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RESUMO 

 

 

 

Desde a independência, em 1975, a administração pública moçambicana tem conhecido 

transformações na sua organização e funcionamento, num processo de reconceituação 

que se enquadra na reconfiguração do Estado e na incessante busca das melhores formas 

de garantir a consolidação da democracia e a materialização da cidadania e da justiça 

social. Nesse contexto, porque ter acesso a serviços públicos de qualidade é direito dos 

cidadãos, é dever dos servidores públicos aprimorar incessantemente os serviços que 

prestam. Esta pesquisa foi levada a cabo com o objetivo de compreender, de um ponto 

de vista crítico, as limitações e as possibilidades do curso de Certificado Profissional 

Superior em Administração Pública para o desenvolvimento da formação profissional 

dos funcionários do Estado moçambicano. Seguindo os preceitos da avaliação crítico-

emancipatória, a compreensão do currículo do curso foi o ponto de partida para a 

identificação de alternativas de sua transformação. Baseado numa matriz 

fundamentalmente construtivista, o currículo pesquisado atrela a formação à melhoria 

da capacidade de gerir e administrar em contextos em constantes mudanças, não 

descurando da função política e social dos funcionários do Estado e do sector público. 

Da análise do conceito de “competência”, constatou-se que, desde que sustentado pela 

matriz conceptual crítico-emancipatória, o currículo com enfoque para a formação de 

profissionais competentes pode favorecer a melhoria das condições de vida social, 

através de uma formação crítica e promotora de uma cada vez maior e melhor 

participação dos servidores públicos na transformação do sector público e da sociedade. 

O estudo conclui que o currículo de formação profissional em administração pública 

apenas cumprirá a sua função de educação de funcionários competentes como 

profissionais e cidadãos se o currículo se transformar em espaço de produção de 

conhecimento, reflexão crítica e busca de soluções para os problemas que afectam a 

sociedade e reduzem as possibilidades de usufruto do direito à cidadania plena. 

 

Palavras-chave: currículo, formação profissional, competência, administração pública, 

avaliação educacional, cidadania. 
 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Since the independence, in 1975, the public administration of Mozambique has 

experienced changes in its organization and operation, in a process of re-definition 

which is part of the reshaping of the State and in the never-ending search for better ways 

to ensure the consolidation of democracy and materialization of citizenship and social 

justice. In this context, because having access to quality public services is a right of 

citizens, it is the duty of public servants to constantly perfect the services that they 

render. This research was undertaken with a view to understand, from a critical point-

of-view, the limitations and possibilities of the Higher Professional Certificate in Public 

Administration course for the development of the professional training of the 

Mozambican civil servants. Following the precepts of the critical and emancipatory 

evaluation, the understanding of the curriculum of the course was the starting point for 

the identification of alternatives of its transformation. Based on a fundamentally 

constructivist matrix, the researched curriculum links the training to the betterment of 

the ability to manage and administer in contexts of constant changes, mindful of the 

political and social role of the civil servants and of the public sector. From the analysis 

of the concept of “competence,” it was verified that, supported by the critical and 

emancipatory conceptual matrix, the curriculum with an emphasis on the training and 

education of competent professionals may favor the improvement of the conditions of 

social life, through a critical formation, which promotes an ever greater and better 

participation of the public servants in the transformation of the public sector and of 

society. The study concludes that the curriculum for professional training in public 

administration will only fulfill its role of educating competent civil servants as 

professionals and citizens if the curriculum transforms itself into a space for the 

production of knowledge, critical thought and the search for solutions for the problems 

which affect society and reduce the possibilities for enjoyment of the right to full 

citizenship. 

 

Key-words: curriculum, professional training, competence, public administration, 

educational evaluation, citizenship 
 

  



 

 

 

 

RÉSUMÉ 
 

 

 

Depuis l'indépendance, en 1975, l'administration publique de Moçambique a connu des 

transformations dans son organisation et fonctionnement, dans un procédé de 

reconsidération qui s'encadre dans la reconfiguration de l'État et dans l'incessante 

recherche des meilleurs moyens d'assurer la consolidation de la démocratie et la 

matérialisation de la citoyenneté et de la justice sociale. Dans ce cadre, avoir accès à des 

services publiques de qualité est le droit des citoyens. Donc, le devoir des fonctionnaires 

est de perfectionner sans arrêt les services qu’ils assurent. Cette recherche a été faite 

avec l'objectif de comprendre, d'un point de vue critique, les limites et les possibilités du 

cours de Certificat Professionnel des fonctionnaires de l'État de Moçambique. En 

suivant les préceptes de l'évaluation critique et émancipatrice, la compréhension du 

programme de ce cours a été le point de départ pour l'identification des choix de sa 

transformation. Basé sur une matrice fondamentalement constructiviste, le programme 

d’études recherché associe la formation à l'amélioration de la capacité de gérer et 

administrer dans des contextes en changement continu, sans négliger la fonction 

politique et sociale des fonctionnaires de l'État et du secteur public. De l'analyse du 

concept de "compétence", on a constaté que, depuis que le programme qui vise la 

formation des professionnels compétents est soutenu par la matrice conceptuelle critique 

et émancipatrice, il peut favoriser l'amélioration des conditions de vie sociale, à travers 

une formation critique, et promotrice d'une participation des fonctionnaires publics dans 

la transformation du secteur public et de la société qui est toujours plus grande et 

meilleure. L'étude conclut que le programme d’études de formation professionnelle en 

administration publique n'accomplira sa fonction d'éducation des fonctionnaires 

compétents comme des professionnels et citoyens que si le programme se transforme en 

espace de production de connaissance, réflexion critique et recherche de solutions pour 

les problèmes qui affectent la société et réduisent les possibilités d'usufruit du droit à la 

pleine citoyenneté. 

 

Mots-clés: programme d’études, formation professionnelle, compétence, administration 

publique, évaluation éducationnelle, citoyenneté 

 

  



 

 

 

 

NKATRAKANYU
1
 

 

 

 

 

 

Kusukela loko kuhuweleliei ntrhunxeku hi 1975, kuni kucincacinca ndreni ka matirhela 

ya svihubzana sva mfumu wa Mosambiki. Kucinca loko kukongoma 

kutiyisamafambisela manene ya mafumela mampsa ya mfumu wakuhlawuliwa hi 

xitrhungu, hambi kutiyisa kuxiximiwa ka nawu wakumpfenkela vayakitiko ni mintirhu 

ya vululame. Hikolanu, infanelo ya vatirheli va mfumu kuhlamula kuvilela ka 

vayakitiko lava vavilelaka kusekeketliwa hi mintirhu ya mfumu. Ntirhu lowu 

wukongoma kutwisisa ta svikarhatu lesvi svitremakanyiwaka loko  kuwupfisiwa va 

tirheli va mfumu va tindondro tale henhla vakulumba mfumu wa Mosambiki. Hi tlhelu 

drin’wana, ntirhu lowu wukongoma kukuma tindlela letinga nabzalisaka kudondrisa 

vatirheli va mfumu kulandra  fambisela manene ya ntirhu wavo, ndreni ka kucinca loku 

kuvonekaka. Ntirhu lowo nakone wukongoma kubasisa tindlela letifanelaka kulandriwa 

akuva vatirheli vamfumu vawupfisiwa akuva vakota kulandra ntirhu hi ndlela yinene, 

vakombisa kutihita kwavo akuhlamuleni kaku vilela kavayakitiko, ndreni ka nawu wa 

matirhela ya svihubzana sva mfumu. Makungu lawa mata hlengela akuwupfiseni ka 

vatirheli va mfumu lavataka kota kuhlamula kuvilelela ka vayakitiko hi ndlela yinene, 

ndreni kundruluka loko kuvonekaka ka matrhamela ni matirhela ya svihubzana sva 

mfumu. Ntirhu lowu hiwukombisaka lani, wuhetelela hiku leleta lesvaku, ntirhu 

wakuwupfisa vatirheli va mfumu wuta kuma kuhumelela, ntsena, loko makungu lawa 

makombisa hilani vatirheli va mfumu vafanelaka kulandra ntirhu wavo na vahisekela 

kuhlamula, hi xihlayelanfurhi, kuvilela loko vakombisiwaka kone hi vayakitiko, na 

kujuleteliwa ndlela yaku helisa svirhalanganya lesvi  vayakitiko vasvi tremakanyaka 

loko vavilela kuva kuxiximiwa tinfanelo tavo hi svihubzana sva mfumu. 

 

Marhito ya lisima: Makungu ya tindondro; Kuwupfisa vhanu a ntirhweni; 

vutlharhi/vutivi; svihubzana sva mfumu; nkambisisu wa makungu ya ndondro;  

Vun’wana bza tiko. 

 
 

 

  

                                                             
1 Resumo em Changana, uma das línguas do sul de Moçambique, minha língua materna. 



 

    

 

 

 

  

 

PRÓLOGO 

 

“Quanto mais me capacito como profissional, quanto 

mais sistematizo minhas experiências, quanto mais me 

utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de todos 

e ao qual todos devem servir, mais aumenta minha 

responsabilidade com os homens. Não posso, por isso 

mesmo, burocratizar meu compromisso profissional, 

servindo, numa inversão dolosa de valores, mais aos 

meios que ao fim do homem. Não posso me deixar 

seduzir pelas tentações míticas, entre elas a minha 

escravidão às técnicas, que, sendo elaboradas pelos 

homens, são suas escravas e não suas senhoras. 

Não devo julgar-me, como profissional, “habitante” 

de um mundo estranho; mundo de técnicos e 

especialistas salvadoras dos demais, donos da verdade, 

proprietários do saber, que devem ser doados aos 

“ignorantes e incapazes”, que estão fora. Se procedo 

assim, não me comprometo verdadeiramente como 

profissional nem como homem. Simplesmente me 

alieno” (FREIRE, 1979: 20 e 21). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Este trabalho começa com a apresentação das razões de âmbito pessoal, 

académico, profissional e social que justificam a realização da pesquisa, considerando 

os princípios de qualidade da pesquisa científica como processo de construção de 

conhecimento com carácter social. “A teoria que não responde à demanda da prática 

requer ser revista” (KANT, apud MONTEIRO, 2010: 112). 

Em 2003, fui convidada para participar do projecto de reforço da formação 

profissional em Administração Pública, integrando a equipa do Projecto ISAP, um 

grupo de trabalho que, no Ministério de Administração Estatal (MAE), preparava a 

criação do Instituto Superior de Administração Pública (ISAP). Como membro da 

Comissão Instaladora do ISAP, assumi tarefas na coordenação do desenvolvimento dos 

programas e materiais de formação e, em 2005, depois da criação formal da Instituição 

em Dezembro de 2004, fui nomeada Directora Académica, função que desempenhei até 

2010, quando beneficiei de licença para estudos.  

Em termos académicos, o grande desafio do ISAP é participar na 

operacionalização do Sistema de Formação em Administração Pública (SIFAP), através 

da oferta de programas de formação superior
1
 e do desenvolvimento de projectos de 

pesquisa que sejam relevantes e parte integrante do desenvolvimento da administração 

pública moçambicana. Para alcançar esse objectivo, o ISAP investe na capacitação 

institucional, promovendo a formação dos seus dirigentes, dos formadores e dos 

funcionários afectos às diversas áreas do seu funcionamento.  

Esta pesquisa enquadra-se no âmbito do desenvolvimento institucional do ISAP 

e surge da necessidade de promover a compreensão, do ponto de vista crítico, das 

limitações e das possibilidades da formação profissional em administração pública 

                                                             
1 No ISAP, “formação superior” assume dois sentidos: por um lado, significa formação de quadros 

superiores do Estado, ou seja, de dirigentes e funcionários em funções de direção e chefia, 

independentemente do seu grau académico. Por outro, formação académica e profissional em 

administração pública aos níveis de Certificado Superior, Graduação e Pós-Graduação, para funcionários 

com formação académica de nível médio e superior. 
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oferecida por essa instituição no desenvolvimento profissional dos funcionários em 

exercício no sector público moçambicano. 

O resultado da pesquisa contribui também para o desenvolvimento curricular 

para a formação profissional em administração pública, por um lado, assumindo o 

sentido hegeliano de limite, conforme apresentado no Dicionário de Filosofia: “[...] o 

limite é dado com o fim de ser superado. O limite constitui o momento da negação, sem 

o qual não há momento de afirmação e superação” (MORA, 2004: 1747). E, por outro, 

considerando as possibilidades, no sentido em que o seu carácter existencial se une com 

o seu carácter de eleição como algo valioso. 

Adoptando a abordagem da pesquisa qualitativa, este estudo é uma avaliação 

dos resultados do curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública 

(CPSAP), oferecido pelo ISAP entre os anos de 2006 e 2009. A escolha desse curso tem 

como fundamento o facto de ser aquele que foi concebido para prover uma formação 

básica aos gestores do aparelho do Estado com vista “à homogeneização de 

conhecimentos e promoção de uma cultura comum na administração pública 

moçambicana” (ISAP, 2003; 2005; 2006 a).  

O sucesso do ISAP na oferta de cursos de qualidade e com resultados que se 

reflictam na melhoria da prestação de serviços do sector público moçambicano é uma 

exigência política, social e económica. Política, porque o ISAP é uma escola de governo 

(PACHECO, 2000), vocacionada para a formação de funcionários do Estado, actores 

decisivos para o cumprimento dos programas de governação ao nível central e local. 

Social e económica, porque a boa prestação de serviços pelo sector público é 

determinante para a satisfação dos interesses, necessidades e direitos dos cidadãos como 

entidades individiais ou colectivas e para o desenvolvimento económico e a promoção 

do bem estar social (GUEBUZA, 2006; IASIA, 2008). 

Além de satisfazer a necessidade de desenvolvimento institucional do ISAP e do 

sector público moçambicano, esta pesquisa constitui-se em oportunidade para a 

satisfação do meu interesse pessoal e profissional de aprofundar o conhecimento e a 

aplicação prática das teorias e princípios relacionados com avaliação educacional e 

formação profissional, com particular enfoque para a profissionalização em 

administração pública.   
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Acção reflexiva como estratégia de autosuperação 

Dado que participei do processo de desenho e implementação do curso CPSAP, 

que constitui objecto desta pesquisa, este estudo é uma oportunidade para o 

desenvolvimento da minha capacidade de usar o pensamento ou reflexão como 

discernimento entre aquilo que tentamos fazer e o que sucede em consequência da nossa 

acção (DEWEY, 1952, apud PIMENTA, 2010), aprefeiçoando-me como profissional 

reflexivo, que possa contribuir para a constante melhoria da qualidade da formação 

profissional em administração pública oferecida pelo ISAP.  

Desenvolvo esta pesquisa como profissional reflexivo, segundo o modelo de 

profissional reflexivo introduzido por Donald Schön: 

“[O modelo de profissional reflexivo toma como referência] três situações 

elevadas à categoria de conceito: conhecimento na acção, reflexão na acção 

e reflexão sobre a ação, [...] reafirma a competência pessoal gerada por meio 

de reflexões sobre e na experiência vivida, consolidando o processo 

reflexivo como uma forma de investigação e não como descoberta do já 

existente” (SCHÖN, apud VALADARES, 2010: 189).  

