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Resumo: Este artigo corresponde a uma pesquisa realizada na área de Avaliação da Qualidade 

e Sistema de Educação e Formação tendo como objecto de estudo a oferta educativa em 

Moçambique com objectivo principal de analisar a oferta educativa relativamente à 

alfabetização de reclusos na cadeia civil de Angoche. No entanto, a pesquisa procurou 

identificar as dimensões educacionais que necessitam ser desenvolvidas para implementar com 

sucesso a oferta educativa e a necessidade de alfabetização dos reclusos. Para tal, três 

dimensões chaves foram identificadas: políticas educativas, qualidade educativa e necessidades 

de aprendizagem. Na primeira dimensão, procedeu-se a um estudo sobre o papel do sistema 

educativo na vida sociopolítica e cultural das pessoas; na segunda, fez-se uma reflexão sobre o 

que é a qualidade educativa, e na terceira, pautou-se na forma como as necessidades dos 

reclusos são traduzidas nos processos pedagógicos. Na sua orientação, a pesquisa foi de 

abordagem qualitativa na modalidade de estudo de caso. 

Palavras-chave: oferta educativa, necessidades, qualidade educativa, reclusos.  

Abstract: This article corresponds to a research carried out in the area of Quality Assessment 

and Education and Training System, having as object of study the educational offer in 

Mozambique with the main objective of analyzing the educational offer in relation to the 

literacy of inmates in the civil prison of Angoche. However, the research sought to identify the 

educational dimensions that need to be developed to successfully implement the educational 

offer and the inmates' literacy needs. To this end, three key dimensions were identified: 

educational policies, educational quality and learning needs. In the first dimension, a study was 

carried out on the role of the educational system in people's socio-political and cultural life; in 

the second, there was a reflection on what educational quality is, and in the third, it was based 

on how the needs of inmates are translated into pedagogical processes. In his orientation, the 

research had a qualitative approach in the form of case study. 
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Introdução  

Desde o aparecimento do homem no planeta Terra, a educação sempre foi um imperativo na 

vida social e política da humanidade. Alguns pensadores teóricos da modernidade propõem à 

educação um meio, um instrumento para o homem chegar ao cerne mais profundo da sua 

personalidade através de seus pensamentos, sugerindo que o homem necessita de cuidados 

diferentemente dos animais que apenas precisam de nutrição. Porém, estes cuidados são as 

diferentes maneiras de aquisição de educação cujo resultado se manifesta no produto acabado, 

dito o homem. Nesta perspectiva, afirma-se que o homem é aquilo que a educação faz dele 

(Fernandes, 2010). 

A educação formata a consciência humana, ilumina as pessoas, ensina-as o saber ser, estar e o 

saber fazer. A educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações. 

Com esta premissa, pode-se dizer que, a educação desempenha um papel preponderante na 

promoção de desenvolvimento humano, na medida em que oferece oportunidades para pessoas 

singulares e colectivas, estimulando a mobilidade social e criando as condições propícias para 

o crescimento socioeconómico político e cultural relativamente ao bem-estar da sociedade.  

Na Lei nº4/83, a educação em Moçambique é definida como um processo organizado que 

facilita a transmissão das experiências e valores. Nessa perspectiva, o Sistema Nacional da 

Educação (SNE) em Moçambique, lançou uma reforma, intitulada Alfabetização e Educação 

de adultos, com o objectivo de erradicar o analfabetismo. Esta reforma, enquadra-se na política 

educativa em Moçambique na dimensão oferta formativa.  

No que concerne a educação de adultos, este conceito surge como corolário da necessidade de 

diferenciar as modalidades das práticas educativas para crianças e para adultos. Essa 

necessidade é acompanhada por um processo de modificações da percepção que o conceito de 

educação foi adquirindo ao longo da história política e social da humanidade.  

Nesta perspectiva, Dias (2009) declara que o processo evolutivo de educação de adultos divide-

se em quatro fases nomeadamente: das origens até aos anos 50 de século XX, nesta fase, a 

criança é preparada para a vida adulta; nos anos 50 começa a segunda fase onde a educação 

escolar é centralizada nos adultos; a terceira fase parte dos anos 60, em que se integra e compila 
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a educação escolar e de adultos; a quarta teve início nos anos 70 com a organização de educação 

escolar e educação de adulto na sua íntegra. 

