação e de não ser excluído”. Na prática, muitos grupos de pessoas 

ainda não se beneficiam deste direito. A educação como um direito para todas as crianças foi 

reconhecida por instrumentos internacionais desde a Declaração dos Direitos do Homem em 

1948, como já fizemos menção anteriormente, o movimento da Educação para Todos em 2000, 

a Declaração de Jomtien (1990), a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989, 

salientara que alguns grupos tais como mulheres, povos indígenas, grupos minoritários 

linguísticos, pessoas portadoras de deficiência, crianças da rua, emigrantes em particular 

continuam vulnerais à exclusão. A Convenção sobre os Direitos das pessoas com Deficiência de 

2006, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculado para promover 

especificamente a educação inclusiva como um direito. Ela foi antecedida pelo programa 

Mundial de Ação de 1982; Norma das Nações Unidas sobre Igualdades de Oportunidades para 

pessoa com Deficiência de 1993, e por última Declaração de Salamanca e o enquadramento da 

Ação de 1990. A educação inclusiva tem diversas origens que incluem a melhoria da qualidade 

de educação, a melhoria e eficácia escolar, entre outros fatores. 

Contudo, o direito à educação não implica automaticamente a inclusão. O direito à 

inclusão foi afirmado na Declaração de Salamanca e no enquadramento para a Ação de 1994, 

que salienta que as escolas precisam mudar e adaptar-se às necessidades de aprendizagem de 

todas as crianças que se encontram nas escolas regulares e/ou públicas. 
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De acordo com Jiménez (1997, p. 9), até à década de 70, a educação Especial (EE) 

estava “orientada para os alunos diagnosticados com uma deficiência, o tipo de educação 

desenvolvia-se de forma segregadora e processava-se em instituições ou centros específicos”. A 

conceção de integração surge nos anos setenta, alterando a prática de atendimento às crianças 

com deficiência que, tradicionalmente, eram excluídas das estruturas regulares de ensino, 

passando a ser vista como “um esforço no sentido de fornecer serviços especiais num ambiente 

menos restritivo” Kirk & Gallagher (199, p.23), funcionando-se assim a filosofia da integração 

escolar como um princípio de normalização, (Jiménez, 1999, pp. 25-27).  

É a partir desta normalização dos serviços que, no âmbito educativo se pressupõe a 

integração escolar, que fez surgir uma conceção e práticas diferentes: “A escola da 

discriminação deu origem à escola da integração; a escola da homogeneidade deu lugar à escola 

da diversidade”, donde um novo modelo de educação especial (EE) e um novo conceito de NEE 

Jiménez, (1979). Segundo Hegarty, (2001,p. 81) nas décadas subsequentes a integração 

perdeu gradualmente o terreno como ideia fundamental que sustentava a educação especial.  

Esses movimentos estabeleceram a dignidade da pessoa, a sua definição no que diz 

respeito a mais irrefutável e inacabável possui, considerando assim um valor para a diferença, 

neste caso assegura-se o valor comum, ou seja, pessoa é sempre pessoa em qualquer parte do 

mundo, independentemente da sua condição física, sexo, social, étnica, cultural e mental. 

Nesta ordem de ideias, a sociedade do terceiro milénio, é uma era em que, nosso ver, já 

não deveria haver mais espaço para a exclusão, pois, como nos referimos anteriormente, há 

maior facilidade de circulação da informação através das tecnologias de informação e 

comunicação, aliás o mundo vive a era da globalização ou pode-se até dizer-se de pós - 

globalização onde a cada dia são descobertas e publicadas novas teorias. As mudanças ocorrem 

em toda a esfera do conhecimento: no clima, na política, na sociedade, no convívio das pessoas 

e mais particularmente na forma como o mundo se vê e como ele nos vê. A inclusão é um dos 

princípios fundamentais para a transformação do Homem numa sociedade cada vez mais 

humanista no sentido real da palavra. 

Contudo, é ainda muito difícil pensar numa escola inclusiva realista, uma vez que a 

educação tem o seu movimento lento, exatamente porque o seu objeto de intervenção é a 

criança, e sendo o ser humano precisamos de tempo para amadurecer tudo isso. Qualquer que 

seja a transformação na educação, ela é paulatina, mas isso não impede a construção de boas 
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atitudes e práticas quotidianas no processo de ensino/aprendizagem com o devido tempo e 

rigor. 

Gedeão (1956) argumenta que:  

 
“a escola em que vivemos e trabalhamos, micro cosmos e social, está longe de cumprir as 
prerrogativas duma escola inclusiva mas é um caminho a percorrer e um sonho a comandar”.  

 

A educação inclusiva surge como resposta à diversidade em todas as suas formas de 

manifestação e cria um sistema educativo que se acomoda à pluralidade. É um conjunto de 

estratégias, atividades e processos que visa tornar a realidade dos direitos universais para 

qualidade numa educação relevante e adequada para todos. 

Uma escola inclusiva exige uma política estruturada e colaborativa, organizada a favor de 

cada aluno, independentemente da etnia, sexo, deficiência, condição social ou qualquer outra 

situação. Trata-se de um ensino que garante o acesso ao conjunto sistematizado de 

conhecimentos e recursos a serem mobilizados de modo que cada criança tenha a oportunidade 

de usufruir destes meios e desenvolver física e mentalmente a sua trajetória estudantil. 

UNESCO (1994, p. 21) afirma que as escolas inclusivas:  

 
“fundamentam-se no princípio que consiste em todas as crianças aprender juntas, sempre que 
possível independentemente das dificuldades e diferenças que apresentam. Contudo, é preciso 
um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro 
de cada escola”.  

 

Para Moçambique, é ainda prematuro empregar o termo “Escola Inclusiva”, onde tudo 

falta. É impossível falar da Escola Inclusiva no espaço Moçambique, com professores sem 

formação psicopedagógica qualificada e/ou capacitações de professores e gestores 

administrativos que correspondem às exigências das necessidades dos seus alunos, com 

práticas pedagógicas reducionistas, escolas ainda a funcionarem ao ar livre, alunos sem material 

básico escolar, programas de ensino uniformistas e avaliações formatadas, como reporta a 

imagem que apresentamos a seguir, até o Livro de Distribuição Gratuita é um problema. O 

livro, está em falta, como ilustra a imagem alunos agrupados para poderem fazer a “dita” 

leitura. Que tipo de ensino se espera, de onde virá a qualidade de ensino que se deseja nas 

escolas. Por um lado os médios reportam casos de venda do mesmo livro gratuito aos 

vendedores informais como se pode ler nos machetes dos jornais nacionais: Autoridades 

Ignoram a Venda do Livro de Distribuição Gratuita no Mercado Informal 
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Figura 2 Autoridades Ignoram a Venda do Livro de Distribuição Gratuita no Mercado Informal 

 

 

O conceito da “escola inclusiva” está associado aos alunos com NEE e a necessidade de 

a escola responder, adequadamente, às suas especificidades. A escola Inclusiva, segundo Alves 

(2010, p. 261) é “um princípio fundamental da educação para todos devendo, a escola ser um 

espaço diversificado que responda às necessidades individuais, independentemente das suas 

condições físicas, sociais, linguísticas e outras. Este princípio da Escola Inclusiva engloba a 

prestação de serviços educativos suplementares para crianças com NEE nas escolas regulares”.  

Candeia (2009, p.48) sustenta que uma Escola para Todos, é uma escola aberta 

incondicionalmente a todos os alunos, logo inclusiva. Aconselha a todos - “temos que ajudar a 

formar uma nova geração partindo de um princípio, através de um exercício de cooperação, e de 

tolerância, valorizando a diversidade”.  

 

UNESCO (1994, p.29) sublinha a necessidade de: 

 
“Adoção de sistemas mais flexíveis e mais versáteis, capazes de atender melhor às diferentes 
necessidades das crianças, contribuindo quer para o sucesso educativo, quer para a inclusão”. 
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A inclusão só tem razão de ser se for assente numa perspetiva de pessoa diferente e em 

mudança e no contexto de uma sociedade que pode pensar a diferença como enriquecedora ou, 

pelo menos, como parte fundamental e constituinte de si mesma. Não há inclusão fora de nós 

próprios e da nossa atitude inclusiva (Candeia, 2009).  

Para Wilson (2000), a inclusão é uma palavra que hoje pretende definir a igualdade, 

fraternidade, direitos humanos ou democracia. 

A palavra de ordem é a participação de todos na construção de uma sociedade 

democrática, em que a justiça, o respeito pelo outro e a qualidade sejam os grandes desafios de 

ser e de estar consigo e com os outros, o que naturalmente, será gerador de escolas 

verdadeiramente inclusivas.   

A educação inclusiva é um sistema flexível, dinâmico, orgânico, cultural e com um 

contexto específico onde todas as crianças podem aprender. Valoriza a diferencia, a idade, a 

deficiência, o género, a etnia, a religião, a condição de saúde, etc. Uma escola 

educacionalmente inclusiva é uma escola que visa o ensino/aprendizagem, com as realidades e 

bem – estar de todas as crianças, jovens e adultos que lá habitam. 

Para que a inclusão seja uma realidade, é necessário rever e mover uma série de 

barreiras, além da política e práticas pedagógicas e dos seus processos de avaliação. É 

necessário reconhecer o desenvolvimento humano e suas relações, relacionando-o com o 

processo de ensino/aprendizagem e levando em consideração a sua manifestação em cada 

aluno. 

Rodrigues (2003) assegura que com a Escola Inclusiva, “os alunos, todos os alunos, 

estão na escola para aprender. Não é apenas presença física, é a pertença á escola e a escola 

sente a responsabilidade pelo seu aluno”. Não é uma parte de todos, faz parte do todo (Correia, 

2001).  

Há toda a necessidade de utilizar as tecnologias digitais e investir em formações e 

capacitações qualificadas, atualizações e sensibilização, envolvendo toda a comunidade escolar. 

Priorizando a formação inicial e contínua dos professores, que é o garante e relevante para o 

aprofundamento das discussões teóricas e práticas, proporcionando subsídios com vista à 

melhoria do processo de ensino/aprendizagem na sala de aula e a qualidade de ensino.  

Como defende Aranha (s/d), a inclusão é uma mudança de perspetiva educacional, pois 

não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas “apoia a 
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todos: professores, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa 

em geral”, através de: 

 Assessorar os professores na resolução dos problemas do quotidiano na sala de 

aula, criando alternativas que possam beneficiar todos os alunos. 

 Utilizar currículos e metodologias flexíveis levando em conta a singularidade de cada 

aluno, respeitando seus interesses, suas ideias e desafios para novas situações; 

 Investir na proposta da diversidade de conteúdos e práticas que possam melhorar 

as relações entre professores/alunos. Avaliar de forma continuada e 

permanentemente, dando ênfase à qualidade do conhecimento e não à quantidade, 

oportunizando a criatividade, a cooperação e a participação dos alunos.  

Segundo Mantoan (2003) a Escola Inclusiva é aquela que garante a qualidade do ensino 

a cada um dos seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e assume a 

responsabilidade de cada um dos seus alunos de acordo com as suas potencialidades e 

necessidades. 

César (2003, p.119) considera uma Escola Inclusiva, aquela que: 

 
“celebra a diversidade, encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que a 
complementaridade das características de cada um permite avançar, em vez de serem vistas 
como ameaçadoras, como um perigo que põe em risco a nossa própria integridade, apenas 
porque ela é culturalmente diversa da do outro”. 

 

A inclusão total e irrestrita é uma oportunidade que se tem para reverter a situação da 

maioria das escolas, as quais atribuem aos alunos com NEE a incompetência na assimilação 

dos conteúdos programáticos quando é do próprio sistema ministrado por elas. Sempre se avalia 

o que aluno aprendeu, o que ele não sabe, mas raramente se analisa o que e como a escola 

ensina, de modo que os alunos não sejam penalizados pela repetência, a evasão, a exclusão. 

Enfim todo o professor sabe que é preciso eliminar a exclusão nas escolas e fora delas e que os 

desafios são enormes para que se que possa avançar, progredir, evoluir na equidade e qualidade 

de ensino.  

Inclusão é um processo de adequação da sociedade às necessidades de seus membros. 

A escola e toda a equipa escolar devem preparar-se e modificar-se para aceitação da criança 

com necessidades educativas especiais. Trata-se da mudança de mentalidade, de atitude e 

comportamentos de todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem em prol da 

pluralidade dos seus habitantes.  
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Como explicita a Declaração dos Princípios de Igualdade de 1981 a educação inclusiva é 

“a valorização da diversidade dentro da comunidade humana”. 

Uma ideia chave sobre uma Escola Inclusiva é justamente que a escola deve ser para 

todos (Alves, 2010; Candeia, 2009; Rodrigues, 2003;Correia, 2001; Ainscow) para citar alguns 

autores. Todos os alunos independentemente do sexo, cor, origem, religião, condição física, 

social ou intelectual, o que implica a gestão da diferença, considerando-a como força e base de 

trabalho.  

Uma Escola Inclusiva, na nossa opinião, é aquela que satisfaz as necessidades de todos 

os alunos no processo de ensino/aprendizagem. Garante desde o princípio da escolaridade da 

criança o desenvolvimento harmonioso ao nível afetivo, cognitivo psicomotor. Respeita a 

diferença como um elemento fundamental a ser explorado e valorizado em todos os ambientes 

da vida e em especial na sala de aula. 

Concordamos também com a opinião de Guenther, (1999 apud Roldão, 2000, pp. 62-

63) ao afirmar que a educação diferenciadora permite que “cada um possa ser aquilo que pode 

ser”, e apela para um “tratamento desigual de desiguais para os tornar iguais.”  

Pacheco, (2008,p. 181) sublinha que: 

“a implementação de um currículo diferenciado mediante as necessidades de cada aluno seria 
uma experiência ideal tendo como ponto de partida a flexibilização das práticas pedagógicas dos 
professores passando pela “diferenciação de conteúdos, definição de medidas de apoios 
pedagógico acrescido, a intervenção da ação tutorial, gestão flexível de critérios de avaliação e 
projetos curriculares”  

 

Numa Escola Inclusiva só pode existir uma Educação Inclusiva, uma educação em que a 

heterogeneidade não é um problema mas um desafio à criatividade e ao profissionalismo dos 

profissionais da educação gerando e gerindo mudanças de mentalidades, de políticas e de 

práticas educativas. 

Em seguida pretendemos compreender a relação existente entre a integração escolar e a 

inclusão escolar, termos relativamente similares mas que têm uma discrepância na sua 

aplicação. 

 

Integração vs Inclusão 

 
O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras pelos 

intelectuais e académicos da área educacional. De acordo com Blank-Mikkelsen (1969), citado 

na revista lusófona de educação (8, 2006, 63-83), a escolarização fora do sistema regular de 
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ensino para todos os que se encontravam em situação de deficiência começou a ser posta em 

causa, a partir de 1959, na Dinamarca, que incluiu na sua legislação o conceito de 

“normalização” entendido como a possibilidade de o portador de deficiência desenvolver um tipo 

de vida tão normal quanto possível. 

A sua generalização no sistema educativo foi feita a partir da substituição das práticas 

segregadoras por experiências integradoras Jiménez, (1997), iniciando-se o movimento de 

integração escolar e a “desinstitucionalização dos então chamados deficientes”. Wolfensberger 

(1972) entende que a integração é oposta a segregação, consistindo o processo de integração 

nas práticas e nas medidas que potencializam a participação das pessoas em actividades 

comuns. A National Association of Retard Citizens (E.U.A) define a integração escolar como 

sendo:  

 
“oferta de serviços educativos que se põe em prática mediante a disponibilização de uma 
variedade de alternativas de ensino e de classes que são adequadas ao plano educativo para 
cada aluno, permitindo a máxima integração institucional, temporal e social entre alunos 
deficientes e não deficientes durante a jornada escolar normal”. 

 

Sanz del Rio (1985), citando Kaufman (s/d), entende a integração escolar como uma 

integração temporal, instrutiva e social de crianças diferentes com os seus companheiros 

normais baseados numa planificação educativa e num processo individualmente determinado.  

Segundo Soder (1981), existiam quatro graus de integração: física (partilha de espaço); 

funcional (utilizam os mesmos espaços e recursos); social (integram a classe regular) e 

comunitária (continua a integração na juventude e na vida adulta). 

A integração escolar retirou as crianças e os jovens em situação de deficiência das 

instituições de ensino especial, em defesa da sua normalização, o que lhes permitiu usufruir de 

um novo espaço e novos parceiros de convívio, de socialização e de aprendizagem no ensino 

regular. 

A integração escolar nos países em via do desenvolvimento, como é o caso de 

Moçambique, inserindo o sub-sistema de educação especial dentro das escolas do ensino 

regular, para crianças com NEE, mostra-se deficitária, pois não houve uma planificação e 

avaliação cuidadosa das condições necessárias para a sua implementação na base. O que 

resultou ou continua a ter resultados não animadores, uma vez que as escolas e o sistema 

mantém-se a todos os níveis e os alunos com NEE estão a fazer os possíveis e os impossíveis 

para aceder às “regras do jogo” e funcionamento do ensino regular, para poder ter um lugar no 
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meio escolar normal, enquanto que o sistema não se questiona nem preconiza a mudança. Por 

fim, quem não consegue é excluído.  

O uso do termo “integração” refere-se mais especificamente a integração escolar de 

alunos com NEE nas escolas regulares. 

Mantoan (2009) refere que o movimento a favor da integração da criança com 

deficiência surgiu nos países nórdicos em 1969, quando se questionava as práticas sociais e 

escolares de segregação. A sua noção de base é o princípio de normalização, como já nos 

referimos anteriormente neste trabalho, não sendo específico da vida escolar atinge um conjunto 

de manifestantes e actividades humanas e atinge também todas as etapas da vida das pessoas, 

sejam elas afetadas ou não por uma incapacidade, dificuldades ou inadaptação.  

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com NEE cabem nas turmas 

de ensino regular, pois há uma seleção dos que estão aptos à inserção. Para esses casos, são 

indicadores: individualização dos programas escolares, currículos adaptados, avaliações 

especiais, redução dos objetivos escolares para compreensão das dificuldades de aprendizagem. 

Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptarem 

às suas exigências. 

A integração pode ser entendida como o especial na educação, ou seja, a justaposição 

do ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço desta modalidade, pelo deslocamento de 

profissionais, recursos, métodos, técnicas da educação especial às escolas regulares.  

Por sua vez, o processo de inclusão não só questiona as políticas e a organização da 

educação especial e regular, mas também o próprio conceito de integração. A inclusão é 

incompatível com a integração, pois ela prevê a inserção escolar de forma radical, completa e 

sistemática. Todos os alunos sem exceção, devem frequentar as salas de aulas no ensino 

regular. 

O ensino inclusivo vem revolucionar o sistema educacional, pois não se limita apenas 

aos alunos com NEE e aos que apresentam dificuldades de aprendizagem mas a todos os 

intervenientes do processo educativo numa lógica emancipadora. 

A radicalidade da inclusão vem de facto exigir uma mudança de paradigma educacional 

como já nos referimos anteriormente. Nesta perspetiva suprime-se a subdivisão dos sistemas 

escolares ou modalidades de ensino especial em ensino regular. 
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De acordo com Sousa (2010, p.79),a Declaração de Salamanca, proclamada em 1994, 

substitui o “conceito de integração pelo de inclusão como grande referencial da educação de 

crianças com NEE.” 

Nesta racionalidade, as escolas atendem às diferenças da pluralidade dos seus alunos 

sem descriminação, sem estabelecer regras estigmatizadoras na planificação, lecionação, gestão 

e avaliação das aprendizagens dos alunos. 

O objetivo da integração é de inserir o aluno ou um grupo de alunos que já foram 

anteriormente excluídos e o de inclusão, pelo contrário, é o de não excluir ninguém do interior do 

ensino regular, desde o começo da vida escolar. As Escolas Inclusivas propõem um modo de 

organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades. 
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Quadro 2 Resumo da Integração Escolar vs Inclusão Escolar 

Da integração escolar/Educação Especial À Inclusão escolar/Educação 

Das Necessidades Educativas Especiais À educação para todos 

 
 
De um sistema educativo que se mantém inalterável nas suas linhas 
gerais. 

À estruturação das escolas:  
 Mudanças metodológicas e organizacionais; 
 Reajustamento dos programas de ensino para responder às 

necessidades dos alunos 
 Sucesso nas aprendizagens para todas as crianças 

De perspetivas centradas na criança Perspetivas centradas no currículo  

 
 
Da integração física e social dos alunos com necessidades educativas 
especiais 
 

À integração cognitiva: 
Ao acesso académico partilhado com os pares 
À cultura da escola e da sala de aula 
À avaliação da qualidade do programa ou do ensino em geral 

Da avaliação dos alunos por especialistas À avaliação das condições de ensino/aprendizagem 

Dos resultados da avaliação traduzidos em diagnósticos/prescrição À resolução colaborativa dos problemas 

Da colocação dos alunos com NEE em programas apropriados Adaptação e apoio na classe regular 

 
Da homogeneidade  

À diversidade como princípio e fim do desenvolvimento global dos 
alunos 
À diversidade - aceitação natural da diferença 
À diversidade - a transformação completa da cultura escolar  

Do apoio às necessidades dos alunos Ao apoio á aprendizagem 

Da formação dos professores de educação especial À formação de professores para educar todos aos alunos 

Da exclusividade do saber  À socialização pelo saber 

Do artesanato informativo  À formação profissionalizante e reintegradora 

Da impostura do discurso Á uma postura congruente 

Da normalização  Ao direito á diferença 

Da diferença como um problema  À diferença como um desafio  

Do currículo único Ao currículo flexível 

Da indiferença á diferença Á valorização da diferença 

Da seleção dos melhores  Ao sucesso de todos aos alunos 

Do programa específico para aluno À estratégia para a classe 

Da educação especial para alunos especiais À educação de sucesso para todos 

Do professor consumidor, aplicador Ao professor crítico, criativo e reflexivo 

Adaptado (Grardou,2003; Armstrong, 2001; Correia, 2001; Warwick,2001;Meijar, 1998;Poter, 1997;Ainscow,1995) in Revista de Educação 

Lusófona nº 8, 2006 

 

O trabalho da integração escolar começou nos anos sessenta e a reflexão sobre o 

mesmo, contribuiu para aprender que é possível ensinar não só os grupos homogéneos, mas 

também os heterogéneos no mesmo espaço e ao mesmo tempo os heterogéneos, o que pode 

resultar num desenvolvimento mais equilibrado dos respetivos alunos. 

A perspetiva centrada na criança com NEE, ao alarga-se a todos os alunos, vai obrigar a 

um outro olhar sobre o papel da escola na sociedade, exigindo mudanças metodológicas e 

organizacionais importantes. Não será uma escola que seleciona, mas uma escola que faz a 

inclusão de todos através das aprendizagens, porque o aluno está na escola para aprender e ter 
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sucesso, independentemente das suas dificuldades e diferenças. Ideia secundada por Rodrigues 

(2001, p:20) ao definir a escola como sendo um processo em que o objeto são os indivíduos e 

os grupos e a metodologia é a diferenciação pedagógica e o currículo em construção, como 

formas de aprender a trabalhar com a diferença para que cada um possa viver com a sua 

diferença, esse é o grande desafio da escola e dos profissionais de educação. É necessário 

mudar o olhar sobre a escola e pensar o papel que a educação pode desempenhar na qualidade 

de vida dos Homens.  

Prosseguindo com a concetualização, analisaremos em seguida o conceito 

“Necessidades Educativas Especiais”. 

 

 

Necessidades Educativa Especiais: Um Conceito Complexo e 

Problemático 

 
A questão dos alunos com NEE, situa-se no campo mais vasto da exclusão escolar. Esta 

problemática resulta do facto de muitos alunos não conseguirem acompanhar a escola regular 

de acordo com um padrão que foi, ou que é, suposto todos alcançarem. 

Na escola “tradicional “o que marca o ritmo das aprendizagens é o ensino (as lições) do 

professor. As crianças que não conseguirem acomodar o estilo e o processo de aprendizagem ao 

caminho do professor são excluídas desse percurso. São os chamados alunos “atrasados”. O 

que significa que a incapacidade do aluno para assimilar a matéria é analisada apenas num 

único ângulo do “aluno”. Não se colocando a hipótese de o professor utilizar estratégias que não 

conduzam à fácil compreensão dos conteúdos, ideia contestada por Stoer (2002, p.581) ao 

afirmar que “aprendizagem sem performance é um vazio absoluto”. 

A história da educação especial revela que, durante muito tempo, os cuidados prestados 

aos deficientes tinham lugar nas suas próprias casas ou em instituições asilares e/ou 

hospitalares de carácter segregador e assistencial. 

O pensamento que se tinha, nessa altura é resultante da convicção de que os deficientes 

são indivíduos “especiais”, incapazes de conviver, aprender ou mesmo partilhar espaços 

comuns com o resto da sociedade.  

O deficiente era visto como um ser estranho, que convinha afastar-se da vida coletiva. O 

mínimo que se podia fazer para este grupo de pessoas era simplesmente uma assistência do 
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tipo médica. Neste sentido as instituições que lhes eram destinadas prefiguravam-se como 

lugares que a sociedade julgava adequados para as esconder e ocupar. Como se continua a 

fazer com os idosos, (Reportagem da SIC, Janeiro de 2012).  

Foi assim que o conceito de educação especial referindo as crianças e jovens com 

dificuldades, em consequência da deficiência, deu origem ao conceito mais vasto de NEE, que 

não se circunscreve a essas circunstâncias, antes alarga-se a todos os tipos de dificuldades de 

aprendizagem. 

É neste contexto que surge pela primeira vez “O termo Necessidades Educativas 

Especiais”, no relatório Warnock, em 1978, considerando que “uma criança necessita de 

educação especial se tiver alguma dificuldade de aprendizagem que requeira uma medida 

educativa especial”, que mais tarde serviu de base para a elaboração da nova Lei de 1981 

(Jiménez, 1997, 1993 apud Candeias 2009, p.117).  

Para Bairrão, (1998,p. 109) os alunos com NEE são: 

 
“os que exigem recursos ou adaptações especiais no processo de ensino/aprendizagem que não 
são comuns à maioria dos alunos da sua idade, por apresentarem dificuldades ou incapacidades 
que se refletem numa ou mais áreas de aprendizagem”.  

 

Para Davidson (s/d) um aluno tiver NEE se tem dificuldades que exigem adaptação das 

condições em que se processa o ensino/aprendizagem, isto é, uma dificuldade 

significativamente maior em aprender do que a maioria dos alunos da mesma idade, ou uma 

incapacidade que impede a utilização das mesmas oportunidades que são dadas aos alunos da 

mesma idade.  

Fonseca (1999 in Dificuldades de aprendizagem) citado por Candeias (2009, p.117) 

considera que o conceito de dificuldades de aprendizagem retrata um objeto controverso e ainda 

pouco consensual. Argumenta ainda que esta problemática complexa pode muitas vezes ser 

suscetível de se transformar numa injustiça escolar ou mesmo numa desigualdade social, 

interferindo no futuro de muitas crianças. 

Alguns autores (Kavale, Forness & Lorsbach, 1991; Hammill), citados por Candeia 

(idem), apelam para a necessidade de se encontrar uma definição globalmente aceite para o 

futuro das dificuldades de aprendizagem. 

Necessidade educativa especial (NEE) refere-se a “todas as crianças e jovens cujas 

necessidades se relacionam com deficiências ou dificuldades escolares e, consequentemente, 
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têm necessidades educativas especiais em algum momento da escolaridade” (UNESCO, 1994, 

17). 

A Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde (OMS, CIF, 2004) adapta uma estrutura 

concetual de funcionalidade, que permite classificar os níveis de funcionalidade, incapacidade e 

identifica os fatores contextuais que poderão constituir uma barreira ou serem facilitadores.  

Alves (2010, 260) refere que:  

 
“a utilização da CIF, Modelo biopsicossocial, como paradigma na avaliação das NEE, implica 
uma prática de cooperação transdisciplinar, bem como a organização de diversos 
intervenientes, requerendo a interação sistemática entre a escola e outros serviços da 
comunidade, o que revela a evolução do conceito, de acordo com as diversas atitudes que a 
sociedade foi adotando face à problemática da deficiência”.  

 

Estas crianças necessitam de um complemento educativo adicional e diferente, com o 

objetivo de promover o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem, utilizando todo o seu 

potencial: físico, intelectual, criativo, emocional, espiritual e social para que ela possa viver como 

cidadão válido, autónomo e ajustado.  

Contudo, ter necessidades educativas especiais, não significa sempre, deficiência física 

ou intelectual. Qualquer um de nós, numa dada altura da nossa vida pode necessitar de um 

apoio suplementar para ultrapassar determinadas barreiras que pode apresentar na 

aprendizagem.  

A Conferência Mundial realizada em Salamanca sobre necessidades educativas 

especiais, vem intensificar a ideia de a escola adaptar-se às necessidades de todas as crianças 

aceitando as diferenças e usando pedagogias diferenciadas. O “conceito de integração foi 

substituído pelo de inclusão como grande referencial da educação”, como fizemos menção nas 

páginas anteriores, de crianças com NEE, exigindo novos meios e novas metodologias, às 

escolas e aos professores, para que permitam responder às necessidades de cada criança, 

(Declaração de Salamanca, 1994).  

A adoção destas medidas protagonizadas pela inclusão pressupõe que o governo 

implemente estratégias ao nível nacional de organização dos sistemas educativos. A “legislação 

deverá reconhecer o princípio da igualdade de oportunidades para as crianças, jovens e adultos 

com deficiência na educação primária, sempre que possível, em estabelecimentos integrados” 

devendo ainda assegurar as “medidas legislativas paralelas e suplementares nos sectores de 

saúde, segurança social, formação e emprego, de modo a apoiar a legislação educativa e a 

proporcionar-lhes uma plena eficácia (UNESCO, 1994, p.27). 
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O conceito de NEE vem responder à gradual democratização das sociedades, partindo 

do postulado da filosofia da integração e proporcionando uma igualdade de direitos, 

nomeadamente a não discriminação por questões de raça, religião, opinião, aspeto intelectual e 

físicas, a toda criança e adolescente em idade escolar (Correia, 1997). 

Brennan (1988) considera que há NEE quando um problema (físico, sensorial, social ou 

qualquer combinação destas situações) afeta a aprendizagem ao ponto de serem necessários 

acessos especiais ao currículo modificado ou a condições de aprendizagem especialmente 

adaptadas para que o aluno possa receber uma educação apropriada. Esta ideia é secundada 

também por Rodrigues (2001) ao argumentar que (…) “uma e outra educação são necessárias 

para que a escola possa prover sucesso escolar a todos os alunos e, simultaneamente, 

responder às necessidades de cada um deles”. 

Rodrigues (idem) sublinha ainda a necessidade de a escola procurar exercer as suas 

atividades tendo em vista um ensino de qualidade. Este ensino, ao seu ver terá, 

necessariamente, alunos ditos “normais” e alunos com NEE em ensino regular, com professores 

a lecionarem uma população diversificada de alunos com programas colaborativos, com 

planificações individualizadas, isto é, com um conjunto de premissas que se cruzam com a 

nossa capacidade de nos confrontarmos com os desafios que a educação de hoje nos coloca.  

As Necessidades Educativas Especiais, são uma oportunidade que é dada aos governos 

e em particular ao sector de educação em todos os níveis (macro, meso e micro) de rever todo o 

pacote que norteia o processo de ensino/aprendizagem, de modo que todos os alunos usufruam 

de seus direitos consagraçados em todas as Declarações e convenções nacionais e 

internacionais sobre a educação e direitos humanos e universais.  

O que se pode entender por Necessidades educativas especiais, confrontando autores 

(Alves, 2010; Rodrigues, 2002; Stoer, 2001; Bairrão, 1998; Fonseca, 1999) apenas para citar 

alguns exemplos, é que as NEE, aparecem como “LUPA” para focalizar os problemas que 

acontecem na sala de aula, onde Mendonça (2009, p.76) questiona, a “quem imputar a 

responsabilidade do insucesso escolar?”. E abre espaço para a solução dos mesmos, não 

apenas para os alunos com NEE, como também para o sector da educação em geral.  

Perante este cenário complexo e multifacetado, como podemos atender à diversidade 

dos alunos? A Escola Inclusiva tem como objetivo principal promover a cultura de escola e de 

sala de aula que adote a diversidade como ponto de partida e a meta que é desenvolvimento 
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global dos seus alunos. A compreensão das NEE e a pluralidade dos alunos, requer uma 

fundamentação teórica acerca do que são as capacidades e as competências humanas. 