Com uma formação inicial de nível médio e experiência como professora de 

Portugês no ensino primário do segundo grau
2
, em 1995 concluí o curso de Licenciatura 

em Língua e Cultura Portuguesa – Língua Estrangeira, que despertou o meu interesse 

para a pesquisa. Assim, a meu pedido, passei a trabalhar no Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (INDE) como técnica pedagógica, integrando o Grupo 

de Português, equipa que na altura era responsável pela pesquisa sobre ensino do 

português no ensino primário e na formação de professores. Esse grupo fazia parte de 

uma equipa mais ampla que realizava pesquisa educacional, numa perspectiva de 

capacitação-acção, preparando a reforma curricular do ensino básico. 

No INDE, tive a oportunidade de me iniciar na prática como pesquisadora 

educacional, primeiro participando no tratamento de dados linguísticos do Projecto 

Panorama do Português Oral de Maputo
3
 e, mais tarde, na formulação e execução da 

pesquisa sobre o perfil linguístico dos alunos da 3ª classe e sobre o perfil linguístico dos 

professores do ensino primário. Esses estudos permitiram uma ampla reflexão 

envolvendo professores e formadores de professores sobre o ensino do protuguês em 

                                                             
2
 Em Moçambique, o ensino primário do Segundo grau corresponde ao 6º e 7º ano de escolaridade. 

3
 O Projecto Panorama do Português Oral de Maputo (PPOM) fez um levantamento e análise de dados 

linguísticos do português falado em Maputo para identificar as suas características variantes da norma do 

português europeu, como ponto de partida para o desenho de propostas alternativas de metodologias de 

ensino-aprendizagem do portugês em Moçambique. 
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Moçambique como língua segunda, mas também língua materna e língua estrangeira de 

alguns alunos do ensino básico.  

No contexto da capacitação-acção, participei em vários seminários nacionais e 

internacionais onde apresentei comunicações, e frequentei cursos de curta duração 

realizados no INDE por especialistas diversos da área da educação vindos de vários 

países, sendo de destacar: Argentina, Espanha, Suécia, Brasil, Portugal. Além das 

questões específicas de ensino do português, comecei a interessar-me por temáticas 

relacionadas com aplicação de métodos e técnicas participativas no ensino, formação de 

professores, formação baseada em “competências”
4
, acção reflexiva do professor, entre 

outros. Para aprofundar a minha formação como pesquisadora educacional, fiz o curso 

de Mestrado em Educação: Desenvolvimento Curricular e Instrucional, na Universidade 

Eduardo Mondlane, em Maputo. 

Tendo sido convidada para integrar a equipa do Projecto ISAP, participei da 

criação da instituição, focalizando o processo de desenho dos programas e materiais de 

formação e a formação de formadores. Ali, além de continuar a debater-me com 

questões relacionadas com metodologias participativas e formação para o 

desenvolvimento profissional, passei a interessar-me por temáticas relacionadas com a 

formação para o desenvolvimento profissional em administração pública e andragogia, 

princípio de formação de adultos adoptado pelo ISAP.  

Tal como no INDE, o ISAP adoptou a estratégia de capacitação-acção para, ao 

mesmo tempo em que desenvolvia programas de formação, criar um corpo de 

formadores capazes de compreender as opções metodológicas assumidas para a 

formação profissional em administração pública e as suas implicações nas práticas 

pedagógicas. Ali, além de visitas de estudo a escolas de governo de alguns países, 

beneficiei de cursos de curta duração oferecidos por especialistas na área de formação 

em administração pública da Wits (África do Sul), Escola Nacional de Administração 

Pública (Portugal), Universidade de Botswana. A cooperação técnica e académica que o 

ISAP mantém com instituições académicas e de formação em administração pública 

também tem oferecido oportunidades de aprendizagem muito úteis para o crescimento 

pessoal. 

A realização desta pesquisa no contexto do Programa de Doutorado em 

Educação: Currículo oferece possibilidades de contribuir para o desenvolvimento 

                                                             
4 O currículo do ensino básico em cujo processo de desenho participei, entre os anos 1995 a 2003, é 

baseado em “competências” (MOÇAMBIQUE, 1999). 
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pessoal em termos profissionais e académicos, a partir do aprofundamento do 

conhecimento científico nessa área e da sistematização das experiências práticas 

vivenciadas na área de currículo, tanto no INDE como no ISAP.  

Assumindo as palavras de Selma Garrido Pimenta, este projecto científico 

aumenta as possibilidades de me tornar “profissional preparado científica, técnica, 

tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente [...] que reflete sobre o seu fazer, 

pesquisando-o nos contextos nos quais ocorre” (PIMENTA, 2010: 32). 

 

Contribuindo para a (re)construção do conhecimento  

A contribuição para a produção de novos conhecimentos a partir dos padrões de 

conhecimento que já existem resulta da observância de critérios de cientificidade, dentre 

outros, a originalidade e o rigor (SEVERINO, 2007).  

Esta pesquisa, sendo um estudo avaliativo do curso CPSAP oferecido pelo 

ISAP, desenvolve um trabalho científico que concilia as teorias relacionadas com 

avaliação educacional e a prática na formação profissional em administração pública no 

contexto moçambicano, numa perspectiva em que a compreensão da realidade fornece 

insights que possam influenciar uma possível intervenção sobre ela (DEMO, 2008; 

CHIZZOTTI, 2010).  

Pela sua natureza, a pesquisa avaliativa é uma investigação crítica que requer a 

participação dos intervenientes do processo ou objecto avaliado, constituindo-se em 

espaço de aprendizagem colectiva, construída a partir da reflexão, do diálogo e da 

ressignificação do ponto de partida, numa acção que pode resultar na corroboração ou 

na revisão dos objectivos iniciais (CAPPELLETTI, 2010; SAUL, 2010). Esta pesquisa é 

realizada acreditando que a avaliação do curso CPSAP contribui para a ampliação do 

conhecimento sobre uma realidade mais ampla que é a formação profissional em 

administração pública no contexto moçambicano. 

Os procedimentos adoptados no estudo contribuem para o aprofundamento do 

conhecimento científico no que se refere à metodologia de pesquisa aplicável à 

avaliação de programas de formação profissional em administração pública.  

A sistematização, interpretação e análise dos resultados do curso CPSAP, assim 

como a identificação das limitações e possibilidades do mesmo para o desenvolvimento 

profissional dos funcionários do Estado, permite o aperfeiçoamento do olhar sobre a 

experiência moçambicana de formação em administração pública, contribuindo assim 



6 
 

para o seu melhor conhecimento e para a identificação de alternativas que possam 

contribuir para a sua melhoria. 

Sobre a contribuição da pesquisa para a (re)construção de conhecimento vale 

recordar o que diz Chizzotti (2010) falando sobre o conhecimento produzido na 

pesquisa participante
5
: 

“Todo o processo de pesquisa é concebido como um aprendizado educativo 

e todas as atividades consideradas como ocasião de ampliação do 

conhecimento da realidade; o conhecimento dará suporte às decisões e 

garantirá uma unidade ideológica e ética entre o pensamento e a acção. Os 

participantes se sentirão compelidos à acção, porque ela se mostra coerente e 

indispensável ao conjunto da população” (CHIZZOTTI, 2010: 96). 

 

Contribuindo para o desenvolvimento profissional  

A presente pesquisa, além de promover a compreensão do processo de formação 

profissional em administração pública, permite a identificação e interpretação dos 

elementos que compõem o currículo do ISAP, o reconhecimento das suas causas e inter-

relações, produzindo um conhecimento científico que poderá ser útil para se repensar na 

organização, programas de formação e actuação dos profissionais envolvidos na 

formação profissional em administração pública em Moçambique. 

A pesquisa ajuda a identificar, com base em critérios científicos, as alternativas 

de abordagens e modelos de formação assim como as metodologias de formação e 

investigação que possam permitir uma actuação que atente à natureza das instituições de 

formação profissional em administração pública e de ensino superior (SEVERINO, 

2007; BRUNO-FARIA e BRANDÃO, 2003; IASIA, 2008). 

Esta pesquisa também promove a troca de ideias e experiências (CORNU, 2003) 

entre profissionais, nomeadamente, formadores, pesquisadores e formandos do ISAP, 

superiores hierárquicos e colegas de trabalho dos egressos dos cursos de CPSAP 

oferecidos pelo ISAP entre 2006 e 2009, que directa ou indirectamente intevêm na 

formação profissional em administração pública em Moçambique.  

Parafraseando Monteiro (2012), essa troca e partilha de ideias e experiências 

oferece possibilidades para a produção conjunta de conhecimento, num processo em 

                                                             
5 Embora este estudo não seja uma pesquisa participante, assumimos esta proposição de Chizzotti por 

acreditarmos que o processo de recolha de informação na perspectiva da avaliação qualitativa oferece 

possibilidades de os sujeitos intervenientes na pesquisa reflectirem sobre a sua acção e, nesse processo, 

encontrarem alternativas de melhorias. 
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que, todos nós sairemos mais conhecedores, não apenas do que já sabíamos, mas do 

que, de novo, tivermos construído (MONTEIRO, 2012: 188). 

 

Contribuindo para a partilha do conhecimento social 

A compreensão da experiência moçambicana de formação em administração 

pública e do contexto em que ela se desenvolve constitui uma contribuição para o 

conhecimento sobre a importância da formação para a redução do fraco 

profissionalismo dos funcionários do Estado, identificado como sendo um dos 

problemas que afecta o desempenho do sector público (MOÇAMBIQUE, 2008 a; 

CIRESP, 2001). 

A participação, no presente estudo, de fundadores do ISAP, formadores, 

funcionários que frequentaram o curso de CPSAP, seus superiores hierárquicos e 

colegas de trabalho do mesmo nível, busca permitir que esses actores do sector público 

olhem para os problemas de profissionalização em administração pública de outro 

ângulo (LAVILLE e DIONNE, 1999; THIOLLENT, 2003), participando em eventos de 

reflexão crítica sobre os resultados do curso, como sejam, a socialização do projecto, 

colecta de dados, discussão sobre as limitações e possbilidades do curso para o 

desenvolvimento da formação profissional dos funcionários e divulgação dos resultados 

de pesquisa. 

Tanto os resultados da pesquisa quanto a participação dos actores envolvidos no 

curso que constitui objecto de estudo favorecem a tomada de consciência sobre algumas 

estratégias que podem ser adoptadas para acelerar a profissionalização do sector 

público, contribuindo assim para a melhor prestação de serviços e para a satisfação do 

direito dos cidadãos de usufruir de serviços públicos de qualidade. 

Este estudo é desenvolvido sob a premissa de que a pesquisa é um processo 

científico, pedagógico, político, e de produção partilhada de conhecimento social 

(BRANDÃO, 2006; SEVERINO, 2007; CHIZZOTTI, 2010; DEMO, 2011 e 1995). 

Científico, devido às possibilidades que oferece para a produção de conhecimentos; 

pedagógico, porque por intermédio da sua prática espera-se que os seus interventientes 

encontrem oportunidades para uma aprendizagem significativa; político e social, visto 

que os seus resultados fornecem elementos que podem viabilizar uma intervenção mais 

eficaz dos funcionários do Estado na sociedade moçambicana, satisfazendo melhor o 

interesse público. 
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Ponto de partida da pesquisa 

O grande desafio para a realização desta pesquisa foi encontrar o melhor ponto 

por onde começar. Nas sessões de orientação, nos seminário de pesquisa e nos grupos 

de pesquisa, a primeira pergunta é sempre Qual é o problema de pesquisa? A seguinte 

definição de pesquisa claramente mostra que essa actividade deve responder a um 

problema: 

 “[A pesquisa] é, em suma, uma busca sistemática e rigorosa de informação, 

com a finalidade de descobrir a lógica e a coerência de um conjunto, 

aparentemente, disperso e desconexo de dados para encontrar uma resposta 

fundamentada a um problema bem delimitado, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento em uma área ou problemática específica” 

(CHIZZOTTI, 2010: 19).   

Autores como Severino (2007), Chizzotti (2010), Demo (1995), entre outros, 

também indicam que a existência de um problema constitui o ponto de partida para a 

realização da pesquisa científica. E definem o problema de pesquisa como sendo a 

“necessidade” que esta vai suprir. Ou seja, a realização de um projecto de pesquisa 

pressupõe a existência de uma “falta” ou um “direito não realizado”, que deve ser 

claramente identificado e suficientemente relevante para que a resposta produzida pela 

pesquisa contribua para o desenvolvimento do conhecimento (CASALI, 2010).  

No caso específico desta pesquisa, a necessidade que se busca suprir é a 

ausência de informação sistematizada sobre os limites e as possibilidades do curso 

CPSAP para o desenvolvimento profissional dos funcionários do Estado. Essa 

informação é fundamental para o desenvolvimento curricular para a formação 

profissional em administração pública. 

 

Clarificando o problema de pesquisa 

É direito dos cidadãos ter acesso aos serviços públicos com a máxima qualidade, 

encontrar respostas às suas necessidades e participar dos processos de gestão pública. E 

é dever dos servidores públicos aprimorar incensantemente a qualidade dos serviços que 

prestam, atendendo às necessidades dos cidadãos e respeitando as suas perspectivas, 

ideias e emoções (MATIAS-PEREIRA, 2008; PETERS e PIERRE, 2010; NOGUEIRA, 

2011).  

Porém, tanto a opinião pública, sobretudo expressa na mídia, quanto estudos, 

revelam que apesar dos esforços empreendidos para a melhoria do seu desempenho, a 



9 
 

administração pública moçambicana ainda opera com baixos níveis de “eficácia”, 

“eficiência” e “efectividade”
6
, e que a qualidade dos serviços prestados ao cidadão é 

fraca (MOÇAMBIQUE, 2012; FORQUILHA e ORRE, 2011; MOÇAMBIQUE, 2008 a; 

CANHANGA, 2008; CIRESP, 2001;). 

Esses estudos referem que, embora existam políticas, objectivos e normas 

convergentes com padrões internacionais, considerados pressupostos para a efectividade 

e eficácia da administração pública, a sua materialização é deficitária, denunciando a 

fraca apropriação dos modelos de definição de políticas, planificação e gestão 

introduzidos no contexto moçambicano por consultorias internacionais. 

A fraca capacidade do Estado de recrutar e manter pessoal qualificado no sector 

público é apontada como sendo um dos factores limitantes das reformas e do 

desenvolvimento do sector público. Assim, a formação profissional em administração 

pública é considerada uma estratégia para a elevação do grau de profissionalismo, 

competência, ética e deontologia dos funcionários do Estado, condição necessária para a 

melhoria da qualidade de prestação de serviços públicos.  

Nesse contexto, a formação deve contribuir para que os funcionários do Estado 

cumpram os seus principais deveres, dentre outros, “promover confiança do cidadão na 

administração pública e na sua justiça, legalidade e imparcialidade, e participar 

activamente na edificação, consolidação e defesa do Estado de direito, democrático e no 

engrandecimento da pátria” (MOÇAMBIQUE, 2009 a: 27). 

É por essa razão que desde 2006, o ISAP oferece o curso CPSAP para a 

formação de funcionários do Estado em funções de direcção e chefia e técnicos médios 

e superiores, promovendo conhecimentos básicos em administração pública, 

desenvolvendo capacidades, habilidades, comportamentos e atitudes que permitam a 

promoção de uma cultura comum na administração pública moçambicana, que toma o 

bem servir ao cidadão, a boa prestação de serviços, a transparência e a participação dos 

cidadãos no desenvolvimento do país como objectivo fundamental (MOÇAMBIQUE, 

1994; CIRESP, 2001; MOÇAMBIQUE, 2002 e 2004 b). 