É de salientar que este artigo, não pretende debruçar o prescrito político educacional como 

epicentro da pesquisa, mas sim como um ponto fundamental de referência para a análise da 

relação que se estabelece entre o prescrito, a prática e as necessidades dos reclusos na 

implementação dos programas de alfabetização e educação de adultos (AEA) no âmbito da 

oferta educativa em Moçambique. 

Nessa ordem de ideia, a pesquisa, procurou compreender de que modo a oferta educativa 

existente em Moçambique articula com as necessidades e expectativas dos reclusos na cadeia 

civil de Angoche? Assim sendo, foi definido como objectivo geral, analisar a oferta educativa 

relativamente à alfabetização de reclusos na cadeia civil de Angoche. Este objectivo geral foi 

secundado pelos objectivos específicos nomeadamente:  

Compreender melhor as políticas educativas quanto ao currículo da educação de adultos na 

óptica do alfabetizador e dos reclusos alfabetizados; discutir a qualidade educativa dos reclusos 

no Centro de alfabetização da cadeia civil de Muchlele enfim, perceber as necessidades e 

expectativas dos reclusos relativamente à oferta educativa e às práticas de formação 

desenvolvidas pelo centro. 

1. Enquadramento teórico 

Para dar mais-valia a este artigo e melhor compreensão, importa antes de tudo perceber alguns 

conceitos chaves que constituem a base teórica desta pesquisa como por exemplo, os conceitos 

de educação de adulto, alfabetização de adulto assim como a oferta educativa e formativa. 

Salientar que o estudo, faz uma abordagem de pessoas que, por várias razões não tiveram 

oportunidade de alcançar plenamente o seu desenvolvimento intelectual e mecanismos de 

inserção no meio social.  

1.1 Educação de adulto 

Antes de olharmos para diferentes perspectivas dos autores sobre esses conceitos, partimos 

primeiramente para o Dicionário da língua portuguesa (2006, p.590) que por definição aponta 

a educação como “um processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos seus 

aspectos intelectual, moral e físico e sua inserção na sociedade” ou “processo de aquisição de 
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conhecimentos e atitudes” ou ainda “adopção de comportamentos e atitudes correspondentes 

aos usos socialmente tidos como correctos e adequados.”. 

A educação de adulto enquadra-se num panorama de aprendizagem ao longo da vida; isto 

significa que a educação constitui as potencialidades que formatam a consciência humana. 

Nesta perspectiva, pode-se dizer que é através da educação que o ser humano adquire as 

humanidades. Para Barbosa (2012), a educação é um processo que carrega consigo o modo de 

pensar, influencia a maneira de agir e de sentir do ser humano. Para este autor, este processo 

não tem em vista a repetição de alguma informação estruturada num manual. 

1.2 Alfabetização de adulto  

De acordo com a UNESCO, no seu Relatório sobre alfabetização para a vida, a alfabetização é 

a habilidade que permite identificar, perceber ou compreender, interpretar, criar, comunicar e 

assimilar, mediante alguns meios materiais impressos e escritos associados a diversos 

contextos. Nesta perspectiva, a alfabetização constitui uma aprendizagem contínua que facilita 

o indivíduo alcançar os seus objectivos (UNESCO, 2005). 

O conceito de alfabetização tem suscitado interpretações diversas, conforme as várias 

correntes. Contudo, etimologicamente, alfabetizar significa levar alguém à adquirir o alfabeto 

com vista a possibilitar ao alfabetizando a representar e designar coisas mediante a leitura e 

escrita. Não pode haver indivíduos que não necessitam da leitura e da escrita no seu quotidiano, 

pois todos precisam do empoderamento individual resultante da alfabetização (Tfouni, 1995; 

Freire, 2000).   