  

 

Práticas de Inclusão Escolar em Moçambique vs Formação de 

Professores 

 
Nos últimos anos, jornalistas, pessoas públicas, especialistas das mais diversas áreas do 

saber, professores e cidadãos anónimos ocupam espaços e tempos significativos em jornais, 

televisões e rádios, emitindo opiniões, dando pareceres e tomando posição acerca dos rumos 

que a educação em Moçambique está a tomar e acerca daquilo que, a seu ver, deveria estar a 

tomar. Na ideia do Stoer (2002, p.81), para num olhar sociológico “esta mobilização é já, e por 

si só, motivo de grande curiosidade e, eventualmente, inspiradora de um interessante projeto de 

investigação”.  

O mais estranho que parece, são as reprovações em massa que se têm repetido 

anualmente com uma tendência de piorar cada vez mais no Ensino Secundário e alunos que 

somam 7 classes no Ensino Básico sem saber ler nem escrever o próprio nome. Para não falar 

de outros níveis de ensino que são lecionados no país. Talvez os baixos resultados do Ensino 

Secundário sejam a consequência do tipo de ensino ministrado no ensino regular. 

A Inclusão Escolar em Moçambique teve o seu arranque em Maio de 1998, através de 

um Projeto-piloto, o qual tinha como prato forte 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 resposta ao movimento mundial em defesa e promoção da educação para todos, o 

Projeto “Escolas Inclusivas” é parte integrante do Plano Estratégico de Educação para o período 

de 1997-2001, no qual o governo moçambicano adotou o lema “Combater a Exclusão, Renovar 

a Escola”. Este plano nacional adotou como valores centrais os princípios da inclusão e da 

participação de todas as crianças e jovens no sistema regular de ensino, incluindo os portadores 

de deficiência. 
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“Se um homem tem fome não lhe dês peixe, ensina-o a pescar” 

(Provérbio Chinês) 
  

As políticas e estratégias de luta contra a pobreza aparecem hoje fundamentar-se neste 

provérbio. Para que a inclusão seja um dado adquirido em Moçambique é necessário investir. 

Um dos investimentos sério na formação de professores, gestores administrativos. Como 

investimento nas infra – estruturas e equipamento escolar. Uma última seria na divulgação das 

políticas inclusivas às comunidades escolares e à sociedade em geral. 

Moreira & Candau (2008) sustentam este posicionamento afirmando que “não há como 

deixar de oferecer alguma resposta a essa inescapável pluralidade. (…) Multiculturalismo envolve 

a natureza da resposta que se dá nos ambientes e arranjos educacionais, ou seja, nas teorias, 

nas práticas e nas políticas”. 

Não são as políticas que fazem a inclusão na sala de aula. É o professor. Enquanto esta 

figura do professor não estiver preparada para encarar a diversidade dos alunos como ela é, não 

se pode esperar inclusão nas escolas. Em nenhum momento teremos a inclusão realista nas 

nossas instituições escolares. Enquanto o professor não souber, não estiver preparado para 

vivenciar a diferença jamais se respeitará a dignidade do ser humano. 

Não são as normas que estão no papel que incluem 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. Pois, é somente ele que toma a criança 

desde a tenra idade escolar e vai crescer com ela, construindo o seu mosaico, moldando estilo e 

moda a seu belo prazer. Toda a arquitetura e engenharia da inclusão estão nas mãos do 

professor.   

O professor preparado é máquina transformadora das práticas discriminatórias para 

uma sociedade inclusiva. Mas ele sozinho nada pode fazer, precisa de meios, matérias, 

equipamento à altura das necessidades dos alunos e a moral para fazer acontecer as coisas na 

sala de aula com inspiração. Há um dito na minha língua “saca la mpanga ali nhimi” (saco vazio 

não fica em pé). 

Magalhães & Stoer (2005, p. 177) afirmam que é preciso por em causa o “fosso” que 

existe entre o discurso político e o discurso pedagógico sobre a educação. 
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Em nenhum momento, o professor moçambicano sairá à rua a manifestar-se 

publicamente, sobre as suas angústias, o seu desagrado. Mas ele faz silenciosamente, uma 

guerra fria, uma guerra que mata milhares e milhares de crianças na sala de aula por dia. A 

guerra mais perigosa que vai durar gerações e gerações, como esta patente no anexo do jornal, 

CanalMoz – 642 de 10 de Fevereiro de 2012, apenas para citar alguns exemplos da realidade 

moçambicana. 

 

Sumariamente, o presente capítulo II abordou fatos que, segundo a voz dos autores 

consultados, nos levam a concluir que a Inclusão Escolar é uma questão de Direitos Humanos. 

A Inclusão é indissociável dos grandes movimentos que lutam pelos Direitos da Criança. É uma 

questão da Humanização em prol do resgate dos valores morais, cívicos e éticos entre os 

homens. Mas a inclusão vem também revolucionar o setor da educação que se debate com a 

crise de identidade, perda de credibilidade de dar resposta aos vários problemas ligados à 

diversidade escolar, que têm como drama o fracasso escolar.  
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CAPÍTULO III 

 

Itinerário metodológico  

 

Neste capítulo, definimos o enquadramento metodológico que serviu de base ao 

processo de investigação. Começamos por expor a problemática da investigação, apresentamos, 

em seguida, o estudo de caso de natureza Quant-Qualitativa especificando o objeto do estudo e 

enunciando os objetivos que norteiam este trabalho e a sua delimitação. Explicitamos os 

procedimentos utilizados para a recolha e análise dos dados. Procedemos igualmente, à 

caracterização dos participantes na investigação, bem como ao contexto em que o trabalho se 

desenvolveu, abordando as questões de natureza ética que tivemos em consideração. 
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Problema 

 
Os vinte e cinco anos da minha carreira como profissional de educação caracterizada 

pelo exercício de práticas docentes no Ensino Primário, bem como no exercício de funções de 

Técnica Pedagógica na Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza, permitiram-me um 

conhecimento sobre várias perceções dos intervenientes do processo educativo em função da 

situação política e socioeconómica que o país atravessou. 

Na qualidade de técnica ligada ao apoio e supervisão pedagógica do processo de 

ensino/aprendizagem nas escolas da província de Gaza, uma instituição subordinada ao 

Ministério da Educação e Cultura, adquiri várias experiências no campo da docência, na 

supervisão pedagógica, nas práticas pedagogias dos professores, na planificação, 

acompanhamento e orientação dos seminários de aperfeiçoamento pedagógico dos professores 

desde o nível da escola até à província. 

O meu interesse em estudar as Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão 

Curricular, nasceu em quatro momentos distintos da minha vida profissional. 

O primeiro momento foi marcado, em Julho de 1991, pela Formação de Formadores de 

Educação Especial em Mandlakaze, minha terra natal, um dos Distritos da Província de Gaza, 

para responder às necessidades das crianças traumatizadas pela guerra civil que assolou 

Moçambique durante 16 anos. Esta experiência proporcionou-me um contato direto com as 

escolas e professores através das capacitações regulares ao nível das zonas de influência 

Pedagógica (ZIP). 

O segundo momento estabeleceu-se quando ocorreu em 1992, o deslocamento das 

funções profissionais da sala de aula em Chalala - Mandlakaze (local histórico, “Batalha de 

Coolela”, sede do Império de Gaza e terra do primeiro presidente de Moçambique independente 

– “Eduardo Chivambo Mondlane”), para o trabalho burocrático, no setor de Educação Especial, 

Departamento de Direção Pedagógica, na Direção Provincial de Educação de Gaza. Neste, para 

além de facilitar as capacitações dos professores do ensino básico em matéria de educação 

especial, também fazia a supervisão pedagógica das escolas de toda a província de Gaza.  

As práticas pedagógicas despertaram em mim uma curiosidade de conhecer e perceber 

melhor o mundo de educação especial. Durante este período, percebi que tanto eu (como 

formadora/supervisora) assim como o professor que estava diante da turma numerosa e 
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diferente onde cada aluno é um só, exigindo do professor tratamento específico e 

individualizado, tendo em conta que cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, não tínhamos 

suportes suficientes, em termos de conhecimentos, experiência de lidar e responder eficazmente 

à dramática situação das crianças traumatizadas pela guerra em Moçambique. Eu vivi a guerra 

dos 16 anos na pele.  

Foi muito interessante e ao mesmo tempo preocupante ver e perceber que o professor 

que devia ajudar centenas de crianças que diariamente passavam diante do seu rosto, uma vez 

que o ensino básico moçambicano funciona em regime de três turnos - a ultrapassar as crises 

da guerra, (assassinatos, raptos, mortes, abusos sexuais, decapitações de pais em frentes dos 

filhos e/ou familiares, fome), enfim, todo o tipo de manifestações de violência que a guerra 

submeteu aos moçambicanos; também estava na mesma situação dos seus alunos. Tanto o 

professor como aluno precisavam de um especialista em psicoterapia. Mas não foi possível, o 

país estava em chama. 

Não se tratava de ajuda financeira, material ou mesmo alimentar que o professor devia 

providenciar aos seus alunos, pois ele também se encontrava na mesma situação. Não tinha 

onde recorrer para pedir ajuda senão ao seu magro salário que recebia sempre atrasado. Mas 

sim, trazer a concentração dos alunos para a sala de aula; fazer com que as experiência vividas 

(guerra) pelas crianças não interferissem no processo de ensino/aprendizagem. As aulas eram 

expositivas, monótonas, sem demonstrações concretas o que acelerava o desinteresse pelo 

ensino. O professor transmitia as suas aulas através do pass copy no manuel do professor, 

elaborado centralmente, com todas as orientações metodológicas, aulas detalhadamente 

planificadas desde o primeiro dia de aula até ao final do ano escolar, do Ruma ao Maputo, 

Zumbo ao Índico, num país totalmente multicultural e multi - linguístico. Estes fatores associados 

aos problemas da língua Portuguesa, uma vez que o Português para Moçambique é a segunda 

língua da criança e automaticamente a língua do ensino. A maior parte das crianças 

moçambicanas aprendem o Português na escola e não tem outro momento ou local para 

aperfeiçoar a língua senão no espaço escolar. 

 Esta situação fez com as taxas de analfabetismos segundo dados do PARPA II, aquando 

da proclamação da Independência, atingissem 93% da população sendo que, em 2001, a taxa 

reduziu para 56,5%, dos quais 74,1% eram mulheres. Nas zonas rurais, a taxa de analfabetismo 

situava-se em 72,2% (dos quais 85% era mulheres) enquanto que nas zonas urbanas, a taxa era 

de 33% (dos quais 46,2% são mulheres). A taxa de escolarização tem vindo a subir (de 43,6% em 
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1999 para 62,6% em 2002). Em 2007, de acordo com os dados do Relatório Nacional de 

desenvolvimento humano, 53.6% da população era analfabeta. 

Estas taxas revelaram que Moçambique ainda tem uma longa caminhada na erradicação 

do analfabetismo, condição indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

O professor, principal ator para a aprendizagem da língua Portuguesa, também tinha 

e/ou tem as suas limitações: a falta ou deficiente planificação de aulas, motivado também pelos 

manuais do professor concebidos como receitas médicas para todo o território nacional como se 

os alunos fossem clonados de um só ser humano. Os manuais do professor eram um produto 

acabado à espera de ser consumido, cabendo ao professor implementar com excelência as 

decisões centralmente definidas. Outros fatores estavam associados, a guerra civil, formação 

inadequada de professores, turmas numerosas, turmas ao ar livre, alunos em turmas 

aglomeradas, falta de infra estrutura e o respetivo mobiliário escolar, em suma condições 

precárias. Esta situação, ainda prevalece em algumas zonas recônditas do país, como 

documenta a figura. 

 

Figura 3 Turmas numerosas 

 

 

Sumarizando: O Ensino Primário não atendia ao princípio pedagógico de diferenciação 

que reconhece os diferentes ritmos e interesses de aprendizagem dos alunos. 

A avaliação pedagógica era predominantemente sumativa, desempenhando a função 

seletiva.   
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A formação de professores ainda não respondia às reais exigências do ensino, como 

acontece até ao momento atual: O nível de formação dos formadores não era e não é o mais 

adequado, como já fizemos menção ao longo do trabalho, aliás, nessa altura, década de 1990, 

em Moçambique não se falava, em nenhuma instituição de ensino de formação de Professores 

Primários. Apenas existia um instituto Pedagógico, que formava professores do nível médio para 

as escolas secundárias, atual Universidade Pedagógica.  

Os programas de formação de professores eram predominantemente teóricos, não 

permitindo aos formandos, ou futuros professores, a aquisição de competências para uma 

melhor gestão do processo de ensino/aprendizagem e a subsequente utilização correta dos 

materiais e meios de ensino. 

O terceiro momento nasceu no percurso da formação do nível médio, com o projeto do 

estágio em 1997, na Escola de Formação de Professores do Futuro – ADPP - Maputo. O Projeto 

consistia na Formação de Governantes para responder à procura de empregados domésticos 

que se fazia sentir na capital do país. Estes deviam ter noções básicas para garantir as 

preocupações dos contratantes da cidade de Maputo. Observei nessa altura, que a maior parte 

das famílias deixavam as suas crianças entregues à sua sorte, pois os pais ou encarregados de 

educação saiam muito cedo e voltavam à noite, à procura de sobrevivência, consequências 

trazidas pela guerra civil. As crianças passavam todo o dia sozinhas, sem orientação de nenhum 

adulto, para regular o tempo de brincadeira e o da escola, contribuindo desta forma para o 

aumento das taxas de repetência e abandono escolar. Nesse projeto, trabalhei durante um ano 

com uma turma de jovens da rua, na Escola - Cidadela das Crianças, uma Organização não-

governamental Dinamarquesa na cidade de Maputo. Foi uma experiência incrível e inesquecível, 

a curiosidade veio à tona, sem ferramenta sequer para responder ao desafio e oportunidade de 

dar o meu máximo para naqueles jovens adolescentes desamparados. Não sei que nome se 

podia se considerar a profissão que exercia. Porque o professor planifica sua aula, logicamente 

com alguma incerteza e implementa num dado tempo definido. Mas para mim, naquela turma 

era quase impossível cumprir com o planificado. Sobretudo nos primeiros meses do ano. Numa 

altura em que os conceitos de flexibilização curricular, diferenciação pedagógica e inclusão 

escolar não tinham espaço em mim. Os jovens eram tão agitados que voltava para casa com 

dores de cabeça todos os dias. Chorava, reportava a situação à direção da escola mas ninguém 

deu uma solução única para tratar o problema pela raiz. Até que, em 2002, fui admitida para 
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fazer curso superior em Psicologia e Pedagogia na Universidade Pedagógica onde recebi 

subsídio na cadeira de Necessidades Educativas Especiais. 

O quarto momento e último, foi marcado pela Universidade do Minho em 2010 onde 

encontrei uma diversidade multicultural de alunos de quase todas as nacionalidades do mundo, 

uma gestão flexível dos currículos de acordo com os padrões de Bolonha e um tratamento 

multifacetada de multiculturalismo bem desenvolvido e com as condições institucionais e 

organizacionais à altura para responder à missão da instituição com objetivo de gerar, difundir e 

aplicar conhecimentos assentes na liberdade de pensamento, na pluralidade dos exercícios 

críticos, promovendo a educação superior e contribuindo para a construção de um modelo de 

sociedade baseada em princípios humanistas, que inclua o saber, a criatividade e os fatores de 

crescimento, desenvolvimento sustentável, bem - estar e solidariedade. A participação em aulas, 

componentes do Mestrado em Desenvolvimento Curricular, aulas abertas, workshops 

seminários, conferências locais e internacionais, sem esquecer do contato direto com os 

professores comprometidos com a verdade do conhecimento, na confrontação com a vasta 

literatura que a Universidade do Minho oferece ao seu público, permitiram que o ângulo de 

conhecimento se alargasse. Este momento foi determinante na medida em que me proporcionou 

ferramentas suficientes para ir em busca da verdade, dos processos metodológicos de pesquisa, 

onde a procura do conhecimento só pode lograr sucesso se eles forem bem conduzidos. 

Com base nesta experiência em resultados do trabalho nas escolas (supervisão 

pedagógica e aperfeiçoamento dos professores) acompanhados de relatórios Trimestrais e 

anuais enviados pelas escolas, zonas de Influência Pedagógica (ZIP´s), Direções Distritais de 

Educação e em dados provenientes dos seminários promovidos em coordenação com o Instituto 

de Formação de Professores - Eduardo Mondlane e o Departamento de Direção Pedagógica 

(DDP) onde fazia parte da equipa, bem como em debates com professores, gestores escolares e 

membros representantes dos pais e encarregados de educação no âmbito da Escola Amiga da 

Criança (EAC), ficamos com a suspeita de que não existe um tratamento diferenciado e efetivo 

em relação à criança com Necessidades Educativas Especiais.  

Assim, em função desta constatação, formulamos o seguinte problema:  

De que modo é feita a diferenciação e inclusão escolar das crianças com Necessidades 

Educativas Especiais ao longo das práticas pedagógicas dos professores de 5ª classe (2º Ciclo) 

na disciplina de Português do Ensino Básico em Moçambique? Em função deste problema 

formulamos as seguintes interrogações problemáticas: 



Capítulo III - Metodologia da Investigação 
 

73 

1. No 2º ciclo do Básico em Moçambique: como é que as políticas educativas 

abordam as questões da diferenciação e inclusão escolar das crianças com 

necessidades educativas especiais? 

2. Como é que os professores do Ensino Básico percecionam a diferenciação 

enquanto meio de promoção da Inclusão Escolar? 

3. Que estratégias práticas utilizam para diferenciar e incluir as crianças com NEE? 

4. Que desafios e oportunidades as políticas e as práticas de diferenciação e inclusão 

colocam aos professores na sua profissionalidade docente? 

 

 

Objetivos do Estudo 

Objetivo Geral: 

Analisar e compreender o papel da Diferenciação Curricular enquanto promotora da 

Inclusão Escolar, com a finalidade de propor políticas e práticas de intervenção que influenciem 

na inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais. 

 

Objetivos Específicos: 

 
1. Averiguar a abordagem da educação inclusiva nos principais documentos 

normativos de educação e a inclusão das crianças com NEE no 2º Ciclo do Ensino 

Básico moçambicano;  

2. Identificar: as perceções dos professores do 2º ciclo do Ensino Básico 

moçambicano sobre a diferenciação Pedagógica enquanto meio de promoção da 

Inclusão Escolar; 

3. Identificar as estratégias usadas pelos professores para diferenciar e Incluir 

crianças com necessidades educativas especiais (NEE); 

4. Identificar os desafios e oportunidades que o Ensino Básico moçambicano coloca 

aos professores e à escola face a Diferenciação e Inclusão Escolar. 
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Natureza da investigação 

 

Estrela (1994, p. 27) abriu-nos as portas deste enquadramento metodológico, definindo 

a investigação como sendo uma “estratégia de integração da formação científica e pedagógica”. 

Eco (2010, p.14) esclarece que a “metodologia de investigação assenta em dois princípios 

gerais”: princípio da unidade indissociável da metodologia de investigação com a metodologia 

geral; princípio da globalidade do processo de formação científica. 

Ambos os princípios assentam na revisão dos fundamentos da “criação científica 

segundo uma ótica totalizante. A evolução da metodologia de investigação impôs a “unidade da 

formação geral com a especialização, a síntese de saber estudar com o saber investigar, 

admitindo fórmulas de doseamento vário” (idibem). 

Tuckman (1994, p. 5) sustenta que a “investigação é realizada a partir da identificação 

de um problema, examinando as variáveis relevantes já selecionadas através da revisão da 

literatura”. No campo da investigação pode utilizar-se diversas abordagens metodológicas, tanto 

de carácter quantitativo, como de carácter qualitativo. A decisão sobre o uso de uma destas 

opções metodológicas está diretamente associada, ao objetivo da pesquisa, tendo em conta as 

características específicas, vantagens e desvantagens de cada um destes dois métodos.  

Neste capítulo, como já referimos anteriormente, apresentamos o problema, os objetivos 

do estudo, as perguntas de partida, a natureza do estudo, o tipo de investigação, a caraterização 

da amostra, a delimitação do estudo, as técnicas de recolha de dados, as técnicas de análise de 

conteúdo e por último a ética da investigação. A importância desta identificação decorre da 

necessidade de visualizar os diferentes passos que demos durante a investigação. 

No quadro dos paradigmas de investigação e da natureza do estudo, conferimos mais 

importância ao paradigma quantitativo. Historicamente, o paradigma quantitativo, como refere 

Pacheco (1995), é dos mais antigos métodos de investigação científica tendo-se notabilizado no 

período do movimento positivista de Augusto Comte (1798 -1854), no empirismo de Stuart Mill 

(1806 -1873) e no Círculo de Viena, nos anos 20, do século XX e que prolonga até meados dos 

anos de 1960. Caracteriza-se pelo reconhecimento de uma realidade exterior ao investigador, 

estabelecendo deste modo a relação de distância e de independência pela adoção do método 

hipotético-dedutivo e pela crença de que a educação é um fenómeno que suscita generalizações 

como outros fenómenos das Ciências Exatas e Naturais. Nas ciências sociais, os estudos 

orientados pela doutrina positivista são influenciados pela abordagem das ciências naturais, que 
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postulam a existência de uma realidade externa que pode ser examinada com objetividade, pelo 

estabelecimento de relações causa-efeito, a partir da aplicação de métodos quantitativos de 

investigação, que permitem chegar a verdades universais. Segundo esta corrente positivista, a 

lógica e a Matemática tornam-se válidas por estabelecerem regras da linguagem e por 

constituírem um conhecimento a priori, independente da experiência. Em contraste, o 

conhecimento empírico deve ser obtido a partir da observação e através do raciocínio indutivo. A 

lógica de cientificidade inserida no uso de técnicas sofisticadas, estatísticas e demonstrativas 

como se caracteriza o paradigma quantitativo, deixa maior imagem de qualidade e de fiabilidade 

dos seus resultados. O paradigma quantitativo guia-se pelo modelo de investigação conhecido 

por hipotético- dedutivo que é mais usado nas ciências naturais, onde o problema e a conjuntura 

são testados pela observação e pela experimentação.  

A abordagem quantitativa, segundo Cogo (s/data, p. 1) “aplica-se nos casos em que se 

busca o grau de conhecimento, as opiniões, impressões, seus hábitos, comportamentos, seja 

em relação a um produto, sua comunicação, serviço ou instituição”. Por outro lado, Miranda, 

Bruno (2008, p.1) refere que abordagem quantitativa “caracteriza-se pela atuação nos níveis de 

realidade e apresenta como objetivos a identificação e apresentação de dados, indicadores e 

tendências observáveis”. A abordagem quantitativa permite, ainda, o aprofundamento na revisão 

da literatura e a elaboração pormenorizada de um plano de investigação bem estruturado e 

direcionado para o cumprimento de objetivos definidos. Como se pode depreender, trata-se de 

uma abordagem que nos permite questionar sobre o mundo dos professores e dos seus 

gestores, ajudando a compreender as realidades das escolas, com o fim último de sugerir 

soluções, prever e/ou controlar os fenómenos. No campo de investigação, nem todos os aspetos 

são investigados por via quantitativa. O tipo e/ou natureza de dados, sobretudo quanto à sua 

subjetividade, levam o investigador (a) a recorrer ao paradigma qualitativo. Aliás, o 

desenvolvimento da ciência e da investigação em si possibilitaram o surgimento de abordagens 

de pesquisas diferentes da corrente positivista. Surge então o paradigma qualitativo como 

alternativo pela constatação de que as abordagens unicamente quantitativas não são 

satisfatórias para explicar determinados fenómenos de tipologia e/ou natureza subjetivas. Desta 

forma, abre-se espaço para o uso do paradigma qualitativo na geração de conhecimento. É 

preciso ressaltar, no entanto, que a pesquisa qualitativa (como alternativa) não dever ser, por 

isso, considerada menos importante. 
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De acordo com Pacheco (1995, p.9), a investigação em educação é uma “atividade de 

natureza cognitiva que consiste num processo sistemático, flexível e objeto de indagação e que 

contribui para explicar e compreender os fenómenos educativos”. O Paradigma de Investigação 

Qualitativo é um processo sistemático de recolha de dados observáveis, e qualificáveis. Baseia-se 

na observação de facto objetivos, de conhecimentos e de fenómenos que existem 

independentemente do investigador (a) (Freixo, 2011). Bogdan & Biklen, (1994) acrescentam 

ainda que, com o uso deste método, os investigadores desenvolvem empatia para com as 

pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços concertados para compreender vários 

pontos de vista, com o objetivo de perceber aquilo que os sujeitos de investigação 

experimentam, o modo como interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios 

estruturam o mundo social em que vivem. A investigação qualitativa é a fonte natural de dados e 

o observador instrumento - chave da recolha de dados. 

Entendemos que além de compreendermos o mundo dos sujeitos e determinarmos 

como e com que critérios o julgam, a perspetiva qualitativa de investigação fornece aos 

investigadores a oportunidade de explorarem ambientes complexos. Tem como finalidade 

principal contribuir para o desenvolvimento e validação dos conhecimentos, a possibilidade de 

generalizar os resultados, de predizer e controlar os acontecimentos. Os processos de 

investigação científica visam fornecer informação para a resolução de um problema ou resposta 

a questões complexas. Como referimos inicialmente, a escolha dos métodos de investigação do 

objeto de estudo e da problemática a pesquisar. Para este estudo, selecionamos o método de 

estudo de caso dada à sua complexidade, para permitir recolher e analisar dados 

suficientemente pertinentes para conhecer com profundeza as mudanças que poderão ser 

operacionalizadas no sistema educativo moçambicano.    

Cada paradigma inclui métodos e técnicas. Segundo Freixo (2010, p.77), o método tem 

origem na: 

 
“palavra grega, “methodos” que significa literalmente “caminho para chegar a um fim ou 

selecionar técnicas, formas de avaliar alternativas para ação científica ou ainda método científico 

é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais se propõe problemas científicos e 

colocam-se à prova as hipóteses científicas”. 

 

Toda a investigação é guiada por métodos científicos precisos que descartam as ilusões 

dos sentidos, os preconceitos, as crenças pessoas, as superstições de todo o tipo. A ciência é a 

esfera da atividade humana responsável por investigar o mundo ao nosso redor. 
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Método é um conjunto de regras básicas utilizadas para produzir um conhecimento 

científico. A escolha de um método de estudo está ligado a alguma razão ou motivação pessoal, 

profissional, intelectual, política, económica, académica ou social que relaciona o investigador (a) 

e o estudo que pretende realizar. É na base de incertezas investigativas que o investigador (a) 

escolhe o método adequado que funciona como panaceia da investigação e como elemento 

mediador do conflito gerado entre o projeto e o resultado que se pretende da investigação 

projetada.   

Para este estudo propusemo-nos combinar os paradigmas quantitativo e qualitativo. 

Trata-se de uma linha de procedimentos e/ou de opções metodológicas que acreditamos que 

vão levar-nos a atingir os objetivos da investigação. A opção pelos paradigmas quanti- qualitativo 

em estudos educacionais tem sido uma questão em permanente debate (Delandsheere, 

1986).Se o quantitativo foi em tempos predominante, sobretudo numa associação da educação 

com as ciências naturais, nas últimas décadas e por força da relação da educação com as 

ciências sociais, o qualitativo tem sido predominante. Quando se realiza uma investigação, o que 

define a metodologia é o objeto de estudo, pelo que a opção pelo quantitativo ou qualitativo, 

como paradigmas metodológicos necessita de ser enquadrada na natureza da investigação. 

Neste estudo, combinaremos as duas abordagens Quanti-Qualitativo, para compreender a 

profundidade das questões avaliativas e o atendimento das Necessidades Educativas Especiais, 

que nos parece ser uma pedra dura na inserção das crianças com NEE e na qualidade do 

ensino. Em seguida, é nosso objetivo discutir o estudo de caso. 

 

Estudo de Caso 

 
Yin (1994) define o estudo de caso como sendo a forma de procurar compreender, 

explorar ou descrever acontecimentos e contextos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

vários fatores que o investigador vê-se com dificuldades para a identificação de variáveis 

consideradas importantes. Yin refere ainda que é utilizado o estudo de caso nas circunstância 

sem que o investigador procura respostas do tipo “como” e “porquê”; quando o investigador 

procurar encontrar as interações entre fatores relevantes dessa mesma entidade; quando o 

objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, do programa ou do processo. 

Yin (1994) refere ainda que o “estudo de caso” se baseia nas características do 

fenómeno em estudo e com base no conjunto de características associadas no processo de 
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recolha e estratégia de análise dos dados. Ainda na linha do autor, afirma que o estudo de caso 

é um termo guarda-chuva para uma família de métodos de pesquisa, cujo principal objetivo é a 

interação entre fatores e eventos. Fidel (1992), refere que o método de “estudo de caso” é um 

método específico de pesquisa de campo. 

Stake (1998) clarifica o pensamento de Fider, definindo o estudo de caso como sendo 

uma forma de prestar atenção aos problemas concretos da escola. Para este autor, o estudo de 

caso procura captar a complexidade de um sistema nas suas atividades.  

Coutinho (2002) refere que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um 

personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação.  

Ponte (2006, p:2) considera que estudo de caso é uma  

 
“investigação que assume a particularidade de debruçar deliberadamente sobre um problema 
específico, procurando descobrir o que há nele de mais essencial e característico e, desde modo 
contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse”.   
 

Esta técnica consiste na observação detalhada de um contexto, individuo, uma única 

fonte de documentos ou ainda um acontecimento específico (Merriam, 1988 apud Bogdan & 

Biklen 1994, p.89-91). 

Wilson, (1977 apud Tuckman, 1994, p. 508) explica que este tipo de metodologia de 

investigação, também designada como etnografia que se fundamenta nos seguintes 

pressupostos: “os acontecimentos devem ser estudados em ambientes naturais; Os acontecimentos só podem 

ser compreendidos se compreender a perceção e a interpretação feita pelas pessoas que neles participam”. 

 

Enquanto que Kilpatrick (s/d apud Freixo, 2011, p.109) considera o estudo de caso 

como: 

“um desenho de investigação. O conhecimento produzido num estudo de caso pode advir de 
duas perspetivas fundamentais, o saber: uma perspetiva interpretativa que procura compreender 
como é o mundo de ponto de vista dos participantes e numa perspetiva pragmática, cuja 
intenção fundamental é proporcionar uma perspetiva global do objeto de estudo, do ponto de 
vista do investigador, tanto quanto possível completo e coerente”. 

 

Recorremos ao estudo de caso que utiliza a combinação de vários aspetos como o local, 

grupo alvo e atividades específicas do investigador (a). Para este estudo a base é a sala de aula, 

os professores do 2º ciclo do ensino básico constituíram o principal grupo de pesquisa. Mas 

também trabalhamos com os formadores dos IFP‟s e os técnicos Pedagógicos do nível micro e 

macro e por último a observação de aulas como atividade dominante da investigação. São estes 
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os elementos que constituíram o fundo da investigação que nos propusemos procurando 

encontrar respostas sobre o tema Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular.  

Para garantir que o estudo seja credível, apropriado, consistente, confirmável e neutral 

orientamo-lo na base de um inquérito naturalista que são as entrevista semi diretivas 

administradas aos professores envolvidos no estudo, observamos aulas de Português do 

segundo ciclo do Ensino Básico em ambiente natural e numa perspetiva holística. 

 

 

Caraterização da Amostra 

Foram entrevistados seis professores de Português do Ensino Básico, 2º ciclo, quatro 

formadores dos Institutos de Formação de Professores, dois técnicos pedagógicos do nível 

distrital e central. Trata-se de um grupo diferente na sua formação e experiência profissional mas 

convergem na função que exercem e no nível de ensino que lecionam. Em termos de localização 

geográfica, os entrevistados são das zonas rurais e urbanas. De salientar que os professores são 

todos da zona rural. Mas, os formadores e técnicos são das zonas urbanas e outros semi 

urbanas. De referir que este grupo têm mais possibilidades de acesso à informação e de se 

envolverem ativamente na dinâmica social e política do que os das zonas rurais. Este fato 

influencia o modo como os diferentes intervenientes sociais percecionam, interpretam e 

constroem o sentido das coisas e fatos do meio em que vivem e agem. 