 

 

                                                             
6 O sentido de “eficácia”, “eficiência” e “efectividade” nos estudos sobre administração pública 

moçambicana coincide com o apresentado por Matias-Ferreira, 2008. Ou seja, a eficácia corresponde à 

medida normativa do alcance dos resultados: fazer da forma “correcta” as acções a que se propõe para 

atender às necessidades internas e do ambiente envolvente; eficiência é a medida normativa da utilização 

dos recursos no processo de produção dos resultados: relação custo/benefício, fazer “bem”; a efectividade 

corresponde ao grau de qualidade do resultado obtido (MATIAS-PEREIRA, 2008). 
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Assim, a seguinte pergunta de pesquisa orienta todo o percurso: 

Em que medida o ISAP, por meio do currículo de formação que oferece no 

curso de CPSAP, contribui para a solução do problema de desempenho da 

administração pública moçambicana?  

A resposta a essa pergunta ajuda a compreender, de um ponto de vista crítico, as 

limitações e as possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento profissional dos 

funcionários do Estado, e contribui para o desenvolvimento curricular para a formação 

profissional em administração pública. 

 

Hipótese 

Assumindo que “todo trabalho científico constitui um raciocínio demonstrativo de 

alguma hipótese, pois é essa demonstração que soluciona o problema da pesquisa 

realizada” (SEVERINO, 2007: 130), a seguir apresentamos a hipótese que a nossa 

pesquisa procura demonstrar. 

O curso CPSAP oferece possibilidades para o desenvolvimento profissional dos 

funcionários do Estado, contribuindo assim para a melhoria do seu desempenho 

profissional. E, como em qualquer processo dinámico, o CPSAP possui limitações cujas 

alternativas de superação podem contribuir para o desenvolvimento curricular para a 

formação profissional em administração pública. 

Essa hipótese levanta vários aspectos a considerar no raciocínio científico para a 

sua demonstração: 

i. O ISAP não é uma entidade isolada, por isso estabelece relações de 

interdependência dentro do sector público e com outras instituições nacionais e 

internacionais que oferecem formação em administração pública. Para uma 

inserção mais proveitosa e com possibilidades de transferência de experiências, 

são necessários padrões
7
 que possam servir de base para a descrição, 

interpretação e análise crítica da confiabilidade da formação que oferece.  

ii. Como referência para a construção científica dos padrões de análise do currículo 

de formação profissional em administração pública podem ser adoptados, com 

os ajustamentos necessários: a) a concepção de avaliação qualitativa de 

currículo; b) os objectivos da formação para a profissionalização do sector 

                                                             
7 Os padrões referem-se ao que Ana Maria Saul, ao apresentar o paradigma da avaliação emancipatória, 

chamou “trilha metodológica”: procedimentos de avaliação como caminhos da pesquisa que se delineam 

à proporção que se avançava no rumo das intenções propostas (SAUL, 2010). 
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público definidos no SIFAP e na Estratégia Global da Reforma do Sector 

Público moçambicano; c) as abordagens teóricas sobre formação 

profissional/formação para o desenvolvimento da “competência” profissional; e 

d) os critérios de avaliação de programas de formação que integram os padrões 

de excelência da formação em administração pública definidos pela 

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, 

2008).  

iii. 2006 a 2009 é um período que corresponde aos quatro primeiros anos de 

implementação do curso CPSAP e os funcionários que concluíram o curso 

encontram-se em exercício no sector público. Assim, é possível avaliar os 

resultados alcançados nesse período como forma de identificar, de um ponto de 

vista crítico, as limitações e as possibilidades do curso na melhoria do 

desempenho dos funcionários formados.  

 

Objectivo da pesquisa 

Decorrente do problema e da hipótese já apresentados, constitui objectivo desta 

pesquisa: compreender, de um ponto de vista crítico, as limitações e possibilidades do 

curso CPSAP, oferecido pelo ISAP de 2006 a 2009, para o desenvolvimento 

profissional dos funcionários do Estado como ponto de partida para a identificação de 

alternativas para o desenvolvimento curricular no contexto da formação em 

administração pública. 

O caminho metodológico percorrido para alcançar esse objetivo foi o da 

pesquisa avaliativa, orientada pelos seguintes objectivos específicos:  

 Descrever as principais características do curso CPSAP implementado entre os 

anos de 2006 e 2009: contexto, origem, objectivos, estrutura curricular, 

formadores, beneficiários, articulação entre a formação e o trabalho dos 

beneficiários. 

 Fazer a análise crítica das limitações e possibilidades do curso CPSAP para o 

desenvolvimento da formação profissional dos funcionários do Estado. 

 Sugerir possibilidades de desenvolvimento curricular no contexto da formação 

profissional em administração pública em Moçambique. 
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Estrutura do trabalho 

Organizamos o trabalho em quatro capítulos. No capítulo I, O projecto de 

formação profissional de funcionários do Estado para responder às necessidades da 

sociedade moçambicana, oferecemos informações sobre o contexto em que a formação 

profissional em administração pública surge e se desenvolve após a independência de 

Moçambique, fazendo o enquadramento do curso CPSAP, objecto deste estudo, nesse 

processo.  

No capítulo II, Currículo, competência e avaliação para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública, fazemos a sustentação teórica da 

pesquisa, discutindo os princípios teóricos relevantes para a compreensão de um 

currículo de formação profissional e a sua aplicação na formação profissional em 

administração pública. Explicitamos também a nossa compreensão dos princípios 

teóricos sobre a pesquisa avaliativa, em particular da avaliação qualitativa. 

No capítulo III, Reconhecimento de experiências para a compreensão e o 

desenvolvimento curricular no ISAP, apresentamos a nossa trilha metodológica 

idealizada no início do percurso, mas reconstruída no decorrer da pesquisa, numa 

abordagem da pesquisa qualitativa de matriz crítico-reflexiva. Descrevemos os 

procedimentos seguidos, desde a preparação da pesquisa, passando pela colecta de 

informação até à sistematização, análise e interpretação dos dados. 

No capítulo IV, Limites e possibilidades do CPSAP para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública, à luz da teoria estudada, discutimos e 

analisamos os dados, sistematizando e interpretando os resultados do curso CPSAP 

oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009, e identificamos os limites e as 

possibilidades desse curso para o desenvolvimento da formação profissional em 

administração pública. Ainda nesse capítulo, reflectimos sobre as possibilidades de 

desenvolvimento curricular que favoreçam a transformação do currículo de formação 

profissional em administração pública em Moçambique. 

Nas Considerações finais, sem pretender fechar a discussão sobre o 

desenvolvimento de currículo de formação profissional em administração pública, 

sintetizamos os aspectos que o estudo mostrou ser fundamental serem tomados em 

consideração na formação para o desenvolvimento profissional em administração 

pública e levantamos questões de reflexão que consideramos pertinentes para o 

aperfeiçoamento do currículo numa perspectiva democrática e emancipatória. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 O PROJECTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

FUNCIONÁRIOS DO ESTADO PARA RESPONDER ÀS 

NECESSIDADES DA SOCIEDADE MOÇAMBICANA 

 

 

 

 

A educação é uma realidade social, histórica e culturalmente determinada e a 

compreensão do currículo passa necessariamente pelo reconhecimento dos elementos 

que caracterizam o contexto em que se desenvolve (ARROYO, 2011; APPLE, 2006; 

SACRISTÁN, 1999). 

Por isso, neste capítulo apresentamos o contexto histórico, político e social em 

que se desenvolve a formação profissional superior em administração pública em 

Moçambique, identificando-a como parte integrante do projecto de construção do 

soberano Estado de direito democrático
8
 e da identidade nacional.  

Reconhecemos que a história de Moçambique remonta de vários séculos, desde 

a fixação dos primeiros povos nesse espaço geográfico (os Khoisan), a penetração 

Bantu, a fundação dos Estados Pré-coloniais (como, por exemplo, Zimbabwe, 

Mwenemutapa, Marave, Ajaua, Gaza), as lutas de resistência à penetração estrangeira, a 

ocupação portuguesa através dos Prazeiros e das Companhias Majestáticas, a 

implantação da administração colonial portuguesa nos finais do século XIX, a luta de 

libertação nacional da década de 1960 a 1975, a independência nacional em 1975, a 

construção do Estado soberano de matriz socialista e a sua transformação em Estado de 

direito democrático (MOÇAMBIQUE, 2004 a; SERRA, 2000; PÉLISSIER, 1987-1988; 

FRELIMO, 1971). Porém, para este estudo, fazemos um recorte temporal (1975 a 

2011), considerando que a independência de Moçambique constitui um marco 

                                                             
8 “A presente Constituição reafirma, desenvolve e aprofunda os princípios fundamentais do Estado 

moçambicano, consagra o carácter soberano do Estado de Direito Democrático, baseado no pluralismo de 

expressão, organização partidária e no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos 

cidadãos” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 1). 
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importante para a construção do Estado soberano e da identidade moçambicana. 2011 

foi o ano em que iniciamos esta pesquisa. 

Este capípulo organiza-se em dois itens. No primeiro, procuramos demonstrar 

como desde 1975 a administração pública moçambicana vai se reconfigurando e se 

reconceitualizando no contexto da evolução do Estado. No segundo, trazemos 

informação sobre o projecto de formação dos funcionários do Estado como parte 

integrante do processo de construção do Estado e como estratégia para o constante 

aperfeiçoamento da capacidade da administração pública para responder às 

necessidades da sociedade moçambicana. 

 

1.1. Reconceituação da administração pública no contexto da evolução do Estado 

moçambicano (1975 – 2011) 

Moçambique como Estado soberano é um país jovem, nascido da Independência 

Nacional proclamada em Junho de 1975, pondo fim à dominação colonial portuguesa 

que durou 500 anos. 

Desde então, a administração pública moçambicana tem conhecido 

transformações na sua organização e funcionamento, ditadas pela dinâmica nacional e 

internacional que se caracteriza por rápidas mudanças políticas, económicas e sócio-

culturais. A seguir à Independência, o desafio era construir uma nova administração 

pública assente no modelo de governação socialista, adoptado pela então República 

Popular de Moçambique.  

A crise do Socialismo Soviético, em finais da década de 1980, enfraquece o 

suporte dos países do bloco socialista, até então principal fonte de apoio internacional 

para a construção do Estado moçambicano. Nessa altura, Moçambique introduz 

reformas político-administrativas e económicas, que culminaram com a revisão da 

Constituição em 1990, abandonando o centralismo democrático para estabelecer a 

democracia multipartidária. Assim, seguindo os novos modelos internacionais de boa 

governação e da nova gestão pública (new public management), a administração pública 

moçambicana é reestruturada, num contexto global em que as reformas do sector 

público dominam as agendas de todo o mundo, conforme descrito por Bourgon, 2010. 

Como se pode ver, a reconceituação da administração pública moçambicana 

enquadra-se na reconfiguração do Estado, numa busca constante das melhores formas 
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de desempenhar o seu papel, assegurando a consolidação da independência, da 

soberania, da democracia e da justiça social
9
.  

O papel fundamental do Estado é a realização do bem comum, e no caso 

moçambicano, mediante o resgate da “histórica dívida social”, nas vertentes do bem-

estar, segurança e justiça (MATIAS-FERREIRA, 2008; NOGUEIRA, 2011). Não se 

pode dissociar a evolução da administração pública da dinâmica da edificação do 

Estado, uma vez que a administração pública é também o braço do governo que, através 

dos seus serviços e entidades, materializa as decisões políticas e legislativas, realizando 

actividades administrativas e gerindo o bem público para a satisfação dos interesses dos 

cidadãos (MATIAS-FERREIRA, 2008; PETERS e PIERRE, 2010; NOGUEIRA, 

2011).  

A Constituição da República de Moçambique, no artigo 249, refere que a 

administração pública serve o interesse público, e actua com “respeito aos direitos e 

liberdades fundamentais dos cidadãos”, seguindo os princípios de “igualdade, 

imparcialidade, ética e justiça social” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 81). 

O Relatório do Comité Central da FRELIMO
10

 ao III Congresso, realizado em 

1977, indica que o embrião do novo aparelho do Estado que veio substituir o aparelho 

colonial em 1975 começou a ser idealizado e experimentado nas zonas libertadas, antes 

da independência: 

“Nas zonas libertadas, fora destruído o Estado colonial. [...] As estruturas da 

FRELIMO que exerciam funções de direcção política, assumiam 

cumulativamente as funções estatais e administrativas. Os órgãos político-

militares de origem trabalhadora, guiados pela linha política científica dos 

trabalhadores, afirmavam-se como embriões do Aparelho estatal e do partido 

de vanguarda” (MACHEL, 1977: 46). 

                                                             
9
 O Preâmbulo da Constituição da República de 2004 resume os ganhos resultantes da reconfiguração do 

Estado, apontando a Luta de Libertação Nacional como ponto de partida (MOÇAMBIQUE, 2004 a). 
10 FRELIMO é acrónomo do movimento independentista “Frente de Libertação de Moçambique”, criado 
em 1962 pela união de três movimentos que já existiam (UDENAMO – União Democrática Nacional de 

Moçambique, MANU – Mozambique African National Union e UNAMI – União Nacional Africana de 

Moçambique Independente). A FRELIMO conduziu a luta de libertação e, após a independência nacional, 

dirigiu a constituição do Novo Estado. Em 1977, no seu 3º Congresso, a FRELIMO transformou-se em 

partido político, de cunho marxista-leninista (Partido Frelimo), e continuou no poder como partido único 

até 1994. No contexto das eleições multipartidárias realizadas em 1994, 1999, 2004 e 2009, o Partido 

Frelimo foi considerado vencedor, continuando a assegurar a Presidência e o governo de Moçambique. 

Apesar da transformação do movimento independentista em partido político, os documentos oficiais 

mantêm o uso do acrónomo FRELIMO, co-ocorrendo com Partido (MOÇAMBIQUE, 1978 c; 

MOÇAMBIQUE, 1987 a). O parágrafo 1 do artigo 1 dos Estatutos do Partido aprovados pelo 10º 

Congresso em 2012, refere que “A FRELIMO é um partido político” (FRELIMO, 2012). 
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Embora seja discutível o papel que a experiência administrativa gerada nas 

Zonas Libertadas da gestão de conglumerados de pessoas que habitavam as regiões sob 

controlo dos guerrilheiros da FRELIMO, deve-se reconhecer que a base ideológica que 

conduziu o estabelecimento da administração pública no Moçambique pós-independente 

é a mesma que conduziu o delineamento de estratégias de gestão e de sobrevivência das 

populações nas Zonas Libertadas.  

Monteiro (2012), descrevendo o “modo moçambicano de produção de 

conhecimento”, mostra como a aprendizagem e a experiência acumulada na luta de 

libertação nacional foi válida para a gestão do sector público e recorda algumas lições 

que se prolongaram após a independência, como sejam: a “unidade”; a “filosofia 

política” construída a partir da compreensão dos processos sociais, das pessoas e dos 

interesses e necessidades colectivos; “uma filosofia assumida, e uma organização 

capaz” de promover a participação de todos “em pé de igualdade”; a “ética de 

governação” baseada em valores como “colocar os interesses colectivos acima dos 

interesses individuais”, “noção de bem público e dedicação”, “integridade”, “rigor”, 

“presciência
11

”, “coração limpo”, “inteligência atenta” e “conhecimento”, ao qual 

considera “produto de debate aberto e condição de liberdade” (MONTEIRO, 2012: 180-

192). 