1.3 Oferta educativa e formativa 

A oferta educativa e formativa no presente trabalho enquadra-se no âmbito da alfabetização e 

educação de adultos em Moçambique. No que diz respeito à educação de adultos, tendo em 

conta o objectivo de erradicar o analfabetismo e assegurar o não retorno ao analfabetismo das 

pessoas alfabetizadas, bem como, a continuação dos seus estudos, a lei do SNE estabeleceu um 

subsistema da educação de adultos estruturados em três níveis nomeadamente: Ensino 

Primário, Ensino Secundário e Ensino Pré-universitário, todos exclusivamente para Adultos.  

O Ensino Primário foi dividido em dois graus. O primeiro correspondia a componente da 

alfabetização, durava três anos e tinha uma formação equivalente à 5ª Classe e; o segundo grau, 
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com a duração de dois anos, constituía a continuação da formação iniciada no primeiro grau e 

conferia aos graduados uma formação equivalente a 7ª Classe do Ensino Geral. 

E, por fim, o Ensino Pré-universitário para Adultos, que durava dois anos, devia ser 

frequentado por aqueles que concluíssem o Ensino Secundário para Adultos, o Ensino 

Secundário Geral ou o Ensino Básico Técnico-profissional. Com essa estrutura, a Lei nº 4/83 

assegurava à população maior de 15 anos uma formação científica geral equivalente aos 

diversos graus e níveis estabelecidos no SNE. No entanto, o novo SNE não levou muito tempo 

e funcionou com muitas dificuldades em parte devido a guerra, e em parte devido ao sistema 

económico e político adoptado pela FRELIMO no período pós-independência (Mosca, 2005). 

 Assim, após o fim da guerra mediante a assinatura de acordos de paz, em Roma (1992), entre 

a FRELIMO e a RENAMO, implantou-se a democracia e o multipartidarismo no país e, a partir 

de década de 80 o país atravessava um momento de ajuste económico através do Programa de 

Reabilitação Económica que começou a ser aplicado em janeiro de 1987 (Mosca, 2005).  

Diante dessa situação, o país reajustou o SNE através da Lei nº6/92, de 6 de Maio, para adequar 

as disposições contidas na lei anterior (Lei nº 4/83) às actuais condições sociais e económicas 

do país, tanto do ponto de vista pedagógico como organizativo (SNE, 1992). No que diz 

respeito à alfabetização e educação de adultos tanto o anterior como o reajustado SNE definem 

como um dos seus objectivos gerais nomeadamente: erradicar o analfabetismo de modo a 

proporcionar a todo o povo o acesso ao conhecimento científico e o desenvolvimento das suas 

capacidades.  

Quanto à sua estrutura, o actual SNE compreende três tipos de ensino nomeadamente: o Ensino 

Pré-Escolar, o Ensino Escolar e o Ensino Extra-escolar. Neste sistema, a educação de adultos 

é considerada como uma das modalidades especiais do ensino escolar que acolhe os indivíduos 

que já não se encontram na idade normal de frequência dos Ensinos Geral e Técnico-

profissional ou aqueles que não tiveram oportunidade de se enquadrarem no sistema do ensino 

escolar.  

Assim, Moçambique dispõe de documentos normativos e políticas que manifestam a vontade 

política do Governo e da sociedade em conferir à alfabetização um espaço e um papel cada vez 

mais activo na redução da pobreza e no desenvolvimento do país, cumprindo assim, com os 

compromissos internacionais das Declarações de Jomtien e de Dakar, realizada de 5 a 9 de 
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Março de 1990 que marcou o início de um movimento poderoso que manteve a sua validade 

através do Fórum da Educação para todos (Jomtien 1990, p. 39-40).  