Foi uma opção estratégica e determinante no aspeto inferencial de interpretação das 

respostas pois a dinâmica em termos de informação, conhecimentos e participação dos 

diferentes momentos na vida social, económica, politica, pedagógica e intelectual dos 

professores vária de região para região. Eis o quadro do pessoal que caracteriza os 

entrevistados. 
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Tabela I Caracterização dos Entrevistados 

Nº Código Sexo Idade Formação Experiência Função 

01 EPB1 Feminino 33 Médio: 10ª +1+1 9 Anos Docente 

02 EPB2 Masculino 26 Médio: 10ª +1 2 Anos Docente 

03 EPB3 Feminino 35 Médio: 10ª +1+1 9 Anos Docente 

04 EPB4 Masculino 29 Médio 4 Anos Docente 

05 EPB5 Masculino 51 
Médio: 10ª + 2 Ensino a 

distância 
33 Anos Docente 

06 EPB6 Masculino 32 Médio: 10ª+ 1+1 9 Anos Docente 

07 FB1 Masculino 46 Licenciado 22 Formador 

08 FB2 Masculino 48 Licenciado 23 Formador 

09 FB3 Masculino 34 Licenciado 9 Anos Formador 

10 FB4 Feminino 39 Mestre 15 Anos Formadora 

11 TB1 Masculino 33 Licenciado 9 Anos 
Técnica Ped. 

Distrital 

12 TB2 Masculino 52 Mestre 30 
Técnico Ped. 

Central 

Total  10H + 2 M=12     

 

Como se pode depreender, Moçambique conheceu vários modelos de formação de 

professores desde a independência de 1975 até ao presente momento, modelos esses que 

variam nos seus objetivos e durabilidade do curso. 

 

 

Delimitação do Estudo 

 

Qualquer investigação científica requer a delimitação do campo de atuação como forma 

de concentrar a atenção do investigador (a) nos vários aspetos metodológicos exigidos pela 

literatura do processo investigativo. É uma tarefa bastante complexa que requer maior esforço e 

concentração por parte do pesquisador (a). Significa elucidar e clarificar o que se pretende 

estudar. Segundo Vilelas (2009), significa definir o campo de interesse, especificar o que se 

pretende alcançar e definir os seus limites espaciais, temporais e de conteúdo.  
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O foco deste estudo centrou-se em Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão 

Curricular. Falar de Diferenciação e Inclusão Escolar é bastante complexo tendo em conta o 

contexto moçambicano em que o estudo estava inserido. Nessa linha de pensamento, é 

imperioso que o Ensino Básico, seja orientado desde a conceção dos programas de formação de 

professores, do desenho curricular dos programas de ensino e manuais escolares, à elaboração 

dos livros didáticos dos alunos, e que tenha como pano de fundo uma abordagem inclusiva, que 

se baseia na formação de um cidadão crítico, reflexivo e participativo no seu quotidiano. O que 

implica incontornavelmente a mudança das práticas pedagógicas e das políticas de formação 

inicial e contínua do professor. A formação de professores deverá comtemplar uma abordagem 

inclusiva bem aprofundada de forma a garantir qualificação de professores competentes, 

empenhados e comprometidos com a erradicação do analfabetismo, do insucesso escolar que 

constitui a principal barreira do desenvolvimento do país. Moçambique é um país multicultural e 

multilinguístico, onde o Português é a língua do ensino e falado pela minoria, desta feita é 

incontestável que as práticas de diferenciação e inclusão escolar contribuam para abrir o 

horizonte do mundo e desenvolvimento de competências comunicativas nas dimensões de 

leitura, oralidade e escrita, pois, vão permitir que os alunos tenham acesso a diversas 

informações através do uso das novas tecnologias de informação que facilitam em grande 

medida a participação destes na inserção social.  

As relações entre a educação obrigou-nos a situarmo-nos diante das questões colocadas 

hoje pelo multiculturalismo no âmbito planetário e de cada uma das realidades nacionais e 

locais em que vivemos. No momento atual as questões culturais não podem ser ignoradas pelos 

professores, sob risco de a escola cada vez mais se distanciar dos universos simbólicos, das 

mentalidades e das inquietudes das crianças de hoje. Moreira e Candu (2003, p.4) sublinham 

que a “escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e diferença”. Tende a silenciá-

la e neutralizá-la. Sente-se mais confrontável com a homogeneização e a padronização. 

Entretanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento das culturas 

constitui no grande desafio para o setor da educação em Moçambique.  

Veiga (2003, p.110) fundamenta que a “escola está em crise na medida em que está 

cada vez mais desenraizada da sociedade”. O autor, considera ainda que a educação escolar 

funciona como uma imensa maquinaria encarregada de fabricar sujeitos modernos. Mas o 

mundo continua mudando rapidamente sem que a escola esteja preparado para tais mudanças.  
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Benavente et al (1994 apud Leite, 2002, p. 32) sustentam que a permanência das 

desigualdades na escola tem como consequência por em causa o papel atribuído à escola de 

democratização e geradora de igualdade de oportunidades de educação e formação de crianças, 

jovens e adultos como cidadão reflexivos. Sousa (2010, p59) conclui afirmando que qualquer 

que seja a conceção que se tenha da diferença, ela é hoje, um fenómeno “incontornável na 

escola”, suscitando vários tipos de respostas em vários planos, incluindo o “político e o 

académico”. 

O fim do ensino é que o aluno aprenda a atribuir significados e a agir, socialmente, de 

modo autónomo. Nessa perspetiva exige que a aprendizagem de saberes e habilidades, a 

adoção de valores, bem como o desenvolvimento da identidade pessoal e da consciência de si 

como um indivíduo deve ser continuamente, de julgar e agir.   

Nos principais documentos oficiais moçambicanos que analisamos, a educação básica é 

assumida como a estratégia fundamental para o desenvolvimento do país. Portanto, a escolha 

do segundo ciclo (5ªclasse) deveu-se ao fato de se tratar da classe terminal do 1º Grau da 

escolaridade obrigatória e gratuita ano esse no qual se deve geralmente emitir um juízo avaliativo 

do processo do ensino/aprendizagem. Além de que muitos jovens, crianças e adultos, das zonas 

recônditas, devido à escassez de recursos e distâncias que as separam das escolas, não têm 

oportunidade de continuar os seus estudos nos níveis subsequentes. A escolha da disciplina 

prende-se com o fato de ser a língua que vincula todo o processo de ensino/aprendizagem, 

tendo em conta que o Português para Moçambique constitui a segunda Língua e 

automaticamente a língua de ensino. 

O estudo foi concretizado num horizonte limitado de um ano e meio, correspondendo 

três semestres académicos e conheceu quatro fases durante a sua materialização, a saber: O 

primeiro semestre correspondente à primeira fase, foi dedicado à aprendizagem das Unidades 

Curriculares instrumentos indispensáveis na preparação, integração de ferramenta essenciais 

para a apropriação do estudante no mundo da ciência. A segunda fase equivalente ao 2º 

Semestre, para além da inserção da aluna na orientação da investigação através das Unidades 

curriculares, prestou-se atenção na elaboração do projeto de investigação, produção e testagem 

dos instrumentos de recolha e análise de dados. Esta fase decorreu sob orientação, encontros e 

discussões, presenciais ou por via eletrónica, com o professor da Unidade Curricular Seminário 

de Investigação e visava a obtenção de avaliação para essa unidade, na especialidade de 

Desenvolvimento Curricular, no Instituto de Educação da Universidade do Minho. 
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A terceira fase foi a do trabalho de campo que decorreu em Moçambique, na província 

de Maputo e Maputo Cidade, nos Distritos de Marracuene e Manhiça - Moçambique. Nesta fase, 

administrei as entrevistas a seis professores, quadro formadores dos Institutos de Formação de 

Professores Primários (IFP´s) e dois técnicos pedagógicos do nível micro e central. Observamos 

seis aulas duplas aos professores entrevistados. Recolhemos também os principais documentos 

reguladores das políticas educativas do país, que posteriormente serviram de fontes para as 

análises do conteúdo.  

Na quarta fase, além da contínua revisão de literatura, decorreu a transcrição, análise e 

discussão dos dados das entrevistas, análise das aulas observadas e a análise documental, bem 

como a elaboração do trabalho da dissertação, em coordenação com o orientador. 

 

 

Técnicas de Recolha de Dados 
 

Pacheco (1995, P.87) refere que “os termos método e técnica são utilizados, por vezes, 

com imprecisão. Por isso, utilizaremos o termo método num sentido mais geral, reservando a 

palavra técnica para designar fórmulas de investigação mais concretas”. Para McMillan & 

Scunmacher (1997 apud Cunha 2006, p.72) a técnica de recolha de dados, para além de servir 

para clarificar o esquema da investigação, responde à seguinte questão: “como o investigador 

obteve os dados?  

Para os autores, citados anteriormente, há seis modos de recolher dados: observação, 

questionário, entrevista, documentos, testes e mediação não intrusiva”. 

De Ketele & Rogiers (1993, p.17) consideram que a recolha de dados é um: 

 
“processo organizado, posto em prática para obter informações junto de múltiplas fontes, com 
objetivo de passar um nível de conhecimento para o outro nível ou representação de uma dada 
situação, no quadro de uma ação deliberada, cujos objetivos foram claramente definidos e que 
dá garantia de validade suficiente”. 

 

Assim, para atingirmos o objetivo a que nos propusemos, utilizamos o inquérito por 

entrevista que segundo Walter (1989 apud Pacheco 1995, p.88), é: 

 
“um mecanismo de recolha de dados que pretende obter respostas a perguntas que foram 
cuidadosamente normalizadas e que supõem ao mínimo intervenção possível: trata-se de ir 
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peneirando a superfície da consciência do sujeito em busca de um conjunto de afirmações, 
opiniões e atitudes”. 

 

Testagem dos Instrumentos de Recolha de Dados 

 
Terminada a elaboração dos instrumentos de recolha de dados, procedemos à testagem 

destes, nos professores do Ensino Básico, formadores e técnicos pedagógicos, na província de 

Gaza, em Agosto de 2011. A testagem do guião inicial permitiu-nos avaliar a pertinência das 

perguntas, a clareza na linguagem, enfim, verificar as dimensões que questionamos e proceder 

às alterações necessárias para a adequação do guião de entrevista. Verificou-se que a entrevista 

era demasiado extensa, havendo também necessidade de reformular algumas questões de 

forma a torna-la mais objetiva, conforme apresentamos na tabela 2 em anexo. 

 

1ª Entrevista 2ª Entrevista 

Aplicada: 17 de Agosto de 2011 Aplicada: A partir do dia 14 de Setembro de 

2012  

 
A entrevista foi administrada nas instituições de ensino, quer dizer o estudo privilegiou o 

contexto educativo, em especial a sala de aula, onde foram também observadas seis aulas 

duplas nos professores entrevistados primeiramente, como já fizemos menção. 

Bogdan & Biklen (1994, p. 74), argumentam que sempre que a investigação incide 

sobre sujeitos humanos é imprescindível assegurar os princípios éticos da prática investigativa. 

Lima (2006, p.137- 42), por seu turno, refere que o primeiro documento sobre a conduta ética 

na investigação, produzido no Canada em 1998, atribui especial atenção às “questões do 

anonimato e da confidencialidade”. Ainda segundo o autor: 

 

“O princípio fundamental para a aceitabilidade ética de um estudo é o consentimento 
informativo, o de os participantes serem informados da natureza e do propósito da pesquisa, dos 
seus riscos e benefícios, e de consentirem participarem sem coerção”. 

 

Salvaguardando esses princípios, foi entregue a cada um dos participantes um protocolo 

de investigação, conteúdo a descrição do estudo, os objetivos da investigação, informações de 

garantia de confidencialidade dos dados e de proteção da identidade dos entrevistados. Da 

mesma forma solicitou-se previamente a autorização a cada respondente para fazer a gravação 
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em áudio, explicando as condições em que a mesma seria efetuada, previamente ao início da 

entrevista, com o conteúdo dos assuntos a abordar. 

No decorrer das entrevistas tivemos o cuidado de não tomar posições, respeitar o tempo 

de resposta ou não interromper. Nesta questão Bogdan & Biklen (1994, p. 83-139), afirmam 

que em: 

“investigação qualitativa é suposto não se ter conhecimentos precisos sobre o meio e as 
pessoas que constituem o objeto do estudo, devendo os investigadores não construir ideias 
preconcebidas. Da mesma maneira que o entrevistador deve evitar alimentar respostas aos 
sujeitos e fazê-los sentirem-se desconfrontáveis relativamente aos seus pensamentos”. 

 

 

Técnica de Entrevista Semi Estruturada 

 
Um dos processos mais diretos para encontrar informações sobre um determinado 

fenómeno, consiste em formular questões às pessoas que, de algum modo, nele estão 

envolvidas. As respostas de cada pessoa vão refletir as suas perceções e interesses. Dado que 

pessoas diferentes têm também diferentes perspetivas, pode resultar num quadro razoavelmente 

representativo da ocorrência ou ausência do fenómeno em estudo. 

Neste sentido, orientamos o estudo na base de entrevistas semi - estruturadas que são 

um “processo mais direto” para obter informações. Consiste em inquerir as pessoas envolvidas 

no estudo (Tuckman, 2000, p. 517). 

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, “entre e vista” onde “vista” se 

refere ao ato de ver, ter preocupação de algo; “entre” indica a relação de lugar ou estado no 

espaço que separa duas pessoas ou coisas. A entrevista é uma técnica que permite o 

relacionamento estreito entre entrevistador e o entrevistado (Freixo, 2011, p.192). 

Vilelas (2009) define entrevista como um processo ou forma de interação social que tem 

como objetivo recolher dados para uma investigação. 

Freixo (2011) e Vilelas (2009) abordam a temática da entrevista sob a mesma 

perspetiva ao considerá-la como uma: 

 
“conversação ou relacionamento amigável com uma finalidade, todavia, enquanto o primeiro é 
mais genérico, por não especificar o fim dessa interação social, o segundo, considera a 
investigação como o fim dessa conversação”. 
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Contribuindo para o debate sobre a entrevista, Foddy (1999) considera que a entrevista 

pressupõe a existência de um problema, teoricamente enquadrado e uma definição clara do 

tópico. 

A entrevista é um momento em que duas pessoas (investigador e entrevistado) se 

encontram para uma conversa com a finalidade de obter elementos relevantes para uma 

investigação científica. 

A escolha desta técnica de recolha de dados tem que ver com as vantagens que 

proporciona ao investigador (a), permitindo desta feita maior flexibilidade, podendo o 

entrevistador (a) repetir ou esclarecer perguntas de maneira diferente. Oferece maior 

oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado (a) ser observado naquilo 

que diz e como diz: registo de reações, gestos; acarreta poucos custos, etc. 

Naturalmente, a entrevista apresenta algumas limitações: ocupa muito tempo e é difícil 

de ser realizada; os entrevistados retém alguns dados importantes, receando que a sua 

identidade seja revelada, entre outras.  

A recolha de dados foi feita na base de entrevistas semiestruturadas Morgan, (1988 

apud Bogdan & Biklen, 1994, p.35) e da técnica de observação não participante Estrela, (1994, 

p. 31) na sala de aula para a compreensão das práticas pedagógicas na relação professor/aluno 

e vice-versa.  

A entrevista semiestruturada começa por uma conversa banal como forma de construir 

uma relação de amizade e confiança, (Whyte, 1984 citado por Bogdan & Biklen,1994, p.135). 

Esta, uma vez feita de perguntas abertas permite aos entrevistados expressar os seus 

sentimentos, opiniões num ambiente natural usando a linguagem do entrevistado. Uma das 

grandes vantagens das entrevistas é permitir um diálogo mas profundo e rico, apresentando 

factos em toda a sua amplitude. Capta não só as respostas dos temas propostos como também 

as atitudes, valores e formas de pensar dos entrevistados. 

 

 

Técnica de Observação de Aula 

 
Observar implica o exercício de uma competência. A observação de aulas é mais do que 

orientar um olhar para um objeto. É necessário, para além de olhar, conseguir ver a totalidade 

do objeto e a sua infra- ecologia. A observação de aulas é um processo contributivo para a 
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produção de conhecimento sustentável e capitalisador para observados e observadores, 

(Gonçalves, 2010 apud Alves & Machado, 2010, p.56). O autor, aconselha que os professores 

sejam críticos, reflexivos e empenhados na sua autotransformação, através da construção de 

cumplicidades epistemológicas, pedagógicas e didáticas. 

Observar significa ver in look. Um olhar estruturado para encontrar algo ou relações 

entre os comportamentos de vários participantes na sala de aula. Detetar se os alunos 

trabalham sozinhos ou em conjuntos. Identificar as intenções dos comportamentos espontâneos 

ou dirigidos ao professor. 

Com as observações pretendíamos confirmar ou não as várias interpretações que 

emergiram das entrevistas e dos documentos normativos das políticas educativas na linha de 

Diferenciação e inclusão escolar. 

Como nos referimos anteriormente, para além da entrevista semiaberta aplicamos a 

técnica da observação não participante que segundo, alguns autores, tais como Denzin, 1989; 

Freixo, 2011; Estrela, 1994, consideram que a observação não participante ocupa-se de uma 

situação social com dois objetivos: inserir-se nas atividades intrínsecas a essa situação e por 

último observar as atividades, as pessoas e mesmo os aspetos físicos dessa mesma situação.  

A observação de aula foi feita depois das entrevistas administradas a seis professores do 

Ensino Básico. A observação de aulas permite caraterizar a situação educativa à qual o professor 

faz face a cada momento da sua atividade docente educativa.  

A entrevista semiaberta permitiu obter dados de acordo com os nossos objetivos e tendo 

em vista a forma como estruturamos os tópicos em questão. Tratando-se de uma entrevista 

focalizada num tema bastante complexo, para evitar alguma dispersão face aos objetivos da 

investigação, ela assentou num guião que de alguma forma desenhou a situação e a perceção 

dos professores na temática sobre a Diferenciação e Inclusão escolar em Moçambique. As 

entrevistas foram conduzidas para perceber as oportunidades e desafios que podem incentivar 

ou limitar práticas de Diferenciação e Inclusão nas crianças com necessidades educativas 

especiais nas aulas, de modo a promover efetivamente o desenvolvimento de competências e a 

Inclusão Escolar de todas as escolas. 
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Técnicas de análise de dados 

Análise de Conteúdo 
 
Toda a pesquisa requer no fim a análise de dados dos dados recolhidos. Está é feita na 

base de organização e tratamento da informação obtida com a finalidade de aferir os resultados. 

Para Tuckman (2000:442), a análise de dados consiste “em preparar o texto com suficiente 

pormenor de modo que o leitor possa compreender os resultados sem consultar os quadros ou 

figuras. Por outro lado, os quadros e figuras deverão também ser preparados de modo a que os 

leitores possam, por si só, descrever os resultados do estudo”. Assim analisamos os dados 

através com base na análise de conteúdo das entrevistas, das aulas observadas e da informação 

obtida nos documentos normativos. 

Bardin (2011, p.47) define análise documental como “uma operação ou conjunto de 

operações com objetivo de representar o conteúdo de um documento sob forma diferente da 

original a fim de facilitar, num estado ulterior, sua consulta e referenciação”. A análise 

documental é uma fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de um 

banco de dados. Esta, baseou-se em documentos oficiais das políticas educativas de 

Moçambique, nomeadamente: Lei do Sistema Nacional de Educação (a antiga e a reajustada); 

Política Nacional de Educação e Estratégias de Implementação; Plano Estratégico de Educação e 

Cultura 2006-2010/11; Plano Curricular do Ensino Básico; Regulamento Geral do Ensino 

Básico; Programa de Formação de Professores Primários, Regulamento Geral dos Institutos de 

Formação de Professores Primários; Programa e Manuais de Português do 2º ciclo do Ensino 

Básico e Orientações e Tarefas Escolares Obrigatórias. Bardin (2011) considera que a análise de 

conteúdo de entrevista é delicada, exigindo uma perícia muito mais dominada do que a análise 

de respostas a questões abertas ou a análise de imprensa. Para ele, este trabalho visa tirar 

partido do material dito qualitativo. Inferir algo, através das palavras, a propósito de uma 

realidade (psicológica, pedagógica, histórica, sociológica) representativa de uma população de 

indivíduos ou grupo social. A análise de conteúdo realizou-se na base dos textos das transcrições 

das entrevistas realizadas aos professores.  
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Ética de Investigação 

 
Ética é uma palavra com uma carga emocional e cheia de significados ocultos. A ética 

consiste nas “normas relativas aos procedimentos considerados corretos e incorretos por 

determinado grupo”. A ética é mais entendida em termos de uma obrigação duradoira para com 

as pessoas com as quais se contatou no decurso de uma vida como investigador (a) qualitativo 

(Bogdan & Biklen, 1994, pp. 75-78). A questão das exigências éticas é importante para os 

investigadores em educação, visto que o processo investigativo tem como “objeto de estudo a 

aprendizagem e o comportamento dos seres humanos, o que pode dificultar, prejudicar, 

perturbar, tornar-se engano, ou afetar negativamente, a vida dos que nele participam” 

(Tuckman, 1994, p.19). O cumprimento de princípios éticos constitui um imperativo no processo 

da realização de qualquer investigação por parte do investigador (a). A exigência acentua-se 

quando a investigação se insere em contextos das Ciências humanas que têm o Homem como 

objeto ou interveniente da investigação e que os seus direitos devem ser salvaguardados e 

respeitados. Sem o respeito destes princípios o processo de investigação pode “dificultar, 

prejudicar, perturbar, tornar-se enganoso, ou afetar, de qualquer outro modo, negativamente, a 

vida dos que participam” (Tuckman, 2000, p.19). 

Por este fato, ao longo do processo da nossa investigação, sempre primamos pela 

honestidade, estabelecemos acordos, explicamos as nossas responsabilidades como 

investigadora e solicitamos a livre e espontânea colaboração dos intervenientes no processo, 

antes de iniciar a investigação. Garantimos a confidencialidade e o anonimato da informação que 

obtivemos e solicitamos autorização das instituições a quem pertencem os participantes e 

conteúdo do estudo. Para além destes princípios, respeitamos as regras fundamentais de toda a 

investigação científica, a fidelidade aos dados recolhidos e aos resultados a que chegarmos. As 

entrevistas decorreram no período de 19 de Setembro ao 20 de Outubro de 2011, o que 

corresponde ao 3º e último Trimestre do ano letivo 2011 para o Ensino Básico moçambicano. A 

duração média das entrevistas foi de quarenta minutos, sendo a mais longa de cerca de 

cinquenta e cinco minutos e a mais curta de 25 minutos. As transcrições das entrevistas foram 

feitas logo depois do término da administração das mesmas, no período compreendido entre 

Novembro e dezembro de 2011. Um trabalho sinuoso que segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 

54), traduz-se numa preocupação com o registo rigorosíssimo, quanto possível do modo como 
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as pessoas interpreta os significados. Em seguida, procedemos à análise e categorização das 

entrevistas de acordo com a ordem pela qual a entrevista foi efetuada. 

Finalmente importa-nos referir que o presente capítulo III fez uma abordagem do itinerário 

metodológico e dos processos da nossa investigação, desde a formulação do problema do estudo, 

definição dos objetivos, dos paradigmas de investigação, métodos, até às técnicas de recolha e 

tratamento dos dados. Resumindo: 

Problema: De que modo é feita a diferenciação e inclusão escolar das crianças com Necessidades 

Educativas Especiais ao longo das práticas pedagógicas dos professores de 5ª classe (2º Ciclo) na 

disciplina de Português do Ensino Básico em Moçambique? Em função deste problema formulamos os 

seguintes objetivos: 

Objetivo geral: Analisar e compreender o papel da Diferenciação Curricular enquanto promotora da 

Inclusão Escolar, com a finalidade de propor políticas e práticas de intervenção que influenciem na 

inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais. 

Objetivos Específicos: a)Averiguar a abordagem da educação inclusiva nos principais documentos 

normativos de educação e a inclusão das crianças com NEE no 2º Ciclo do Ensino Básico 

moçambicano; b)Identificar as perceções dos professores do 2º ciclo do Ensino Básico moçambicano 

sobre a diferenciação Pedagógica enquanto meio de promoção da Inclusão Escolar; c)Identificar as 

estratégias usadas pelos professores para diferenciar e Incluir crianças com necessidades educativas 

especiais (NEE); d)Identificar os desafios e oportunidades que o Ensino Básico moçambicano coloca aos 

professores e à escola face a Diferenciação e Inclusão Escolar. Metodologicamente, a investigação foi 

conduzida pelo estudo de caso, efetuado nas províncias de Maputo e Maputo Cidade, nas escolas do 

Ensino Básico dos Distritos de Manhiça, Marracuene e Chamaculo. Para a recolha de dados, optamos 

pelas seguintes técnicas: Entrevistas semi diretivas foram feitas a uma amostra de (n=6) professores 

do 2º ciclo do EB, a (n=4) Formadores dos IFP‟s e a (n=2) Técnicos Pedagógicos da DDEJT e MEC. 

Utilizamos também a observação de aulas aos mesmos professores entrevistados para relacionarmos 

os discursos e as práticas pedagógicas bem como a sua relação com os alunos. Analisamos também os 

principais documentos normativos do País. Para o alcance dos objetivos almejados, recorremos à 

combinação dos paradigmas Quanti-Qualitativo.  
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CAPÍTULO IV 

 

Descrição dos dados recolhidos 

O capítulo em referência faz análise do conteúdo das entrevistas numa perspetiva de 

tirar partido das perceções dos envolvidos em relação à problemática do estudo que nos 

propusemos investigar. Ao longo do capítulo apresentamos o conceito da Inclusão Escolar que 

constitui o chapéu do estudo relacionando-o com as características da escola moçambicano 

neste presente momento. Em seguida, procuramos trazer a informação dos documentos 

normativos para compreender as bases que sustentaram a criação da Escola Inclusiva. Diante 

desta compreensão, projetamos os desafios e as oportunidades que esta oferece para atingir os 

níveis de excelência. Trazemos em seguida o pensamento dos entrevistados face ao papel 

assumido pela escola na construção do ensino Inclusivo e a forma como os professores o 

implementam, nas práticas pedagógicas. 

Para terminar, analisamos as aulas observadas, discutindo-as com as políticas vigentes 

de formação e as condições em que o Ensino Básico moçambicano é ministrado. 
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Neste capítulo, procederemos à descrição dos dados obtidos, que foram submetidos a 

um procedimento de estrutura categorial, permitindo assim a sua análise em função do 

problema e dos objetivos inicialmente definidos.  

 

Resultados do inquérito por Entrevista 

 

Apresentamos aos dados recolhidos por entrevistas segundo as seguintes categorias: 

I. O conceito da escola inclusiva no contexto moçambicano; 

II. Características da escola inclusiva moçambicana; 

III. Regulação Normativa e a Criação da Escola Inclusiva 

IV. Papel da Escola na construção da Escola Inclusiva 

V. Perceção dos Professores na implementação da Escola Inclusiva  

VI. Estratégias de Implementação 

 

 

Conceito da Escola Inclusiva em Moçambique 

 

A perceção sobre o conceito mostra que os debates sobre a Inclusão Escolar ainda são 

relativamente novos. Todavia a legislação abre espaço criando uma base sólida para a 

construção de uma atitude inclusiva, que respeite as diferenças e favorece ao surgimento de 

uma sociedade mais justa e igualitária, como fizemos menção no capítulo I. Em seguida 

apresentamos a primeira categoria que discute o conceito da escola Inclusiva no entendimento 

dos entrevistados. 

 

Conceito de Escola Inclusiva 

 

Os nossos entrevistados entendem Escola Inclusiva como algo que: 

 
Enquadra todas as crianças com NEE (EBP1) 
Integra os alunos com NEE, (EBP2) 
Entram todas as crianças normais com aquelas crianças portadoras de alguma 
deficiência na turma, (EBP3)       
 
Inclui todas as crianças sem excecionar aquelas crianças com deficiências físicas, 
mentais entre outras deficiências e dificuldades para a sua aprendizagem. (EBP4) 
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Está dentro de um conteúdo para dizer que uma escola inclusiva é aquela que 
abrange, é uma escola abrangente (EBP5) 
 
Trabalha com alunos deficientes, portadoras de deficiência; tem condições preparadas 
e professores devidamente preparados para lidar com aquelas crianças que 
necessitam de educação especial, (EBP6) 
 
É possível numa mesma turma, termos aquelas crianças normais e aquelas que tem 
necessidades educativas especiais (EBF1) 
 
Proporciona a formação das novas gerações observando os direitos que os indivíduos 
têm como cidadão, não separá-los dos fatores sobretudo separação por via duma 
incapacidade física do género que limita as possibilidades de resposta, (EBF2) Integra 
crianças consideradas normais e aquelas consideradas anormais, (EBF3) 
 
É amiga da criança. É carinhosa. É saudável. Baseia-se em três elementos 
fundamentais (as estratégias, o carinho e a organização da sala). É onde todos os 
alunos possam aprender; onde os professores para além de serem carinhosos, 
aplicam estratégias que ajudam as crianças aprenderem tudo, tendo em conta as suas 
necessidades, as suas maneiras de aprender, os seus ritmos de aprendizagem, 
(EBT2) 
 
Tenta responder às necessidades, interesses e diferenças dos alunos, acolhe todos os 
alunos independentemente das suas características, (EBF4) 
 
Escola inclusiva é aquela em todos os alunos possam aprender na qual os professores 
para além de serem carinhosos principalmente, eles aplicam estratégias que ajudam 
as crianças aprenderem tudo, tendo em conta as suas necessidades, as suas 
maneiras de aprender, os seus ritmos de aprendizagem de um lado, de outro já é 
mais administrativo, eles também tenham noções da organização da sala de aula, 
como organizar a sala de aula para que as crianças possam a apreender, (EBT2) 

 

Todos os entrevistados têm noção de uma escola Inclusiva. Entretanto, as respostas 

acima mostram que os debates sobre a escola inclusiva são relativamente complexos e atuais no 

contexto moçambicano. Estão virados muito mais para o acolhimento ou integração. O que no 

nosso ver mostra que ainda há um caminho por percorrer e um sonho por comandar, tendo em 

conta que acolher a criança e não fazer nada por ela é igual a deixa-la na rua. O desafio da 

escola não é simplesmente ter a criança na escola ou na sala de aula, mas também aceitar a 

criança como ela é, envolver a criança no processo de aprendizagem, para que ela possa 

aprender aprendendo. É melhorar da qualidade de prestação do serviço, resolvendo as ameaças 

que impedem a participação efetiva de todos alunos na aprendizagem, rumo à qualidade global 

da educação. 

A escola inclusiva, conforme as definições obtidas é considerada como: amiga, 

carinhosa, saudável, diferença, direito, formação do cidadão; como testemunham as definições: 

 
É amiga da criança. É carinhosa. É saudável. Baseia-se em três elementos 
fundamentais (as estratégias, o carinho e a organização da sala). É onde todos os 
alunos possam aprender; onde os professores para além de serem carinhosos aplicam 
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estratégias que ajudam as crianças. Aprenderem tudo, tendo em conta as suas 
necessidades, as suas maneiras de aprender, os seus ritmos de aprendizagem, 
(EBT2) 
 
Tenta responder às necessidades, interesses e diferenças dos alunos, acolhe todos os 
alunos independentemente das suas características, (EBF4) 
 
Proporciona a formação das novas gerações observando os direitos que os indivíduos 
têm como cidadão, não separá-los dos fatores sobretudo separação por via duma 
incapacidade física do género que limita as possibilidades de resposta, (EBF2) 

 

Nas diferentes perspetivas do conceito: filosófica, antropológica, política, económica e 

cultural, nos conceitos acima, destaca-se a relação da escola/criança/sociedade (escola amiga 

da criança); relação criança/criança (igualdade de oportunidades) e relação criança/sociedade 

(cidadão livre, independente, com auto estima alta e identidade própria). 

Importa realçar um aspeto baste importante, o surgimento de termos novos na definição 

do conceito da escola inclusiva.  

 Escola Inclusiva – Escola Amiga, 

 Escola Inclusiva – Escola Carinhosa; 

 Escola Inclusiva – Saudável; 

 Escola Inclusiva – Escola Organizada. 

 

Estas três formas de ver e perceber o conceito concordam e alimentam a nossa visão de 

discussão neste estudo. O primeiro termo digno de destaque é a visão da escola amiga da 

criança. Escola amiga, é um conceito que estabelece as dimensões psicológicas, social e afetiva. 

A Escola Amiga, assume-se logo, a priori, como detentora de novas oportunidades de 

aprendizagens para as crianças. Trata-se de um local onde elas se sentem seguras e aprendem 

o que precisam saber para crescer saudáveis e prontas para assumir um papel ativo nas suas 

vidas e na vida das suas comunidades. 

Uma escola amiga é um ambiente protetor e seguro para a criança, garantindo o 

ensino/aprendizagem para todos. É orientado pelo princípio da pedagogia centrada na criança. 

Promove a saúde física e mental das crianças e de todos os envolvidos no processo educativo. 

Na escola Amiga, a criança é vista como um ser completo com as suas características próprias. 

Alias, Rousseau defende que a criança tem um modo singular de ver o mundo. Devendo ser 

entendida dentro do seu estágio de vida. Assim, a escola não complementa, ou melhor, não 

molda a criança, mas proporciona condições para que ela se desenvolva plenamente.  
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O segundo termo, que também merece louvor, nesta abordagem, é o facto de chamar a 

Escola Inclusiva uma “Escola Carinhosa”. Uma Escola Carinhosa carrega consigo a 

afetividade, o “amor da mãe”; o “amor-próprio”; o “amor ao próximo”, o respeito pela 

dignidade da pessoa humana, pela diferença, a humildade para com os outros, a valorização do 

ser humano como um ser igual.  