O autor fala de um “Estado de libertação”, que se foi forjando no e pelo 

conhecimento, e confessa: 

“Só vim a realizar toda a dimensão deste processo do conhecimento, bem 

mais tarde, durante o processo de transição. Quando tivemos que colocar 

quadros nos distritos, nos liceus e na saúde, ao longo de todo o país, 

compreendi como esse processo de valorização de conhecimentos e 

experiência, havia formado pessoas capazes de gerir bem, em circunstâncias 

não previstas, sem qualquer controle, baseadas na convicção interiorizada e 

no conhecimento criativo” (MONTEIRO, 2012: 189). 

Contextualizando as reformas do sector público moçambicano, a Comissão 

Interministerial da Reforma do Sector Público reconhece que ao longo na História do 

Moçambique Independente várias fases de contínuas reformas se sucederam no contexto 

da reconfiguração do Estado, nos seguintes termos: 

“As profundas alterações verificadas no sector público moçambicano desde a 

independência constituíram, na essência, fases de reformas que com maior 

                                                             
11 Agir no presente prevendo o futuro. 
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ou menor profundidade, procuravam suprir a necessidade de ajustar o 

aparelho do Estado à evolução e às alterações introduzidas no modelo 

político-económico do país [...] a reforma deve ser entendida como um 

movimento permanente e contínuo de ajustamento da administração pública 

às alterações do ambiente, às necessidades e anseios da sociedade e às 

políticas globais do governo (CIRESP, 2001: 21 e 23). 

Existem poucos estudos sistemáticos sobre a evolução da administração pública 

moçambicana. Algumas reflexões, análises institucionais e estudos, sobretudo no 

contexto da análise do processo de descentralização e de desconcentração, oferecem 

informações sobre o processo de reconfiguração do Estado e reconceituação da 

administração pública moçambicana, como por exemplo, Weimer (2012), Monteiro 

(2011), Forquilha e Orre (2011); Osório e Silva (2009), Brito et Alii (2009), Cistac, 

2009; Nyakada (2008), Canhanga (2008), CIRESP (2001), Chiziane (s/d).  

Monteiro (2011) aponta para quatro dimensões que permeam o conceito de 

descentralização e os debates sobre essa matéria. Trazemos a reflexão desse autor por 

nos parecer ilustrativa das múltiplas dimensões que se deve tomar em consideração para 

a compreensão crítica das transformações do Estado e da administração pública 

moçambicana. 

Na primeira dimensão, a que o autor denomina “psicológica”, discute-se 

centralização e descentralização como dois polos opostos, sendo o primeiro negativo, 

por evocar “autocracia, não consulta, dirigentes distantes, desligados dos problemas 

reais” e o segundo positivo, evocando “diferença, florescimento, multiplicidade, 

participação” (MONTEIRO, 2011: 25).  

A segunda dimensão surge no quadro do consenso de Washington e faz parte da 

“panóplia crítica dos poderes excessivos do Estado, da sua intervenção despropositada 

na economia, ao lado da privatização, e da tercearização de serviços”. O autor indica 

que, assumindo esse significado de descentralização, os princípios de boa governação e 

de boa gestão pública são transformados em “pacotes dogmatizados” que peritos 

ajudam a implantar nos novos Estados, muitas vezes descurando da sua realidade 

histórica, social, económica e cultural (MONTEIRO, 2011: 25 e 26). 

A terceira e a quarta dimensão, embora não se podendo desligar das outras duas, 

parecem ter um carácter endógeno pois, segundo o autor, descentralização, por um lado, 

“é transformação de estilo de governação: quem descentraliza passa a exercer a sua 

autoridade de forma indirecta, através de normas, metodologias, formação e inspecção”. 
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E, por outro, é um processo lento, gerador de “receios e fragmentação
12

”, que se vai 

estabelecendo à medida que se constroem os princípios e os mecanismos de certificação 

e de habituação das novas condições e situações geradas pela transformação 

(MONTEIRO, 2011: 26). 

Essa visão multidimensional do processo de descentralização, que no contexto 

moçambicano está associado à construção do Estado, lembra Nogueira (2011) que, 

discutindo sobre a participação democrática, mosntra que os governos actuam sob 

pressão de um cerco constituído por quatro forças, nomeadamente transnacional ou 

mundial, subnacional, mercado e sociedade civil, que permanentemente geram pressão 

que resulta em transformações. 

“Os governos operam, hoje, cercados por quatro grandes fontes geradoras de 

pressão, que agem sobre eles com demandas, reivindicações e interesses, ou 

directamente ou através de ações combinadas [...] O cerco ao Estado e aos 

governos, ao mesmo tempo que os pressiona, também lhes fornece algumas 

rotas de fuga. Estabelece uma situação de risco e de oportunidade, seria 

possível dizer [...] Os governos sempre respondem e reagem a essce cerco. 

Ao fazer isso perdem ou concedem alguma coisa” (NOGUEIRA, 2011: 130 

e 131). 

Nogueira (2011) explica que essas forças geradoras de pressão sobre os 

governos não agem de forma isolada, pois se entrecruzam, por vezes, actuando com 

motivos e dinâmicas diferenciados. E apresenta algumas respostas típicas associadas a 

cada campo de pressão nos seguintes termos: 

“A mais típica resposta à pressão transnacional tem sido a abertura 

económica, a quebra, digamos assim, das barreiras dedicadas a proteger, 

impulsionar e regulamentar as economias nacionais. [...] A resposta típica 

aos ataques do nível subnacional tem sido a descentralização. [...] Às 

pressões do mercado, tem-se respondido com a privatização e às pressões da 

sociedade civil, com a participação” (NOGUEIRA, 2011: 131 e 132). 

Na constante busca das melhores formas para a satisfação das necessidades e 

interesses dos moçambicanos, pode-se dizer que Estado moçambicano vem se 

transformando em resposta às pressões geradas tanto por forças internas (subnacional e 

sociedade civil), quanto por forças externas (transnacional e mercado).  

                                                             
12 Castel-Branco (2011 a) apresenta esses “receios e fragmentações” como “interesses em conflito”, que 

por vezes parecem convergir, facilitando a adopção de políticas, mas que por serem movidos por 

interesses diversos causam novos conflitos que resultam em pressão para a mudança. 
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No contexto da reforma do sector público no Moçambique Independente, 

reconhecem-se três fases nas quais “o movimento de mudança fez-se sentir de forma 

mais acentuada” (CIRESP, 2001: 21), o que sugere uma periodização da evolução da 

administração pública moçambicana, ou seja, a existência de três momentos mais 

marcantes no processo de contínuas transformações do Estado Moçambicano: 

₋ 1ª fase, 1975 a 1986 – Independência: Constituição do Novo Estado, 

desmantelando a máquina administrativa colonial e edificando uma 

administração pública ao serviço dos moçambicanos; 

₋ 2ª fase, 1986 a 1990 – Programa de Reabilitação Económica (PRE): Reformas 

económicas, deslocamento de um modelo centralizado para a economia de 

mercado
13

 e transformação da administração pública em busca de um modelo 

descentralizado; 

₋ 3ª fase, 1990 à actualidade
14

 – Aprovação da nova Constituição da República de 

Moçambique, que introduz o Estado de direito democrático e o 

multipartidarismo, acelerando o profundamento das mudanças iniciadas na 2ª 

fase e o estabelecimento de uma administração pública baseada num modelo que 

combina a desconcentração, ao nível dos órgãos locais do Estado e a 

descentralização, ao nível das cidades e vilas municipalizadas (CIRESP, 2001: 

21-22). 

 

1.1.1. Construção do Novo Estado, desmantelando a máquina administrativa 

colonial e edificando uma administração pública ao serviço dos moçambicanos 

(1975-1986) 

Essa fase corresponde ao período da construção da nação moçambicana, ao 

mesmo tempo em que se edifica o Estado, cujo papel, segundo Monteiro (2011), deve 

ser de “regulador social e garantia de condutas, papel de onde decorrem outros efeitos 

como a ética das relações com os outros, a noção de legítimo, a manutenção da ordem 

pública, a segurança nacional – e agora internacional” (MONTEIRO, 2011: 23). Esse 

autor explica que para a construção da identidade nacional, o Estado deve penetrar e 

sustentar-se no âmago da sociedade, conhecendo e integrando as diversas realidades que 

a caracterizam. 

                                                             
13 “... o mercado e o Estado, duas entidades contraditórias que se completam e que se repelem o tempo 

todo” (Nogueira, 2011: 128). 
14 Conforme já referido, 2011 corresponde ao período da realização da pesquisa, por isso, neste trabalho, 

a análise da 3ª fase corresponde ao período 1990 – 2011. 
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A construção do Estado moçambicano, tal como acontece em outros Estados 

pós-coloniais, assenta sobre premissas históricas construídas segundo realidades 

impostas do exterior para satisfazer os interesses dos colonizadores (MONTEIRO, 2006 

a). A República Popular de Moçambique nasce como Estado de Democracia Popular, 

no qual, segundo a constituição, o poder pertencia aos operários e camponeses, unidos e 

dirigidos pela FRELIMO
15

 (MOÇAMBIQUE, 1975 a). 

Um princípio basilar para a construção da nação moçambicana é o da Unidade 

Nacional
16

, quebrando as barreiras impostas por diferenças regionais, étnicas, 

linguísticas, sociais, culturais, raciais, de sexo, etc, para pensar num país (Moçambique), 

de todos os moçambicanos (o Povo), dentro da extensão geográfica e da infraestrutura 

herdada do sistema colonial. 

Monteiro (2006 a) descreve o Estado herdado do colonialismo: 

“O Estado herdado é assim ao mesmo tempo um Estado externo, um Estado 

centralizado e um Estado mole. Externo, porquanto o processo de sua 

formação fora determinado por contingências, e os Estados endôgenos nunca 

terem chegado ao ponto de cobrir todo o território. Centralizado, porque os 

seus comandos derivavam essencialmente de um centro, primeiro na 

metrópole colonial, mais tarde na capítal. Mole, porque a despeito da força 

das suas afirmações a sua presença nunca se estendeu a todo o país” 

(MONTEIRO, 2006 a: 3). 

É nesse contexto que a FRELIMO dirige o processo de construção da nação 

moçambicana, organização da administração pública e gestão da coisa pública, 

assumindo os princípios de organização de Estado moderno de matriz socialista, ou 

seja, o centralismo democrático (MOÇAMBIQUE, 1975 a).  

Um dos principais desafios nessa fase era satisfazer a expectativa dos 

moçambicanos, referida por Ivala (2002) nos seguintes termos: 

“Quando a FRELIMO triunfa sobre o regime colonial depois de 10 anos de 

luta armada, a expectativa de toda a gente era ver resolvidos todos os 

                                                             
15 Brito (2009) refere que a opção política tomada para a formação do Estado moçambicano tem 

explicação em três factores: (i) processo de formação da FRELIMO, que nasce em 1962, como 

“movimento de unidade nacional”; (ii) capacidade organizativa da FRELIMO, que durante a luta de 

libertação foi reconhecida pela Organização da Unidade Africana como “único legítimo representante do 

povo moçambicano”; (iii) o marxismo como quadro teórico para se pensar a luta pela independência e 

para conceber o projecto de Estado-nação (BRITO, 2009: 18 e 19). 
16 “Nos primórdios da independência, a premência da construção de uma matriz nacional levou a que se 

promovesse a unidade nacional com sacrifício de outras vertentes de identidade nacional” 

(MOÇAMBIQUE, 2003: 40) 
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problemas e conflitos criados pela situação imposta pela dominação 

estrangeira [...]” (IVALA, 2002: 105). 

No projecto da FRELIMO, o resgate da “histórica dívida” consistia em 

“devolver a dignidade, a personalidade e a cultura moçambicana, construíndo uma nova 

sociedade, uma nova mentalidade, um homem novo
17

”. A Constituição de 1975 

estabelece que o aparelho de Estado deve assegurar a conformidade da política com os 

interesses do Povo, transformando a estrutura da administração pública, os métodos de 

trabalho e as regras de funcionamento de modo a colocar o Estado ao serviço dos 

operários e camponeses (MOÇAMBIQUE, 1975 a). 

A estrutura administrativa colonial, “baseada na ideologia burguesa do 

colonizador” e concentrada nos centros urbanos é reformulada numa situação em que, 

aplicando o princípio moderno de “universalidade”, as estruturas tradicionais são 

igualmente alvo de críticas e abandono, por um lado, por serem consideradas 

“organização feudal” e, por outro, instrumento que fora usado para a dominação 

colonial, constituindo obstáculo para a construção da nação (BRITO, 2009; MENESES, 

2009; IVALA, 2002).  

A “nova sociedade” e o “homem novo” seriam forjados por uma “nova 

mentalidade” baseada nos princípios universais de Estado moderno. Monteiro (2006 a) 

justifica essa opção: 

“Por imperfeito e incompleto que fosse, era o Estado moderno o instrumento 

mais fácil para realizar os objectivos da libertação em termos de satisfação 

das necessidades básicas. Assim aconteceu na maior parte dos países 

africanos. Gerações inteiras fizeram-se alfabetizadores, professores, médicos 

de campanha, engenheiros rurais, juristas” (MONTEIRO, 2006 a: 3). 

Nessa busca da satisfação das necessidades básicas dos moçambicanos, 

exercendo o papel directivo e centralizador do Estado e aplicando os princípios do 

centralismo democrático, a FRELIMO implantou órgãos representativos e executivos 

do Estado e criou novas estruturas administrativas em toda a extensão territorial. A 

Constituição da República Popular de Moçambique estabelece a existência de órgãos 

centrais, nomeadamente, Assembleia Popular
18

, Comissão Permanente da Assembleia 

                                                             
17 Citamos de memória palavras de Samora Moisés Machel, primeiro Presidente de Moçambique, 

recordando os seus célebres discursos, com destaque para: discurso de Proclamação da Independência 

Nacional, proferido no Estádio da Machava no dia 25 de Junho de 1975; “Estabelecer o poder popular 

para servir as massas”, de 1974; e “Declaramos guerra ao inimigo interno”, de 1980. 
18 A eleição para as Assembleias do Povo a todos os níveis era feita num processo participativo que 

começava nos chamados Grupos Dinamizadores instalados em todas as aldeias, bairros, unidades de 
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Popular, Presidente da República e Conselho de Ministros; e de órgãos locais, como 

sejam, Assembleias Provinciais, Governadores Provinciais e Governo Provincial 

(MOÇAMBIQUE, 1975 a; MOÇAMBIQUE, 1975 b; MOÇAMBIQUE, 1978 a).  

Nos distritos e localidades foram criadas Assembleias do Povo. Os Conselhos 

Executivos das Assembleias Distritais e Conselhos Executivos das Assembleias de 

Cidade garantiam a implementação das decisões da FRELIMO e dos órgãos do Estado 

ao nível local (MOÇAMBIQUE, 1978 b).  