2. Competências educacionais  

Tendo muitos significados e usos curriculares, a palavra competência encerra uma pluralidade 

de discursos existentes no quadro de determinados processos de educação e formação. Todavia, 

em termos de classificação, identificamos três tipos de competências educacionais que 

resultam da interacção de três dimensões: competência da dimensão: políticas educativas, 

competência da dimensão: qualidade de educação e competência da dimensão necessidade de 

aprendizagem. Na tentativa de explicar a tipologia desses três diferentes competências 

educacionais e a relação de interdependência relativamente à oferta educativa e formativa, a 

figura abaixo ilustra o seguinte: 

Figura 01: Competências Educacionais 

 

 

  

 

 

 

2.1 Competências educacionais: Dimensão Politicas educativas 

O processo educativo ligado à da alfabetização e à escolarização das populações em 

Moçambique, começou a ser desenvolvido em 1960, no período colonial e nas vésperas da luta 

armada de libertação nacional. Enquanto a guerra se intensificava, as práticas educativas de 

alfabetização e educação de adulto eram cada vez mais relevantes nas zonas libertadas através 

das escolas do povo. Desde os primeiros momentos da sua existência, a Alfabetização e 

Educação de Adultos teve como uma das suas principais preocupações a erradicação do 

analfabetismo. Por isso, nos seus congressos sempre recomendava “o combate ao 
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No ano seguinte foi criada a Direcção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos 

(DNAEA) com o objectivo de orientar e controlar centralmente todos processos relacionados 

com a alfabetização e educação de adultos no país, com a excepção da formação profissional. 

Criada a DNAEA e com as competências que detinha, esta organizou as campanhas nacionais 

de Alfabetização que haviam sido agendadas pelo III Congresso da FRELIMO realizado em 

1977. (Nandja, s/d, p. 6). 

Na Lei nº4/83, a educação em Moçambique é definida como um processo organizado que 

facilita a transmissão das experiências, conhecimentos e valores culturais. Nessa perspectiva, 

o Sistema Nacional da Educação delineou três grandes objectivos para enfrentar essa situação, 

notadamente: erradicar o analfabetismo; introduzir a escolaridade obrigatória no país; e formar 

os quadros para as necessidades do desenvolvimento socioeconómico e da investigação 

científica, tecnológica e cultural.  

Salientar que o sistema de educação em Moçambique tem a seguinte estrutura: O ensino 

primário que vai da 1ª à 7ª classe é dividido em 2 graus: o primeiro vai da 1ª à 5ª classe e que 

constitui o EP1 e o segundo grau vai da 6ª à 7ª classes e forma o EP2. Estes níveis de ensino 

são os que têm maior número de estudantes. As classes da 8ª à 10ª correspondem ao primeiro 

ciclo do Ensino Secundário Geral e a 11ª e 12ª classe constituem o segundo ciclo.  

Há ainda necessidade de se investir no ESG1 para aumentar a base para o recrutamento, não 

só de formandos para os cursos de Formação de Professores, como para outras áreas necessárias 

ao desenvolvimento nacional, com destaque para as sociais. As taxas brutas de escolarização 

por idade específica, por classe, são superiores aos 100% em todo o EP1. Na primeira classe 

esta taxa atinge os 187% valores extremamente elevado e que sugere alguma distorção nos 

dados estatísticos, sobretudo porque esta taxa já vem ultrapassando os 100% desde 1998, 

segundo os dados estatísticos do MEC.  

2.2 Competências educacionais: Dimensão Qualidade educativa  

A qualidade de ensino é um tema discutido universalmente. Em todo o mundo os países 

confrontam-se com o problema da qualidade da formação dos seus alunos. De uma maneira 

geral, nos países desenvolvidos os problemas da qualidade revelam-se, sobretudo em níveis 

mais adiantados como sejam o ensino secundário e o ensino superior. A nível de Moçambique 

este problema revela-se desde as primeiras classes, onde, segundo algumas fontes, existem 
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alunos que terminam a 5ª classe sem dominar convenientemente a leitura, a escrita e aritmética 

básica, (Lobo e Nhêze, 2008). 

A questão da qualidade de ensino no país tem sido discutida aos mais variados níveis. O debate 

sobre este aspecto centra-se nas questões ligadas à relevância do currículo, na formação dos 

professores, o nível de aprendizagem dos alunos, no desperdício escolar no que respeita às 

desistências e reprovações, entre outros aspectos. Nas primeiras classes do ensino primário os 

debates descem ao nível da aprendizagem da leitura e escrita, que, aparentemente é crítica. 