O terceiro e último termo, trata-se de uma Escola Inclusiva – uma Escola Saudável. 

Uma escola que inspira saúde é aquela que todos vibram de saúde emocional e física. 

Participam – planificam, executam, questionam, criticam, têm e colocam as suas sugestões, 

resolvem os conflitos e diferenças de opiniões numa lógica dialógica e construtiva. Uma escola 

saudável avalia o processo de ensino/aprendizagem numa perspetiva dialógica. Numa escola 

saudável há um circuito comum da circulação da informação. Todos são envolvidos no plano À 

curto, médio e longo prazo da instituição. Trabalham em prol do desenvolvimento da escola e 

em particular da criança e a sua comunidade. Numa escola saudável, todos lutam pelo 

desenvolvimento profissional, refletindo sobre as suas práticas pedagógicas, criando novas 

estratégias de ensino. Uma escola saudável, analisa, compara e projeta novos desafios para o 

melhoramento da qualidade e equidade de ensino. Uma escola saudável tem a criança como 

centro de todas as suas atenções. Em seguida analisaremos a forma como é interpretada o 

ensino inclusivo na pérola do índico.  

 

 

Características da Escola Inclusiva Moçambicana 

 
Relativamente à segunda subcategoria que evidencia as características da escola 

inclusiva moçambicana, os entrevistados mostraram-se ansiosos em ver resolvida a problemática 

de formação de professores, um dos grandes problemas que enferma o setor de educação em 

Moçambique, vejamos as respostas dos participantes:  

Ela funciona de facto, [silêncio] (EBF1) 
É um projeto. Temos base teórica; mas há um grande problema de recursos humanos e 
materiais para operacionalização; os professores não estão devidamente capacitados e os 
gestores externos, (técnicos, órgãos subalternos e a inspeção escolar) precisam da formação 
adequada. Faltam meios na sala de aula, equipamento adequado (EBF2) 
 
É inclusiva, por várias razões: Ao nível da língua, o próprio currículo do Ensino Básico por 
exemplo permite que os professores usem também a língua da criança para facilitar a 
comunicação; ao nível das doenças, posso assim dizer acaba por acontecer a inclusão de forma 
forçada porque as crianças não têm outro sítio para ir. (EBF3) 
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Nós estamos em processo de mudança no sentido de montar uma escola inclusiva de 
verdade, a nossa maneira, a nossa moda moçambicana porque na verdade, temos problemas 
na formação de professores para atender essas crianças. Dentro de 20 a 25 anos a situação 
pode vir a mudar, (EBF4) 
Nós estamos na fase de construção. Os professores têm limitações de formação, de 
informação. As instituições de formação não estão preparadas, (EBF2) 
Ainda está um pouco abaixo por falta de formação e capacitação dos professores para lidar 
com essas crianças, (EBP6) 
Os surdos e mudos só podem aprender através da língua de sinais. Não estão aqui 
connosco, (EBP2) 
Nós estamos na fase de construção, acredito que muitos professores já conhecem, tem 
informação da escola inclusiva mas tenho dúvidas, mesmo daqueles que tem alguma 
informação sobre o que é uma escola inclusiva, tenho dúvidas se esses professores estão 
suficientemente informados ou preparados para aplicar com sabedoria esses três aspetos: 
carinho, estratégias e organização da sala de aula, de modo que a escola seja amiga da criança. 
São poucos, no entanto, todas as escolas têm crianças com NEE não há nenhuma escola no 
nosso contexto, todas, pelo menos uma criança, todo o professor tem, então mesmo tendo, 
mesmo esses professores tenham, muitas das vezes não sabem o que fazer com essas 
crianças, tem muitas limitações de formação ou de informação, deixam a criança à sua sorte, 
se vem à escola, se participa, isso não lhes diz respeito, (EBT2) 
 
Bom a escola inclusiva moçambicana, posso dizer que é um projeto porque em termos de base 
teórica todos nós estamos mais ou menos informados, o que é se pode processar a sua 
edificação mas há um grande problema de recursos humanos, recursos materiais para 
operacionalizar efetivamente um programa inclusivo para além de professores devidamente 
capacitados, gestores externos, estou a falar dos ministérios e órgãos subalternos, incluindo a 
inspeção escolar tem de ter uma formação adequada, temos que ter meios, a sala de aula tem 
que estar equipada, o recinto escolar tem que estar equipada, por isso que digo que é um 
projeto, (EBF2) 

 

Os entrevistados caracterizam a escola inclusiva como sendo, um projeto em via de 

construção. Recordemos que qualquer projeto está sujeito a sucesso ou fracasso, dependendo 

de como ele é projetado e os interesses dos envolvidos. A conclusão que se pode tirar ao nível 

desta questão da caraterização da escola inclusiva moçambicana. E sua funcionalidade é que 

ainda está longe de atingir os patamares de uma Escola Inclusiva, pois ela requer a criação de 

bases sólidas para a sua edificação, como testemunham os respondentes: 

 
Nós estamos em processo de mudança no sentido de montar uma escola inclusiva de verdade, 
a nossa maneira, a nossa moda moçambicana porque na verdade temos problemas na 
formação de professores para atender essas crianças. Dentro de 20 a 25 anos a 
situação pode vir a mudar, (EBF4) 
Os surdos e mudos só podem aprender através da língua de sinais. Não estão aqui connosco, 
(EBP 2) 
Nós estamos na fase de construção. Os professores têm limitações de formação, de 
informação. As instituições de formação não estão preparadas (EBT1) 

 

Estima-se cerca de 25 anos para que Moçambique tenha uma Escola Inclusiva com 

sentido próprio. Tudo depende da vontade do governo, das políticas educativas, do tipo de 

sociedade que se projeta para o futuro de Moçambique. Recordemos que o bem- estar de um 

país depende em larga medida do nível de escolarização da população e da formação técnica 
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Profissional. Os entrevistados focalizaram mais a necessidade da formação de professores, 

como um dos pilares mais indispensável para a construção de uma Escola Inclusiva efetiva, que 

vai responder àquilo que constitui a preocupação de milhares de alunos, de pais e encarregados 

de educação e da sociedade em geral “a qualidade de ensino”. O que alimenta a nossa 

perspetiva do estudo, tendo em conta que não se pode esperar qualidade de ensino sem se 

formar professores qualificados. A formação de professores altamente qualificados é a base para 

o desenvolvimento de qualquer país. O professor qualificado é o motor de todo o processo de 

ensino/aprendizagem. As formações/capacitações de curta duração só alimentam a preguiça. E 

o problema torna-se cada vez mais crónico, com sublinham os entrevistados: 

 

Temos base teórica; mas há um grande problema de recursos humanos e materiais para 
operacionalização; os professores não estão devidamente capacitados e os gestores externos, 
(técnicos, órgãos subalternos e a inspeção escolar) precisam da formação adequada. Faltam 
meios na sala de aula, equipamento adequado. (EBF2) 

 
Acredito que grande parte dos diretores já estão informados, mas ainda não tem, maior parte, 
ainda não tem aquela atitude que nos gostaríamos que tivesse com a criança com NEE, (EBT2) 

 
Devidamente não […] tem formação […] por exemplo isso faz com que um técnico saiba que 
existe inclusão, quais as marcas de inclusão, os sinais de exclusão que variações especificas, 
pode partir delas trabalhar com as escolas, orientá-las melhor no sentido de fazer um trabalho 
efetivo, um trabalho que resulte efetivamente na aprendizagem, na transformação de 
comportamentos, isso passa necessariamente por uma formação. Descobrir que ali há 
variações que posso manipular com estes colegas, porque informação todos nós temos até 
alguns acompanham com maior frequência, (EBF2) 

 
Olha para falar de políticas educativas temos que primeiro rever, a política nacional de educação 
precisa ser revista, a lei do SNE precisa de ser revista porque por exemplo estão sendo feitas 
mudanças curriculares mas a lei do SNE que é base e a política nacional de educação também 
ainda não foram mexidas, (EBT2) 

 

Para além do aspeto formação adequada do pessoal docente e não docente, os 

respondentes inquietaram-se também com as questões de ordem funcional, infra – estrutura e 

equipamento escolar, que julgamos também pertinentes para a realização e facilitação do 

exercício pleno das funções da docência. Como nos dão conta os entrevistados ao afirmarem 

que:  

 
Os surdos e mudos só podem aprender através da língua de sinais. Não estão aqui connosco. 
(EBP 2) 
Ao nível das doenças, posso assim dizer que acaba por acontecer a inclusão de forma forçada 
porque as crianças não têm outro sítio para ir, (EBF3) 

 

Estas palavras confirmam que ao nível da formação de professores e do apetrechamento 

com equipamento escolar, para crianças com problemas visuais, auditivos e outras patologias, 
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ainda é muito baixo, quase inexistente. Não temos formadores especializados nos IFP‟s para as 

diferentes patologias capazes de assegurar o ensino nessas áreas em vários Institutos de 

Formação de Professores. Aliás, ao nível nacional, num país com cerca de 22 milhões de 

habitantes, maioritariamente constituída por uma população jovem, apenas existem três Escolas 

Especiais. Duas na cidade capital – a Escola Especial N.º 1, que escolariza crianças e 

adolescentes com deficiência auditiva e a Escola Especial N.º 2, que oferece escolarização às 

crianças e adolescentes com deficiência mental. E a última na Cidade da Beira – Centro do país, 

a Escola Especial N.º 3, para crianças e adolescentes com deficiência auditiva e um Instituto de 

Deficientes Visuais, que atende crianças e adolescentes com deficiência visual. Em todas as 

escolas especiais a faixa etária dos alunos situa-se entre os 05 e 18 anos. 

Ao reportarmos este facto, não requeremos advogar a construção de mais Escolas 

Especiais mais sim a criação de boas condições no ensino regular de modo que os professores 

que exercem a sua carreira docente o faça com zelo e dignidade, respeitando as necessidades e 

particularidades de cada criança. 

O outro aspeto que se pode destacar é o medo de prestar depoimento, pautando-se por 

confirmar sem nenhum argumento contra nem a favor, temendo se calhar as represálias, como 

se pode ler na resposta do entrevistado: 

 
Ela funciona de facto, [silêncio], (EBF1) 

 

Em suma, a Escola Inclusiva moçambicana é um projeto. Em seguida analisaremos os 

documentos orientadores para encontrar a posição dos legisladores face a este assunto e 

verificar as condições que ditaram a criação da escola inclusiva bem como as condições 

observadas no ato da criação. 

 

Regulação Normativa e a Criação da Escola Inclusão em Moçambique 

 
Em relação a esta terceira subcategoria sobre documentos educativos que incentivam a 

promoção da Escola Inclusiva, os participantes na investigação consideram a existência de 

documentos nacionais a partir das convenções internacionais: 

 
Olha a questão de documentos normativos, é uma questão séria porque os documentos 
normativos virados para a inclusão não surgiram aqui, ou melhor a inclusão não partiu de 
documentos normativos já existentes, isto a nível nacional. Partiu de documentos normativos de 
instituições, das agências internacionais, mas particularmente da UNESCO, das Convenções das 
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Nações Unidas, das pessoas portadoras de deficiência por aí. Agora documentos nacionais 
ainda eram discriminatórios, então por exemplo, se for a ver a lei do SNE aborda essa questão 
da educação das pessoas portadoras de deficiência duma maneira discriminatória, 
segregacionista, a Politica Nacional de Educação aborda duma maneira segregacionista, então a 
inclusão, a construção de documentos normativos foi crescendo em função da dinâmica do 
desenvolvimento da própria educação inclusiva, e nós também tivemos o cuidado de, à medida 
que os documentos normativos da educação iam sendo revistos íamos ter o cuidado sempre 
tomar em conta a questão das NEE, (EBT2) 

 
Nós não temos documentos virados apenas para a inclusão ou para deficiências. 
Essa questão da inclusão está espalhada nos documentos duma maneira integrada e o 
documento que nos orientou na criação deste processo foi o plano estratégico da educação, ele 
que servia do elemento orientador naquilo que devia se fazer ao nível da educação. Tudo isso 
ocorreu numa altura em que se estava a fazer a revisão curricular se for a ver o plano curricular 
do ensino primário, do ensino secundário já tem uma visão inclusiva, os regulamentos do 
ensino primário, e secundário também já têm uma abordam duma maneira integrada e não 
separada. Então, estão felizes hoje porque as instituições do ensino superior que deviam liderar 
este processo não estavam informadas, ainda não estão a liderar, mas muitas iniciativas das 
instituições do ensino superior, no sentido pouco a pouco desenvolver a capacidade para 
poderem a assessorar o Estado e a sociedade. 

 
Eu penso que documentos normativos que orientam a inclusão escolar existem, tem 
fundamentação jurídica de carácter internacional ou mesmo universal, estou a falar da 
declaração dos direitos da criança, estou a falar de outros fóruns mais universais ou de âmbito 
mais universal e que servem de base para a documentação interna a Constituição da Republica 
e diversa legislação que deriva das bases que se encontra nesses documentos internacionais e 
a constituição da República, o ministério como um dos elementos, diria assim próprio executivo, 
fazendo parte do executivo ou do governo e também pauta por essa documentação, tem 
documentação que nos orienta, mesmo os próprios programas de ensino aparecem como 
documentação como norma, então existem documentos, (EBF2) 

 

Torna-se evidente que Moçambique aderiu ao movimento internacional de luta pelos 

Direitos da Criança e da Pessoa Portadora de Deficiência, dando prosseguimento ao 

estabelecido pela Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. Apesar de a 

iniciativa ter sido importada de convicções internacionais, Moçambique assumiu e já existem 

alguns documentos nacionais elaborados na base das Declarações Universais e organismos 

internacionais, como testemunham os participantes no estudo: 

 

Pacote Básico (EBP1) 
Pacote Básico e circulares, (EPB2) 
Regulamento do Ensino Básico; artigos; documento ministerial, (EBT1) 
Os documentos com os próprios nomes, não tenho em mente, mas sei que existem esses 
documentos, (EBP3) 
Agenda do professor, (EBP4) 
[…] posso dizer que existe porque quando nós estamos aqui, temos documentos que […], 
(EBP5) 
Despachos ministeriais e plano curricular, (EBF1) 
Declaração dos direitos da criança, Constituição da República, programas de ensino, (EBF2) 
Programas de ensino, (EBF3) 
Plano estratégico da educação, Convenções das Nações Unidas, das pessoas portadoras de 
deficiência, (EBT2) 
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Declaração de Salamanca, a Política do Deficiente, a Constituição da República, a Lei 6/92 do 
SNE, Projeto-Piloto das Escolas Inclusivas, (EBF4) 

 

No entanto, nota-se ainda o desconhecimento da legislação que norteia o funcionamento 

das instituições escolares. Associado a este fato verifica-se a ausência ou falta de cultura de 

divulgação dos documentos normativos pelas entidades administrativas como testemunham os 

entrevistados: 

[…] posso dizer que existe porque quando nós estamos aqui, temos documentos que […]. 
(EPB5) 
Os documentos com os próprios nomes, não tenho em mente, mas sei que existem esses 
documentos [….] (EPB3) 
Os documentos com os próprios nomes, posso não ter em mente, mas sei existe esses 
documentos, uma lei que diz que temos que integrar todas as crianças nas turmas, nas escolas 
normais não tem que existir escolas para deficientes. Devem existir nomes desses documentos 
mais não, mas sei que existe. (EBT1) 

 

A ausência do conhecimento e/ou domínio da legislação por parte dos professores e 

outros envolvidos no sistema educativo pode perigar a vida de todo sistema educativo na medida 

em que continuarão a usar práticas de ensino que já não vão de acordo com as exigências do 

momento A outra impressão que se pode tirar na identificação da legislação educativa, é de que 

há uma abertura por parte do governo para criar normativos que orientam o processo da 

Inclusão Escolar quer ao nível nacional quer ao nível internacional através de assinatura de 

acordos, convenções, Declarações Universais e políticas que protegem a pessoa portadora de 

deficiência. O que até certo ponto constitui um bom começo para um caminho baste complexo, 

sinuoso, desafiador, que exige a participação de todos e a criação de bases sólidas. No entanto, 

esta abertura não é acompanhada pela construção de infraestruturas adequadas ao tipo e 

modelo de ensino que o país se comprometeu nos vários acordos assinados internacionalmente. 

Continuando com a análise, discutiremos em seguida as questões da criação da escola 

inclusiva. 

 

Criação da Escola Inclusiva 

 
No concernente à quarta categoria “Criação da Escola Inclusiva Moçambicana”, os 

entrevistados consideraram que ela foi implantada na base de um Projeto- piloto e seminários de 

capacitação de professores como consta nas respostas dadas: 

 

Foi através do Projeto-piloto, que abrangeu 5 províncias de experimentação durante 2 anos, de 
1998 a 2000, liderado pelo Ministério da Educação na DNEG, financiado pela UNESCO (EBT2) 
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Para ajudar crianças deficientes; o programa não excluiu crianças com deficiência, tem que 
acolher essas pessoas que tem deficiência (EBT1) 
Capacitações dos professores (EBP1) 
Capacitação de alguns professores em matéria do Pacote Básico (EBP2) 

 

O Projeto Escola Inclusiva surgiu não somente pela aderência ao Movimento 

Internacional pelos Direita da Criança, mas também para responder a situações da guerra civil 

que deixara o país e em particular a educação moçambicana totalmente destruída. O conflito 

armado, que assolou o país durante dezasseis anos de derrame de sangue. Com base nesta 

realidade educacional, o governo moçambicano estabeleceu como uma de suas metas 

prioritárias a melhoria da qualidade de ensino, via formação de professores e a inclusão de todas 

as crianças e jovens no sistema regular do ensino. Em relação a outros níveis de ensino como é 

o caso do Ensino Secundário e Médio, a experiência é difundida gradualmente. E atualmente em 

algumas Universidades do país, a título de exemplo, as Universidade públicas como, revela o 

nosso entrevistado. 

 
[…] como vê, a inclusão começou a nível do ensino primário, todo o processo foi orientado 
nesse sentido, com o crescimento, com o alargamento desta visão a nível da própria direção, do 
próprio Ministério foi se vendo a necessidade de abranger o ensino secundário e também o 
ensino superior, porque a questão fundamental está na formação de professores, não tínhamos 
como formar professores sem essa abordagem e quem devia fazer isso, são as instituições que 
formam professores neste caso, até agora, as instituições que formam professores primários, 
ainda não são as universidades, as instituições de formação de professores são do nível médio 
mas tinham que se ver as instituições, quem são essas instituições de formação de professores 
primários, tinha que se ver isso ainda, então as universidades é que formam os formadores de 
professores, então toda a filosofia, toda a dinâmica da inclusão, tinha que ser vista a nível da 
formação de formadores, para isso tinha que se sensibilizar as universidades, felizmente as 
universidades estão entrando nesse ritmo ou já entraram cada uma particularmente, as 
universidades públicas caso da Universidade Pedagógica, da Universidade Eduardo Mondlane, 
que já. A universidade Eduardo Mondlane, no curso de Psicologia tem uma orientação virada 
para as NEE, a Universidade Pedagógica introduziu este ano em todos os cursos de licenciatura 
a cadeira de NEE. Nas instituições privadas, o Instituto superior Politécnico, há um ano atrás 
orientou o curso de Bacharelato em educação Inclusiva a um grupo de professores/Técnicos 
em educação em cabo Delgado. Então, estão surgindo também algumas iniciativas a nível das 
universidades (EBT2). 
 

Como se observa, a inclusão em Moçambique está numa fase embrionária, em 

construção, mesmo ao nível do Ensino Básico onde a iniciativa partiu. E não só, ainda se debate 

com a falta de tudo, desde o corpo docente qualificado, recursos financeiros e materiais. Neste 

momento o que está acontecer nas instituições escolares do Ensino Básico moçambicano é a 

inclusão física das crianças com NEE na sala de aula. A criança está lá na escola, entregue a 

sua sorte. Porque em termos de apoio metodológico não tem, porque o professor que devia 

ajudar a criança também está em total carência. Condições físicas (infraestrutura, equipamento), 

autonomia das escolas na flexibilização dos currículos para a inclusão propriamente dita, ainda 
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estamos longe de alcançar os objetivos duma real Escola Inclusiva. A inclusão exige muito mais 

do que aquilo que as escolas moçambicanas oferecem hoje para um público tão heterogéneo, 

muito diferente da escola do meu/nosso tempo, homogénea e universal. Os problemas 

decorrentes da transposição para o domínio educativo da disparidade cultural e social dos 

alunos, levantam à organização escolar e aos professores sérios desafios, para os quais se 

verifica ser muito difícil encontrar respostas satisfatórias, especialmente, quando a escola tem de 

perseguir objetivos que vão desde estimular cada um a aprender, a aprender a ser livre e a 

exprimir a sua autenticidade, a ser criativo, a comunicar e a cooperar com os demais na vida da 

comunidade local. Os moçambicanos ainda têm um longo caminho por trilhar para desmoronar 

as barreiras que broqueiam a implementação de uma real Escola Inclusiva, como vamos ver os 

desafios da implementação. 

 

 

Desafios da Implementação da Escola Inclusiva em Moçambique- 

 
Na categoria anterior estivemos a analisar os documentos que norteiam o sistema 

educativo bem como a criação da escola inclusiva moçambicana, onde concluímos que ao nível 

do governo e dos parceiros internacionais existem documentos reguladores que orientam a 

implementação das escolas inclusivas. Todavia, não basta a existência de leis sem que se crie 

uma política adequada aos momentos atuais, a escola tomou outros rumos e é necessário um 

investimento concreto, na formação do corpo docente, na construção de escolas e no respetivo 

equipamento para a implementação dos respetivos normativos. Nota-se no seio de alguns 

entrevistados a ausência do domínio da legislação educativa, o que prova mais uma vez a 

necessidade de intensificar as ações de divulgação dos documentos normativos, no seio da 

comunidade escolar e a criação de mecanismos de circulação, a apropriação e controle desses 

documentos como elementos essenciais para o exercício da função docente. 

Qualquer que seja a conceção que se tenha da diferença, ela é um fenómeno 

incontornável na escola, suscitando vários tipos de resposta em vários planos, incluindo o 

político e o académico (Sousa, 2010, p.50). 

O grande desafio que se coloca à escola é o de encontrar formas de responder 

efetivamente às necessidades educativas de uma população escolar cada vez mais heterogénea, 



Capítulo IV - Apresentação e Descrição dos Resultados 
 

103 

de construir uma escola efetivamente inclusiva. Uma escola que aceita todos e os trata de forma 

diferenciada. 

Para tal, implica uma nova filosofia assente na organização da inclusão, integração 

e participação de todos. As mudanças devem ser operadas também ao nível da 

organização e gestão curricular, na gestão escolar, na formação dos professores, na 

capacitação dos técnicos e inspetores escolares. À que se definir as políticas de 

articulação e implementação de serviços externos de apoio, uma política que olhe 

para as necessidades da escola, para o seu funcionamento pleno rumo à inclusão. 

Se a inclusão é a garantia do acesso de todas as crianças no mesmo espaço 

escolar, a diferenciação é um instrumento operacionalizador das políticas da 

inclusão. No nosso ver não basta colocar, matricular ou integrar alunos com 

necessidades educativas especiais na escola/turma sem olhar para a diferença que 

caracteriza a atual escola.    

A diferenciação pedagógica é um instrumento catalisador, na medida em que a inclusão 

de pessoas diferentes exige sempre o respeito e valorização pela diferença. A aceitação do outro 

como igual nunca foi algo pacífico. A inclusão é precisamente uma viagem, um caminho a 

percorrer, um desafio, acima de tudo um compromisso. E para que isso aconteça é necessária 

uma mudança de mentalidade na planificação, gestão e implementação do projeto educativo das 

escolas. A inclusão enfrenta hoje alguns obstáculos como a difícil conciliação entre a 

necessidade de tender à diversidade dos alunos, sem que exista uma diminuição da qualidade 

do ensino ou a posição dos pais e alunos ditos “normais” e até mesmo dos professores. A 

diferenciação pedagógica é um conjunto de estratégias que permite gerir as diferenças de um 

grupo, mas no seio do próprio grupo, como já referimos anteriormente. É o que permite partir 

das capacidades que os membros desse grupo têm; é criar a estrutura para essa dinâmica; é 

criar as condições de partilha do que cada um tem e do que cada um sabe. Isto só é possível 

quando existir uma estrutura de organização pedagógica efetiva na sala de aula. É a valorização 

do sentido social das aprendizagens.  

A construção da escola inclusiva em Moçambique, requer maior colaboração da 

sociedade como um todo, uma participação ativa de todos os seus atores (professores, gestores, 

alunos, pessoal administrativo, pais e encarregados de educação), uma particular participação 

de equipas interdisciplinares, uma mudança de valores e atitudes dos professores no seu 

trabalho docente educativo; requer ainda uma melhor planificação e maior investimento na área 
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de formação e capacitação dos professores, gestores escolares e divulgação da legislação 

normativa a todos os intervenientes no processo de ensino/aprendizagem e à sociedade em 

geral. 

Para o processo de inclusão surtir os efeitos almejados é indiscutível que haja uma 

transformação no sistema de ensino, que vai beneficiar toda e qualquer criança, levando em 

conta a especificidade do sujeito e não mais as suas deficiências e limitações. Para que a 

inclusão seja efetivamente uma realidade é necessário rever uma série de barreiras, além das 

políticas de formação de professores, práticas pedagógicas dos professores e dos processos de 

avaliação. É necessário conhecer o desenvolvimento humano e as suas relações com o processo 

de ensino /aprendizagem, levando-o em conta como se este se processa para cada aluno. Deve 

utilizar-se as tecnologias de comunicação e informação para investir em capacitações, 

atualizações, sensibilização, envolvendo toda a comunidade escolar. 

Torna-se fulcral priorizar a formação profissional (inicial e contínua) do professor, que é o 

garante de todo o processo educativo e relevante para aprofundar as discussões no campo 

teórico e prático da sua carreira docente, proporcionando-lhe subsídios com vista à melhoria do 

processo de ensino aprendizagem; assessorar o professor na resolução dos problemas do 

quotidiano na sala de aula, criando alternativas que possam beneficiar todos os alunos; utilizar 

currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de cada criança, 

respeitando seus interesses, suas ideias e desafios para novas situações; investir na proposta da 

diversidade de conteúdos e práticas que possam melhorar as relações entre professor e aluno. 

Avaliar de forma continuada e permanente, dando ênfase à qualidade e não à quantidade, 

oportunizando a criatividade e a participação de todos os alunos. 

Concordamos com Formosinho (2009) ao considerar que a escola de massas, como 

qualquer outra organização complexa, só pode responder adequadamente às suas novas tarefas 

diferentes, aceitando o desafio da diferenciação, de modo a poder oferecer aos novos alunos 

serviços educativos que realmente se adequam às suas necessidades. 

Na categoria anterior estivemos a analisar os documentos que norteiam o sistema 

educativo bem como a criação da escola inclusiva moçambicana, onde concluímos, que ao nível 

do governo e dos parceiros internacionais, existem documentos reguladores que orientam a 

implementação das escolas inclusivas. Todavia, não basta a existência de leis sem que se crie 

uma política adequada aos momentos atuais. A escola tomou outros rumos e é importante um o 

investimento concreto, na formação do corpo docente, na construção de escolas e o respetivo 
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equipamento para a implementação dos respetivos normativos. Nota-se no seio de alguns 

entrevistados a ausência do domínio da legislação educativa, o que prova mais uma vez a 

necessidade de intensificar as ações de divulgação dos documentos normativos, no seio da 

comunidade escolar e a criação de mecanismos de circulação, apropriação e controle desses 

documentos como elementos essenciais para o exercício da função docente. 

Na quinta categoria analisaremos os desafios da implementação da Escolas Inclusivas 

no contexto moçambicano. Na opinião dos entrevistados a Escolas Inclusiva, neste momento, 

depara-se com enormes desafios quer ao nível da formação de professores, quer dizer, este é o 

de “calcanhar de aquiles”, já fizemos menção ao longo do trabalho, quer ao nível de 

infraestrutura e equipamento escolar, como destacam as respostas dos participantes: 

 

Eu acredito que nas próximas gerações, dentro de 20 a 25 anos a situação venha a mudar, a 
sociedade vai mudar de atitude. A escola inclusiva moçambicana com todos os problemas que 
nós reconhecemos, a questão da formação de professores, a falta da própria infraestrutura, 
carteiras e o material didático, o Braille, o aparelho auditivo, estamos a realizar a educação 
inclusiva aqui em Moçambique a nossa maneira moçambicana, (EBF4) 
Talvez capacitando, dar mais incentivos as pessoas para poderem trabalhar mas com essas 
crianças em caso de existir mais nas turmas, (EBP1) 
Eu acho que o maior desafio devia haver mais capacitações de professores para os professores 
poderem perceber melhor o que é isso mesmo de inclusão, (EBF2) 
 

Como se pode notar, o pano de fundo para o sucesso da escola inclusiva, depende da 

formação de quadros competentes, com conhecimento científico na área de necessidades 

educativas especiais, para responder plenamente às exigências e aos ritmos de aprendizagem 

das crianças, assunto tratado no primeiro capítulo sobre a problemática da investigação.  

Nas respostas dadas pelos entrevistados, podemos notar a preocupação no que diz 

respeito à atitude do próprio professor em relação às relações humanas na sala de aula, o 

“amor”, o “carinho”, a “simpatia”, que o professor deve desenvolver com os seus alunos, 

permitindo que todos se sintam parte integrante da turma e possam aprender com os outros.  

O primeiro desafio, o professor tem que ser carinhoso, ele na sua atitude, aceitar toda a 
criança que lhe apanhar, nas suas condições, nas suas características que ela apresenta, ele 
aceitar. O segundo, o professor deve ser reflexivo, estar permanentemente reflexivo sempre na 
sua prática e nunca aceitar que o que faz é o que está no topo, é o máximo, (EBT2) 
 
É preciso que o professor sozinho pense na sua formação, o professor tem que pensar no seu 
bem-estar, o bem-estar do professor na sala de aula significa o bem-estar dos seus alunos 
diferentes. O professor estando bem, o seu aluno também estará bem na sala de aula. Digo 
como vai trabalhar, não sou eu porque eu não estou lá, você deve saber como trabalhar com 
essas crianças, é o desafio do professor, outra criança chegou apresentou esta e aquela 
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dificuldade, mas hoje a criança é capaz de resolver as questões, desenvolveu um bocadinho a 
fala, tem um outro sorriso, é alegre, esse é outro desafio do professor (idem) 
 
Nessas coisas de NEE ou deficiência em particular, há coisas muito importantes que se devem 
saber: a criança deve andar limpa, a criança deve andar limpa, ninguém vai querer ficar 
próximo dela, então logo não gostam de mim. Quem gosta de estar próximo duma pessoa suja? 
E segundo, quem gosta se relacionar com deficientes? Então, a criança estando limpa, 
organizada vai se sentir bem. Então, aqui o professor deve trabalhar no sentido de construir a 
auto estima alta na mente dos alunos, o aluno saber respeitar-se para poder ser 
respeitado, (EBF4) 

 

O professor para além de ser a pessoa que dá instrução, que transmite conhecimentos 

científicos é também educador das novas gerações, moldando a personalidade da criança para 

enfrentar os desafios do futuro com determinação. A entrevistada levantou uma questão, que 

consideramos importantíssima no exercício da profissionalidade docente. O professor, por si 

próprio, devia lutar para aumentar os seus conhecimentos científicos, metodológicos e práticos 

para melhor servir, para melhorar o seu desempenho e a prestação de serviço. O conhecimento 

científico ajuda a preparar o professor “pedagogo” a lidar com as vidas humanas, desenvolvendo 

uma postura ética – política comprometida com a melhoria da qualidade do ensino. O papel do 

professor é, realmente, facilitar o processo do desenvolvimento livre e espontânea do aluno, 

elaborando percursos pessoais e transformando continuamente o cenário do processo de 

ensino/aprendizagem para acompanhar as mudanças do mundo. Sem o conhecimento 

científico, o professor “pedagogo” não poderá estudar e refletir profundamente, os fundamentos 

históricos, filosóficos, sociais, políticos, económicos, psicológicos e antropológicos da educação. 