A legislação ateniente ao estabelecimento e funcionamento dos órgãos do Estado 

aos níveis provincial, distrital e de localidade indica que os mesmos devem exercer 

funções de direcção, execução e controlo da implementação da linha política da 

FRELIMO e das orientações emanadas pelos órgãos superiores (MOÇAMBIQUE, 1978 

a e 1978 b).  

Os órgãos do Partido é que nomeavam os dirigentes, desde o Administrador de 

Localidade até ao Ministro, seguindo critérios de confiança política e “qualidades de 

direcção”. A todos os níveis, as funções político/partidárias e administrativas estavam 

concentradas nas mesmas pessoas, designadas pelo Partido (BRITO, 2009; MENESES, 

2009; IVALA, 2002).  

O Decreto nº 7/1975 confere ao Ministro a competência de fixar a composição 

dos quadros de pessoal e definir as formas de recrutamento, provimento, assim como as 

categorias. Esse documento também estabelece, no seu artigo 2, que a nomeação para os 

cargos nos serviços e organismos dependentes do ministério deve ser por 

reconhecimento de “qualidades quer de militância política, quer de capacidade de 

trabalho, independentemente das condições de admissão estabelecidas nos diplomas 

legais em vigor” (MOÇAMBIQUE, 1975 c). 

O Decreto nº 16/1978, de 21 de Outubro, estabelece as normas de trabalho e 

disciplina no aparelho de Estado. No seu preâmbulo, o documento refere que, uma vez 

criados os órgãos estatais, era necessário estabelecer as normas de trabalho para 

“garantir a correcta aplicação da linha política da FRELIMO, uma maior capacidade e 

eficiência de execução, uma direcção individual e responsabilidade pessoal claramente 

definidos bem como a colectivização dos métodos de trabalho” (MOÇAMBIQUE, 1978 

c). 

                                                                                                                                                                                   
produção e serviços. Porém, o critério fundamental para que um candidato fosse eleito era a “militância”, 

o que significava ser membro do Partido Frelimo, participar nas actividades políticas e pautar por um 

comportamento guiado pelos princípios do Partido-Estado. 



23 
 

O artigo 4 desse decreto estabelece os deveres especiais dos dirigentes, dos quais 

a seguinte passagem revela o quão importante era que o dirigente do aparelho de Estado 

tivesse o domínio e fosse o principal defensor e difusor da linha política da FRELIMO: 

“... Os dirigentes no aparelho de Estado são especialmente responsáveis pela 

eficiência da direcção estatal e do trabalho desenvolvido nos sectores que 

dirigem. Devem, nomeadamente: 

a) Defender activamente e a todo o momento a política da FRELIMO e da 

República Popular de Moçambique e estudá-la com as massas; 

b) Planificar o trabalho com base nas disposições dos órgãos superiores e 

na necessidade da realização da política da FRELIMO no respectivo 

sector [...]” (MOÇAMBIQUE, 1978 c). 

Nessa fase do processo de construção da administração pública moçambicana, a 

FRELIMO detém o controle sobre a burocracia.  Está-se perante uma situação de 

politização da administração pública no sentido de controle partidário sobre a 

burocracia, conforme descrito por Rouban (2010): 

“Politização significa que não apenas a actividade do funcionário público, 

mas também sua carreira, dependem de normas políticas que profissionais 

definidas pelas administrações e regulamentadas por lei [...] A politização 

pode se tornar, então, um meio de favorecer a alguns aliados políticos em 

detrimento de outros, sejam quais forem seu nível de desempenho ou seus 

méritos” (ROUBAN, 2010: 341). 

A FRELIMO introduziu novos mecanismos de intervenção do Estado sobre a 

sociedade moçambicana visando transformá-la para construir a “nova sociedade”. Os 

serviços, as unidades de produção e toda a infraestrutura de utilidade pública foram 

nacionalizados
19

 e, no senso comum, tudo o que era do Estado era do Povo, guiado pelo 

“partido de vanguarda”.  

As transformações geradas permitiram maior aproximação dos serviços públicos 

aos cidadãos. Alargou-se o acesso à educação, cujo objectivo era formar o “Homem 

Novo”, e mais moçambicanos tiveram acesso aos cuidados de saúde, emprego e outros 

benefícios sociais (OSISA, 2009).  

Monteiro (2012) recorda alguns elementos que caracterizam o sucesso da 

implantação do novo Estado: 

                                                             
19 A Constituição da República Popular de Moçambique, no artigo 8, estabelece que os recursos naturais 

situados no solo, no subsolo, nas águas territoriais e na plataforma continental são propriedade do Estado 

(MOÇAMBIQUE, 1975 a). E, a coberto da Lei nº 5/1976, Lei das Nacionalizações, as empresas privadas 

e toda a infraestrutura de utilidade pública foi transformada em propriedade do Estado. 
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“[Moçambicanos] disciplinadamente, assumem os lugares de direcção e 

asseguram o funcionamento do Estado, num momento em que a aposta dos 

colonos era provar que “Sem nós, isto não se aguenta seis meses!” [...] a 

população debate, estuda, produz e canta, num momento de inegualável 

entusiasmo. Todos estes militantes se encontram, ao fim do dia, nas sessões 

de esclarecimento e nas aulas de alfabetização [...] Eu elegeria as sessões de 

alfabetização como um momento emblemático: igualdade pela educação 

mas, também, o ponto de encontro desses universos diversos, em busca 

ansiosa de reencontro social. De todos se fazia Moçambique [...] 

(MONTEIRO, 2012: 208 e 209). 

Depois de apresentar um exemplo de probidade no uso dos bens públicos, 

praticado por Samora Moisés Machel, primeiro Presidente de Moçambique, Monteiro 

(2012) afirma: “Se hovesse, na altura, um barómetro mundial da não corrupção, o 

vencedor, quase certo, seria esse nosso Estado da libertação” (MONTEIRO, 2012: 190). 

Porém, concomitante aos esforços de contrução do Estado moçambicano e da 

aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, num contexto global em que a Guerra 

Fria fazia com que o mundo se organizasse em dois grandes blocos, pressões internas e 

internacionais fizeram-se sentir. Nos primeiros anos de independência, além das 

invasões militares perpetradas pelos regimes do Apatheid e da Rodésia do Sul, houve 

moçambicanos que, com apoio externo desencadearam uma guerra civil, uma guerra 

com motivações políticas, que criou instabilidade social e económica no país, isolou 

algumas regiões e destruiu infraestruturas económicas e sociais (BRITO, 2009; 

MONTEIRO, 2006 a).  

Ao conflito armado, associa-se a pressão social resultante do descontentamento 

que se foi instalando no seio dos moçambicanos cuja expectativa era ver todos os seus 

problemas resolvidos pelo Governo, a breve trecho. A seca e as cheias cíclicas também 

contribuiram para a destruição de infraestruturas sociais e económicas (OSISA, 2009; 

CANHANGA, 2008; MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

Avaliando a 1ª fase do processo de construção do Estado e de edificação da 

administração pública moçambicana, vários autores concordam que o centralismo do 

poder político na decisão sobre as prioridades sociais, económicas e políticas, que se 

justificava pelo imperativo do reforço da unidade nacional, assim como a centralização 

do poder de decisão ao nível dos órgãos centrais da administração pública limitou a 
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iniciativa dos órgãos locais (CISTAC, 2012; FORQUILHA, 2008; NYAKADA, 2008; 

CANHANGA, 2008; MONTEIRO, 2006 a).  

Esses autores indicam também que os seguintes factores reduziram as 

possibilidades de o Estado Moçambicano realizar com sucesso as actividades 

necessárias para a satisfação dos interesses e necessidades dos moçambicanos: 

₋ Centralismo de decisão, aliado à dificuldade dos protagonistas para 

interpretar e executar tais decisões;  

₋ Escassez de recursos; 

₋ Aparelho de Estado sobredimensionado ao nível central; 

₋ Aparelho de Estado fraco ao nível local; 

₋ Falta de autonomia ao nível local; 

₋ Inexistência de recursos e meios financeiros próprios ao nível local; 

₋ Fraca experiência e capacidade de gestão; 

₋ Fraca capacidade técnica e falta de pessoas qualificadas para dar conta do 

serviço público. 

Nessa primeira fase de construção do Estado-nação e de uma administração 

pública ao serviço dos moçambicanos, foram criadas bases para o reforço da unidade 

nacional e foram traçados os objectivos políticos, sociais e económicos. Foi estabelecida 

uma nova relação entre o Estado e a sociedade e uma nova configuração das relações 

institucionais. Pelo seu carácter centralizado e centralizador, era suposto que os órgãos 

centrais de direcção política e estatal além de proverem aos órgãos locais de todas as 

orientações e recursos necessários para a realização do bem público, resolvessem todos 

os problemas.  

A Resolução da Assembleia Popular nº 15/1987, de 22 de Setembro, que aprova 

o Relatório do Governo sobre o Programa de Reabilitação Económica (PRE) e 

Programa de Emergência, fazendo o contexto histórico do PRE, indica que, nos 

primeiros anos após a independência, Moçambique conheceu um crescimento 

económico assinalável. Porém, a partir de 1981 entrou em declínio devido às 

calamidades naturais e à guerra, que causaram: 

₋ Queda da produção das principais culturas de exportação em 75% entre 1981 

e 1985; 

₋ Funcionamento de fábricas a 25% da capacidade instalada, mantendo-se o 

número de trabalhadores, mas produzindo menos; 

₋ Redução das receitas do Estado; 
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₋ Subida das despesas do Estado, subsidiando empresas com baixa produção; 

₋ Dependência de donativos – a título de exemplo, o relatório refere que 80% 

dos produtos alimentares importados eram donativos; 

₋ Destruição de bens e culturas; 

₋ População deslocada, vítima da guerra e das calamidades naturais, 

totalmente dependente do apoio do Governo (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

A Resolução nº 15/1987 refere ainda que a crise económica teve 

consequências negativas tanto para o Estado como para os cidadãos que se 

reflectiam na crescente dependência do exterior, crescente tendência de se 

considerar o Estado como uma fonte inesgotável de recursos para financiar tudo, 

crença de que o Estado devia controlar tudo e resolver todos os problemas, 

diminuição do nível de vida e redução do poder de compra. 

Segundo a Resolução nº 15/1987, para enfrentar a situação, em cumprimento 

das orientações do IV Congresso da FRELIMO realizado em Abril de 1983, o 

Governo elaborou um plano de acção para o período 1984 a 1986, cuja 

implementação resultou em: 

₋ Novo sistema cambial para estimular os exportadores; 

₋ Abolição do controlo dos preços de alguns produtos; 

₋ Racionalização de algumas empresas estatais; 

₋ Distribuição de terras disponíveis ao sector familiar e privado; 

₋ Nova legislação para aumentar a produção; 

₋ Reescalonamento da dívida externa; 

₋ Adesão às instituições de Bretton Woods, nomeadamente, Fundo 

Monetário Internacional e Banco Mundial; 

₋ Aumento do apoio exterior (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

Os programas que integram esse plano de acção marcam o início daquilo a que 

Pale (1996) chama “processo inverso” na área económica, referindo-se à criação de 

condições para favorecer o investimento privado com vista a fortalecer o sector da 

economia (PALE, 1996). Representa também o início do processo inverso em termos 

políticos e sociais, pois a abertura à economia de mercado criaria novas pressões 

internas e externas e o ambiente não seria mais favorável ao Estado centralizado, nem 

superdimensionado e muito menos provedor. 

Concluindo o enquadramento histórico do PRE, a Resolução nº 15/1987 refere 

que os programas desenvolvidos entre 1984 e 1986 travaram a tendência decrescente da 
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economia e aliviaram o défice da balança de pagamentos, mas, por terem sido pontuais, 

não foram suficientes para corrigir os desequilíbrios económicos. Assim, era necessário 

um programa mais global, que incluisse medidas mais radicais e coordenadas para 

estimular um processo de crescimento económico permanente e contínuo. Esse 

programa era o PRE, 1987 a 1990. O relatório aprovado por essa Resolução apresenta 

os resultados do primeiro ano de implementação do PRE (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

O PRE é referido por vários autores como sendo o principal marco da 2ª fase do 

processo de construção do Estado e da evolução da administração pública moçambicana 

(CISTAC, 2012; NYAKADA, 2008; CANHANGA, 2008; CIRESP, 2001). Por isso, na 

subsecção a seguir apresentamos os objectivos do PRE assim como as medidas que 

resultaram na reconceituação da administração pública moçambicana. 

 

1.1.2. Reformas económicas, deslocamento de um modelo centralizado para a 

economia de mercado e transformação da administração pública em busca de um 

modelo descentralizado (1986
20

-1990) 

O PRE, um programa concebido para promover a recuperação da actividade 

económica no país, gera uma revisão profunda do papel do Estado e, consequentemente, 

a transformação da organização e funcionamento da administração pública.  

Sendo um programa de ajustamento estrutural de orientação neoliberal que 

Moçambique adopta para estimular o crescimento económico do país e potenciar a 

capacidade do Estado de responder às necessidades e interesses dos cidadãos, sob 

condicionalismos das instituições de Bretton Woods (Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional), o PRE marca o deslocamento da economia moçambicana 

centralizada para a economia de mercado, cujas características principais são: políticas 

monetárias e fiscais auteras, privatizações, desregulamentação, liberalização económica, 

estímulo às exportações (CASTEL-BRANCO, 2011 b; CISTAC, 2011; CANHANGA, 

2008; NYAKADA, 2008). 