As evidências identificadas pelo PEE para demonstrar a fraca qualidade do ensino estavam 

relacionadas com a fraca qualificação dos professores, com os elevados rácios médios de 

alunos por professor que atingiam os 61:1, a fraca capacidade de gestão das escolas, a 

existência de alunos a estudar em escolas de 2 e 3 turnos e a falta de materiais básicos escolares. 

O PEE identificava ainda a fraca relevância do currículo para uma sociedade em rápidas 

mudanças que afectada a qualidade de ensino. Como resultado, a “eficácia interna do sistema 

é muito baixa especialmente no caso das raparigas” (Lobo e Nhêze, 2008). 

O segundo Plano Estratégico da educação (2006), indica que os progressos que o sector 

alcançou aquando da implementação do primeiro plano foram excelentes em termos de acesso. 

Contudo, no que concerne à qualidade estes foram mais “limitados” e refere mesmo que o 

crescimento do acesso deu-se através “do uso de dois ou mesmo 3 turnos nas áreas urbanas e 

do aumento do rácio alunos por professor” o que sugere que “a expansão das matrículas poderá 

ter sido feita à custa da qualidade”.   

Recentemente, a maioria dos meios de comunicação social nacionais têm reportado problemas 

que subsistem a nível da leitura e escrita nas escolas primárias do país. Com efeito, jornais 

como Noticias e Zambeze de 14/08/08, Magazine de 13/08/08 têm revelado uma enorme 

preocupação da sociedade para com as questões de qualidade de ensino. Todas estas evidências 

mostram que o problema da qualidade do ensino é um problema actual que está na agenda do 

dia a todos os níveis da sociedade. O problema afecta todos os níveis de ensino e em particular 

o ensino primário. 

2.3 Competências educacionais: Dimensão Necessidades de aprendizagem 

Os discursos em torno da alfabetização têm-se concentrado na questão da compensação ou 

emancipação, reconhecendo a alfabetização como o processo mais privilegiado para esse fim. 
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Nesse contexto, o analfabetismo é encarado como um mal que impede a convivência 

harmoniosa nas esferas económica, social, cultural e política. 

De acordo com o Ministro da Educação e Cultura, até 2008 a taxa de analfabetismo no país, 

situava-se na ordem de 52%, envolvendo maioritariamente as mulheres. Tendo em conta a 

situação real de Moçambique em 2006, em cada 100 mulheres, havia 67 que não sabiam ler, 

escrever e contar em língua portuguesa. Este é o sinal inequívoco e suficiente de que não 

podemos baixar os braços, mas sim redobrarmos esforços para buscar novas estratégias e 

melhor usarmos as experiências e as novas tecnologias ao nosso dispor para eliminarmos este 

problema” (Ministro da Educação e Cultura, 2008). 

O argumento de que, a leitura, a escrita e o cálculo em língua portuguesa são considerados 

como elementos essenciais, ganha espaço e caracteriza o discurso político-educativo ao nível 

macro pelo facto de acreditar-se que sem tais habilidades, seria difícil produzir-se um 

conhecimento oficial válido e aceitável na sociedade. Porém, acredita-se que as comunidades, 

pelo facto de estarem desprovidas de capacidades de leitura, escrita e cálculo, geralmente em 

língua portuguesa, não têm conhecimentos e saberes locais que possibilitam a sua 

sobrevivência e a sua vida quotidiana.  

Numa perspetiva de legitimar e reconhecer os saberes e conhecimentos que as comunidades 

possuem em todas as esferas da vida, o Ministério concebeu o Currículo Local (CL) que é uma 

componente do currículo oficial que tem por finalidade abordar questões, conhecimentos e 

saberes das comunidades que não são, de certa forma, incluídos no currículo oficial. Muitas 

das vezes, esses saberes têm sido conhecimentos diferenciados que são do domínio de pessoas 

das comunidades, anciãos e chefes de família que não têm habilidades de leitura, escrita e nem 

cálculo em língua oficial portuguesa. 

Uma outra dimensão do discurso político-educativo que é distintiva na alfabetização e 

educação de adultos considera esta como uma corrente da educação popular levada a cabo pela 

sociedade e para a sociedade, cujo funcionamento está muito dependente do voluntarismo, da 

doação e que o governo actua com o papel da mobilização das partes (educadores, educandos 

e doadores) para que o processo da alfabetização aconteça. 