Os nossos entrevistados levantaram ainda questões relacionadas com as políticas de formação 

de professor - (curso de formação de professores de um ano para um graduado da 10ª classe 

com inúmeras dificuldades de leitura e de escrita) essas dificuldades na maioria ligadas aos 

problemas culturais e associada ao facto de a Língua Portuguesa ser a língua de ensino, o que 

choca com as dinâmicas do desenvolvimento do ensino e da pluralidade dos públicos com que 

se deparam atualmente as escolas, como se pode ler nos seus depoimentos: 

 

O que estou a ver que está relacionado com a implementação de tais políticas, acaba 
normalmente por ser um desafio um pouco acima daquilo que o professor é capaz de alcançar 
em termos de realização. Então, é por isso que depois acabamos tendo alunos que chegam à 
7ªclasse sem saber ler nem escrever, a questão não é dos programas de ensino, nem dos 
materiais nem dos professores alguma coisa, penso que é o apoio pedagógico, supervisão 
escolar efetiva que tem de ser orientada, tem que ser monitorada, dar apoio onde é necessário 
para que a aprendizagem efetivamente aconteça, (EBF2) 
 
Eu penso que, em termos de políticas tem a ver com […] com os programas de formação, 
sobretudo dos gestores e dos professores. Os programas são políticos podem dizer assim esses 
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programas devem preconizar esses elementos, por exemplo, na formação aprendeu NEE na 
Psicopedagogia mas ao nível da gestão não vejo conteúdo ligados a ela em especial. Eles falam 
da gestão no sentido geral mas esses elementos mais particulares não têm tido campo de 
abordagem, então são questões que deviam ser registadas a nível dos programas de ensino. Na 
gestão eles aprendem que nas escolas temos que gerir nas escolas, as instituições, os espaços, 
o desenvolvimento contínuo dos professores não se toca de forma precisa, a gestão das NEE. 
Eles aprendem isso na Psicopedagogia mas muita das vezes os gestores das escolas saem 
daqueles que tem formação dos professores. Deveriam ter na gestão assunto ligado a isso 
(EBF3) 
 
O que se pode fazer é melhor a sua abordagem por um lado, por outro fazendo isso centrando 
numa disciplina semestral Psicopedagogia parece anual, para mim a abordagem não deve se 
limitar apenas naquela disciplina de Psicopedagogia, todas as disciplinas de forma transversal ou 

integrada que façam referência a essa abordagem, (EBF2) 
 

Concordamos com a ideia dos entrevistados ao afirmar que a formação de professores 

devia estar em consonância com a dinâmica das escolas inclusivas e da pluralidade em que 

estão sujeitas as escolas atualmente, onde cada vez mais aparecem alunos com dificuldades de 

aprendizagem e que precisam mais da atenção do próprio professor para prestar apoio 

pedagógico. 

  

Eu acredito que daqui a alguns anos a escola inclusiva vai ser um imperativo nacional. As 
universidades têm que se empenhar porque a dinâmica da inclusão está a subir dos níveis mais 
baixos para o ensino superior. Daqui a algum tempo vamos ter uma avalancha de alunos cegos. 
Como estamos a falar de alunos cegos mas também temos alunos com outros problemas de 
aprendizagem, alunos com audição reduzida, como resolver, temos aluno que sofreu um 
acidente e está com um trauma, então a nível cognitivo está afetado a recordação, a capacidade 
de memoria reduziu, a capacidade de expressão baixou, então o que o professor deve fazer 
perante uma situação dessa sem formação, deixar passar porque está naquelas condições? 
Reprová-lo? Como lidar com este? (EBT2) 
Eu acho que desafios, desafios, há problemas sim porque não somos todos que acatamos com 
facilidade porque nós todos, às vezes reclamamos porque devia existir escolas próprias para 
essas crianças e mesmos professores especificados para dar aulas a essas crianças. (EBP3) 

 

A escola atual é diferente, na sala de aula, nos corredores, no recreio, no campo de 

jogos cruzamo-nos com crianças, adolescentes e jovens de diferentes culturas. Esta diferença é 

uma grande riqueza por explorar, pois cria inúmeros desafios para gerir o “mosaico multicolor”, 

na nobre missão educar. Integrar as crianças, abrir-lhes as portas de um futuro risonho, dar a 

todas um sentido de vida e de oportunidade, não é uma tarefa fácil. Exige a cada um de nós e 

em particular ao professor “o proclamado espelho da sociedade”, o empenho total na sua nobre 

missão de educar, ensinar e instruir a criança para ser o Homem do amanhã. A tarefa atual da 

escola é conseguir reconhecer as diferenças, não só culturais mas também ao nível dos 

diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, de interesses e de capacidades, na pluralidade dos 

seus alunos, e encontrar estratégias de adaptação e desenvolvimento que todos respeitem e a 
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todos inclua. Os entrevistados entendem que a edificação da escola inclusiva passa por enormes 

desafios. 

 

Bons, os desafios são enormes […] tendo em conta que uma escola pode estar na cidade ou na 
zona rural, os desafios são enormes, tendo em conta que temos crianças por incluir, só que não 
estou bem, bem a altura de especificar esses desafios, que praticamente a direção da escola 
deve fazer para a implementação, (EBP4) 
A escola não tem professores específicos, formados para lidar com a escola inclusiva. Não tem 
professores capacitados para trabalhar com este tipo de alunos. As vezes têm falta de recursos, 
falta de recurso para melhor trabalhar com esses alunos, (EBP6) 

 

Parece estarmos a repetir a questão da formação de professores, a verdade a verdade é 

que sem esta não é possível promover nenhuma mudança na escola. Todo o processo 

educativo, todo o investimento no ensino, só terá sentido se o aluno de fato sair da escola com 

competência Mas esta depende também da competência do professor. 

Vai depender do trabalho que for feito porque […] se as coisas continuar a nível da formação, 
para mim tudo passa pela formação dos homens. O futuro vai depender da formação da 
comunidade educativa, (EBF3) 
 
Bom, isso […] a nível da escola, isso pode tocar principalmente a nós todos como componentes 
desta escola, posso dizer que o nosso desafio é de atendermos as crianças, qualquer criança ter 
o mesmo tipo de atendimento com qualquer professor a criança tem que se sentir livre. O 
professor deve ver a criança como uma matéria-prima que deve ter um tratamento específico a 
qualquer altura, a qualquer momento, O professor não deve olhar a criança e fazer uma 
diferença dizer que com esta assim eu tenho que desleixar-me, dar nome a criança, não estará a 
dar uma educação inclusiva (EBP5) 

 

O entrevistado trouxe-nos aqui uma nova forma de olhar a criança no ambiente escolar, 

olhar a “criança como uma matéria-prima”, devendo ser vista como fornecedor da renda 

para a indústria. Uma empresa sem matéria-prima logicamente encerra, porque os seus 

trabalhadores ficarão sem atividade e exigirão salário no final do mês. Este exemplo serviu para 

dizer que a criança deve ser acarinhada do ponto de vista pedagógico de modo a ser 

transformada em produto útil para a própria sociedade. O desafio para a edificação da escola 

inclusiva moçambicana compete a todos nós, adotar um caminho para a construção de uma 

sociedade inclusiva com indivíduos responsáveis, críticos, atuantes e solidários, conscientes dos 

seus direitos e deveres.  

 

Futuro da Escola Inclusiva Moçambicana 
 

O futuro da Escola Inclusiva moçambicana depende das políticas da formação de 

professores, quer dizer, depende do perfil graduado dos IFP´s; ou seja, depende das 
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competências desenvolvidas ao longo da formação inicial e/ou contínua. Depende ainda 

acompanhamento que for feito ao nível do estágio e da inserção na carreira docente. Porque do 

vezes o graduado não encontra espaço na escola para aplicar as teorias adquiridas durante às 

formação, devido ao ambiente escolar - “resistência à mudança “ dos companheiros, como 

descrevem as respostas dos entrevistados. 

 
O futuro da escola inclusiva moçambicana está nas mãos da sociedade moçambicana, a 
sociedade moçambicana deve decidir como é que nós temos que fazer para ter uma escola 
verdadeiramente inclusiva porque nós ainda estamos no processo de ensaio, nós estamos a 
ensaiar, o que nós temos não são escolas inclusivas, escola inclusiva requer mais coisas, não 
temos professores formados capazes de dizer “eu sou especialista em trabalhar com alunos 
com situação desta”. Neste momento temos uma escola inclusiva à moda moçambicana que 
não tem muito da inclusão propriamente dita mas é bom começo porque as crianças são 
matriculadas nessas escolas regulares, elas estão lá ganha muito, ganha pouco elas estão lá, 
(EBF4) 
 
Eu penso que é um futuro […] é um futuro de esperança, (EBF) 
Acho que vai perdurar porque de facto já se percebeu que esta criança na inclusão aprende 
melhor com as outras, então é algo de consolidação. (EBF1) 
Eu acho que [risos] futuro da escola inclusiva, todas crianças devem ser iguais no futuro […] nós 
estamos a trabalhar com essas crianças a contar que um dia vão ser doutores, vão ser 
engenheiro, (EBP1) 
Eu acho que […] se continuarem a dar mais capacitações aos professores, pode vir a ter mais 
sucesso e haver um crescimento, porque os professores estarão mais abalizados no assunto, 
daqui será muito fácil incluir as crianças com NEE, (EBP2) 
 
Eu acho que o futuro é […] é levar as crianças ou a sociedade que somos iguais, não há quem é 
deficiente, dizer à sociedade que aquelas pessoas deficiente são pessoas normais, temos que 
enquadrar a elas na sociedade em geral, não temos que desprezar ou discriminar pessoas com 
NEE, (EBP3) 
 
[…] tendo em conta que até nos anos passados era difícil encontrar nas escolas […] aqui talvez 
no campo não tem- se notado mas nas cidades até já tem escolas que lidam com essas 
meninas estou a ver um desenvolvimento, o governo está interessado em incluir todas as 
crianças tanto em escolas específicas para essas crianças tanto em escolas regulares para essas 
crianças, (EPB4) 
 
o futuro é esse que o governo está a lutar que cada um não pode se sentir diferente que é 
incapaz de praticar esta atividade mais aquela, para dizer que o futuro que o nosso governo dá a 
cada um de nós deve garantir que cada indivíduo, cada ser tem que ter capacidade, tem que 
criar condições de ter oportunidade de emprego dentro da sociedade moçambicana, (EBP5) 
 
[…] Talvez a escola inclusiva preparar a formação dos seus docentes para serem recebidos no 
mercado de emprego e para também o empreendedorismo e estarem preparados para enfrentar 
qualquer mercado de emprego, (EBP6) 
 
Nós temos que nos prepararmos todos, tantos na formação, não estou a falar de formações 
longas, ficar na academia, não, não estou ai, se houver possibilidade para tal que sejam 
formados os novos mas aqueles que já estão a trabalhar, os gestores, os nossos responsáveis 
gestores do sistema, passando por nos formadores, professores que estão no ensino básico tem 
que se encontrar uma forma de nos todos passarmos por uma formação quer dizer sermos 
capacitados na forma de lidar com este fenómeno caso não estaremos ao nível do projeto, 
(EBF2) 
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A diversidade que se faz sentir hoje nas escolas incita uma mudança de paradigma 
na formação de professores. Implica redefinir a missão da escola enquanto agentes 
socializadoras. Redefinir novas tarefas em relação aos professores, suscita também o 
aparecimento de novas teorias de formação contínua de professores. 

 
Então, mas agora estamos fazendo uma revisão no programa de formação de professores com 
alguma perspetiva desta abordagem de NEE, é melhorar o que está se pensar, é continuar esta 
abordagem na cadeira de Psicopedagogia mas não colocá-la no fundo mas duma maneira a 
analisar a Psicopedagogia numa perspetiva inclusiva. Esta cadeira é modular, vai ter 10 
semanas de abordagem mas genéricas mas lá depois mais para frente, vai ser introduzida 2 a 3 
módulos que vão tratar questões mais específicas de alunos com problemas visuais, alunos com 
problemas mentais e outros tipos de necessidades, neste momento a abordagem é mais 
genérica, mas informativa sem ter em conta as necessidades pedagógicas, (EBT2) 
 

 

 

Papel da Escola na Construção da Escola Inclusiva 

 
No concernente à sexta categoria sobre a participação da escola na implementação da 

escola inclusiva, os entrevistados consideraram que a escola tem pouca autonomia, 

administrativa e financeira para promover ações de capacitações dos professores ao nível local, 

cabendo esta tarefa às instâncias hierarquicamente superiores, como se pode ler nas respostas 

dadas pelos entrevistados: 

 
A província é que manda. As capacitações dos professores são definidas e orientadas pela 
província, (EBT1) 
Cada província tem uma dinâmica própria em função dos recursos que tem. A província é 
orientada para fazer trabalhos de formação e capacitação de professores sob supervisão dos 
IFP´s e a equipe técnica provincial, (EBT2) 

 
O papel da escola aos vários níveis. A nível da administração pode-se preparar as escolas para 
que estejam a nível infraestrutura. A nível das condições para todos os alunos para além de 
infraestrutura, comprar equipamento. Também cabe à escola a capacitação dos professores de 
modo a conseguir trabalhar com certas crianças, isso a nível interno mas a nível externo porque 
a escola tem que ter uma relação com o meio, é tarefa da escola, do professor sensibilizar os 
pais e encarregados de educação para que apesar da criança nas condições x não quer dizer 
que ela não esteja em condições de aprender, então sensibilizar os pais a levar os seus filhos 
para a escola, então, tem que haver isso, a gestão tem estar ligada com a infra- estrutura, com 
os matérias, a formação dos professores e a sensibilização das comunidades, (EBF3) 
 
Estou a falar do ponto de vista micro, a sala de aula. Do ponto de macro só nós ampliar esses 
três aspetos a nível da escola toda, como um todo, quer dizer, isto tem que estar virado para a 
direção da escola, todo o pessoal administrativo da escola que sejam amigos da criança, uma 
escola amiga, é uma escola saudável, (EBT2) 

 
A escola tem trabalhar no sentido de sensibilizar aquelas crianças assumir a criança diferente, 
auto assumir-se e também sentir parte integrante do grupo se ela se excluir, dizer que sou 
diferente a coisa não vai andar, é preciso que trabalhar no sentido de preparar os pais porque a 
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escola e os professores e os funcionários tem uma capacidade de visão científica em relação ao 
pai e encarregados, nem todas esta escola. Este professor deve trabalhar com esta família no 
sentido de ajudar a família, no sentido de entender a criança, ajudar a família resolver os 
problemas da criança porque em algum momento quando manda a escola é no sentido de bom 
livre-nos Deus, livre-nos Deus que se arranje por lá mas a escola, pode dizer ao pai, olha senhor 
o seu filho tem esta e aquele capacidade ajuda a desenvolver os seus estudos, a criança 
apresenta esta e aquela dificuldade, então nós gostamos que a família, ajudasse a criança a 
progredir, (EBF4) 
 
A escola tem o papel de criar condições para que a criança se sinta bem na escola, o material, o 
mobiliário para essa criança tem que estar à altura, as condições físicas da escola, o material 
didático, deve ter assistência, não se sentir abandonada em algum momento.  
Situações que acompanhamos, uma situação, eu tenho a minha criança diferente com esta e 
aquela característica o que posso fazer? a escola simplesmente, diz upa vamos fazer o quê? Não 
faça nada. A inclusão não é isso! Dê uma palavra de coragem ao professor para poder trabalhar 
com aquela criança. O grande papel da escola é assumir a criança como ela é, é aceitar a ela 
diferente do jeito como ela é, e não aceitar ou pretender mudar a criança na situação de que 
gostaria a escola que a criança fosse, deve ser assumida do jeito como ela é, assumirmos a ela 
do jeito como ela é, e não do jeito como pretendemos que fosse, gostaríamos que fosse mas não 
é, e então temos que assumir, sensibilizar os pais, a escola, os professores para prestar 
atenção, nas turmas principalmente (EBF4) 

 

É tarefa da escola promover seminários de capacitação e aperfeiçoamento dos seus 

professores no domínio das metodologias de ensino que incentivam a participação de todos os 

alunos no ensino. 

Jornadas pedagógicas onde nós trocamos experiências sobre esses conteúdos, (EBP5) 
 

Superações pedagógicas dos professores (EBP 2) 
Incentivam os professores na integração das crianças (EBP1) 
Assistência às aulas pela direção e entre professores (EBP3) 
Desde que comecei a trabalhar nunca me beneficiei de alguma capacitação, (EBP4) 
 
É onde […] as coisas então muito mal paradas utilizando um termo […] a escola naquela relação 
escola/comunidade porque há sempre ligação escola comunidade aquele princípio que nós a 
primeira a abrir as portas da escola é a comunidade se calhar privilegiada. Cada deficiente tem 
as suas habilidades artísticas, habilidades de toda a natureza, é só abrir espaço uma pequena 
exposição num dia festivo dentro da escola faz com que os outros que estejam lá fora valorizam 
ainda mais este simbolismo e os que estão aqui na escola apreendam a final é uma pessoa 
como nós abrir a escola, pode ser por ai efetivamente para a comunidade mas também 
tínhamos que treinar pouco a pouco os gestores do sistema, os técnicos distritais, provinciais e 
central de forma a orientar melhor os que estão nas escolas a trabalhar, estou a falar das 
escolas primárias, secundárias e institutos etc. porque quando fazem supervisão, inspeção 
tentar focar isto. EBF2: 

 

Apesar de os entrevistados apontarem a falta de recursos para a escola orientar a 

capacitações dos professores, no nosso ver, entendemos que podia promover capacitações de 

curta duração ou mesmo intercâmbios pedagógicos com as escolas da Zona de Influência 

Pedagógica “ZIP”, tendo em conta que estas actividades estão reguladas nas Orientações e 

Tarefas Obrigatórias, onde os professores têm a possibilidade de expor as suas dúvidas e 
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partilhar as experiências com os restantes professores, como nos dão conta alguns dos 

entrevistados: 

Jornadas pedagógicas onde nós trocamos experiências sobre esses conteúdos, (EBP5) 
Superações pedagógicas dos professores, (EBP 2) 
 

Nisto há alguns professores que ainda não tiveram a oportunidade de participar em 

seminários identificam e clamam por estes, pois constituem uma fonte para melhorar as suas 

práticas quotidianas no ensino.  

 

Desde que comecei a trabalhar nunca me beneficiei de alguma capacitação, (EBP4) 
 

Este entrevistado que reclama, por ainda não se ter beneficiado de seminários de 

capacitação em matéria de educação inclusiva, depois de quatro anos de experiência na 

docência. Para além das atividades planificadas ao nível da escola, os professores podem se 

beneficiar de superação pedagógica, ao nível da ZIP, SDJET‟s, DPEC‟s ou mesmo central, que é 

uma atividade planificada e que tem como finalidade a monitoria e apoio ao trabalho das 

direções das escolas nos aspetos de assistência técnica e metodológica, como também resolver 

problemas concretas enfrentados pelos professores no decurso do processo de 

ensino/aprendizagem. Apesar da falta de recursos, os entrevistados reconhecem que a escola é 

fonte de todo o conhecimento e que devia promover-se seminários de capacitação do seu corpo 

docente em matéria de necessidades educativas especiais. 

 

Promover seminários de crianças normais e de crianças com NEE sensibilizando-as para serem 
amigas uma das outras, evitando assim a descriminação, (EBP1) 
Mas capacitações para o corpo docente (EBP2) 
Capacitação, reuniões, encontros e palestras para levar isso a sério, (EBT1) 
Escola tem que fazer quase tudo, falar com a comunidade, incentivar os próprios alunos, (EBP3) 
 
Promover seminários de crianças normais e de crianças com NEE sensibilizando-as para serem 
amigas uma das outras, evitando assim a descriminação, (EBP1) 
A aconselhar os alunos para não desistir de estudar. (EBP5: 
 
Formação de docentes; preparar recursos humanos; construir escolas em regime de internato e 
equipar para que aquelas crianças tenham segurança e sentir-se acarinhados, (EBP6) 
 
Cada deficiente tem as suas habilidades artísticas, habilidades de toda a natureza é só abrir 
espaço uma pequena exposição num dia festivo dentro da escola faz com que os outros que 
estejam lá fora valorizam ainda mas este simbolismo e os que estão aqui na escola apreendam 
afinal é uma pessoa como nós, (EBF2) 
 
A direção da escola tinha que promover palestras, neste caso capacitações 2, 3 professores por 
cada escola e estes iam capacitar os colegas em cada escola. Incentivar, sensibilizar os 
encarregados e a comunidade para deixar as crianças virem a escola, (EBP4) 
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A nível da administração: construção de infraestrutura e equipamento. Ao nível Pedagógico: 
capacitação dos professores. Ao nível externo: é tarefa da escola e do professor sensibilizar os 
pais e encarregados de educação a levar os seus filhos para à escola, (EBF3) 

 

Ficou claro que a escola tem um papel preponderante no desenvolvimento harmonioso 

de toda a criança que se encontra no palco da escola como testemunham os participantes: 

 
A escola é fonte de tudo, de toda a prática, de todo o conhecimento que os professores vão 
desenvolvendo, (EBT2) 
 
Assumir a criança como ela é, e aceitar a ela diferente do jeito como ela é, e não pretender 
mudar a criança na situação que a escola gostaria que a criança fosse, deve ser assumida do 
jeito como ela é, assumirmos a ela do jeito como ela é, e não do jeito como pretendemos que 
fosse, gostaríamos que fosse mas não é, temos que assumir, sensibilizar os pais, a escola, os 
professores para prestar atenção nas turmas principalmente. Criar condições para que a criança 
quando chega na escola se sinta bem. O material, o mobiliário para essa criança tem que estar 
à altura, as condições físicas da escola, o material didático, deve ter assistência, não se sentir 
abandonada em algum momento, (EBF4) 

 

Uma das inquietações dos participantes está relacionada com a falta de infraestrutura, 

equipamento, que de alguma forma propicia o ensino de qualidade e que neste momento 

constitui um constrangimento no Ensino Básico. A participação ativa do professor no processo 

da construção da escola inclusiva exige, como já referimos anteriormente, a sua preparação 

técnica, metodológica e cientificamente atualizada nos processos de mudança educacional. A 

sétima categoria que se segue mostra como os professores entrevistados trabalham, nas suas 

turmas, desde a planificação de aulas até à avaliação das aprendizagens. 

 

Perceção dos Professores na Implementação da Escola Inclusiva 

 
Sobre a perceção dos professores nesta temática – “Escola Inclusiva”, ficou claro que já 

existe uma base teórica, um conhecimento que precisa ser consolidado na prática quotidiana, 

conforme as respostas que nos foram facultadas: 

Talvez esteja se repetir mas para mim o único procedimento correto é a formação quer iniciar e 
continua, (EBF3) 

 
Há certos textos que aparecem, sensibilizam, educam as crianças, sentem-se motivadas, o 
governo preocupa-se com o nosso bem-estar. O professor deve formular perguntas consoante o 
nível da perceção da criança, (EBP4) 
 
No texto da Língua Portuguesa pode-se explorar a moral do texto para a educação, se for uma 
criança com deficiência visual, o professor é recomendado a abordar esse assunto, fazendo ver 
que, ter essa deficiência não significa não ser igual a nós, (EBF1) 
 
A abordagem do professor pode promover a inclusão, exclusão ou diferenciação porque há 
professores que gostam de rotular alunos. Se o professor tem essa cultura de rotular os alunos 
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vai promover a diferenciação mas se ele não fizer isso, não chamar os alunos de nomes, não os 
apelidar pelos seus defeitos e assumir como normais e exigir que os colegas respeitem, ai o 
professor estará a optar por uma estratégia, por via inclusiva, (EBF3) 
 
O uso das línguas locais é um procedimento, a forma como o professor de português arruma as 
crianças na sala. A criação de oportunidades de participação é uma forma inclusiva, (EBF3) 
 
o problema não esta nos programas, eles de facto são programas relativamente bons 
programas, plano curricular anterior tem como base as progressões por ciclos de aprendizagens, 
penso que os programas correspondem ao momento. Agora o problema é mesmo da 
operacionalização, como transformar os objectivos da aula em competências que se verifique no 
aluno, essa grande questão. O programa de ensino em termos de objectivos, conteúdos, 
competências básicas mesmo algumas sugestões metodológicas no seu conjunto é uma boa 
base para a gente operar para a pratica da inclusão, para o professor operar, agora a questão é 
essa temos dificuldades, quer dizer os colegas professores que servem o ensino básico acabam 
não conseguir operacionalizar efetivamente, (EBF2) 
 
Os objectivos, conteúdos, competências básicas mesmo algumas sugestões metodológicas no 
seu conjunto é uma boa base para a gente operar para a pratica da inclusão, para o professor 
operar, agora a questão é essa temos dificuldades, quer dizer os colegas professores que 
servem o ensino básico acabam não conseguir operacionalizar efetivamente isto, (EBF1) 
 
Assunto do tipo […] exemplos deste tipo […] falar-se mais sobre certas doenças que fazem com 
que aquele aluno é […] tem essa necessidade chega a precisar duma NEE, isto é, vai permitir 
com que o professor conheça melhor o aluno com quem está a trabalhar, (EBP2) 
 
[…] Acho que devia-se repisar mais nessa educação inclusiva, lá estudando na formação de 
professores para poder trabalhar com aquelas crianças com NEE. O professor devia sair de lá da 
formação já com as capacidades próprias para trabalhar com qualquer criança. 
EBP1: […] Não há problema porque aqui na escola não tem assim tanto essas crianças talvez 
existe um e outro nalgumas turmas mas não são muitos alunos, (EBP3) 
Dificuldades não faltam sempre porque, posso procurar uma determinada estratégia para aplicar 
e não dar certo, então tenho que procurar implementar outra, então são essas dificuldades de 
estratégias adequadas, (EBP2) 
Isso é comparado ao tratamento da leitura e escrita acaba sendo um problema por sua 
abordagem porque é tratado apenas com o professor de português, mas nós sabemos que o 
professor de geografia, de História, de Matemática antes de ser professores dessas disciplinas 
primeiro são de Português porque essa é a língua que usam para vincular o conhecimento, 
então se todos nós assumíssemos como professores de Português acredito que muita coisa 
seria superada, (EBF3) 
 
Para mim o que falta é modo de abordagem, quer dizer, há um modo de abordagem que pode 
ser muito fragmentado, pode ser parcelado, pode ser departamentalizado, as disciplinas desta 
área de abordagem todos nós estamos informado, os programas foram feitos de forma integrada 
mas a abordagem pode ser que não seja harmoniosa por exemplo se pensar num momento do 
curso em que todas as áreas disciplinares tenha um enfoque nesta questão e isso deverá 
terminar nas práticas pedagógicas, as aulas dadas nas escolas, quando eles chega o momento 
de lecionar algumas aulas, ensaiar-se por exemplo cada um ensaiar numa certa semana todos 
ensaiavam numa única linha da inclusão, então há várias estratégias que pode ser engendrada, 
linhas de inclusão, isso implica já um movimento global, (EBF2) 
A questão está ligada à formação acho que temos que mudar as estratégias, termos de 
formação como isto é, é um processo e também há um meio envolvente que envolve a escola, 
que envolve a família, então tudo acaba contribuindo para não preparação, se formos a ver 
também a nível da gestão das escolas pode ser que os gestores, os diretores não trabalham 
muito nisso, já não apoiam os professores, nesse aspeto exigem resultados. Um diretor, um 
pedagógico tem ter essa capacidade e mesmo deve acontecer nos serviços distritais, direção 
provincial e inspeção central quer dizer, é tanta coisa, (EBF2) 
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Os entrevistados confirmaram que o grande constrangimento da educação em 

Moçambique na promoção da escola inclusiva, não está na legislação nem em programas de 

ensino mais sim na formação dos professores uma vez que estes, terminado o curso para 

aqueles que têm a sorte de passar pelos Institutos de Formação de Professores, os únicos neste 

momento vocacionados para a preparação do professor do Ensino Básico, quer inicial ou 

contínua não estão à altura de transformar os objetivos da aula em competências no aluno, 

conforme reportam os entrevistados. 

 

Os IFP‟s ainda têm um défice sobre a inclusão porque os professores que estão a sair lá, ainda 
não tem aquelas competências que gostaríamos que tivesse, de modo a poder atender a toda 
criança que for apanhada na escola, mas as NEE estão sendo abordadas na cadeira de 
Psicopedagogia, há um capítulo para as NEE, lá no fim do capítulo, então quando, suponho que 
haja algum atraso no cumprimento do programa, a parte das NEE, está esquecida por duas 
razões: pelo facto de não se cumprir o programa e por outro, o professor “formador” não está 
preparado para abordagem, (EBT2) 
 
Sim a Psicopedagogia aborda essa questão, pode ser que ela não aprofunde tanto mas refere-se 
a um conteúdo que se chama NEE, o conteúdo é trabalhado com algum insuficiência pela 
Psicopedagogia nas três disciplinas, Educação Moral e Cívica, mas falta de facto o treinamento. 
Eu recordo-me ter tido essa matéria na Psicologia, agora chama-se Psicopedagogia, e foi quase a 
última matéria que o professor tratou. Sobre as crianças com NEE como é que o professor devia 
encarar e tentar procurar estratégias de enquadrar essas crianças, (EBP2) 
 
Sim. Eu acho que sim. Dizer que sim, devia-se tratar mais, é lógico que eu vi mas encarando 
com a realidade acredito que faltam mais informações e assuntos que deviam mesmo se tratar 
na formação para ajudar quando estiver na prática, e também dizer porque […] assunto do tipo 
[…] exemplos deste tipo […] falar-se mais sobre certas doenças no que fazem com que aquele 
aluno é […] tem essa necessidade chega a precisar duma NEE, isto é, vai permitir com que o 
professor conheça melhor o aluno com quem está a trabalhar, (EBF2) 
 
Estas questões, estes problemas de fala, um indivíduo como gago mas uma gaguez daquelas 
extrema por exemplo, um professor que descobre que falo quase que não fala é meio mudo com 
o trabalho com essa criança então essa é uma área que eu acho que merece quem 
operacionaliza a inclusão efetivamente não é o professor, não são as políticas, não é a Filosofia, 
as diretrizes quer dizer isto tudo chega na porta para ali na porta [risos] então o professor chega 
e entra e trabalha com a criança, isso não esta no mundo da instrumento adequado para ser 
operacionalizar ali. Vai permanecer projeto então é essa perceção que eu tenho, (EBF2) 
 
Às vezes têm falta de recursos, falta de recurso para melhor trabalhar com esses alunos. Estes 
alunos as vezes não chegam a ter um bom rendimento pedagógico, talvez por má preparação 
nas classes anteriores para mim seria essas dificuldades. 
EBP6: Primeiro a falta de capacitação e porque o processo de formação deveria ser contínua 
porque há certas coisas que na plenária ou seminário deveria debater e ultrapassar para mim 
seria capacitação e material, (EBF1) 
 
As dificuldades são enormes, são enormes as dificuldades, tendo como base que não tive 
nenhuma capacitação, eu precisava de uma capacitação, então só falando de dificuldades físicas 
[…] eu não sei se uma criança que tem problemas talvez problemas dos membros inferiores 
assim que não consegue o currículo o que é praticamente ter que dar é um improviso mas não 
aquilo que não esta programado, tenho muitas dificuldades de verdade por falta de 
conhecimento, sei muito bem que tenho que incluir, tenho que sensibilizar, tenho de trabalhar 
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com a criança, tenho que avaliar aquela criança mas quais são os métodos, dificuldades tenho, 
mas o importante é a capacitação de professores é necessário, (EPB4) 
 
Há lacunas grandes, primeiro em relação às crianças cegas, como ensinar as letras, as crianças 
surdas, os professores não têm preparação para isso, os institutos de formação de professores 
não tem essa preparação, como ensinar a leitura e a escrita iniciais às crianças surdas, às 
crianças cegas mesmo com deficiência mental embora as metodologias sejam as mesmas como 
mudar a atenção para que essa criança aprenda de acordo com o seu estágio, (EBT1) 

 

Os entrevistados apontam para este problema o facto de os próprios Institutos de 

Formação de Professores não estarem em condições quer em recursos humanos, quer em 

especialistas, para cada tipo de deficiência que as crianças eventualmente podem apresentar na 

sala de aula, quer ainda em recurso financeiros – infra - estruturas e equipamentos adequados 

para as aulas práticas dos futuros professores. 