A Resolução nº 15/1987 apresenta o PRE como uma política global contendo um 

conjunto de políticas e medidas sectoriais visando: 

₋ Aumentar a produção agrária e industrial; 

₋ Reabilitar infraestruturas económicas; 

                                                             
20 Embora a implementação do Programa de Reabilitação Económica (PRE) corresponda ao período 

1987-1990, o ano de 1986 constitui referência para o aprofundamento das reformas económicas no 

contexto da avaliação dos programas desenvolvidos entre 1984 e 1986 e da preparação do PRE. 
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₋ Mobilizar novos recursos externos e afectá-los aos sectores prioritários 

(MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

O documento indica que, para esse fim, várias medidas foram tomadas nas áreas 

de orçamento do Estado, moeda e crédito, imposto, força de trabalho e salários, reforma 

institucional e relações económicas externas, das quais, destacam-se
21

: 

₋ Contenção das despesas do Estado através da redução de salários, o que 

implica a redução dos efectivos e o combate ao absentismo; 

₋ Eliminação gradual da gratuidade de certos serviços; 

₋ Manutenção da segurança social através de subsídios dos preços de bens 

essenciais e garantia de emprego
22

; 

₋ Introdução da taxa de utilização de terra; 

₋ Reforço do sistema de auditorias e execuções fiscais e do combate à fuga ao 

fisco; 

₋ Introdução, no aparelho de Estado, de quadros salariais baseados em 

qualificadores profissionais, que estabelecem “escalas de tarefas” e a relação 

entre o salário e a produtividade; 

₋ Criação de regulamentos de carreiras profissionais, numa altura em que o 

Estado já não detém o monopólio de empregador; 

₋ Introdução de novo estilo de trabalho, baseado em “métodos de trabalho 

criadores e imaginativos”; 

₋ Eliminação da intervenção do aparelho de Estado na gestão directa das 

empresas, quer estatais, quer privadas, a todos os níveis, passando o poder de 

decisão, gestão e direcção das empresas para os agentes económicos, 

empresas, cooperativas e famílias; 

₋ Novo papel do Estado na economia: definição de prioridades globais, 

direcção de investimentos públicos, definição de normas e de medidas no 

âmbito da política fiscal, crédito, preços e salários; 

                                                             
21 O Relatório aprovado pela Resolução 15/1987 sublinha várias vezes a necessidade de “medidas 

radicais” e assume um tom mais grave ao se referir a “trabalhadores ociosos” e ao financiamento de 

“projectos não realizáveis” ou ao necessário “corte do cordão umbilical na relação de pai para filho menor 

entre os Ministérios e as empresas”. Isso revela que as medidas tomadas no contexto do PRE implicavam 

em mudança profunda da cultura de Estado (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 
22 Mantendo o espírito assistencialista, o Estado distribuiu terras e meios de produção para os 

trabalhadores afectados pela redução dos efectivos nas empresas estatais situadas no meio rural. E, para 

dar assistência aos trabalhadores do aparelho de Estado afectados pelas medidas de racionalização da 

força de trabalho, foi criado o Gabinete de Emprego no Ministério do Trabalho, uma instituição que 

deveria ajudar na identificação de novas possibilidades de trabalho (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 
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₋ Combinação do princípio de autonomia com o de prestação de contas; 

₋ Reconhecimento de que a reforma passa necessariamente pela mudança de 

mentalidade, que impulsionou a criação de condições para a mobilização 

política e para a formação, capacitando os trabalhadores do Estado para a 

acção, numa realidade em constante transformação e objectivamente 

diferente; 

₋ Articulação entre o PRE e o Programa de Emergência criado para a 

reconstrução de infraestruturas e para mitigar o sofrimento da população 

vítima da guerra e das calamidades naturais
23

; 

₋ Rigor e tomada de medidas implacáveis contra os infactores às normas, 

como forma de manter a credibilidade necessária para a manutenção do 

apoio internacional (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

A 2ª fase da construção do Estado moçambicano e reconfiguração da 

administração pública parece encontrar enquadramento naquilo a que Toonen (2010) 

chama reforma do sector público no contexto da reforma de políticas do Estado de bem-

estar social. O corte dos gastos é a principal meta, e não necessariamente a 

transformação da natureza da administração pública, conforme descreve citando Lane, 

1995: 

“O veículo principal para a reforma do setor público nos Estados de bem-

estar social tem sido o redesenho de políticas, orçamentos e programas de 

políticas. Se os programas de políticas e gastos forem “cortados” por tempo 

suficiente, chega-se a um ponto no qual as políticas transbordam para as 

reformas das estruturas administrativas ou para as reformas institucionais e 

podem equivaler à reconstituição do Estado de bem-estar social (Lane, 1995, 

p. 511). A reforma gerencial, portanto, é a consequência, não a origem da 

reforma administrativa” (TOONEN, 2010:475). 

Avaliando os resultados alcançados no primeiro semestre de 1987, o Relatório 

aprovado pela Resolução nº 15/1987 indica que estavam a registar-se mudanças no 

papel do Estado e no papel das empresas, com reflexos na organização e na redução da 

despesa pública. Porém, aponta para alguns desafios, agravados pela prevalência da 

guerra, como sejam:  

                                                             
23 O Relatório aprovado pela Resolução nº 15/1987, na componente sobre o Programa de Emergência, 

indica que quase metade da população encontrava-se na situação de “deslocados”, portanto, tinha perdido 

as suas casas e todos os seus bens e a sua sobrevivência dependia do apoio do Governo, que contava com 

assistência de doadores e organizações não governamentais (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 
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₋ Fraca capacidade das empresas para investir, aplicando maior parte do 

crédito nas despesas de funcionamento corrente;  

₋ Agravamento de preços de produtos “além dos limites aceitáveis”, reduzindo 

o poder de compra; 

₋ Dificuldades de colocação de produtos fora da Cidade de Maputo; 

₋ Crescente desvalorização da moeda nacional, o Metical; 

₋ Resistência à mudança no que se refere à organização e métodos de 

trabalho
24

; 

₋ Surgimento de “novos fenómenos sociais” e “degradação da ética social” 

(MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

Os “novos fenómenos sociais” e a “degradação da ética social” referidos pelo 

Relatório denunciam o aumento da criminalidade e o surgimento da corrupção no sector 

público moçambicano, conforme se pode ver na descrição a seguir: 

“Tende a crescer sobre os nossos quadros as pressões de pessoas sem 

escrúpulos que procuram influenciar decisões a seu favor. Os métodos vão 

de simples prendas em troca de favores, ou suborno em grande escala para 

garantir uma certa «protecção das estruturas» até redes organizadas de 

fraude e roubo” (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 

A 2ª fase do processo de construção do Estado moçambicano resultou em 

políticas e medidas visando a reconfiguração da administração de modo a torná-la mais 

eficiente e mais próxima dos cidadãos. Para impulsionar o desenvolvimento, além das 

privatizações, reforçou-se o princípio de que o distrito é o “pôlo de desenvolvimento” e 

“unidade de planificação” (MOÇAMBIQUE, 1987 b).  

Contudo, prevaleceram dificuldades para a materialização do novo modelo que 

se pretendia que tornasse os serviços públicos mais eficientes na satisfação dos 

interesses e necessidades dos cidadãos. Aponta-se para as condições políticas, 

económicas, sociais e culturais assim como para a cultura de administração pública 

centralizada, a fraca experiência de gestão e a manutenção da concentração do pessoal 

qualificado ao nível dos órgãos centrais do Estado como sendo os principais factores 

que ditaram a fragilidade e a deficiente qualidade dos serviços prestados pelo aparelho 

de Estado (FORQUILHA, 2008; NYAKADA, 2008).  

                                                             
24 O Relatório aprovado pela Resolução nº 15/1987 refere-se à “resistência dos velhos métodos e 

mentalidades caducas” e reconhece que a reforma institucional é complexa e morosa, exigindo estudos e 

cuidados (MOÇAMBIQUE, 1987 a). 
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O processo de privatizações não surtiu os efeitos desejados em termos de ganhos 

fiscais, “quer porque muitas empresas privatizadas desapareceram ou nunca atingiram 

os níveis de eficácia perspectivados, quer porque cerca de 70% do valor de venda das 

empresas nunca foi pago ao Estado pelos respectivos compradores” (CASTEL-

BRANCO, 2011 b: 430). 

A referência à resistência para a adopção dos novos métodos de trabalho no 

aparelho de Estado denuncia a existência de um fosso entre as políticas e estratégias de 

mudança e a capacidade de executá-las. Mas também lembra o que dizem Peters e 

Pierre: “A resistência da gestão pública é o grande espelho da resistência do Estado” 

(PETERS e PIERRE, 2010: 23). 

O Relatório do Comité Central ao V Congresso da FRELIMO, realizado em 

1989, aponta para a necessidade de tornar o aparelho do Estado mais eficiente e os 

serviços públicos mais próximos dos moçambicanos, através de medidas como:  

₋ Maior coordenação e complementaridade entre os sectores; 

₋ Aperfeiçoamento do aparelho de Estado adequando-o às novas 

circunstâncias; 

₋ Criação de uma autonomia crescente aos órgãos locais do Estado, dotando-os 

de competências e meios próprios; 

₋ Melhoria dos métodos de trabalho; 

₋ Reforço do envolvimento do Povo na solução dos seus problemas; 

₋ Intensificação da formação e qualificação dos funcionários (FELIMO, 1989). 

Como se pode ver, reconhecendo que a transformação do Estado e o 

aperfeiçomento dos serviços prestados aos cidadãos é uma necessidade, a reflexão 

continua, buscando as melhores formas de realização desse anseio. A adopção da nova 

Constituição em 1990, transformando a República Popular de Moçambique em 

República de Moçambique, constitui um marco jurídico institucional importante para o 

aprofundamento das medidas que vinham sendo adoptadas, estabelecendo o Estado de 

Direito Democrático, o multipartidarismo e acelerando o processo de descentralização 

política e administrativa (CIRESP, 2001; CISTAC, 2012; CANHANGA, 2008; 

CHIZIANE, s/d).   

A Constituição da República de Moçambique (CRM) de 1990 institui uma 

profunda mudança política e marca a 3ª fase do processo de construção do Estado e de 

reconfiguração da administração pública moçambicana (CIRESP, 2001). Sendo a 

política “a razão de Estado” (BOBBIO, 1998 b: 962), o Estado moçambicano 
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reconfigura-se para melhor responder às novas exigências num momento histórico em 

que um dos seus fins principais
25

 é a paz, o bem-estar e a prosperidade. 

 

1.1.3. Construção do Estado de direito democrático e multipartidário e 

estabelecimento de uma administração pública baseada num modelo que combina 

a descentralização e a desconcentração (1990-2011) 

A introdução, em 1990, do Estado de Direito Democrático
26

, combinada com a 

assinatura do acordo de Paz em Roma, pondo fim à guerra, criou condições para a 

promoção de um ambiente favorável para o desenvolvimento de Moçambique como um 

“Estado independente, soberano, democrático e de justiça social” (MOÇAMBIQUE, 

2004 a: 2), e para o estabelecimento de uma administração pública estruturada com base 

no princípio de descentralização e desconcentração (CISTAC, 2012, FORQUILHA e 

ORRE, 2011; CANHANGA, 2008; NYAKADA, 2008). A CRM de 1990 foi revista em 

1996 e em 2004
27

, mas essas revisões não alteraram a natureza do Estado moçambicano. 

Reafirmaram-na e aprofundaram os seus princípios fundamentais. 

No processo de construção do Estado moçambicano, o ideal democrático sempre 

esteve presente. No contexto do regime de partido único guiado pelo ideário da 

construção da República Popular de Moçambique, apresenta-se como elemento 

integrante e necessário para o reforço da base popular da revolução que permitiu as 

profundas tranformações que resultaram na emancipação social e política e no 

reconhecimento de Moçambique como Estado-nação. 

A CRM de 1990 transforma o ideal democrático em elemento constitutivo do 

Estado, conforme se pode ler no artigo 3, cujo título é “Estado de Direito Democrático”: 

“A República de Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de 

expressão, na organização política democrática, no respeito e garantia dos direitos e 

liberdades fundamentais do Homem” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 2). E, respeitando as 

regras de organização política democrática, estabelece o princípio de separação e 

interdependência de poderes e o sufrágio universal, directo, igual, secreto, pessoal e 

                                                             
25 “Os fins da política são tantos quantas são as metas que um grupo organizado se propõe, de acordo com 

os tempos e circunstâncias” (Bobbio, 1998 b: 958). Depois da indepenência, o principal fim da política 

em Moçambique era a afirmação do Estado moçambicano e a promoção da unidade nacional, devolvendo 

“ao povo moçambicano os direitos e liberdades fundamentais” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 1). 
26 “A Constituição de 1990 introduziu o Estado de Direito Democrático, alicerçado na separação e 

interdependência dos poderes e no pluralismo, lançando os parâmetros estruturais da modernização, 

contribuindo de forma decisiva para a instauração de um clima democrático que levou o país à realização 

das primeiras eleições multipartidárias” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 1). 
27 Nesta discussão, a referência à constituição é baseada no texto de 2004. 
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periódico como regra de designação dos órgãos electivos de soberania, das províncias e 

do poder local.  

No gozo das suas liberdades civis e políticas, nos anos 1990, pela primeira vez, 

os moçambicanos organizam-se em partidos políticos e organizações civis para 

participarem da vida política do país no contexto do pluralismo democrático.  

Exercendo o seu direito ao voto num ambiente de concorrência multipartidária, 

em 1994, os moçambicanos elegeram o Presidente da República e os Deputados da 

Assembleia da República. E, observando a periodicidade de cinco anos 

constitucionalmente estabelecida, em 1999, 2004 e 2009, houve eleições presidenciais e 

legislativas. Ao nível local, em 1998 realizam-se as primeiras eleições autárquicas em 

33 municípios, para a eleição de Presidentes de Conselho Municipal e dos Membros das 

Assembleias Municipais e, respeitando a periodicidade de cinco anos, os munícipes 

voltaram às urnas em 2003 e 2008, sendo que nas últimas eleições o número de 

municípios subiu para 43. Ainda ao nível local, em 2009, foi a primeira eleição dos 

Membros das Assembleias Provinciais nas dez províncias do país. 

Embora apontando falhas registadas, observadores nacionais e internacionais, 

em todos os processos, consideraram as eleições livres e justas, e reconheceram como 

válidos os seus resultados (CISTAC et alii, 2012; CIP, 2010). Há o reconhecimento de 

que de eleição para eleição, actores como partidos políticos, mídia, e a sociedade civil 

vão aperfeiçoando a sua participação democrática nesses processos. Porém, os 

resultados eleitorais têm sido contestados pelo maior partido da oposição, a Renamo, 

que em manifestação do seu protesto decidiu não participar nas eleições autárquicas de 

2008 (CIP, 2012; BRITO, 2011).  

Os debates em curso, no âmbito da revisão da legislação e da melhoria dos 

processos eleitorais, apontam para a necessidade de: (i) maior aproximação, negociação 

e concertação entre os principais actores políticos e os cidadãos, factor que reduziria 

aquilo a que Brito (2011) chama “divórcio da maioria dos cidadãos à política”
28

 

(BRITO, 2011: 91); (ii) aperfeiçoamento das regras de composição e da actuação dos 

órgãos eleitorais, reduzindo as possibilidades de as suas decisões e interpretações da 

legislação serem inflaccionadas por interesses partidários; (iii) redução da desconfiança 

política, principalmente entre os dois principais partidos (FRELIMO e Renamo), 

                                                             
28 Brito (2011) aponta como sinais do “divórcio dos cidadãos à política” o crescente aumento do índice de 

abstenção às eleições, de 13% dos eleitores inscritos em 1994 para cerca de 50% em 2009, assim como as 

manifestações populares de Fevereiro de 2008 e Setembro de 2010. 
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reforçando os mecanismos que garantam maior transparência e aumentando as 

possibilidades de acesso à informação sobre todo o processo eleitoral, desde o 

recenseamento e os dados dali resultantes, até aos resultados da votação; (iv) maior 

abertura do debate sobre legislação eleitoral, ultrapassando os interesses imediatos dos 

partidos políticos; (v) intensificação da educação dos cidadãos para a livre participação 

nos processos eleitorais, guiada pela determinação da vontade autónoma de cada 

indivíduo (CISTAC et alii, 2012; BRITO, 2011 e 2009). 

A participação livre na vida política, económica e social é a expressão e o 

resultado da garantia dos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo na sua relação 

com o Estado (NOGUEIRA, 2011; BOBBIO, 1998 a). Em termos institucionais, a 

descentralização, tanto do aparelho político como do aparelho administrativo, favorece a 

participação democrática, transferindo as funções estatais do “centro” para a “periferia”, 

num contexto em que os órgãos centrais do estado possuem o mínimo de poder 

indispensável para a realização das suas actividades (ROVERSI-MONACO, 1998). 

 No processo de construção do Estado moçambicano democrático e do 

desenvolvimento da administração pública, buscando as melhores formas de assegurar 

maior proximidade dos órgãos do Estado aos cidadãos de modo a garantir a sua 

participação plena, a partir dos anos 1990, retomando o princípio de que o distrito é o 

“polo de desenvolvimento e unidade de planificação”, intensificaram-se os debates 

sobre descentralização (CISTAC, 2012).  