4. Enquadramento Metodológico   

Nesta fase, optou-se por mostrar procedimentos metodológicos usados para alcançar os 
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objectivos da pesquisa, assim como a natureza da pesquisa e as etapas de recolha de dados. 

Recordar que a pesquisa tem como objectivo geral, analisar a oferta educativa relativamente à 

alfabetização de reclusos na cadeia civil de Angoche. Nesta perspectiva, foram definidos os 

seguintes objectivos específicos:  

➢ Compreender melhor as políticas educativas quanto ao currículo da educação de adultos 

na óptica do alfabetizador e dos reclusos alfabetizados;  

➢ Discutir a qualidade educativa dos reclusos no Centro de alfabetização da cadeia civil 

de Muchlele. 

➢ Perceber as necessidades e expectativas dos reclusos relativamente à oferta educativa e 

às práticas de formação desenvolvidas pelo centro. 

Baseando-se nesses objectivos, a pesquisa foi orientada com vista a obter respostas para as 

seguintes questões de investigação:  

➢ Que princípios orientam as políticas educativas quanto ao currículo da educação de 

adultos? 

➢  O que caracteriza a qualidade educativa dos reclusos no Centro de alfabetização da 

cadeia civil de Muchlele? 

➢ Que expectativas os reclusos têm relativamente à oferta educativa e às práticas de 

formação desenvolvidas pelo centro. 

4.1 Tipo de pesquisa 

Para o procedimento dos objectivos do presente estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa na 

modalidade de estudo de caso. Porém, na ideia de Creswell (2002) a pesquisa qualitativa 

(corrente construtivista) diferente da quantitativa (corrente positivista) permite a maior 

compreensão do assunto em pesquisa. 

Com base nas características do objecto deste estudo, foi escolhido um dos centros de 

alfabetização de adultos em Angoche, dito, centro de alfabetização da cadeia civil de 

Muchelele. Foram envolvidos no estudo o director dos Serviços distritais de educação e 

tecnologia, o alfabetizador do centro acima referido e seis (06) reclusos formandos. No que 

concerne a técnica, a entrevista foi escolhida para permitir maior detalhe na recolha de dados. 

Assim sendo, foi elaborado os instrumentos de colecta de dados (guiões de entrevista) e a 

definição do grupo alvo.  
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O processo de recolha de dados consistiu basicamente na realização de uma entrevista com 

roteiro de perguntas semiestruturadas. As entrevistas foram aplicadas ao alfabetizar do centro 

e ao responsável distrital pela área de alfabetização, com base num guião semiestruturado, com 

a duração entre 15 e 20 minutos. Discussões orientadas foram focalizadas em (06) reclusos 

formandos, pré-selecionados.  

5. Apresentação, análise e discussão dos Resultados  

A presente etapa consiste em apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos por meio das 

entrevistas e dos grupos de discussão. Para tal, criou-se temáticas constituídas de três (03) 

grandes blocos de questionamentos que chamamos de competências neste estudo, a partir dos 

quais são apresentados e discutidos os resultados apurados no processo de recolha de dados 

notadamente: 

➢ Competências da dimensão: Políticas educativas quanto ao currículo da 

educação de adultos na perspectiva do alfabetizador e dos reclusos 

alfabetizados. 

➢ Competências da dimensão: Qualidade educativa dos reclusos no Centro de 

alfabetização da cadeia civil de Muchlele-Angche. 

➢ Competências da dimensão: Necessidade de aprendizagem e expectativas 

dos reclusos relativamente à oferta educativa e às práticas de formação. 

5.1 Políticas educativas quanto ao currículo 

Este bloco foi constituído a fim de perceber melhor com o alfabetizador e os reclusos 

alfabetizados sobre o currículo da educação de adultos. Questionados sobre a totalidade de 

disciplinas ministradas no centro de alfabetização e educação dos reclusos, os entrevistados 

apontaram a existência de dois grupos de disciplinas ministradas na alfabetização, dizendo que 

O primeiro grupo é constituído por disciplinas de Português, Matemática, Ciências Naturais e 

Geografia e o segundo por disciplinas de Português e Matemática.  