[…] bom eu penso que sim […] penso que sim […] eu me refiro sobretudo no plano da aula da 
deficiência em termos de fala, da linguagem, os problemas da linguagem, o formando que 
sai daqui pode ser depois de algum tempo pode ser que ele detete uma deficiência visual com 
alguma facilidade com algum tempo de exercício, uma deficiência auditiva por exemplo, mas 
problemas que toca a fala, doenças da fala, normalmente nos programas oficiais a gente não 
abordamos com muita profundidade porque não há um trabalho, não há segurança em relação 
a esse aspeto, (EBF2) 
 
[…] O problema também, o problema de material, porque eu acho que, não há material próprio 
para os deficientes visuais, não tem nada nos centros de formação que os formandos devem 
usar. Principalmente os deficientes visuais, não têm nada mesmo. Agora mesmo para surdos-
mudos não há professores mesmo, por exemplo eu não tive essa disciplina porque essa 
parte de NEE, porque eu não tinha um professor capacitado para aquilo. Vinha no 
programa, eles não davam, deveria dar mas eles não davam porque não sabem. 
Devia existir nos IFP’s professores especializados, (EBT1) 
 
Hoje fala-se muito da UP como centro da promoção da educação de qualidade e promoção da 
educação para todos, tenta resolver esta questão, aquilo que são NEE mas isso não é suficiente 
é uma disciplina que eles têm, que tem 3 horas de tempo semanais e acabam nos meses de 
Agosto, Setembro e Outubro, só são três meses você acha que isso seria suficiente para formar 
a quem vai responder por necessidades das crianças surdas, necessidades da criança cega, 
necessidades da criança com atraso mental, necessidades da criança com síndroma de Dawn, 
não é possível, não é possível, então a escola inclusiva moçambicana procura a sua maneira, 
(EPF4)  
Há lacunas grandes, primeiro em relação às crianças cegas, como ensinar as letras, as 
crianças surdas, os professores não tem preparação para isso, os institutos de 
formação de professores não tem essa preparação, como ensinar a leitura e a escrita 
iniciais às crianças surdas, às crianças cegas mesmo com deficiência mental embora as 
metodologias sejam as mesmas como mudar a atenção para que essa criança aprenda de 
acordo com o seu estágio, (EBT1) 

 
Eu às vezes, é difícil sim trabalhar com esse grupo de crianças, porque às vezes trabalhar […] o 
tempo numa aula […] tem tantos encontros sei lá quanto, agora sendo para dividir a turma para 
dar trabalhos as crianças normais e corrigir dentro de 45 minutos […] dividir dar trabalho 
crianças normais e corrigir, as nossas turmas são numerosas, até que este ano temos sorte, 5ª 
classe temos turmas normais mas se for noutros anos que temos 50 e tal alunos dar trabalhos 
diversificados e corrigir, não tem sido fácil, temos enfrentado esses problemas, (EBP3) 
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Os conteúdos mais ou menos, talvez tinham que existir uma aula específica para capacitar 
professores sobre essa matéria ou uma disciplina com um professor formado para lidar porque 
há muitos casos, é possível numa sala encontrar 4 crianças, cada criança com sua deficiência e 
para o professor é difícil, é difícil mesmo. Tinha que existir nos IFP uma disciplina específica para 
esse tipo de formação, para dar detalhes mais, (EBP4) 
Cada deficiência é um caso, nos IFP deveria haver uma especialidade para as deficiências em 
especial para a deficiência visual porque existe material específico que um professor que tenha 
sido formado não é possível encarar, porque aquelas máquinas Braille […] deveria existir uma 
formação que esteja bem planificada pelo governo, (EBP5) 
 
Nos IMAP´s ou durante a formação mas não é duma forma abrangente mas fala-se, posso dizer 
que é informação que se dá para o professor no campo ou na realidade saber que na sala de 
aula há crianças normais e crianças portadoras de deficiência, mas se existisse uma formação 
especifica para certos professores para lidarem com estas crianças portadoras de deficiência 
seria muito bom, (EBP6) 
 

É um aspeto bastante importante que o entrevistado levantou, que a feita sobre relação 

o processo de ensino/aprendizagem, “a agenda política” e as “turmas numerosas”. Na 

maioria das vezes as escolas ficam paralisadas, simplesmente porque um membro do governo 

está em visita numa determinada localidade ou distrito, cumprindo com a sua agenda política. A 

escola pára – não há aulas. No calendário letivo não está prevista a paralisação das aulas pelas 

visitas dos membros do governo e não há como recuperar essas aulas. No fim, défice no 

cumprimento dos programas de ensino- consequência – maus resultados escolares. Em relação 

as turmas numerosas, está claro que é muito difícil dar assistência condigna a uma turma 

numerosa. 

 

Eu às vezes, é difícil sim trabalhar com esse grupo de crianças, porque ás vezes trabalhar […] o 
tempo numa aula […] tem tantos encontros sei lá quanto, agora sendo para dividir a turma para 
dar trabalhos às crianças normais e corrigir dentro de 45 minutos […] dividir dar trabalho 
crianças normais e corrigir, as nossas turmas são numerosas, até que este ano temos sorte, 5ª 
classe temos turmas normais mas se for noutros anos que temos 50 e tal alunos dar trabalhos 
diversificados e corrigir, não tem sido fácil, temos enfrentado esses problemas. (EBP3). 

 

 

Estratégias de Implementação 

 
Nesta subcategoria analisaremos as práticas pedagógicas dos professores na perspetiva 

da implementação da escola inclusiva, desde a planificação de aulas até à avaliação das 

aprendizagens, para compreender a relação pedagógica do professor com a diversidade de 

alunos na sua sala de aula bem como a contextualização curricular. Por outras palavras, 

esperamos identificar a forma como o professor organiza e dirige as situações de aprendizagem 

diante de centenas de rostos anónimos. 
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Planificação de Aula 

 
A planificação de aula é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos de organização e coordenação em função dos objetivos propostos como a 

adequação sua adequação no decorrer do processo de ensino. Portanto, a planificação é um 

instrumento essencial para o professor definir as estratégias de ensino de acordo com o objetivo 

que se pretende atingir na aula. Este plano deve ser criteriosamente adequado às diferentes 

turmas, havendo necessidade de flexibilização caso se mostre pertinente. Lamentavelmente, 

apesar de se saber a sua grande importância no ensino, muitos professores continuam a 

apresentar-se nas salas de aulas sem planos, optando, deste modo, por aulas improvisadas, o 

que é extremamente prejudicial no ambiente de sala de aula e muito em particular para os 

alunos, porque muitas das vezes, as actividades são desenvolvidas de forma desorganizada, não 

havendo assim, compatibilidade com o tempo disponível. 

Na planificação de aulas há que ter em conta alguns critérios a observar para que ela 

atinja os objetivos para os quais foi concebida: 

 Clareza e objetividade; 

 Flexibilização do plano sempre que se mostre necessário; 

 O material didático a usar para evitar aulas expositivas; 

 Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre os conteúdos abordados;  

 Articulação entre a teoria e a prática; 

 Utilização de técnicas/estratégias diversificadas inovadoras e que auxiliem no 

processo de ensino/aprendizagem; 

 Sistematização das actividades de acordo com o tempo; 

 Planificação de aula de acordo com a realidade sociocultural dos alunos. 

Portanto, um plano de aula deve conter a utilização do material didático (filmes, mapas, 

poemas, músicas, computadores, jogos, aulas práticas, actividades dinâmicas, etc… que 

contribuam para satisfazer e estimular todos os alunos de acordo com os tipos de inteligências, 

tornando, desta feita, os conteúdos mais agradáveis e compreensivos.  
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No concernente ao plano de aula, os entrevistados mostraram-se divergentes na forma 

como planificam as aulas tendo em conta a diversidade dos alunos nas suas turmas, como se 

pode notar nas respostas dadas: 

 

O que planifico é o que vou tentar dar, tenho que tentar dar, tenho que fazer tudo por tudo para 
o que planifiquei nessa classe, neste dia, caso em que não conseguir, quando encontrar 
dificuldades dentro da realidade, por exemplo vejo que as crianças não estão a entender nada, 
tenho que tentar voltar para trás para a conseguir, (EBP3) 
 
O plano deve ser flexível, depois depende das situações em que o professor, tal momento se 
encontrar. Tem momento que até chega seguir o plano da forma como traçamos, tem momento 
que é necessário mudar então isso não posso dizer que eu faço isto, mas procuro sempre olhar, 
fazer aquilo que planifiquei, se for possível aplico o que planifiquei se não for possível mudo de 
estratégias, (EBP2) 
 
Durante a planificação os objectivos traçados que eu selecionei são os mesmos para todos os 
alunos, o que eu tenho que fazer são as estratégias que devo usar para tratar aquelas crianças 
com problemas e aquelas crianças que não tem problemas e ver no fim da aula ambas crianças 
acataram a matéria ou não, (EBP1) 
 
Antes da aula em todas as disciplinas eu coloco o diálogo à disposição de todos, eu provoco o 
diálogo sobre a disciplina que vamos tratar e ali […] tenho que deixar as crianças responder 
livremente. Prestar atenção nas respostas, das crianças que sabem, e daquelas que não tem 
capacidade de responder, (EBP4) 

 

No ato da planificação de aula, os professores devia tornar a aula mais dinâmica e 

interativa tendo como ponto de partida as características do ambiente vivido na sala de aula. Os 

planos acerca do uso do tempo, do espaço e dos materiais devem ser ajustados às 

circunstâncias específicas, dando possibilidade de todas as crianças participarem ativamente no 

seu processo de desenvolvimento global. A planificação de aula pressupõe prever conteúdos, 

atividades, estratégias a usar na mediação do processo de ensino/aprendizagem. Ela reflete 

incertezas da vida na turma, desde os comportamentos imprevisíveis, reações boas e/ou 

agressivas dos alunos, compreensão e/ou dificuldades de aprendizagem, é um mundo que se 

caracteriza por humores diferenciados, cheio de tensões, uma verdadeira “guerra na sala de 

aula”. Para tal, é indispensável que o professor estruture a sua aula de modo a que os alunos 

saibam sempre o que fazer, como e quando fazer uma determinada atividade, valorizando os 

objetivos escolares que se pretendem atingir; olhando sempre para aquilo que constitui 

dificuldade para o aluno. Para que o professor consiga, de fato, que todos os alunos estejam 

ocupados, é essencial partilhar com eles algumas formas de organização e gestão do tempo, 

para que estes saibam o que têm e o que podem fazer diariamente. O que implica que o tempo 

seja gerido e organizado em conjunto pelo professor e pelos alunos. 
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Na sequência da análise das estratégias de implementação, em seguida veremos como 

os nossos entrevistados selecionam os conteúdos a dar nas suas práticas quotidianas. 

 

 

Seleção dos Conteúdos: 
 

Na planificação de aula, os professores sempre se debatem com questões do tipo: O 

que ensinar? O que estamos a ensinar? Surgem dúvidas em relação aos conteúdos a selecionar 

para a compreensão e o entendimento de determinado assunto que precisam ensinar - Qual é a 

relevância social desse conteúdo? Que conteúdo pode possibilitar a interdisciplinaridade na área 

do conhecimento científico? Que conteúdo é de fato significativo para os meus alunos? 

Com estas indagações precisamos de parar e refletir sobre o que está sendo ensinado 

para quais alunos e o que de fato está a surtir efeito na aprendizagem dos alunos. Só assim 

conseguiremos entender a relação do que o professor ensina e do que o aluno precisa ou deseja 

aprender. 

Nesta contradição pedagógica ou relação antagónica, é importante lembrar que o aluno 

também tem as suas expetativas quanto à sua escolarização. O aluno precisa saber o que vai 

aprender; o que precisa aprender; o que vai servir para ele. A escola como um espaço de 

ensino/aprendizagem deve ter o compromisso não só de ampliar o acesso, mas também de 

viabilizar a construção de conhecimento científico, suficiente para o fortalecimento da cidadania 

e para a vida e o mundo do trabalho. 

Numa escola democrática, onde prepondera a transparência dos direitos e deveres de 

todos, aos alunos é-lhes explicados o que precisam saber e entender, o que precisam aprender. 

Há uma clarificação das modalidades de avaliação e também são dados a conhecer a proposta 

pedagógica da escola; o trabalho do professor e o aluno participa como protagonista do processo 

de ensino/aprendizagem, numa interface aberta, mas também com o devido respeito. 

Desta forma, o professor fica mais seguro para diagnosticar e saber como está a sua 

turma, estabelecendo uma relação amigável e de confiança com seus os alunos, oportunizando 

a participação de todos nas discussões sobre os temas, conteúdos que estudarão ao longo do 

ano. 

O professor ao selecionar os conteúdos e os procedimentos metodológicos de ensino, 

deve ter em conta a sua relevância para os alunos, as suas escolhas devem fundamentar-se no 

contexto bem próximo da realidade vivenciada pela turma.   
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Eis o que dizem os entrevistados sobre o assunto em análise: 

 

Os conteúdos são selecionados durante a planificação, nós como planificamos em conjunto 
planificamos os conteúdos de toda a semana, por exemplo temos feitos quase nessa semana, 
tiramos aqueles conteúdos que estão naquela planificação semanal mais, aí, temos que estudar 
se há problemas e procurarmos sabermos em conjunto procurarmos estudar ou ver como dar 
esse conteúdo, seja fácil para todos, porque em conjunto se há um conteúdo difícil temos que 
encontrar como será a boa maneira de dar essa aula, mudar esse conteúdo, nem é mudar mas 
arranjar outra forma de dar esse conteúdo. EBP3: 
Os conteúdos são selecionados durante a planificação semanal em conjunto. As actividades são 
diversificadas, nós temos que ter actividades para aquelas crianças normais e atividades para 
crianças com NEE (idem)  
 
Algumas unidades os conteúdos prestam-se para o tratamento desta questão por exemplo a 
unidade temática sociedade, a unidade temática família prestam-se muito bem para abordagem 
desta questão da inclusão para além de que existem os chamados temas transversais, então o 
professor é encorajado ou orientado no sentido de puxar os aspetos sociais, aspetos do 
quotidiano e que sirvam para preparar as crianças como adultos do amanhã, alias há uma área 
que se chama moral cívica virado para a educação de valores, (EBF2). 
 

Para tal, é necessário que o professor explore os saberes que os alunos já possuem de 

modo que estes possam servir de referencial para a seleção dos conteúdos relevantes. É 

imperioso também, questionar os conteúdos necessários para ampliar a compreensão do 

mundo; que conceitos a ensinar nas respetivas áreas disciplinares sejam contextualizados numa 

lógica da construção de conhecimentos que sirvam para a vida dos alunos. Esta discussão vai 

propiciar ao professor a clareza e o entendimento para selecionar os conteúdos que possam ser 

socialmente relevantes e que sejam também amplos quanto ao aspeto global, valorizando 

também o regional e local, respeitando a complexidade do mundo contemporâneo, a diferença, 

as exigências da sociedade, das novas tecnologias sempre numa perspetiva da construção de 

conhecimento para a inserção da criança na vida adulta.  

Em seguida vamos relacionar o discurso dos entrevistados no que toca à seleção dos objectivos 

da aula. 

 

Seleção dos Objetivos da Aula 
 

Tal como os outros elementos do plano, os objetivos constituem as metas e o caminho 

que o professor deve trilhar para alcançar os fins do processo de ensino/aprendizagem. Os 

objetivos da aula têm uma relação estreita com os conteúdos, as estratégias, bem como o 

material didático a usar na aula. Neste sentido devem ser selecionados em função dos 

conteúdos previamente selecionados. Eles constituem os propósitos/finalidades de uma aula.  
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Um dos fatores importantes para o sucesso no ensinar prende-se com fato de o 

professor estabelecer com clareza e precisão os objetivos de seu ensino, como também é salutar 

a sua perfeita definição e ampliar a divulgação para o quadro discente, em vários momentos da 

aula, ou seja, o professor deve explicar o objetivo, da aula no início da aula e repeti-lo sempre 

que se mostrar necessário ao longo da aula, do modo que os alunos possam perceber e 

aprimorar a condução do ensino em cada aula. 

A definição clara e precisão dos objetivos do ensino preparam também o processo de 

avaliação das aprendizagens. Ensinar implica uma intencionalidade. Não existe ensino neutro 

sem objetivos. Ensinar o quê? Tem a ver com os conteúdos a ministrar. Ensinar para quê? Tem a 

ver com os objetivos, intencionalidade e criticidade a alcançar no fim da aula. Quem ensina sabe 

estabelecer as metas do seu ensino, a partir do plano de aula. A seleção dos objetivos serve para 

orientar o professor quanto à seleção dos conteúdos, na escolha de estratégias de ensino e a 

elaboração de instrumentos de avaliação das aprendizagens.  

Vamos em seguida acompanhar o testemunho dos entrevistados: 

 

Os objectivos são para todos os alunos […] os alunos no fim da aula, deve ser capazes de 
entender a matéria, os objectivos são para todos. As estratégias já aplicam duma maneira 
diferente a quem precisa de mais atenção e tem aquelas crianças que precisam de mais 
atenção. As actividades são as mesmas só que as estratégias passam a ser diferentes. 
EBP1:Quando seleciono os objectivos, os objectivos é para todos, tenho que selecionar a contar 
que quer dizer dividir uma parte para aquelas com NEE e uma parte para com aqueles normais 
quando estiver a planificar os objectivos são os mesmos, (EBP2) 

 

Portanto, o uso crítico e criativo da taxonomia dos objetivos educacionais de Benjamin 

Bloom e dos seus revisores não é apenas necessário como também indispensável para uma 

prática docente critica e contextualizada com os desafios da sociedade pós-moderna.  

Os métodos de ensino não são um fim, mas um meio pelo qual o professor logra 

alcançar os objetivos estabelecidos. O método, entretanto, por mais eficiente que possa parecer 

não é mais importante do que o aluno. Ele deve ser empregado levando-se em consideração os 

paradigmas socioculturais e educacionais, os objetivos de ensino, a natureza do conteúdo, os 

níveis dos alunos, a natureza da aprendizagem, a realidade sociocultural dos alunos, da escola e 

da comunidade em que estão adaptados. No uso dos métodos de ensino é impensável que o 

professor conheça satisfatoriamente os conceitos teóricos que sustentam a metodologia 

empregada. Portanto, o melhor método de ensino sempre estará relacionado com esses 

conceitos e ao seu contexto fundante, bem como a relação dialítica -didática entre o professor e 

do aluno. 
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Seleção das Atividades da Aula 
 

Todo o processo de ensino/aprendizagem passa por uma boa planificação, seleção das 

actividades e sua monitoria durante a implementação. Trabalhando com turmas numerosas e 

diversificadas torna-se ainda importante a adequação das atividades de acordo com os níveis e 

estilos de aprendizagem dos alunos. Infelizmente esta maneira de pensar ainda não é 

compartilhada pela maioria dos professores entrevistados:  

 
Tem sido sempre as mesmas mas há momento que chego a não ser porque como nós sabemos 
que as aulas são complementares, depende uma da outra, então tem dias que posso estar 
planificado um certo tema e durante a revisão da outra aula, vejo que aquele, alguma coisa 
faltou prefiro repisar naquela matéria, (EBP1) 
 
Actividades de natureza lúdica, quando estamos a trabalhar em conteúdo de compra e venda 
nós podemos propor uma pequena dramatização, um compra e outro vende, isso pode incluir 
um nosso aluno com problema de deficiência assim vamos ganhar o nosso aluno, afinal nas 
relações do dia-a-dia ele também pode participar e quando ele faz isso a partir da sala de aula, 
onde normalmente reside os maiores medos, medo de errar, medo do professor, medo de 
colegas, essas coisas todas, se começa na sala aula lá fora transfere, sobretudo, este deficiente 
pode ser que seja a única arma, por isso que os alunos com deficiência, nos apercebemos 
quando estão na sala de aula, são muito mais responsáveis, muito aplicados e precisam mesmo 
de acompanhamento, (EBF2) 

 

A sala de aula deve proporcionar o acesso a múltiplas oportunidades para a troca verbal 

entre os alunos e o professor, mobilizando desta maneira as experiências anteriores e 

enriquecendo o seu desenvolvimento e o seu próprio processo de aprendizagem. Este tipo de 

pedagogia visa essencialmente promover a auto aprendizagem, tornando o aluno autor do seu 

processo de crescimento intelectual e socio-afetivo. 

- 

 

Material Didático 

 
O material didático reveste-se de uma grande importância no processo de 

ensino/aprendizagem, na medida em que constitui-se como mediador entre o professor, alunos 

e o conhecimento a ser ensinado e aprendido. O material didático é fundamental na assimilação 

das matérias independentemente da idade e do conteúdo a ser abordado. O material didático é 

um meio estimulante no ensino que auxilia o aluno na realização de atividades desafiadoras, 

desenvolvendo deste modo o raciocínio, a criatividade e o espírito de pesquisa no aluno. Todavia, 

são poucos professores que valorizam e planeiam a suas aulas com apoio de material didático, 
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tornando o ensino monótono, obrigado o aluno a memorizar as matérias. Os entrevistados neste 

aspeto responderam nos seguintes termos:  

 
Nas suas aulas que tipo de material didático tem usado? 
Nas aulas de Português por exemplo quando se trata de interpretação de leitura depende do 
conteúdo do texto. A festa da colheita por exemplo, então eu posso usar alguns produtos como o 
milho, posso trazer um milho, posso trazer uns três ou quatro graus de amendoim, posso trazer 
alguns graus de feijão, então eu falo quando se trata da festa da colheita trata-se desses 
produtos assim trazendo o material de casa, porque há outras crianças que só ouve e não 
sabem o que é isso, (EBP5) 
Quando se trata de Ciências naturais pode ser um tema que fala da água aquela coisa de 
filtração, costuma trazer a própria água mostrar no concreto como é que se faz, (idem) 
 
Nas aulas de Português por exemplo quando se trata de estando a ver por exemplo estamos a 
estudar […] quando se trata de estudo de interpretação de leitura depende do conteúdo do texto 
que fala da festa da colheita por exemplo, então alia festa da colheita é um […] ali eu posso usar 
alguns produtos como o milho, posso trazer um milho, posso trazer uns três ou quatro grãos de 
amendoim, posso trazer alguns grãos de feijão, então eu falo quando se trata da festa da 
colheita trata-se desses produtos assim trazendo o material de casa, porque á outras crianças 
que só ouve e não sabem o que é isso ai, (EBP1) 
Quando se trata de Ciências naturais pode ser um tema que fala da água aquela coisa de 
filtração aquela coisa que se costuma trazer a própria agua mostrar a no concreto como é que 
se faz, (idem) 

 

O material didático tem uma estreita ligação entre o conhecimento teórico e prático. 

Serve de elo de ligação na transferência de saberes teóricos para a prática quotidiana. Facilita a 

compreensão dos alunos, a codificação das imagens representativas e relacioná-las com as suas 

vivências. Mobiliza os professores a atuar como pesquisadores da sua práxis, identificando na 

sua atividade profissional, possibilidades e limites que lhes permitem compreender melhor e 

promover um processo ensino/aprendizagem mais significativa junto dos seus alunos. 

Seria desejável e gratificante para o processo de ensino/aprendizagem se todos os 

professores, todas as salas de aulas e todas as aulas fossem repletos de material didático 

significativo, que corresponde à diversidade do público escolar e que seja utilizada de forma 

racional. Tornaria as escolas um verdadeiro espaço de aprendizagem, um laboratório de 

aquisição de conhecimentos científicos, técnicos- profissionais. Não somente para os alunos 

como centro de atenção de todo o processo educativo mas também ao corpo docente, uma vez 

que contribuiria como uma formação contínua dos professores e influenciaria significativamente 

nas suas práticas pedagógicas. Em seguida vamos acompanhar como é dada a aula no âmbito 

da inclusão de acordo com os nossos entrevistados. 
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Lecionação 

 
Ensinar antes de tudo é um ato mais reflexivo do que metódico. Um processo repleto de 

serpenteados, de desvios e ruturas. O método dirige a aprendizagem por caminhos firmes, mas 

palmilhados. A execução da aula é um dos momentos mais importante no 

ensino/aprendizagem, onde o professor deve procurar metodologias e estratégias apropriadas 

que se tornem facilitadores de novas aquisições, aproximadas das estratégias de aprendizagem 

de cada aluno, pois o aluno aprende de acordo com determinado conhecimento, de acordo com 

as suas próprias características que provêm do seu próprio saber, dos seus hábitos de pensar e 

agir. Na consulta que fizemos sobre as técnicas que os professores usam no seu dia-a-dia na 

mediação dos conteúdos programáticos, responderam nos seguintes termos:  

 

Quando falamos da escola inclusiva temos que olhar para a educação na diversidade. EBF3: os 
formandos são munidos de técnicas para identificação das patologias, mas só depois 
confirmação de uma unidade hospitalar o professor pode dizer este tem problemas tem este ou 
aquele problema, não por sua imaginação própria, (EBF4) 
 
Dizer que eles tem estratégias em termos de formação eles tem mas o campo prático eu não 
posso por a mão no fogo porque mesmo tirando a questão das NEE só a abordagem das 
matérias que eles aqui, muitos quando chegam na escola apanham um certa forma de ser, de 
estar e muitas vezes não coaduna com os princípios que eles aprenderam aqui, juntam-se às 
vezes, abandonam os nossos princípios e enquadram-se naquela cultura e tem perturbado o 
cumprimento daquilo que são as orientações, (EBF2) 
 
Quando tem a sorte de calhar com um bom professor que compreende, que sabe dar devido 
tratamento ele continua a progredir-se mas se tiver o azar de encontrar um professor não 
preparado eles acabam desistindo, então isso depende dos casos, há casos em que os alunos 
ficam marginalizados, mas há casos em que muito pelo contrário tem uma atenção especial no 
sentido positivo. Mas eles tem aqui essa cadeira de psicopedagogia em que aprende a identificar 
NEE de como trabalhar com cada tipo de NEE mas o comportamento no terreno não estou certo 
que efetivamente como eles aqui aprenderam (EBF3)  
 
Que estratégias usar para fazer com que o aluno aprenda, não aprendem todos da mesma 
maneira, o alcance dos objectivos de ensino pode ser feito de maneira diferente mas 
infelizmente os nossos professores não sabem como fazer, o mesmo objetivo como pode ser 
atingido com crianças com deferentes níveis, ritmos de aprendizagem, infelizmente ainda não 
conseguimos chegar a esse nível, a esse estágio, (EB2T) 
Durante a aula recolho todas as crianças com NEE, deixa-las em frente e prestar maior atenção 
nelas. Depois da aula, são as primeiras a serem avaliadas para saber em que estágio estão, 
(EBP1) 
 
Para ganhar essas crianças na 6ª feira, eu recuava, ensina coisas da 2ª, 3ª ou mesmo da 
1ªclasse é ai onde havia diversidade dos conteúdos na mesma classe. Na minha turma todos 
lêem: 

b) Como materializa as estratégias selecionadas durante a planificação? 
Depende da compreensão porque às vezes posso planificar uma aula, então há um caminho que 
vou usar e que planifiquei quando uso aquele caminho vejo que não estão a perceber, tenho que 
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adotar outro sistema porque às vezes acontece não atingir os objectivos mas isso é raro depende 
da matéria, (EBP5) 
Não tem que ser necessariamente aquelas actividades planificadas. Usando o material didático. 
Eu consigo ver que atingi os objectivos quando faço uma pergunta nesse caso quando dou 
actividades e a maior parte das crianças acertam aquele trabalho ai sim porque às vezes não é 
fácil toda turma acertar mas o que é positivo tem que ser a maioria (idem) 
Os objectivos são observados através de perguntas orais ou escrita mas individuais, (EBP1) 
 
Isso já depende dos problemas de cada criança, se for umas crianças com dificuldades auditivas 
porque nunca trabalhei bem com essas crianças mesmo […] é preciso muita atenção, com 
problemas mentais, mentais leve, nós temos que ter muita atenção com ela, ao dar a minha 
avaliação pode ser oral, posso sentar com elas assim conversar enquanto faço algumas 
perguntas, ela responder dentro duma conversa, parecer estarmos a brincar, quando eu sei que 
estou avaliar porque algumas crianças são agitadas, (EBP3) 
 
Para mim, eu tenho feito o seguinte: Para elas, não se sentirem excluídas, discriminadas na 
avaliação, falamos daquela avaliação quando pergunta […] eu continuo fazer a mesma avaliação, 
que tenho feito é procurar ver muito mas aquela criança que tem essas NEE, procurar explicar 
certas coisas talvez no tal momento a criança não se esqueceu, não percebeu, […] procurar 
entender mais até ela conseguir escrever, (EBP2). 
Formar professores. As universidades é que devem dar remédio, tem fazer isso, aliando as 
questões teóricas e da prática docente e ver na sala como trabalhar. Como e o professor apoia o 
aluno, que atividades o professor dá aos alunos com dificuldades, como é que orienta todos os 
alunos e o que faz para cada aluno, acredito que os professores fazem alguma coisa, eles fazem 
mas sim empiricamente, não sabem qual é o alcance daquilo que eles fazem, então por não 
saberem qual é o alcance daquilo que fazem, esses erros de algum momento podem estar a 
prejudicar a aprendizagem, (EBP6). 
 

A pedagogia diferenciada prossupõe, uma partilha do poder com o aluno, havendo, uma 

negociação acerca do tempo e das actividades que poderão ser realizadas de acordo com os 

interesses e características individuais. Para que os alunos possam trabalhar de uma forma 

autónoma, é essencial que exista uma diversidade de materiais que permitam ao professor dar 

apoio aqueles que mais necessitam. 

 

Método de elaboração conjunta, trabalho independente dos alunos, pode formar um par ou um 
trio, formar um par é uma técnica do trabalho em grupo, se ele formar um par pode dividir 
com um indivíduo considerado normal com um indivíduo deficiente, diria que o deficiente se 
sente puxado, (EBF2). 
Não usar apenas a linguagem quer dizer que, usar a mímica, os gestos para poder levar a 
todos dependendo das condições que estejam. Agora essas actividades precisam mais de 
cientificidade, mais sistematização porque não há nada neste momento que controlo a sua 
efetivação, cognição efetiva, (EBF3). 
 
Existe uma diferenciação positiva, como posso dizer, por exemplo, o professo é orientado a 
dizer aos alunos com dificuldades de audição para sentar a frente, não está permitido que 
fiquem atrás, esta excluído de ficar atrás mas no sentido positivo para ele facilitar ouvir. Os 
alunos com problemas de visão que cheguem à a frente para facilitar ou poder coordenar, 
então existem essas estratégias em termos de organização por exemplo na sala o professor na 
sua abordagem dos conteúdos como nós dissemos não usa apenas a linguagem quer dizer 
que usa a mímica, usa a própria língua, dizer, usa gestos e isso para poder levar a todos 
dependendo das condições que estejam. Agora essas actividades precisam mais de 
cientificidade mas sistematização porque não há nada neste momento que controlo a sua 

efetivação, cognição efetiva, (EBF3). 
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há problemas ao nível da formação dos professores. Porque os professores não estão em 
condições de lidar com as diferentes patologias até quando tem dificuldades na aprendizagem, 
o professor quando se vêm incapacitado acaba já acusando a criança dizendo que aquela 
criança tem problemas, todas crianças entenderam (risos) mas aquela não, então quando o 
professor se mostra impotente face às dificuldades do aluno até recorre a essa incapacidade 
pode a criança não aprender, então, dizer que todas não porque as outras que são levadas 
mas por maus tratos acabam saindo, (EBF3).    
 
Bom se for a falar de métodos pedagógicos que ele pode apostar mais no método de 
elaboração conjunta, trabalho independente dos alunos, pode formar um par ou um trio na 
esperança de que mas se ele formar um par que é uma técnica do trabalho em grupo, se ele 
formar um par pode dividir com um indivíduo considerado normal com um indivíduo deficiente, 
diria que o deficiente se sente puxado, (EBF2). 
Não. As estratégias não são as mesmas, tenho que adotar umas estratégias para aquelas com 
NEE e aquelas normais, (EBP1). 
 
Eu dentro da minha aula, tenho que me dar tempo, dividir quase a minha aula, ao planificar, 
tenho que dividir, saber que estas actividades são para aquelas crianças normais, mas do 
outro lado tenho de ter actividades daquelas crianças com NEE para me dar tempo de 
trabalhar com aquelas crianças, se é leitura tenho que dar tempo de ler mesmo para aquelas 
poderem entender, se for para apontar se for actividades visuais tenho estar sempre com elas 
ou escrever o próprio texto no quadro para elas poderem ver as letras bem visíveis com letras 
bem grandes para elas poderem ver, vou lendo enquanto dei um trabalho aquelas crianças, 
(EBP3). 

 

 
 
 

Avaliação das Aprendizagens 
 

Uma das grandes dificuldades encontradas atualmente no campo educacional é a 

capacidade de avaliar.  

A diversidade dos alunos do ponto de vista etário, cultural e social, que frequentam 

atualmente a escola, pode ser encarada como um contributo para a construção de uma 

sociedade plural e tolerante na qual todos os intervenientes têm um papel importante a 

desempenhar. No contexto desta diversidade, a avaliação enquanto parte integrante do processo 

de ensino/aprendizagem constitui um instrumento regulador das aprendizagens e orientador do 

percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos ao longo do 

ensino. Avaliação das aprendizagens adquire um papel central nas tarefas do professor, pois, é 

um processo que permite aos professores a recolher sistemática de informações para a 

retroalimentação do processo de ensino/aprendizagem ajudando assim os alunos a desenvolver 

as competências necessárias e a promoção da qualidade das aprendizagens.   