O estabelecimento do Programa de Reforma dos Órgãos Locais do Estado 

(PROL) pelo Governo, em 1992, para reformular o sistema de administração local do 

Estado, transformando os órgãos locais em entidades com personalidade jurídica 

própria, autonomia administrativa e financeira, constitui um marco importante das 

reformas políticas e administrativas com vista a materializar a garantia de direitos e 

liberdades democráticas constitucionalmente estabelecidas, através de uma maior 

proximidade do Estado aos cidadãos (CISTAC, 2012; CANHANGA, 2008; 

CHIZIANE, sd). 

O PROL resultou na aprovação, ainda pela Assembleia Popular
29

, da Lei nº 

3/1994, de 13 de Setembro, que estabelece o quadro institucional dos distritos 

municipais (MOÇAMBIQUE, 1994 a). Essa lei nunca foi implementada, pois a 

                                                             
29 Embora a Constituição da República de 1990 tenha introduzido o pluralismo democrático, os órgãos de 

Estado instituídos no contexto monopartidário funcionaram até 1994, ano em que se realizaram as 

primeiras eleições multipartidárias. 
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Assembleia da República resultante das primeiras eleições multipartidárias realizadas 

no mesmo ano, veio revogá-la através da Lei nº 2/1997
30

, após intensos debates que 

provaram a sua inconstitucionalidade
31

 e resultaram na emenda constitucional de 1996, 

a qual introduziu um capítulo sobre poder local, que no texto actual corresponde ao 

título XIV. 

Conforme o nº 1 do artigo 271 da CRM, o objectivo do poder local é de 

“organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da sua 

comunidade e promover o desenvolvimento local, o aprofundamento e consolidação da 

democracia, no quadro da unidade do Estado moçambicano” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 

87). 

O nº 1 do artigo 272 da CRM estabelece que “o poder local compreende a 

existência de autarquias locais”, e o artigo 273 define duas categorias das autarquias 

locais: municípios, na circunscrição territorial das cidades e vilas; e povoações, na 

circunscrição territorial da sede dos postos administrativos (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 

87).  

A CRM determina ainda que o poder local tem como órgãos a assembleia, com 

poderes deliberativos, e o executivo, que responde perante a assembleia. Tanto os 

membros da assembleia quanto o presidente que dirige o órgão executivo são eleitos por 

“sufrágio universal, directo, igual, secreto, pessoal e periódico dos cidadãos eleitores 

residentes na circunscrição territorial da autarquia” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 88). 

As autarquias locais constitucionalmente estabelecidas representam a 

descentralização democrática electiva e, cumprindo o primado da CRM, o país teria um 

total de 408 autarquias locais (MONTEIRO, 2011:27). Porém, os debates que 

antecederam o estabelecimento do quadro jurídico para a criação das autarquias locais, 

reconhecendo que os distritos apresentavam níveis de desenvolvimento diferenciados, 

não aconselharam à municipalização de todas as vilas e povoações. Assim, a Lei nº 

2/1997 estabelece o princípio de gradualismo
32

 na criação das autarquias, seguindo 

                                                             
30 A Lei nº 2/1997, de 18 de Fevereiro, aprova o quadro jurídico para a implementação das autarquias 

locais. Essa lei foi alterada pela Lei nº 15/2007, de 27 de Junho e integra o chamado Pacote Autárquico, 

composto por legislação e normas que estabelecem o quadro jurídico de organização e funcionamento das 

autarquias locais e do processo eleitoral dos órgãos eleitos do Poder Local. 
31 O texto da Constituição da República de 1990 não previa a existência de distritos municipais. A 

discussão sobre a constitucionalidade da Lei nº 3/1994 foi tomada em consideração na revisão da 

Constituição em 1996, sendo que o novo texto passou a incluir um título sobre Poder Local. Essa revisão 

favoreceu a aprovação da Lei nº 2/1997, revogando a Lei nº 3/1994. 
32 O princípio de gradualismo tanto se aplica à definição do espaço geográfico a ser autarcisado, como à 

transferência de competências no contexto da autonomia das autarquias locais já criadas. 
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critérios de natureza geográfica, demográfica, económica, social e administrativa, bem 

como a capacidade financeira local para o exercício das atribuições dos órgãos 

autárquicos (SISTAC, 2012; CHIZIANE, s/d).  

Actualmente existem 43 autarquias locais, todas na categoria de municípios. 

Segundo Monteiro (2011), para preencher o quadro constitucional falta ainda criar 365 

autarquias, das quais 99 são sedes distritais e ao mesmo tempo postos administrativos-

sede, e 266 são sedes de postos administrativos. No quadro actual, apenas 30% dos 

moçambicanos usufruem o direito de eleger localmente (MONTEIRO, 2011; OSISA, 

2009; CHIZIANE s/d). 

A CRM cria garantias de proximidade do Estado aos cidadãos e de participação 

democrática nos territórios não autárquicos através dos órgãos locais do Estado, cuja 

função é a representação do Estado ao nível local para a administração e 

desenvolvimento do respectivo território.  Segundo o artigo 263, os órgãos locais do 

Estado observam os princípios organizatórios de descentralização e desconcentração, 

garantindo a participação activa dos cidadãos e incentivando a iniciativa local na 

solução dos problemas das comunidades (MOÇAMBIQUE, 2004 a).  

A Lei nº 8/2003, de 19 de Maio, conhecida como Lei dos Órgãos Locais do 

Esatado (LOLE), estabelece os princípios e normas de organização, competências e 

funcionamento dos órgãos locais do Estado nos escalões de província, distrito, posto 

administrativo e de localidade. E o Decreto nº 11/2005, de 10 de Junho aprova o 

regulamento da LOLE (MOÇAMBIQUE, 2003 b; 2005 a). 

Monteiro (2011) chama atenção para a tendência de se considerar que a 

descentralização limita-se às autarquias, integrando os órgãos locais do Estado somente 

no campo da desconcentração, e explica que a origem desse entendimento foi a 

reprodução da “distinção da teoria administrativa francesa entre descentralização e 

desconcentração” (MONTEIRO, 2011: 29). Esse autor propõe que o conceito de 

desconcentração no contexto moçambicano seja desdobrado em dois sub-conceitos: 

desconcentração burocrática e descentralização administrativa participada, explicados 

nos seguintes termos: 

“Não se trata de mero exercício semântico: é que, enquanto a 

desconcentração burocrática visa melhorar a eficiência da administração 

enquanto tal, a descentralização administrativa participada é um exercício de 

cidadania. Em última análise, é o caminho para a democracia com todos os 

seus conteúdos. Primeiro, participação associada à competência crescente; 
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numa segunda fase, a escolha democrática electiva” (MONTEIRO, 2011: 

29). 

No contexto da construção do Estado de direito democrático, num ambiente de 

constantes debates e pressões internas e externas, Moçambique estabeleceu legalmente 

normas de participação e consulta comunitária na planificação do desenvolvimento 

local, incluindo o reconhecimento das autoridades tradicionais e dos líderes 

comunitários como entidades de referência na composição dos órgãos de consulta ao 

nível local.  

Meneses (2009) discute sobre o “retorno das autoridades tradicionais” à arena 

dos poderes, direitos e cidadania no contexto moçambicano e apresenta alguns 

exemplos de instrumentos legais, nomeadamente: a inclusão no artigo 118 da CRM, do 

reconhecimento e valorização da autoridade tradicional e da obrigatoriedade de se 

legislar sobre a forma de sua participação na vida económica, social e cultural do país; a 

LOLE e o Decreto nº 11/2005, normas de referência sobre as formas de articulação 

entre o governo e as autoridades comunitárias; o Decreto nº 15/2000 e o Diploma 

Ministerial nº 107-A/2000 que regulamentam os princípios e as formas de articulação e 

participação das comunidades na identificação e solução dos problemas locais e na 

elaboração e execução dos planos de desenvolvimento local. 

A existência de fóruns de consulta, órgãos deliberativos e de decisão ao nível 

das autarquias, assim como o estabelecimento dos Conselhos Consultivos distritais, de 

postos administrativos e de localidade são exemplos da vontade política para a 

materialização do princípio de participação democrática. 

Refirindo-se aos Conselhos Consultivos, Monteiro (2011) aponta para as suas 

duas funções: “consultivos, nas matérias de competência central e decisórios nas 

matérias que envolvem os interesses próprios” (MONTEIRO, 2011: 30). Esse autor 

também indica que, embora seja amplo o debate sobre os méritos e as possíveis 

irregularidades na atribuição do fundo do Orçamento do Estado para o desenvolvimento 

local
33

 cujas prioridades são definidas pelos Conselhos Consultivos, pode-se constatar 

no terreno que o mesmo produz efeitos no sentido da participação: 

                                                             
33 Refere-se ao Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), vulgo “7 Milhões”, introduzido no 

Orçamento do Estado de 2006 com o nome de Orçamento de Investimento de Iniciativa Local (OIIL) 

(MOÇAMBIQUE, 2005), cuja finalidade é financiar, a título de crédito, projectos individuais de 

produção de comida e geração de emprego e renda. Forquilha e Orre (2011) consideram que o FDD é um 

sistema de “micro-crédito do Estado para os cidadãos” (FORQUILHA E ORRE, 2011). Ao nível das 

autarquias locais um fundo similar foi estabelecido em 2011, no âmbito do Plano Estratégico de Redução 

da Pobreza Urbana (PERPU). 
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“[...] o poder de disposição de recursos teve dois efeitos: dar um sentido de 

utilidade à participação – ter meios para implementar decisões vitaliza as 

organizações; mais importante, identifica os cidadãos com o Estado; os 

dinheiros públicos são também para nós e não apenas para “eles”, para a 

administração!” (MONTEIRO, 2011: 30). 

Estudos sobre participação comuintária, realizados tanto nas autarquias, como 

nos órgãos locais do Estado, revelam que os processos de selecção de cidadãos para 

membros dos órgãos locais de consulta são pouco transparentes e apontam para a 

influência do partido no poder, a FRELIMO, no processo de identificação dos projectos 

prioritários para o desenvolvimento local. Esse procedimento faz prevalecer a vontade 

das elites políticas sobre os interesses e necessidades dos cidadãos e propicia o 

aproveitamento político-partidário tanto dos espaços de participação estabelecidos no 

âmbito da descentralização, como das oportunidades criadas pelos fundos e outros 

programas de desenvolvimento local (WEIMER, 2012; ROSÁRIO, 2011; 

FORQUILHA e ORRE, 2011; ROSÁRIO, 2011; OSÓRIO e SILVA, 2009; 

CANHANGA, 2008; FORQUILHA, 2008). 

A respeito do autoritarismo partidário nos espaços de exercício democrático, o 

estudo de Forquilha (2008) encontra explicação na trajectória histórica do Estado 

moçambicano que justifica a herança das práticas de governação e de gestão pública 

focadas nos interesses partidários até mesmo pelos partidos da oposição à FRELIMO 

nas autarquias em que estejam no poder:  

“A interiorização, pelas actuais lideranças políticas municipais, do modelo 

de gestão pública ligado ao regime de partido único conduz à reprodução de 

práticas autoritárias nos espaços criados no âmbito das reformas de 

descentralização. [...] embora a existência da oposição política seja 

constitucionalmente reconhecida, na prática, os partidos da oposição 

parecem ter espaço de manobra limitado, em virtude da acentuada 

intolerância e exclusão políticas, não só nos municípios sob a gestão da 

Frelimo, como também em Nacala-Porto onde a Renamo está no poder” 

(FORQUILHA, 2008: 84 e 85). 

Essa constatação de que as práticas de governação e gestão pública em 

Moçambique são focadas nos interesses partidários lembra a discussão de Rouban 

(2010) sobre politização da administração pública, ao afirmar que na gestão pública 

“não existe neutralidade política total” (ROUBAN 2010:355), pois os servidores 

públicos directa ou indirectamente são detentores de autoridade política e participam na 
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tomada de decisões e na execução de políticas. Além disso, a máquina administrativa 

funciona sob orientação e controle político do governo.  

Segundo esse autor, considerando que a disciplina política é “extremamente 

restritiva” podendo favorecer um papel “excessivamente directivo do governo” e a 

submissão da máquina administrativa à “dominação política pelo partido no poder”, no 

contexto do estado de direito, a solução passa pela garantia de maior autonomia da 

administração pública assegurada pela profissionalização, separação das carreiras 

políticas das carreiras partidárias, desenvolvimento de padrões gerenciais e a 

observância de princípios básicos de organização e funcionamento da administração 

pública em Estados democráticos (ROUBAN, 2010). 

No Estado de direito democrático, o princípio de dignidade humana constitui o 

principal motor do funcionamento da administração pública, assente no respeito da 

regra do direito, pelas liberdades civis, pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais dos cidadãos. 

Shenga e Mattes (2008) apontam para a pobreza
34

 e o analfabetismo
35

 como 

factores que limitam a capacidade de participação democrática. Segundo esses autores, 

a maioria dos moçambicanos tem pouco acesso à informação que lhe proporcione 

conhecimento sobre as regras de funcionamento da sociedade e do governo no contexto 

da construção de um Estado de direito democrático. Por isso, revela pouca preocupação 

com o desenvolvimento da democracia e faz pouco uso das oportunidades legalmente 

estabelecidas para o exercício das suas liberdades e direitos democráricos (SHENGA e 

MATTES, 2008). 

Osório e Silva (2009) estudaram a participação da mulher nos órgãos de consulta 

comunitária e concluiram que a mesma é fraca, influenciada por factores culturais que 

determinam a superioridade do homem nas relações de poder e pelo facto de os 

membros dos conselhos comunitários, sobretudo os dos níveis distrital e de posto 

administrativo, serem obrigados a percorrer longas distâncias para participar dos 

encontros e realizar as actividades de consulta, durante o processo de planificação, e de 

divulgação do plano nas comunidades. 

                                                             
34 O Relatório da 3ª avaliação nacional de pobreza e bem-estar, publicado em Outubro de 2010 pelo 

Ministério de Planificação e Desenvolvimento, indica que 55% dos moçambicanos são pobres, definindo 

a pobreza como impossibilidade, por incapacidade ou falta de oportunidade, de indivíduos, famílias e 

comunidades de terem condições mínimas de acesso aos serviços de utilidade pública, posse de bens, 

qualidade de habitação e consumo mínimo, segundo normas básicas da sociedade (MOÇAMBIQUE, 

2010) 
35 O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2013 indica que a taxa de alfabetização de adultos em 

Moçambique é de 56% (UNDP, 2013: 173). 
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O estudo de Osório e Silva (2009) também revela que a falta de capacidade 

financeira ao nível local para assegurar o financiamento das actividades dos órgãos 

locais de consulta reduz as possibilidades de esses órgãos cumprirem os seus objectivos 

no contexto da participação democrática. Segundo as autoras, nem mesmo o plano de 

formação dos membros dos conselhos conultivos é cumprido devido a dificuldades de 

carácter logístico e financeiro. 

A partir dos anos 1990, intensificou-se a participação de actores não estatais na 

cena económica, política e social. Nesse contexto, surgiram várias associações e 

organizações não governamentais, que corporizam a chamada sociedade civil
36

, com 

forte encorajamento do Estado, que as reconhece como principal motor da participação 

democrática, e com apoio de organizações internacionais, sua principal fonte de 

financiamento
37

.  