No que concerne a oferta educativa e formativa no âmbito da política educativa, procurou-se 

perceber sobre os tipos de actividades desenvolvidas no processo da alfabetização mediante a 

seguinte questão: Quais sãos as disciplinas que apreendem na sala de aulas? Alguns reclusos 

afirmaram que apenas aprendem português e matemática: “Nós aprendemos apenas português 

e Matemática mas gostaríamos de aprender também outras coisas manuais por exemplo a 
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carpintaria, como fabricar os fogões” (E 1, 2, 5, 7). 

Relativamente aos grupos de disciplinas, as actividades que constituem as aulas ministradas no 

processo da alfabetização e educação de adultos dividem-se em dois diferentes grupos de 

actividades, o grupo mais em destaque é o grupo das actividades da leitura, a escrita, o cálculo 

e o ditado. Nos dizeres de Freire (2000), isso leva o sujeito a uma reflexão e acção no que diz 

respeito à realidade em que se encontra. Sobre a questão da duração do processo de AEA, todos 

em unanimidade afirmaram que a duração é suficiente. 

5.2 Qualidade educativa dos reclusos  

A problemática da qualidade de ensino tem sido discutida aos mais variados níveis. As 

discussões sobre este aspecto muitas vezes centram-se nas questões ligadas à relevância do 

currículo, na formação dos professores, o nível de aprendizagem dos educandos, no desperdício 

escolar no que respeita às desistências e reprovações, e mais outros aspectos relacionados como 

por exemplo ao nível da aprendizagem da leitura e escrita.  

Neste bloco, pretendeu-se saber se existem algumas possíveis situações que dificultam o 

processo de ensino -aprendizagem nos centros de alfabetização, pois, em qualquer processo 

têm havido sempre situações que constituem bloqueios ao normal funcionamento; nessa ordem 

de ideia, a alfabetização e educação de adultos não está na margem.   

Da entrevista feita aos educandos reclusos, verificou-se que 80% não tem livros e quadros. 5% 

não  responderam  a  questão, e  15% afirmou  que  não  tem  livros. O material didáctico em 

grande falta e alguns objectos moveis como carteiras, é uma realidade observada no percurso 

deste estudo, conforme referem os reclusos, é um dos pontos que eles apresentam como 

elemento desfavorável para uma aprendizagem de qualidade, como afirmaram os (E -2, 4 e 8): 

“se o Governo quer nos ajudar, que nos ajude pois, não temos livros e sentamos no chão. 

Temos falta de livros, bancos, e não conseguimos comprar cadernos e canetas”.  

Essas declarações ou depoimentos dos entrevistados nos revelam claramente o problema da 

falta de material que acompanha o processo da alfabetização desde a sua instituição através das 

campanhas até à sua designação como parte integrante da educação no Ministério da Educação 

em Moçambique. Para garantir a qualidade educativa, o Diploma Ministerial nº 65/2007, de 20 

de Junho, atribui ao Departamento da educação de adultos a responsabilidade de “promover a 
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produção de materiais didáticos para a implementação dos currículos de alfabetização, pós-

alfabetização e educação não-formal” (Art. 8 d). 

5.3 Necessidade de aprendizagem e expectativas dos reclusos 

Neste bloco, procurou-se perceber os desejos dos reclusos, aquilo que pretende ao entrarem na 

alfabetização. Certamente que esta questão também pode ter a ver com a vida e com a oferta 

educativa proporcionada pelos programas de alfabetização e educação de adultos. Nela, foram 

agrupadas as respostas que revelaram os desejos dos educandos na dimensão necessidade de 

aprendizagem e perspectivas para o período posterior à alfabetização. 