 
Olha esse é um outro problema que nós temos, acho que acompanhou as polémicas das 
passagens automáticas. Ai nas passagens automáticas por mais que esteja mais explícita esta 
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questão da avaliação, não está virada para crianças com NEE, pois são elas as vítimas, 
isto porque os professores não conhecem as estratégias. Que estratégias a usar para fazer 
com que o aluno aprenda, não aprendem todos da mesma maneira, o alcance os objetivos de 
ensino pode ser feito de maneira diferente mas infelizmente os nossos professores não sabem 
como fazer, o mesmo objetivo como pode ser atingido com crianças com diferentes níveis, 
ritmos de aprendizagem, infelizmente ainda não conseguimos chegar a esse nível, a esse 
estágio, (EBT2). 
 
É durante a avaliação depende da avaliação há ACS escrita e orais quando se trata de ACS 
escrita por exemplo as perguntas são as mesmas não tem perguntas específicas para 
crianças com NEE e perguntas específicas para outras normas, quase são as mesmas 
perguntas. O tratamento é o mesmo, (EBP1). 
 
Para mim, eu tenho feito o seguinte: Para elas, não se sentirem excluídas, discriminadas na 
avaliação, falamos daquela avaliação quando pergunta […] eu continuo fazer a mesma 
avaliação, que tenho feito é procurar ver muito mas aquela criança que tem essas NEE, 
procurar explicar certas coisas talvez no tal momento a criança não se esqueceu, não 
percebeu, […] procurar entender mais até ela conseguir escrever, (EBP2). 

 

Tive um ano uma criança que brincava muito, dava exercícios, se for uma avaliação, sabia um 
pouco ler mas desprezava, não fazia nada mesmo, não respondia por isso é que tive essa ideia, 
fazer perguntas, assim respondia, dando exercícios a ela não respondia, (EBP3). 

 
 
 

Aprendizagens Diferenciadoras 
 

Relativamente ao conceito de diferenciação, hoje tem sido alvo de inúmeros equívocos, 

como já foi referido no capitulo anterior, sobre a Diferenciação Pedagógica. Importa clarificar o 

que estamos a dizer quando falamos de diferenciação, porquê? Como diferenciamos o ensino? A 

quem se destina a diferenciação? 

Hoje é consensual que todos são diferentes, ou melhor, têm relações diferentes com o 

saber, interesses diversos, estratégias, ritmos e estilos próprios de aprendizagem.  

Quando se fala em diferenciação na sala de aula, olha-se mais para as condições 

organizativas da gestão flexível do currículo, no concernente à distribuição do serviço docente, 

quer dizer a continuidade da relação pedagógica como regra no ciclo; a formação de turma 

respeitando a heterogeneidade em termos etários, académicos, psicológicos; a estrutura flexível 

da gestão do tempo escolar; a organização e regras de utilização dos espaços, equipamento, 

materiais didáticos e outros recursos educativos; o funcionamento e a regulamentação do 

acesso aos serviços de apoio à ação pedagógica: reprografias, centro de recursos, bibliotecas, 

(Diogo & Vilar 1999). 

Das respostas dadas pelos participantes na pesquisa ficou claro que o termo 

“diferenciação” é interpretado de diversas maneiras: 
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A diferenciação [….] não estou a ver nada disto aqui, mais sim para incluir mas não tenho base 
mas sei que existe mas não, não existe, (EBP4) 
Que promove a inclusão. A diferenciação como tal não prefiro falar mas inclusão de facto 
existe documentos até o próprio Ministério de educação tem promovido vários seminários que 
versam sobre essa matéria de inclusão e recomenda muito que de facto se pratique mais a 
inclusão. (EBF1). 
 
Eu volto a realçar, de diferenciação não prefiro muito falar, mas de inclusão como tal, 
então perguntava quê? (idem) 
 É que eu entendo que se usarmos o termo diferenciação já estaremos a entregar na 
exclusão então de facto quer dizer, primeiro esse princípio de enquadra-las naquela turma 
“normal” já é uma inclusão, segundo a própria criança não sente que há um ensino 
individualizado, (idem) 
 
Existe uma diferenciação positiva, como posso dizer por exemplo o professor é orientado a dizer 
aos alunos com dificuldades de audição para sentar a frente, não está permitido que fiquem 
atrás, esta excluído de ficar atrás mas no sentido positivo para ele facilitar ouvir. Os alunos com 
problemas de visão que cheguem as a frente para facilitar ou poder coordenar, então existem 
essas estratégias em termos de organização por exemplo na sala o professor na sua abordagem 
dos conteúdos, como nós dissemos, não usa apenas à linguagem quer dizer que usa a mímica, 
usa a própria língua dizer usa gestos e isso para poder levar a todos dependendo das condições 
que estejam. Agora essas actividades precisam mais de cientificidade mais sistematização 
porque não há nada neste momento que controlo: a sua efetivação, cognição efetiva, (EBF3). 
Não entendi. Eu acho que o professor ou eu que sou professora contando algumas histórias, 
(EBP1). 
 

Como se pode depreender, o termo diferenciação é algo complexo para os nossos 

entrevistados, interpretando-o de forma diferente e outros não imaginam, sequer, o significado 

da palavra. Para nós a gestão currículo está dependente da possibilidade de acesso a um maior 

conhecimento dos antecedentes escolares dos alunos, da possibilidade de uma efetiva 

colaboração entre os professores dos mesmos alunos, para assegurar a coordenação do 

processo de aprendizagem dos alunos, a articulação horizontal dos conteúdos do ensino e 

garantir a harmonização das práticas e de socialização comportamental e nos valores da 

possibilidade de flexibilizar os horários das turmas tendo em conta que a gestão do currículo só 

será flexível se for ajustada à situação particular dos diversos grupos de alunos. A diferenciação 

dos tempos destinados a uma dada área ou disciplina, é uma das componentes essenciais. 

 

A gestão flexível do currículo pode permitir uma resposta positiva aos problemas que 

enfermam o sistema educativo em geral. O grande desafio que nos é colocado atualmente é o 

de deixarmos de estar tão preocupados em ensinar mas sim, e pelo contrário, preocuparmos – 

nos em criar condições afetivas para que os alunos aprendam. Esta deslocação do enfoque do 

ensino para a aprendizagem dos alunos, implica naturalmente a aplicação de estratégias 

diferenciadoras, percebendo os diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno e atuando 

segundo eles. 
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Na escola, a diversidade dos alunos apela olhares, cada vez mais atentos e críticos dos 

professores, de modo a poderem fundamentar em bases consistentes, justas, equitativas o seu 

desempenho. Saber quem são – cultural, ética e socialmente – em cada classe, em cada turma, 

os seus alunos e saber como organizar o processo de ensino para que todos realizem 

aprendizagens de qualidade, em igualdade de circunstância, constituem exigências de relevância 

para a qualidade do desempenho dos professores.  

 

 

Resultados da Observação de Aula 

 
Conforme nos propusemos no capítulo das metodologias para a recolha de dados 

trabalhar com as técnicas de entrevistas, análise documental e a observação de aulas; esta 

representa a última etapa de análise de dados. Queremos confrontar os discursos dos 

entrevistados, a legislação e as práticas pedagógicas dos professores. Para tal começaremos por 

ouvir os teóricos no que diz respeito ao conceito da observação de aula. 

A nossa observação de aula foi realizada nas mesmas escolas onde efetuamos as 

entrevistas. Trabalhamos com os mesmos professores entrevistados. O nosso principal, objetivo 

era estabelecer uma relação de discursos dados na entrevista e aquilo que constitui efetivamente 

a prática pedagógica dos professores. Neste sentido observamos seis aulas duplas de Português 

(5ªclasse) a seis professores do 2º ciclo do Ensino Básico. Iniciaremos esta etapa dando o ponto 

de situação geral das constatações comuns observadas na sala dos nossos assistidos. 

 

 

Caraterísticas dos Observados 

 
Iniciaremos a nova viagem evidenciando os aspetos comuns que caracterizam os nossos 

observados: 

 Todos os professores tem uma formação psicopedagógica dada pelos atuais 

Institutos de Formação de Professores; 

 Todos os professores lecionam duas turmas nas suas escolas, 

 Todos os professores lecionam há mais de cincos anos; 

 Todos os professores trabalham na zona rural desde que iniciaram a sua carreira 

docente; 
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 Todos os professores têm uma média de 45 alunos por Turma; 

 Todos os professores são do nível médio e lecionam o Ensino Básico; 

 Todos os professores vivem na zona onde trabalham; 

 Todos os professores lecionam 5ª classe há mais de 2 anos; 

 Todos os professores têm idade igual ou superior a 27anos;  

 Todos os professores têm pelo menos um filho.   

Este levantamento vai-nos permitir fazer pontes de informação no concernente à relação 

pedagógica com as vivências dos alunos, os hábitos e costumes da comunidades escolar e 

circunvizinha, relacionar o ensino com as condições socioeconómica, cultural e linguístico dos 

pais e encarregados de educação, bem como o papel da escola no desenvolvimento das 

comunidades. 

 

Aspetos Gerais Observados 

 
A realidade curricular na sala de aula foi um elemento fundamental de observação e 

análise das práticas pedagógicas. Foi um momento de reflexão do quanto não nos damos conta 

do que fizemos e da dimensão das consequências dos nossos atos. Ao observar os cadernos de 

planificação, a forma como planificam as aulas, a definição dos objetivos da aula, a execução e a 

interação da própria aula, permitiu descobrir que ainda temos um caminho grande por percorrer 

para atingir os patamares de uma escola inclusiva. Nesta análise, evidenciamos mais os fatos 

pelas imagens, que entendemos que ilustram melhor a realidade do ensino em Moçambique. 

Em seguida apresentamos os temas e os objetivos das aulas observadas  

 

Temas tratados: 

 
 Leitura e interpretação dos textos de Português:  

 O peixinho Viajante 

 O porco que queria voar; 

 Aprendendo a caminhar; 

 Quase fui atropelado e  

 O Jornal da Turma no livro do aluno, páginas:104, 106, 110, 112 e 114  

 Observação e interpretação das imagens, página 111 
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 Correção do TPC da ficha prática, página 113 e 

 Resolução em grupo da ficha prática, página 115. 

 

Objetivos das aulas: 

 
 Ler oralmente o texto e desenvolver habilidade da expressão oral;   

 Ler e interpretar o texto; 

 Resolver a ficha prática. 

 

Todos os professores traziam os seus planos de aulas, como pode ver-se na imagem 

seguinte. Desde o próprio caderno usado para a planificação até ao conteúdo do plano nota-se 

um problema de que não vou saber descrever aqui, se se trata de falta de meios ou de gestão 

dos poucos recursos que a escola tem. Para mim não se justifica que os professores planifiquem 

as aulas em caderninhos no lugar de sebentas porque as escolas tem um fundo, Apoio Direto às 

Escolas (ADE) que apesar de ser Isígono é destinado à compra do material básico incluindo os 

cadernos de planificação para o funcionamento das instituições escolares. Os professores não 

têm o hábito de preparar regular e devidamente as suas aulas porque passaria todos dias a 

trocar de cadernos. Imaginemos um professor da 5ª classe que tem sete disciplinas, torna-se 

muito difícil. 
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Figra4 Planos de aulas 

 

Durante a observação de aulas tivemos a oportunidade de analisar os cadernos de 

planificação de aula, onde constatamos que os professores apenas tentam preparar as 

disciplinas de Português e Matemática, as chamadas disciplinas básicas, também para 

satisfazer a pessoa que assistia a aula ou mesmo por questões administrativas e não para 

responder às exigências do processo de ensino/aprendizagem. Se repararmos nos cadernos dos 

alunos, (imagens a seguir) veremos que a qualidade do trabalho feito não é das melhores . 

Queremos admitir que uma das causas pode ser a deficiente preparação de aulas. Pacheco 

(2011, 98) sublinha que a planificação é um elemento fundamental de operacionalização do 

currículo”.   
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Figura 5 Correções de alguns trabalhos nos cadernos dos alunos 

 

a. As imagens que se seguem reportam a situação complexa do ensino moçambicano. As 

mesmas fazem parte do processo de recolha de dados e foram tiradas com autorização 

dos participantes na investigação, como já fizemos menção na introdução deste 

trabalho. O professor que vemos na sala tem duas turmas da 5ªclasse, o que significa 

que entra às 7horas e tem intervalo de 1hora  às 12horas . Retoma na segunda turma 

as 13 horas e sai as 17horas Este professor está sujeito a este exercício durante todo 

ano letivo. Multiplicado por trinta e cinco anos de carreira, não sei em que estado de 

saúde se encontrará. Para além de questões éticas. O mesmo acontece com os alunos 

como reportam as imagens. Como garantir a qualidade de ensino com tantos problemas 

como estes?  

Figura 6 Resultados de falta meios de ensino e mobiliário escolar 
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O Estado moçambicano, ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, e é signatário da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração do Milênio 

das Nações Unidas. Ao ratificar e assinar esses documentos internacionais, o Estado 

moçambicano, em princípio, mostrava, em nível internacional, a sua vontade política e o 

compromisso político em garantir a educação básica (EP1 e EP2), gratuita e obrigatória para 

todos os moçambicanos, conforme o expresso naqueles documentos. Se foi decretado que o 

Ensino Básico moçambicano é gratuito, como é que se explica que o livro de distribuição 

gratuita, o instrumento principal de ensino, não chegue ao aluno? Assim se posicionando, o 

Estado moçambicano, primeiramente, não assume, em nível de Lei, a educação como parte 

fundamental dos Direitos Humanos, embora o mesmo Estado tenha ratificado e assinado alguns 

dos documentos internacionais que contemplam a Educação como Direito Humano. Em 

segundo lugar, não assumindo, por Lei, a educação como dever do Estado, não existe uma base 

legal para que cada moçambicano(a), vendo não respeitado o seu direito ao ensino básico, como 

parte do direito humano à educação, possa reivindicar junto do poder público e/ou judiciário. 

 

Figura7 Maior parte dos alunos não possui o livro de leitura de distribuição gratuita 

 

 

Por mais competente que fosse o professor, como conseguiria assistir a cada aluno, 

nestas condições? Como bem afirma Legendre (2008 apud Pacheco, idibem), “uma centralidade 

na atividade do sujeito e nos processos que permitem a apropriação e transformação do 

conhecimento e não exclusivamente nos saberes a fazer adquirir”. 
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Figura 8 Crowded class (turmas com alunos aglomerados) 

 

É assim que milhares e milhares de crianças moçambicanas, passam o dia na escola, a 

procura do ABC. 

Figura 9 Alunos entregue a sua sorte em plena aula 

TRABALHO DO CAMPO 082.MP4
 

Esta turma que está na varanda funciona em baixo da árvore ao lado, fugiu dos pingos 

de chuva. Como se pode observar, a turma nem quadro tem, a professora apresenta-se 

totalmente cansada que até lhe apeteceu tirar os sapatos. Só faltou esteira para dormir. Que 

competências espera-se que os alunos adquiram neste tipo de ensino. 
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Figura 10 Turma ao ar livre 

 

 

 

Aspetos específicos 

 
No meio da guerra há sempre sobreviventes, é o caso desta turma que o professor 

tenta, no meio de todas as dificuldades, dar o seu máximo para que os alunos aprendam alguma 

coisa. 

Figura 11 Casos excecionais 
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O capítulo IV permitiu-nos visualizar o panorama da educação em Moçambique e em 

particular das instituições escolares que participaram do estudo. Assim, os resultados que 

obtivemos permitem-nos afirmar, de uma forma geral, que o ensino inclusivo em Moçambique é 

um projeto. Para a sua efetivação, necessita em primeiro lugar, da recontextualização das 

políticas de formação de professores para uma abordagem inclusiva. Em segundo lugar, a 

construção de infraestruturas, do equipamento e mobiliários escolares à altura das 

necessidades dos alunos, constituem medidas prementes que devem ser tomadas. Em terceiro 

lugar, a autonomia das escolas na gestão flexível do currículo nacional deve ser (re) examinada. 

Em quarto lugar, o acompanhamento dos graduados na inserção na carreira docente deverá ser 

permanente. Em quinto e último lugar, deve haver valorização da formação contínua dos 

professores como arma para o sucesso escolar. 
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CAPÍTULO V 

 

Interpretação dos Resultados 

A pesquisa através de um estudo de caso requer sempre, no fim, a confrontação dos 

dados recolhidos com os vários instrumentos metodológicos utilizados na busca da informação. 

É neste sentido que pretendemos interpretar os dados das entrevistas, da observação das aulas 

e da análise documental dos principais documentos normativos do país e do setor educacional, 

confrontando-os com os objetivos do estudo previamente definidos. A triangulação vai permitir 

analisar, compreender e dar resposta aos objetivos da pesquisa. 
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A interpretação e discussão dos dados foi feita observando em princípio o problema do 

estudo, as interrogações da investigação, os objetivos geral e específicos definidos 

anteriormente. Os objetivos específicos são: 

a. Averiguar a abordagem da educação inclusiva nos principais documentos 

normativos de educação e a inclusão das crianças com NEE no 2º Ciclo do 

Ensino Básico moçambicano;  

b. Identificar: as perceções dos professores do 2º ciclo do Ensino Básico 

moçambicano sobre a diferenciação Pedagógica enquanto meio de promoção 

da Inclusão Escolar;  

c. Identificar as estratégias usadas pelos professores para diferenciar e incluir 

crianças com necessidades educativas especiais (NEE); 

d. Identificar os desafios e oportunidades que o Ensino Básico moçambicano 

coloca ao professor e à escola face a Diferenciação e Inclusão Escolar. 

A natureza do problema orientou o estudo para os contextos pedagógicos e de gestão 

escolar. Desta feita interpretaremos os dados recolhidos através dos dados das entrevistas aos 

professores do Ensino Básico e formadores dos IFP‟s como implementadores do currículo e aos 

técnicos pedagógicos da DDEJT e MEC, na qualidade de gestores administrativos. Analisaremos 

ainda as aulas assistidas aos mesmos professores entrevistados e por último, avaliaremos a 

informação obtida dos principais documentos normativos do setor da educação. Esta análise vai 

permitir compreender e dar resposta aos objetivos da pesquisa previamente definidos. 

 

Objetivo A. 

Averiguar a abordagem da educação inclusiva nos principais documentos normativos de 

educação e a inclusão das crianças com NEE no 2º Ciclo do Ensino Básico 

moçambicano 

 
Analisando a informação obtida nos principais documentos reguladores da educação e 

em resposta a esta questão, constatamos que o governo abre espaço para a implementação do 

ensino inclusivo nas instituições escolares do Ensino Básico. Todavia, esta normalização não é 

acompanhada pela construção de infra estruturas, equipamento e mobiliário quer para os IFP´s 

quer para as escolas do Ensino Básico, não sendo acompanhada também por uma adequação 
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do currículo de formação de professores para uma abordagem inclusiva. Um dos grandes 

problemas prende-se com a formação de professores que não satisfaz as exigências da 

abordagem das escolas inclusivas. Com a agravante de mais de 58% dos professores do Ensino 

Básico não possuírem a formação psicopedagógica; sabendo-se ainda que mesmo em relação á 

aqueles que têm formação, a qualidade revela-se a baixo das exigências duma escola inclusiva. 

Segundo, as escolas do ensino Básico, para não generalizar, esperneiam a falta de infra 

estruturas, material didático para professores e alunos, considerarmos que mesmo o tal livro de 

distribuição gratuito não chega para todos os alunos como fizemos menção no primeiro e quarto 

capítulos deste trabalho. Aliás, as figuras do quarto capítulo ilustram claramente a falta do livro e 

o drama do ensino em Moçambique. Além disso, lembraremos alguns trechos dos entrevistados 

que testemunham o fato: 

 

Há lacunas grandes, primeiro em relação às crianças cegas, como ensinar as letras, às crianças 
surdas, os professores não tem preparação para isso, os institutos de formação de professores 
não tem essa preparação, como ensinar a leitura e a escrita iniciais as crianças surdas, as 
crianças cegas mesmo com deficiência mental embora as metodologias sejam as mesmas como 
mudar a atenção para que essa criança aprenda de acordo com o seu estágio (EBT1) 
Os IFP‟s ainda tem um défice sobre a inclusão porque os professores que estão a sair de lá, 
ainda não têm aquelas competências que gostaríamos que tivessem, de modo poder atender a 
toda criança que for apanhada na escola, mas as NEE estão sendo abordadas na cadeira de 
Psicopedagogia, há um capitulo para as NEE, lá no fim do capitulo, então quando, suponho que 
haja algum atraso no cumprimento do programa, a parte das NEE, está esquecida por duas 
razões: pelo facto de não se cumprir o programa e por outro, o professor não está preparado 
para abordagem. EBT2. 

 

Entendemos que não basta a abertura que a legislação cria para incentivar a 

implementação das escolas inclusivas sem olhar para as condições básicas necessárias para a 

sua efetivação. De fato, a criança com NEE, está na escola mas nada está feito por ela. Aceitar a 

diferença sem modificar as regras do jogo é igual a nada. Portanto, é preciso pensar que 

qualquer iniciativa de promover a inclusão escolar precisa estar baseada em sólido 

conhecimento teórico e prático. Traçar um plano de inclusão é algo que precisa ser pensado e 

planificado, bem como desenvolver políticas claras que demandam um processo complexo e, 

sobretudo, fundamental no espaço educacional. 

Formosinho (2009, p.119) argumenta que  

 
“a formação profissional de professores não tem conseguido responder com eficácia à 
democratização do acesso à escola e ao consequente direito que os alunos têm a serem bem-
sucedidos na sua escolaridade” . 
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O autor acrescenta ainda que a formação dos professores tem sido especialmente 

apontada por não ter sabido produzir profissionais competentes que tivessem podido inverter ou 

mitigar a situação, melhorando o desempenho dos alunos. Para minimizar a situação, Tardif 

etal., (1998) citado pelo autor sugere: 

I. a promoção de uma ética profissional dos professores baseada no respeito pelos 

alunos e na preocupação de garantir as suas aprendizagens;  

II. na construção, a partir da investigação, de referenciais de competências capazes 

de melhorar a prática profissional e a formação de professores; 

III. a colaboração entre investigadores e professores para a valorização da experiencia 

e dos saberes dos profissionais, particularmente como estimulo à inovação; 

IV. a promoção da autonomia dos professores, favorecendo a sua participação na 

gestão coletiva da educação, dando mais poderes às escolas e aos professores; 

V. a integração dos pais e de outros atores sociais locais na vida das escolas e nos 

processos de decisão sobre os alunos e envolvendo-os a eles próprios; 

VI. a introdução de procedimentos de avaliação e de acompanhamento individual ou 

coletivo das práticas de ensino, de forma a fazer evoluir essas práticas e a 

desenvolver a profissionalidade dos professores. 

Ainda na linha da formação de professores, Isabel Alarcão, enfatiza a importância da 

formação em contextos de investigação, a partir de uma reflexão sobre o conceito de professor – 

investigador. Formosinho (2009, p.124) remata afirmando que a formação inicial deve ter como 

pano de fundo a formação de professores, enquanto agentes de desenvolvimento humano, para 

uma escola para todos, multicultural e inclusiva, prometida comunitariamente e empenhada 

socialmente. 

É igualmente importante a formação adequada dos outros intervenientes no processo 

educativo, é o caso dos técnicos pedagógicos a vários níveis, inspetores escolares, pessoal 

administrativo, e a educação moral e cívica dos pais, encarregados de educação e de toda a 

sociedade em geral, como sustenta Formosinho (2009, p.117) ao considerar que é “essencial a 

participação de todos num debate que, em última análise, é um debate sobre a educação e a 

escola que queremos”. O autor acrescenta ainda que todo o futuro professor deve ver 

incorporado na sua formação inicial uma componente de administração escolar que o prepare 

para os cargos de gestão pedagógica na escola. O autor considera impossível encarregar a cada 

professor a multiplicidade de tarefas que a escola atual tem. Recomendando a necessidade de 
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especialização dos professores, como forma de a escola cumprir as suas diversas funções sem 

transformar em responsabilidade individual de cada professor encargos institucionais. 

 

Objetivo B 

 

Identificar: as perceções dos professores do 2º ciclo do Ensino Básico 
moçambicano sobre a diferenciação Pedagógica enquanto meio de promoção 
da Inclusão Escolar  

 
Analisando o discurso dos entrevistados, e em resposta ao objetivo traçado, suspeitamos 

que o termo Diferenciação Pedagógica é novo no meio do corpo docente entrevistado. O que 

confirma mais uma vez, que os programas atuais de formação de professores do Ensino Básico 

são lacunosos quanto à abordagem para as escolas inclusivas. Eis em anexo o testemunho dos 

entrevistados. 

[…]tenho muitas dificuldades de verdade por falta de conhecimento, sei muito bem que tenho 

que incluir, tenho que sensibilizar, tenho de trabalhar com a criança, tenho que avaliar aquela 

criança mas quais são os métodos, dificuldades tenho, […]EBP3 

[…]A diferenciação não estou a ver nada ali, de que isto aqui para mais sim para incluir mas não 

tenho base mas sei que existe mas não, não existe. EBP4 

[…]A diferenciação como tal não prefiro falar mas inclusão […]. Eu volto a realçar, de 

diferenciação não prefiro muito falar, mas de inclusão como tal[…] É que eu entendo que se 

usarmos o termo diferenciação já estaremos a entrar na exclusãoEBF1 

[..]há problemas ao nível da formação dos professores. Porque os professores não estão em 

condições de se dar com as diferentes patologias até quando têm dificuldades na aprendizagem 

(EBF2) 

[…]ao nível das doenças posso assim dizer acaba por acontecer a inclusão de forma forçada 

porque as crianças não tem outro sítio para ir (EBF3). 

Se olharmos atentamente para as imagens do capítulo IV – (vídeo e as figuras) que se 

seguem – veremos que o professor não faz nenhum esforço para mudar e/ou corrigir a situação 

dos alunos com necessidades educativas patentes na sua sala de aula. Para ele aquela situação 

é normalíssima. Sabemos que a função social da escola é a de formar seus alunos para que 

sejam cidadãos justos e livres de qualquer preconceito, mas será que estes mesmos 
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profissionais estão preparados para lidar com estes alunos? A discriminação e o preconceito 

ainda são predominantes nas nossas escolas.  

A lei 4/83 do SNE foi revista em pela lei 6/92 do SNE. Passaram sensivelmente nove 

anos. Em 2004 fez-se a reforma Curricular entretanto a Lei do SNE não foi mexida. O artigo 29 

da Lei 6/92 do SNE preconiza que o ensino especial deve realizar-se em classes especiais 

dentro das escolares regulares, apenas para ilustrar alguns exemplos. Entretanto não orienta 

como deve ser organizado o ensino; Que critérios devem ser usados na seleção destas crianças? 

Quem deve lecionar as tais classes especiais? Que carga horaria? Que programas devem ser 

usados? entre outras questões. São perguntas que provavelmente o diretor da escola não 

consegue ter resposta e acaba por ignorar e fazer aquilo que está ao seu alcance. Para além do 

aspeto formação adequada do pessoal docente e não docente, os respondentes inquietaram-se 

também com as questões de ordem funcional, infra – estrutura e equipamento escolar, como já 

fizemos menção neste trabalho que julgamos também pertinentes para a realização e facilitação 

do exercício pleno das funções da docência. Como nos dão conta os entrevistados ao firmarem 

que:  

Os surdos e mudos só podem aprender através da língua de sinais. Não estão aqui connosco. 
(EBP 2) 
Ao nível das doenças, posso assim dizer que acaba por acontecer a inclusão de forma forçada 
porque as crianças não têm outro sítio para ir, (EBF3) 

 
 

Estas palavras confirmam que, ao nível de formação de professores e do 

apetrechamento em equipamento escolar, para crianças com problemas visuais, auditivos e 

outras patologias, ainda é muito baixo, quase inexistente. Não temos formadores especializados 

nos IFP‟s para as diferentes patologias capazes de assegurar o ensino nessas áreas em vários 

Institutos de Formação de Professores. Aliás, ao nível nacional, num país com cerca de 22 

milhões de habitantes, maioritariamente constituída por uma população jovem, apenas existem 

três Escolas Especiais. Duas na cidade capital – a Escola Especial N.º 1, que escolariza crianças 

e adolescentes com deficiência auditiva e a Escola Especial N.º 2, que oferece escolarização às 

crianças e adolescentes com deficiência mental. E a última, na Cidade da Beira – Centro do país 

a Escola Especial N.º 3, para crianças e adolescentes com deficiência auditiva e um Instituto de 

Deficientes Visuais, que atende crianças e adolescentes com deficiência visual. Em todas as 

escolas especiais a faixa etária dos alunos situa-se entre os 05 a 18 anos. 

Ao reportarmos este fato, não requeremos advogar a construção de mais Escolas 

Especiais mais sim a criação de boas condições no ensino regular de modo que os professores 
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que exercem a sua carreira docente façam com zelo e dignidade, respeitando as necessidades e 

particularidades de cada criança. 

O Projeto Escola Inclusiva surgiu não somente para aderir ao Movimento Internacional 

pelos Direitos da Criança, mas também para responder a situações de guerra civil que deixara o 

país e em particular a educação moçambicana totalmente destruída. 

O conflito armado, que assolou o país durante dezasseis anos de derrame de sangue, 

deixara como resultado “a morte de perto de meio milhão de crianças deficientes, malnutridas e 

mentalmente traumatizadas, existindo uma grande percentagem de crianças que permanecem 

sem proteção contra doenças contagiosas” (Relatório do Seminário Sobre a Criança Afetada Pela 

Guerra, 1997: p.03).A nível nacional, a taxa de admissão bruta no Ensino Básico de 1º Grau 

(EP1) em 1997 foi de 67% (Plano Estratégico, 1997); de acordo com o Levantamento Estatístico 

da Direção de Planificação, do MINED (1996).Os dados referentes à eficácia das escolas 

regulares, demonstram a evidência da prática da exclusão dos alunos que apresentavam 

insucesso escolar no sistema educacional regular moçambicano: a média de aprovações do EP1 

no país é de 58,5%, de reprovações 33,2% e de desistências 08,3%. Ao nível provincial, os 

indicadores mais altos nas aprovações eram de 66,6% (Sofala), 63,4% (Inhambane) e 61,7% 

(Manica). A província com o mais alto índice de reprovações era a de Maputo (38,2%), seguida 

por Gaza (35,9%%) e depois Zambézia (35,1%). Em relação às desistências são apresentados os 

seguintes índices: 13,9% (Zambézia), 13,1% (Tete) e 12,1% (Niassa). 

Não existiam dados estatísticos oficiais sobre o número de crianças portadoras de 

deficiência em escolarização na rede regular de ensino, mas de acordo com a sondagem 

realizada pela UNESCO (1988), em 58 países, todos os países da África Oriental e do Sul tinham 

0.1% de crianças portadoras de deficiência, levando-se em conta toda a população de crianças 

em escolarização. 

Com base nestes dados da realidade educacional, o governo moçambicano estabeleceu 

como uma de suas metas prioritárias a melhoria da qualidade de ensino, via formação de 

professores e a inclusão de todas as crianças e jovens no sistema regular de ensino.  

A implementação do Projeto Escolas Inclusivas foi iniciada em Maio de 1998, com o 

Seminário de formação dos técnicos do MINED, responsáveis pela gestão do Projeto e pela 

formação dos professores das escolas regulares selecionadas para a Fase Piloto, cuja duração 

foi de um ano e seis meses: Maio de 1998 a Novembro de 1999 (Projeto Escolas Inclusivas, 

1998). 
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O objetivo do Projeto “Escolas Inclusivas” era operacionalizar os objetivos do plano 

estratégico de educação (1997-2001) (MINED, 1997) garantindo o acesso escolar de crianças, a 

melhoria da eficácia e qualidade de ensino, adotando como filosofia a educação inclusiva, cujo 

princípio fundamental é de todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, sem olhar 

para as suas diferenças.  

No decurso do projeto piloto “Escolas Inclusivas” em 1998, observou-se algumas 

dificuldades que no nosso ver, influenciaram negativamente na concretização dos objetivos 

previamente definidos. Eis a síntese das dificuldades enfrentadas na criação da Escola Inclusiva: 

 

I. Escassez de técnicos nacionais com formação e experiência específicas na área 
das necessidades especiais; 

II. Exiguidade dos recursos financeiros para a satisfação das necessidades de 
trabalho e desenvolvimento do Projeto, de modo a garantir que cada centro tenha 
material suficiente de consulta - manuais e textos de apoio pedagógico e outros 
documentos de trabalho; 

III. A Equipe Técnica Central orientou todo o projeto-piloto em 7 províncias do país, 
com um total de 12588 alunos e 345 professores, com apenas um computador 
para elaborar e processar todos os manuais e textos de apoio;  

IV. Falta de uma máquina duplicadora/fotocopiadora para a reprodução dos manuais 
e textos de apoio pedagógico; 

V. Falta de meios audiovisuais para a ilustração das atividades do Projeto; 
VI. A Equipe Técnica Central e provincial não estavam suficientemente organizadas e 

habilitadas para, de maneira sistemática e independente, levarem a cabo ações 
de formação, acompanhamento e avaliação. 