Para tal, as respostas foram muito divergentes, alguns educandos reclusos responderam que 

para além de apreender a ler e escrever, gostariam de aprender algumas actividades manuais, 

outros responderam que gostariam de aprender a informática. Veja declarações abaixo: 

Eu era músico, gostaria de ver se um dia com a informática posso estar a produzir 

pessoalmente as minhas músicas. Quero aprender a trabalhar com o computador e 

saber fazer as contas dos meus negócios (E-3). Quero aprender a fazer plano de 

negócios para desenvolver meus tanques de peixe (E-4). Eu quando ia ao banco, não 

sabia preencher os talões que me davam, por isso, quero apreender a ler e escrever. 

(E-6). Quero aprender a carpintaria, é uma arte para mim porque até a minha velhice 

fico sem depender de ninguém (E-7). 

No entanto, entrevistado sobre a formação e aprendizagem dos reclusos, o director da cadeia 

civil de Mucelele Angoche, afirmou com toda clareza que alguns reclusos têm sido 

beneficiários de alguma formação técnica profissional: “Nós mandamos há pouco tempo alguns 

reclusos para o distrito de Moma para uma formação na área da serralharia. Quando existir 

um financiamento, seja dos parceiros, não hesitamos em oferecer alguma formação técnica 

profissional aos nossos reclusos”, afirmou o director da cadeia civil. 

Recordar que o Sistema educativo em Moçambique, no seu Plano Curricular de Alfabetização 

e Educação de Adulto (2013), declarou que o seu objectivo visa uma modalidade educativa e 

formativa cada vez mais eficiente e eficaz de cidadãos com um auto estima elevado e um 

espírito patriótico, capaz de intervir consciente e activamente na melhoria das suas condições 

de vida e bem-estar económico, social, político e cultural. 
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6. Resenha interpretativa e conclusiva  

Este estudo analisou os processos educativos promovidos pelo Programa de Alfabetização e 

Educação de Adultos assim como as percepções dos reclusos relativamente à oferta educativa 

e as práticas de formação levadas pelo centro de alfabetização. Com efeito, a pesquisa foi 

desenvolvida em torno de três competências educacionais que se necessitam desenvolver para 

implementar com sucesso a oferta educativa e a necessidade de aprendizagem. Nesta 

perspectiva, três dimensões chaves foram identificadas: políticas educativas, qualidade 

educativa e necessidades de aprendizagem. 

Recuperando os resultados apresentados no presente trabalho, notou-se que existe uma situação 

de insatisfação do lado dos reclusos; isso se explica pelo facto de constatar que os conteúdos 

ministrados no processo de alfabetização e educação de adultos não respondem devidamente 

as expectativas dos reclusos, uma vez que estes apesar de serem reclusos, alguns deles são 

detentores de alguns conhecimentos práticos.  

Isso pode se perceber melhor nas declarações de alguns educandos reclusos entrevistados que 

afirmaram que gostariam de aprender a fazer algumas actividades manuais como por exemplo 

a carpintaria, aperfeiçoar os conhecimentos na área de informática, costura, entre outras áreas. 

Mas em contrapartida, o director da cadeia afirmou que tem existido a formação técnica 

profissional na medida em que aparece um financiamento.  

Porém, no centro de Alfabetização e Educação da cadeia civil de Muchelele Angoche, os 

reclusos são oferecidos programas da estrutura curricular educacional relacionados com a 

Literacia e Numeracia; isto é, saber ler e escrever (Literacia); e saber calcular, cálculos 

numéricos e contagem de números (Numeracia). 

Em adição, após ter analisado os dados obtidos, os resultados do estudo revelaram a existência 

de uma divergência entre a visão geral da política educativa operacionalizada através dos 

processos da alfabetização e as necessidades socioeducativas dos reclusos. Essa situação 

divergente consiste essencialmente no seguinte: os reclusos, apesar de se contentarem com os 

benefícios da aprendizagem da leitura e da escrita, apresentam maior desejo à conciliação do 

processo da alfabetização com habilidades práticas.  

Contudo, os desejos educativos e formativos dos reclusos tem sido de encarar o processo de 

alfabetização em suas diferentes dimensões como um meio para no futuro, conseguir um 
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emprego enquanto a intencionalidade educativa da política da alfabetização faz dele um 

instrumento de combate ao analfabetismo mediante o ensino da leitura e da escrita assim como 

dos cálculos denominado Literacia e Numeracia. 
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