 
VII. Fraco domínio: 

a. Na definição e elaboração de princípios, normas, diretrizes e estratégias de 
uma política educativa mais inclusiva para o sistema nacional de ensino, em 
todos os níveis, de modo que as escolas possam ser de facto acessíveis a 
todos os alunos, independentemente das suas diferenças, ritmos e estilos de 
aprendizagem; 

b. Na identificação e aplicação de estratégias de supervisão pedagógica mais 
participativas de modo a se privilegiar o acompanhamento, avaliação e apoio 
sistemático dos técnicos e professores; 

c. No acesso à literatura específica das abordagens modernas e internacionais na 
área das necessidades especiais; 

d. Na falta de oportunidades para tomar contacto e trocar experiências com 
outros países na área das necessidades especiais, de modo a ser traçado um 
Projeto que vá ao encontro das inovações, novas abordagens e tecnologias 
educativas que estão sendo desenhadas e aplicadas internacionalmente; 

e. No conhecimento da Língua Inglesa, importante para se tomar contacto com 
as experiências internacionais e a literatura específica, com vista a um rápido e 
sustentável progresso do Projeto e formação das equipas técnicas. 
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VIII. Muitas crianças com necessidades especiais que afluíam às escolas piloto, não 
residiam nas suas proximidades, o que causava o absentismo ou abandono 
escolar. 

IX. O melhor desempenho profissional dos professores é fortemente limitado pela 
carência de materiais didático-metodológicos e de trabalho (mapas, livros, 
cadernos, esferográficas, mobiliário e equipamento escolar) para o processo 
ensino/aprendizagem;  

X. Pelas difíceis condições de trabalho de que dispunham (número excessivo de 
alunos que chega a atingir uma média de 64,04). 

 

Como se pode verificar, as dificuldades superam até o tempo da duração do projeto. As 

mesmas dificuldades continuam até hoje, passados catorze anos depois desde a criação da 

escola inclusiva. A inclusão em Moçambique está numa fase embrionária, em construção, 

mesmo ao nível do Ensino Básico, nível de onde a iniciativa partiu. Neste momento o que está a 

acontecer nas instituições escolares do Ensino Básico moçambicano é a inclusão física das 

crianças com NEE na sala de aula. A criança está lá na escola, entregue à sua sorte. Porque em 

termos de criação de condições que respeitem e satisfaçam as exigências das necessidades das 

crianças com NEE, estas não existem. A inclusão exige muito mais do que aquilo que as escolas 

moçambicanas oferecem hoje para um público tão heterogéneo, muito diferente da escola do 

meu tempo, homogénea e universal. Os problemas decorrentes da transposição para o domínio 

educativo da disparidade cultural e social dos alunos, levantam à organização escolar e aos 

professores sérios desafios, para os quais se verifica ser muito difícil encontrar respostas 

satisfatórias, especialmente, quando a escola tem de perseguir objectivos que vão desde 

estimular cada um “a aprender a aprender a ser livre e a exprimir a sua autenticidade, a ser 

criativo, a comunicar e a cooperar com os demais na vida da comunidade local”, Azevedo 

(1999, p. 11) até “fazer com que uma escola para todos possa ser um lugar de realizações 

pessoais e de aprendizagens efetivas, sendo capaz de agir a pluralidade social e cultural sem 

perda de qualidade democrática, cientifica e pedagógica” (Afonso, 1999, p. 58). Os 

moçambicanos ainda têm um longo caminho por trilhar para desmoronar as barreiras que 

broqueiam a implementação de uma real Escola Inclusiva. 

  

Objetivo C 

 

Identificar as estratégias usadas pelos professores para diferenciar e incluir 

crianças com necessidades educativas especiais (NEE) 
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Perrenoud (2000) considera que organizar situações de aprendizagem é “manter um 

espaço justo para tais procedimentos”. É, sobretudo, despender energia e tempo e dispor das 

competências profissionais necessárias para imaginar e criar outros tipos de situações de 

aprendizagem, que as didáticas contemporâneas encaram como situações amplas, abertas, 

carregadas de sentido e de regulação, as quais requerem um método de pesquisa, de 

identificação e de resolução de problemas.  

Para tal, é necessário a mobilização de várias competências mais específicas. Segundo 

Perrenoud (2000, p. 26) tais competências podem resumir-se em: 

 Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua 

tradução em objetivos de aprendizagem. Isto pressupõe que o professor domine os 

conteúdos e seja capaz de encontrar o essencial sob múltiplas aparências, para 

aplicar em contextos variados dos seus alunos. No dizer de Boileau (s/d) “O que se 

concebe bem, se anuncia claramente, e as palavras para dizê-lo afloram com 

facilidade”. Hoje em dia, a competência adquirida exige o domínio dos conteúdos 

com suficiente fluência e distância para construir em situações abertas e em tarefas 

complexas, aproveitando ocasiões e partindo dos interesses dos alunos, explorando 

os acontecimentos; em suma, favorecendo a apropriação ativa e a transferência dos 

saberes, sem passar necessariamente por sua exposição metódica, na ordem 

prescrita por um sumário. 

Essa facilidade na administração das situações e dos conteúdos exige o domínio 

pessoal não apenas dos saberes, mas também daquilo que (Develay 1992 apud 

Perrenoud 2000, p.27) chamou de “matriz disciplinar, ou seja, as questões e os 

paradigmas que estruturam os saberes no seio de uma disciplina”. Sem esse 

domínio, a unidade dos saberes está perdida, os detalhes são superestimados e a 

capacidade de reconstruir uma planificação didática a partir dos alunos e dos 

acontecimentos encontra-se enfraquecida. Por isso, revela-se de extrema importância 

saber identificar noções – núcleos (Meirieu, 1989,1990) ou competências-chave 

(Perrenoud, 1998) em torno das quais organizar as aprendizagens e em função das 

quais orientar o trabalho em aula e estabelecer prioridades. 

 

 Trabalhar a partir das representações dos alunos. É importante aqui recordar que 

todo o professor experiente sabe que o “aluno não é uma tabua rasa nem uma 
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mente vazia”. Partindo deste princípio, trabalhar a partir das representações dos 

alunos não consiste em fazê-las expressarem-se, para desvaloriza – las 

imediatamente. O importante é dar-lhes regularmente direitos na aula, interessar-se 

por elas, tentar compreender as suas raízes e a sua forma de coerência, não se 

surpreender se elas surgirem novamente, quando as julgávamos ultrapassadas. Para 

isso deve abrir um espaço de discussão, não censurar imediatamente as analogias, 

as explicações animistas ou antropomórficas e os raciocínios espontâneos, sob 

pretexto de que levam a conclusões erróneas. O professor que trabalha a partir das 

representações dos alunos tenta reencontrar a memória do tempo em que não sabia, 

colocar-se no lugar do aluno, lembrar-se de que, se não compreendem, não é por 

falta de vontade, mas o que é evidente para o especialista parece opaco e arbitrário 

para os alunos. Para trabalhar a partir das conceções dos alunos é imprescindível 

dialogar com eles, fazer com que sejam avaliadas para aproxima-las dos 

conhecimentos científicos a serem ensinados. A competência do professor é 

essencialmente didática. Ajuda-o a fundamentar-se nas representações dos alunos, 

sem se fechar nelas, a encontrar um ponto de entrada no seu sistema cognitivo, uma 

maneira de destabilizá-los apenas o suficiente para levá-los a restabelecerem o 

equilíbrio, incorporando novos elementos às representações existentes, 

reorganizando-as se necessário.  

 

 Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem significa compreender, 

em primeiro lugar, que aprender não é simplesmente memorizar mas reestruturar o 

sistema de compreensão do mundo. A reestruturação exige um trabalho incessante 

do sistema cognitivo, para o restabelecimento do equilíbrio rompido, para o melhor 

domínio da realidade de maneira simbólica e prática.  

Depararmo-nos com obstáculos é enfrentar o vazio, a ausência de qualquer solução, 

até mesmo de qualquer pista ou método, sendo levado à impressão de jamais se 

conseguir alcançar soluções. Neste caso, o obstáculo é o objetivo do momento, um 

objetivo – obstáculo, conforme a afirmação de Martinand (1986 citado Perrenoud, 

2000). Esta situação – problema obriga a transpor um obstáculo graças a uma 

aprendizagem inédita, quer se trate de uma simples transferência, de uma 

generalização ou da construção de um conhecimento inteiramente novo. A didática 
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das disciplinas interessa-se cada vez mais pelos erros e tenta compreendê-los, antes 

de combate-los. Astolfi (1997 apud Perrenoud, dem) propõe que se considere o erro 

como uma ferramenta para ensinar, um revelador dos mecanismos de pensamento 

do aluno. Para desenvolver essa competência, o professor deve, evidentemente, ter 

conhecimento da didática e em Psicologia cognitiva. 

 

 Construir e planificar dispositivos e sequências didáticas. Uma situação de 

aprendizagem inscreve-se num dispositivo que a torna possível e numa sequência 

didática na qual cada situação é uma etapa de uma progressão. Sequências e 

dispositivos didáticos são um contrato pedagógico e didático, são regras de 

funcionamento e instituições internas à classe. Estas chamam A atenção para o facto 

de que uma situação de aprendizagem não ocorre ao caso, é engendrada por um 

dispositivo que coloca os alunos diante de uma tarefa a ser realizada, um projeto a 

fazer, um problema a resolver. Não há dispositivo geral, tudo depende da disciplina, 

dos conteúdos específicos, do nível dos alunos, das opções do professor. O 

procedimento do projeto leva a certos dispositivos. O trabalho através de situação-

problema leva a certo número de parâmetros que devem ser dominados para que as 

aprendizagens almejadas se realizem.  

 Os dispositivos e sequencias didáticas buscam, para fazer com que se aprenda, 

mobilizar os alunos seja para compreenderem, seja para terem êxito ouse possível os 

dois (Piaget, 19749 apud Perrenoud 2000). Estes proporcionam o confronto de um 

dos dilemas de toda a pedagogia ativa: ou investir em projetos que envolvam e 

apaixonem os alunos, com o risco de que professores e alunos se tornem prisioneiros 

de uma lógica de produção e de êxito, ou implantar dispositivos e sequências mais 

abertamente centralizados em aprendizagens, reencontrando os impasses das 

pedagogias da lição do exercício, (Perrenoud,1998). Todo o dispositivo repousa sobre 

hipóteses colocadas à aprendizagem e à relação com o saber, o projeto, a ação, a 

cooperação, o erro, a incerteza, o êxito e o fracasso, o obstáculo, o tempo. Se 

construir os dispositivos partindo do princípio de que todos querem aprender e 

aceitam pagar um preço por isso, marginalizamos os alunos para os quais o acesso 

ao saber não pode ser tão direito. Procedimentos de projeto podem, ao contrário, 

tornar-se fins em si mesmos e afastar-se do programa. A competência profissional 
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consiste na busca de um amplo repertório de dispositivos e de sequências na sua 

adaptação ou construção, bem como na identificação, com tanta perspicácia quanto 

possível, que eles mobilizam e ensinam. 

 Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. Antes 

de ser uma competência didática precisa ser ligada a conteúdos específicos, envolver 

os alunos em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento passa por uma 

capacidade fundamental do professor, tornar-se acessível e desejável, a sua própria 

relação com o saber e com a pesquisa, encarnar um modelo plausível do aluno. Para 

os alunos aprenderem é preciso envolvê-los em actividades que tenham uma certa 

importância e significado, com uma duração aceitável, garantindo ao mesmo tempo 

uma progressão visível e mudança de atitude.  

No concernente às estratégias usadas pelos professores para diferenciar e incluir 

crianças com NEE, é preciso lembrar que “programar as aprendizagens humanas não é igual a 

produção de objetos industriais” (Perrenoud 2000). Não é uma questão de ética, é 

simplesmente algo impossível, devido à diversidade dos alunos e autonomia de sujeitos. Desse 

modo, todo o ensino devia ser estratégico, ou seja, concebido em função da progressão ótima 

das aprendizagens de cada aluno. Perrenoud (2002,p.90) na sua obra A Escola e a 

Aprendizagem para Democracia, ao analisar as Competências para Todos, considera que: 

 

“estamos a caminhar a passos largos para uma sociedade dual, onde a minoria é que manipula 
os comandos, orienta o desenvolvimento e a produção, detém o conhecimento e controla uma 
parte importante da produção nacional Enquanto que os outros, se tiverem a sorte, arranjarão 
emprego e não serão excluídos da prosperidade mas não participarão na construção de um 
futuro comum. Quanto aos outros que não têm domicílio e outros excluídos, a preocupação pelo 
amanhã priva-os até da ideia de que poderiam contribuir para a orientação da sociedade”. 

 
Neste trecho do autor podemos compreender que a escola de hoje se baseia no 

pressuposto “salva-se quem poder” ou mesmo se recorrermos a um outro provérbio popular 

“cada qual por si, Deus por todos!” No nosso ver, não é este o papel da escola, de perpetuar o 

insucesso escolar e as fortes desigualdades, a indiferença com a diferença em virtude do 

princípio puro e duro da reprodução. Desta maneira pode-se concluir que a sociedade não 

pretende ter a igualdade de competências e de conhecimentos adquiridos. As abordagens por 

competências e a formação de professores estão estreitamente ligadas no pensamento do 

Perrenoud e estas duas interligam-se também às condições materiais (infra estrutura, 

equipamento e materiais didáticos para professores e alunos). Esta situação, no ensino 
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moçambicano ainda se mostra deficitária, logo, os professores, mostram-se incapazes de 

satisfazer as necessidades individuais das crianças durante o processo de ensino/aprendizagem 

- Como conseguiria o professor sem ferramenta adequada para atender individualmente a cada 

criança, como recomenda Perrenoud “ensino por competência”, numa situação de Crowded 

classes (turmas com alunos aglomerados) sem mobiliário escolar e nem material básico escolar? 

(vide /figura) Capítulo IV. Impossível. No nosso ensino, a competência, só acontece ao acaso. 

Porque em matéria de condições não temos. E uma criança com NEE precisa disso e da 

atenção especial do professor. Neste aspeto os nossos entrevistados convergem. 

 
Que estratégias a usar para fazer com que o aluno aprenda, não aprendem todos da mesma 
maneira, o alcance os objectivos de ensino pode ser feito de maneira diferente mas infelizmente 
os nossos professores não sabem como fazer, o mesmo objetivo como pode ser atingido com 
crianças com deferentes níveis, ritmos de aprendizagem, infelizmente ainda não conseguimos 
chegar a esse nível, a esse estagio (EBT2). 
Método de elaboração conjunta, trabalho independente dos alunos, pode formar um par ou um 
trio, formar um par é uma técnica do trabalho em grupo, se ele formar um par pode dividir com 
um indivíduo considerado normal com um indivíduo deficiente, diria que o deficiente se sente 
puxado (EBF2) 
Não usar apenas a linguagem quer dizer que, usar a mímica, os gestos, para poder levar a todos 
dependendo das condições que estejam. Agora essas atividades precisam mais de cientificidade, 
mas sistematização porque não há nada neste momento que controlo a sua efetivação, cognição 
efetiva (EBF3) 

 

Objetivo D 
 

Identificar os desafios e oportunidades que o Ensino Básico moçambicano coloca 

ao professor e à escola face a Diferenciação e Inclusão Escolar 

 
De acordo com a informação dos dados recolhidos nas entrevistas e das observações de 

aulas, os desafios são enormes para a materialização da escola inclusiva moçambicana. Os 

entrevistados apontam em primeiríssimo lugar a necessidade da formação de professores, numa 

abordagem inclusiva com formadores com larga experiência e conhecimento em matéria das 

patologias que enfermam as crianças que possam ser enquadradas no regime do ensino regular. 

Em segundo lugar, a criação de condições materiais, infra-estruturas e equipamento para 

satisfazer as necessidades do próprio processo do ensino/aprendizagem. Em terceiro lugar, 

promover seminários periódicos de capacitação de professores para atualização das mudanças 

curriculares que ocorrem permanentemente no campo educacional. Em quarto lugar, 

formação/capacitação dos Técnicos e Inspetores escolares em matéria de educação inclusiva 

para permitir que apoiem os professores no âmbito da supervisão pedagógica. Em quinto e 
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último lugar, deve haver valorização da formação contínua dos professores como arma para o 

sucesso escolar. 

A escola regular tem um papel fundamental para uma mudança decisiva do ponto de 

vista da inclusão irrestrita. Portanto, para isso se efetivar de fato é necessário que seus 

profissionais, se reconheçam como agentes capazes de mudar a realidade da prática pedagógica 

repetitiva, da avaliação classificatória e excludente e da construção do projeto político pedagógico 

fora da realidade da escola. A escola deve ser considerada um espaço inclusivo, um espaço de 

todos e para todos; espaço este, no qual devemos procurar atender e entender a diversidade 

humana. 

O Ensino Básico moçambicano coloca como oportunidades aos professores a luta pela 

formação qualificada, a necessidade de saber mais, de investir na investigação educativa, de 

refletir sobre os processos educativos cada vez mais atualizados, como ilustram os 

entrevistados. 

 

[…] mim o único procedimento correto é a formação quer inicial quer contínua (EBF3) 
 
O primeiro desafio, o professor tem que ser carinhoso, ele na sua atitude, aceitar toda a criança 
que lhe apanhar, nas suas condições, nas suas características que ela apresenta, ele aceitar. O 
segundo o professor deve ser reflexivo, estar permanente reflexivo sempre na sua prática e 
nunca aceitar que o que faz é o que está no topo, é o máximo,EBT2 
 
[…] O problema também, o problema de material, porque eu acho que, não há material próprio 
para os deficientes visuais, não tem nada nos centros de formação que os formandos devem 
usar. Principalmente os deficientes visuais, […]. Agora mesmo para surdos-mudos não há 
professores mesmo […] Deveria existir nos IFP‟s professores especializados (EBT1) 

 

O desafio que temos, consiste em construirmos uma sociedade justa e acolhedora para 

todos; uma sociedade que coloca no topo das atenções os valores humanos; que valoriza a 

diferença, a cultura dos outros, as diferenças éticas, uma sociedade que define a diversidade 

como um princípio da humanização, porque lidar com a diferença é algo que qualquer sociedade 

precisa fazer e o lugar da inclusão é na escola. A inclusão é um processo de mudança cada vez 

mais urgente. A escola é o embrião da sociedade. 
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O capítulo V permitiu dar resposta aos objetivos formulados em função do problema da 

investigação. Assim, em termos de resultados, a realização deste estudo empírico permitiu 

constatar que a legislação é clara quanto à necessidade da implementação do ensino inclusivo 

mas ainda não foram criadas condições materiais, financeiras e humanas (professores 

qualificados), para o efetivo e pleno funcionamento no país. A educação Inclusiva requer 

condições específicas que atualmente o país não reúne, apesar dos esforços que nesse sentido 

o governo tem vindo a evidenciar. 
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A investigação sobre Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular foi 

realizada em contextos pedagógicos e de gestão escolar, especificamente, na observância dos 

requisitos básicos para a inserção das crianças com necessidades educativas especiais no 

processo de ensino/aprendizagem. Em função do problema do estudo, formulamos os objetivos 

que nos permitiram visualizar o panorama da educação em Moçambique e em particular das 

instituições escolares que participaram do estudo. Assim, os resultados que obtivemos 

permitiram afirmar, de uma forma geral, que o ensino inclusivo em Moçambique é um projeto. 

Para a sua efetivação, necessita: 

I. Da recontextualização das políticas de formação de professores para uma 

abordagem inclusiva;  

II. Da construção de infraestruturas, do equipamento e mobiliário escolar à altura 

das necessidades dos alunos - constituem medidas prementes que devem ser 

tomadas; 

III. Da autonomia das escolas na gestão flexível do currículo nacional;  

IV. Do acompanhamento dos graduados na inserção na carreira docente;  

V. Valorização da formação contínua dos professores como arma para o sucesso 

escolar. 

Em termos de resultados, a realização deste estudo empírico permitiu constatar que a 

legislação em vigor no país é clara quanto à necessidade da implementação do ensino inclusivo 

mas ainda não foram criadas condições materiais, financeiras e humanas (professores 

qualificados), para o efetivo e pleno funcionamento no país. A educação Inclusiva requer 

condições específicas que atualmente o país não reúne, apesar dos esforços que nesse sentido 

o governo tem vindo a evidenciar. 

Face aos problemas constatados pela investigação empírica sugerimos, como elemento 

de mudança, as práticas de Diferenciação Pedagógica que se revelam como caminho para a 

Inclusão Escolar e instrumento de resolução dos problemas do fracasso escolar. 

Devido à falta de tempo não conseguimos observar como é que os professores avaliam 

as crianças com necessidades educativas especiais, deixando deste modo em aberto espaço 

para um novo projeto de investigação. No entanto, consideramos que o estudo realizado 

representa uma primeira abordagem da temática, sendo necessário instituí-la no objeto de 

investigação, mediante perspetivas disciplinares diferentes do campo de educação e largando a 

outros atores do sistema educativo moçambicano. 
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ANEXO I GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO (5ª 

Classe) 

   Universidade do Minho – Instituto de Educação – Desenvolvimento Curricular 

Guião de Entrevista a Professores aos Ensino Básico (5ª classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O que entende por escola inclusiva?  

2. Descreve a escola Inclusiva Moçambicana? 

3. Nomeie alguns documentos educativos que incentivam a promoção da escola inclusiva. 

4. Como é que o programa de „Escola Inclusiva‟ foi introduzido na sua escola? 

5. No âmbito da escola inclusiva, que ações são desenvolvidas nesta escola ao nível de: 

 Formação/capacitação dos professores; 

 Divulgação dos normativos atinentes à escola inclusiva; 

 Supervisão formativa dos professores. 

6. Que assuntos deveriam ser abordados na formação de Professores ligados á diferenciação 

e inclusão escolar? 

7. Qual é o papel da escola na promoção da inclusão escolar? 

8. De forma é feita a diferenciação e inclusão escolar de crianças com Necessidades 

Educativas Especiais na sala de aula? 

9. Como é que a aula de Português ajudar a promover a diferenciação e inclusão escolar? 

10. De forma os conteúdos propostos no programa de ensino de Português ajudam a 

promover a diferenciação e inclusão escolar? 

11. Que aspetos específicos têm em atenção para a prática da inclusão: 

Tema: Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular. 

Objetivos: 

Analisar as perceções dos professores na perspetiva da Diferenciação e Inclusão Curricular; 

Analisar as práticas dos professores na lógica da Diferenciação e Inclusão Curricular. 

Caro (a) professor(a),  

Esta entrevista faz parte dos estudos sobre as práticas pedagógicas dos professores no âmbito de diferenciação e inclusão de crianças 

com necessidades educativas especiais, na disciplina de Português do segundo ciclo (5ª classe) do Ensino Básico nas Províncias de 

Maputo e Gaza - Moçambique. O Estudo realiza-se na Universidade do Minho, em Braga - Portugal, com vista a obtenção do grau de 

Mestrado em Ciências da Educação – Desenvolvimento curricular. Ficarei bastante agradecida se poder responder a todas as 

perguntas. Todas as respostas serão tratadas com o máximo de confidencialidade, pelo que se solicita a sua contribuição, pois, 

espera-se que os resultados deste estudo contribuam para alterar e tomar medidas para a integração destas, na sala de aula. 

 

B 
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 Antes da aula 

 Durante a aula 

 Depois da aula 

12. Durante a planificação, como aborda a inclusão quando: 

 Define/seleciona de objectivos?  

 Seleciona estratégias? 

 Prepara os materiais didáticos? 

 Seleciona conteúdos e 

 Seleciona actividades? 

12.Durante as aulas como materializam: 

 Objetivos previamente definidos durante a planificação de aulas; 

 Estratégias selecionadas durante a planificação de aula; 

 Conteúdos selecionados durante a planificação de aula e as  

 Actividades selecionadas durante a planificação de aula? 

 

13. Que aspetos específicos têm em atenção para a prática da diferenciação: 

 Antes da aula (na planificação de aula) 

 Durante a aula (na execução da aula) 

 Depois da aula (na análise da aula) 

14. Durante a planificação, como aborda a diferenciação quando: 

 Define/seleciona objetivos?  

 Seleciona estratégias? 

 Escolhe conteúdos e 

 Seleciona actividades? 

15. Durante as aulas como materializa: 

 Objectivos previamente definidos durante a planificação de aulas; 

 Estratégias selecionadas durante a planificação de aula; 

 Conteúdos selecionados durante a planificação de aula e as  

 Actividades selecionadas durante a planificação de aula? 

16. Como é que aborda a diferenciação e inclusão durante a avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem conduzida? 

17. Que dificuldades a sua escola enfrentam, na implementação da escola inclusiva?  

18. Que desafios a sua escola têm na implementação da escola inclusiva? 
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19. Que dificuldades enfrenta, nas tuas aulas para a tender crianças com necessidades 

educativas especiais? 

20. Que desafios têm, nas tuas aulas para atender crianças com necessidades educativas 

especiais? 

21. Qual é o futuro da escola inclusiva em Moçambique? 

 

OBRIGADO 

Observações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Mónica Simão Mandlate Email mmonic.mandlate@gmail.com ou 00531918067525 ou 82448664 

 

 

 

 

 

mailto:mmonic.mandlate@gmail.com
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ANEXO II GUIÃO DE ENTREVISTA AOS FORMADORES DOS (IFP´s) 

 

   Universidade do Minho – Instituto de Educação – Desenvolvimento Curricular 

Guião de Entrevista aos Formadores de Professores (IFP’s) 

 

1. O que entendes por escola Inclusiva? 

2. Como descreve a escola inclusiva moçambicana? 

3. Que documentos no país incentivam a promoção da diferenciação e inclusão escolar? 

4. No programa de Português, 2º ciclo, como são abordados as questões de 

diferenciação e inclusão escolar? 

5. Que estratégias práticas os professores utilizam para diferenciar e incluir crianças com 

NEE? 

6. Qual é o papel da escola na promoção da inclusão escolar? 

7. Os conteúdos, estratégias, objectivos propostos no programa de Português ajudam a 

promover a diferenciação e inclusão escolar? 

8. Que atividades na aula de Português promove a diferenciação e inclusão escolar? 

9. Que desafios e oportunidades as políticas e práticas de diferenciação e inclusão 

colocam aos professores No seu trabalho docente? 

10. De forma é feita a diferenciação e inclusão de crianças com Necessidades educativas 

Especiais na sala de aula? 

11. Qual é o futuro da escola inclusiva em Moçambique? 

12. Tem algo a acrescentar? 

 

 

 

OBRIGADO 

 



Anexos 
 

167 

 

ANEXO III GUIÃO DE ENTREVISTA AOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

 

   Universidade do Minho – Instituto de Educação – Desenvolvimento Curricular 

Guião de entrevista aos Técnicos Pedagógicos (Gestores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA 

1) O que entende por uma escola Inclusiva? 

2) Como descreve a escola inclusiva moçambicana? 

3) Como é que o programa de “Escola Inclusiva” foi introduzido na sua escola ou distrito? 

4) Que documentos normativos existem, que incentivam a promoção da escola inclusiva? 

5) No âmbito da educação inclusiva, que ações são desenvolvidas nesta escola ou neste 

distrito ao nível de: 

 Formação/capacitação dos professores, diretores de escolas e técnicos do SDEJT? 

 Divulgação dos normativos atinentes à escola inclusiva 

 Supervisão formativa dos professores, pais e encarregados de educação e outros 

intervenientes no processo de ensino/aprendizagem? 

6) Que aspetos específicos têm merecido a sua atenção no âmbito da diferenciação e 

inclusão de crianças com necessidades educativas especiais?  

7) Qual é o papel da escola ou distrito na promoção da diferenciação e inclusão escolar? 

8) Que assuntos deveriam ser abordados na formação de professores relativos á 

diferenciação e inclusão escolar? 

Tema: Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular. 
Objectivos: Analisar as perceções dos Técnicos Pedagógicos na lógica da Diferenciação e Inclusão Curricular.  
Caro (a) Diretor de Escola(a) ou Técnico (a) Pedagógicos(a), 
Esta entrevista faz parte dos estudos sobre as práticas pedagógicas dos professores no âmbito de diferenciação 
e inclusão de crianças com necessidades educativas especiais, na disciplina de Português do 2ºciclo (5ª classe) 
do Ensino Básico nas Províncias de Maputo Província e Cidade - Moçambique. O Estudo realiza-se na 
Universidade do Minho, em Braga - Portugal, com vista a obtenção do grau de Mestrado em Ciências da 
Educação – Desenvolvimento curricular. Ficarei bastante agradecida se poder responder todas as perguntas. 
Todas as respostas serão tratadas com o máximo de confidencialidade, pelo que se solicita a sua contribuição, 
pois, espera-se que os resultados deste estudo contribuam para alterar e tomar medidas para a integração 
destas na sala de aula. 
 

B 
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9) No programa e manuais de Português como são: abordadas as questões de Diferenciação 

Curricular e Inclusão Escolar. 

10) Que problemas, a sua a escola ou distrito, enfrenta na implementação da escola inclusiva?  

11) Que desafios, a sua a escola ou distrito, têm para garantir a implementação da escola 

inclusiva verdadeiramente?  

12) Que aspetos têm tomado em consideração na avaliação das aprendizagens das crianças 

com necessidades educativas especiais. 

13) Que desafios e oportunidades as políticas e as práticas de diferenciação e inclusão 

colocam aos professores na sua profissionalidade docente? 

14) Como é que avalia (a sua escola ou Distrito) na implementação da Educação inclusiva? 

15) Qual é o futuro da escola inclusiva em Moçambique? 

16) Tem algo acrescentar ou aprofundar? 

KHANIMAMBO 

OBRIGADO 

Observações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Mónica Simão Mandlate Email: mmonic.mandlate@gmail.com ou +351918067525 - +258824486640 

 

mailto:mmonic.mandlate@gmail.com


 

 

                            Universidade do Minho - Instituto de Educação-Desenvovovimento Curricular 

 

ANEXO IV - GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA AOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO – Distrito de Manhiça, Marracuene e Chamaculo - 

Província de Maputo Moçambique 

ESCOLA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO-------------DATA------/-----/--------TURMA-----------HORA--------------------TEMPO LECTIVO------- 

DISCIPLINA-----------------------------------------------------PROFESSOR (a)-----------------------------------------------------SALA-------------PISO--------Nº DE ALUNOS----------FALTAS---------------TEMA---------------------------------------------------------------------------

OBSERVADORA: Mónica Simão Mandlate 

Interação Professor/aluno – Aluno/Aluno 

Itens de 
observação 

Escala de 
observação 

        

DIFERENCIAÇÃO e INCLUSÃO 
Critérios 

 Linguagem 
do professor 

Oportunid
ades de 
Participaç
ão dos 
alunos 

Variação 
de 
conteúdos 

Resolução 
de 
Tarefas em grupo 
e individualizado 

 Variação de 
perguntas 

Tratamento 
individualizado 

 Grupos 
flexíveis 

Variação em materiais didáticos  Avaliação individualizada Gestão do tempo 

 
Objetivos 

Claros             
Não claros            

Claro 
parcialmente 

           

Claro 
totalmente 

           

 
Conteúdos 

Claros            
Não claros            

Claro 
parcialmente 

           



 

 

Claro 
totalmente 

           

 
Estratégias 

Claras            

Não claras            
Clara 
parcialmente 

           

Clara 
totalmente 

           

atividades 
 

Claras            

Não claras            
Clara 
parcialmente 

           

Clara 
totalmente 

           

Materiais 
didáticos 

Claros            

Não claros             
Claras 
parcialmente 

           

Claro total            
 
 
 
 
Avaliação 
 
 

Clara            

Não clara            
Clara 
parcialmente 

           

Clara 
Totalmente 

           

Políticas e Práticas de Diferenciação e Inclusão Curricular - Mónica Smião Mandlate email mmonic.mandlate@gmail.com, (351)918067525 ou (258) 824486640 

mailto:mmonic.mandlate@gmail.com
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ANEXO V - Extrato do jornal- Venda do livro de distribuição gratuita 
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ANEXO VI – EXAMES DA 10ª E 12ª CLASSES: MAUS RESULTADOS 
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ANEXO VII – Extrato do jornal- Quando chumbar é regra e passar é exceção 
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ANEXO VIII- Extrato do jornal – Extrato do jornal – Exames com muitos Chumbos 
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ANEXO IX -Extrato do jornal “Guerra Silenciosa” 
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ANEXO X –CD ROM TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
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