Há o reconhecimento de que as organizações da sociedade civil reduziram o 

monopólio do Estado na realização de programas sociais e de desenvolvimento, 

promovendo iniciativas de actores individuais e colectivos que constituem alternativa à 

política, ao Estado e ao mercado (BIZA, 2008). Articuladas em redes, organizações sem 

fins partidários criam também plaformas da sociedade civil para a interacção com o 

governo sobre questões de interesse nacional e para o acompanhemento da 

implementação de políticas e programas de governação. Tais são os exemplos do 

Observatório Eleitoral
38

, Observatório da Pobreza ou de desenvolvimento
39

, Centro de 

Integridade Pública
40

 entre outros fóruns da sociedade civil. 

Apesar do reconhecimento da sua intervenção, estudos sobre a sociedade civil 

indicam que a sua actuação no contexto democrático é fraca, devido a: fraca capacidade 

de organização e gestão; carência de meios próprios para sustentar as suas actividades e 

programas; dependência de apoios financeiros e materiais, sobretudo de países 

                                                             
36 Francisco (2009) refere que, além desses organismos formais de representação da sociedade civil, 

existe uma “dinâmica de representação e redes informais da sociedade civil, actuantes e relevantes em 

termos sociais e de satistafação dos interesses comuns dos seus participantes” (FRANCISCO, 2009: 69).  
37 O estudo de Francisco (2009) indica que 70% das receitas financeiras mobilizadas pela sociedade civil 

formal provém de países estrangeiros, 25% do mercado nacional e o Estado contribui com menos de 5%. 
38 O Observatório Eleitoral é uma rede de organizações da sociedade civil moçambicana, com carácter 

independente e apartidário, criada para promover a transparência, credibilidade e justeza dos processos 

eleitorais. 
39 O Observatório da Pobreza é uma plataforma de debate entre o governo e a sociedade civil para 

munitorar o plano nacional de combate à pobreza, buscando as melhores formas para combater a pobreza 

e os melhores mecanismos para promover a distribuição justa e sustentável da riqueza nacional. 
40 O Centro de Integridade Pública Moçambique é uma organização que actua em parceria com 

organizações da sociedade civil nacional e estrangeira para a promoção da integridade, da transparência, 

da ética e da boa governação na esfera pública, assim como a promoção dos direitos humanos em 

Moçambique. 
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estrangeiros; fraca capacidade de realização de actividades que produzam resultados de 

impacto social e que promovam a confiança e a credibilidade de que as organizações da 

sociedade civil sejam uma alternativa de intervenção em relação ao Estado e ao 

mercado; fraca transparência e prestação de contas, que geralmente é feita na óptica dos 

financiadores, e não à sociedade (BIZA, 2008; FRANCISCO, 2009).  

Os estudos indicam também haver pouca consideração das análises e propostas 

dos fóruns da sociedade civil na formulação de políticas e na tomada de decisões sobre 

questões de interesse nacional. Além disso, “em muitos casos a participação tem 

acabado por servir para legitimar as políticas do Governo, dos empresários ou dos 

doadores, em vez de garantir a viabilização e sustentabilidade do bem comum” 

(FRANCISCO, 2009: 93). 

As constatações sobre os desafios da participação democrática em Moçambique 

apontam para a necessidade do reforço da educação para a cidadania, promovendo a 

transformação da mentalidade de todos os actores do processo de governação no 

contexto da construção do Estado de direito democrático, para que cada um saiba fazer 

uso das oportunidades legalmente estabelecidas para o exercício da cidadania 

(MONTEIRO, 2006 a). A mudança de mentalidade é referida como um dos factores 

fundamentais para a consolidação da democracia e para a promoção do 

desenvolvimento, materializando a visão nacional definida na Agenda 2025
41

 de tornar 

“Moçambique, país empreendedor e de sucesso contínuo” (MOÇAMBIQUE, 2003 a: 

123 e 125). 

A 3ª fase da evolução do Estado e da reconceituação da administração pública 

moçambicana trouxe mudanças significativas visando a construção do Estado de Direito 

Democrático e o estabelecimento de uma administração pública baseada num modelo 

que combina a descentralização e a desconcentração.  

Ao determinar que o poder local e os órgãos locais do Estado são o garante da 

participação democrática na promoção do desenvolvimento do país, e indicando que os 

órgãos centrais do Estado possuem atribuições relativas ao exercício da soberania, 

normação de matérias de âmbito da lei e definição de políticas nacionais, a CRM fixa 

                                                             
41 A Agenda 2025, formalmente lançada em 2003 é um documento produzido fora do contexto 

governamental, guiado pelo princípio “A nação em 1º lugar”, como iniciativa pioneira em que 

Moçambicanos, representando os mais variados sectores da sociedade, elaboraram a visão nacional de 

longo prazo e uma estratégia nacional de desenvolvimento de programas e políticas necessárias para o 

alcance da visão (MOÇAMBIQUE, 2003 a). 
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que a actividade executiva das funções do Estado passa para o nível local, cabendo ao 

nível central a função de controle. 

Porém, prevalecem ainda muitos desafios no sentido do fortalecimento da ordem 

democrática formalmente estabelecida, tornando Moçambique num Estado de 

democracia que seja ao mesmo tempo formal e substancial
42

. Autores como Weimer 

(2012), Monteiro (2011), Forquilha e Orre (2011), Rosário (2011), Osório e Silva 

(2009), Forquilha (2008), entre outros, indicam que a redução desses desafios passa pela 

identificação de alternativas estratégicas de governação e administração participativa 

que ofereçam maiores possibilidades de: 

₋ Participação plena de todos os sectores da sociedade, e dos cidadãos, em 

geral, reduzindo a manipulação dos processos políticos, económicos e sociais 

pelas elites políticas; 

₋ Alargamento das oportunidades de os cidadãos elegerem democraticamente 

os seus representantes ao nível local, tanto nas autarquias, como nos órgãos 

locais do Estado, num ambiente de liberdade política e confiança;  

₋ Estabelecimento de uma política e estratégia nacional de descentralização 

electiva, que parta da sistematização das experiências locais de participação 

na solução dos problemas comunitários e do reconhecimento da vontade dos 

cidadãos de ver estabelecido o poder local nos seus territórios, 

transformando o processo actual “de cima para baixo” numa estratégia de 

descentralização “de baixo para cima”; 

₋ Melhoria da estratégia de articulação e coordenação entre o Estado e os 

órgãos autárquicos, reduzindo a dependência e aumentando a autonomia do 

poder local; 

₋ Reforço da capacidade dos municípios em termos de infraestruras, meios, 

capacidade técnica e tecnológica de modo a acelerar o processo de 

transferência de competências do Estado para os municípios, garantido assim 

que seja efectivamente exercida a autonomia local, em termos 

administrativos, financeiros e patrimoniais, conforme estabelecido por lei;  

₋ Reforço da capacidade de utilização eficaz e gestão transpatente e funcional 

das finanças autárquicas; 

                                                             
42 O fim do “governo para o povo”, característico da democracia substancial, é a igualdade jurídica, social 

e económica. Quando a democracia é formal, mesmo quando as regras democráticas vigoram, algumas ou 

todas as regras não são respeitadas (BOBBIO, 1998 a). 
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₋ Aumento da capacidade governativa e administrativa nos órgãos locais do 

Estado, através de: 

o Melhorias nas infraestruturas; 

o Intensificação das acções de formação e capacitação dos funcionários 

do Estado, da sociedade civil e dos cidadãos, em geral, garantido a 

participação livre e consciente nos processos democráticos assim 

como uma maior responsabilidade individual e colectiva pela 

condução dos destinos do país; 

o Reforço dos meios alocados aos órgãos locais do Estado e da 

autonomia de gestão dos mesmos em benefício da consolidação da 

democracia e da promoção do desenvolvimento local. 

O quadro jurídico e as normas de funcionamento das autarquias assim como as 

normas de funcionamento dos órgãos locais do Estado têm sido objecto de revisão, 

reflectindo a constante busca do aperfeiçoamento de um possível modelo moçambicano 

de governação local. Alguns estudos alertam para uma tendência de “re-concentração” e 

“re-centralização” (FORQUILHA e ORRE, 2011; CHIZIANE, s/d), num debate que 

lembra Roversi-Monaco (1998) referindo que o caminho para a transformação é um 

movimento gradual e progressivo em cujo percurso ocorrem trocas contínuas, em busca 

do equilíbrio entre centralização e descentralização ou agregação e desagregação. 

Segundo esse autor, o equilíbrio garante a manutenção do ordenamento estatal, não 

devendo, no entanto, travar a necessária transformação.  

“Se um ordenamento centralizado em estado puro se transformar em 

ordenamento descentralizado em estado puro, este último não teria nenhuma 

relação com o primeiro: tratar-se-ia da criação de um novo ordenamento” 

(ROVERSI-MONACO, 1998: 330). 

No processo da construção do Estado de direito democrático, com base nos 

princípios de descentralização e desconcentração, a organização e funcionamento da 

administração pública moçambicana é repensada com vista à sua modernização, 

promoção de maior eficiência dos serviços, simplificação dos procedimentos 

administrativos, profissionalização e aproximação dos serviços aos cidadãos (CIRESP, 

2001).  

O corpus legal de organização e funcionamento da administração pública é 

revisto com respeito ao comando constitucional que no artigo 249 estabelece os 

princípios fundamentais da administração pública: 
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“1. A administração pública serve o interesse público e na sua actuação 

respeita os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. 

2. Os órgãos da administração pública obedecem à constituição e à lei e 

actuam com respeito pelos princípios de igualdade, imparcialidade, ética e 

justiça” (MOÇAMBIQUE, 2004 a: 81). 

Resultantes do processo de ajustamento da legislação e das normas de 

organização e funcionamento da administração pública ao comando constitucional, 

destacam-se: as normas e procedimentos da administração pública; o estatuto geral dos 

funcionários e agentes do Estado; a legislação e normas orientadas para a promoção da 

probidade pública; a legislação e normas para o combate à corrupção; o sistema de 

administração financeira do Estado; o sistema de planificação e orçamento aos vários 

níveis do território, abrangendo planos e orçamentos anuais e plurianuais, os cenários 

fiscais de médio e longo prazo; o sistema de carreiras e remuneração da função pública; 

o sistema nacional de gestão de recursos humanos; o sistema de informação de pessoal, 

entre outros (MOÇAMBIQUE, 2012). 

A Estratégia Global da Reforma do Sector Público 2001-2011 (EGRSP)
43

, 

sintetizando a experiência dos processos parciais de reformas que até 2001 vinham 

ocorrendo no sector público, projectou as acções e as mudanças a desenvolver de modo 

integrado, para adequar a estrutura e organização do sector público à necessária 

melhoria dos serviços com vista a impulsionar as relações entre o Estado, a sociedade 

civil e o sector privado, reforçando-as para potenciar a participação democrática 

(CIRESP, 2001). 

A EGRSP é um programa nacional, orientador de um processo de mudança 

influenciada por pressões internas que denunciam um déficit na organização e 

funcionamento do sector público e por pressões externas, no contexto da globalização, e 

foi implantada numa altura em que as reformas do sector público dominavam o mundo, 

como mostra Toonen (2010): 

“Na década de 1990, muitos países, sem distinção quanto aos seus sistemas 

políticos e administrativos, empreendem um tipo semelhante de reforma no 

setor público, alguns mais cedo, outros mais tarde. Fala-se muito de 

                                                             
43 “[...] a administração pública é uma parte do sector público mais amplo” (SALOOJEE e FRASER 

MOLEKETI, 2010: 491). No contexto moçambicano, “Falar do sector público no sentido mais amplo, é 

falar da actividade que é realizada pelo Governo Central, Ministérios, Governos Provinciais, Direcções 

Provinciais, Administrações de Distritos, Direcções Distritais, Postos Administrativos, Autarquias, as 

Empresas Públicas, os Institutos Públicos e outras Agências do Estado, todos trabalhando para o benefício 

da sociedade Moçambicana” (CIRESP, 2001: 8). 
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“mudança no paradigma global” na abordagem do governo e da governação” 

(TOONEN, 2010: 473). 

Segundo Toonen (2010), a Nova Gestão Pública, com o seu carácter utilitário, 

instrumental e tecnocrático, representa a transposição da perspectiva gerencial, 

característica do sector empresarial para o sector público, “como modelo a seguir”
44

, 

negligenciando exemplos históricos de reforma do sector público e a diversidade que 

caracteriza os países e os Estados.  

A meta da EGRSP, cuja implementação compreendeu duas fases, 2001-2004 e 

2005-2011, é transformar o sector público num “conjunto articulado de organizações 

públicas dotadas de recursos humanos qualificados e motivados para as respectivas 

funções” (CIRESP, 2001: 11). Para tal, a reforma deveria garantir a adequação da 

organização e funcionamento das organizações públicas assim como dos procedimentos 

administrativos aos desafios do Estado de direito democrático e assegurar a coerência 

entre os objectivos pretendidos e a prática de actuação dos inúmeros agentes dessa 

transformação (CIRESP, 2001). 

Na EGRSP, as acções bem como os resultados e indicadores para a verificação 

do seu alcance, organizam-se em seis componentes ou áreas de intervenção: 

“Racionalização e descentralização das estruturas e processos de prestação de serviços; 

Melhoria do processo de formulação e monitoria de políticas públicas; 

Profissionalização dos funcionários do sector público; melhoria da gestão das finanças 

públicas e prestação de contas; boa governação e combate à corrupção” (CIRESP, 2001: 

23). 

Para dar seguimento às acções iniciadas no âmbito da EGRSP, em 2012, o 

Conselho de Ministro aprovou a Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da 

Administração Pública (ERDAP), uma “estratégia integrada e integradora”, desenhada 

para implementar a visão de desenvolvimento da administração pública no período 2012  

a 2025: “Uma administração centrada no cidadão, promotora do desenvolvimento e 

vocacionada para a prestação de serviços de qualidade” (MOÇAMBIQUE, 2012: 11). 

A ERDAP mantém o lema “O funcionário a servir cada vez melhor o cidadão”, 

introduzido na segunda fase da implementação da EGRSP, mostrando que o seu 

objectivo fundamental é a consolidação e aprofundamento das mudanças em curso, 

                                                             
44 Esse modelo integra-se naquilo a que Monteiro (2011), discuntindo o conceito de descentralização, 

chamou “pacotes dogmatizados”: “Como todos os dogmas, o princípio começa a prevalecer sobre a 

realidade. Legiões de peritos armados destas ideias simples desceram como nuvens sobre os novos 

Estados para espalhar a boa nova” (MONTEIRO, 2011: 26). 
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capitalizando as dinâmicas já implantadas visando a reforma e o desenvolvimento da 

administração pública (MOÇAMBIQUE, 2012: 15).  

Diferentemente da EGRSP que era um instrumento de reforma do sector público 

no geral, a ERDAP é orientada para a reforma e desenvolvimento da administração 

pública. É provável que a redução do âmbito de actuação esteja relacionada com a 

mudança do nível de coordenação da reforma, da Comissão Interministerial, dirigida 

pelo Primeiro Ministro, para o Ministério da Função Pública. Essa redução pode afectar 

o sucesso da perspectiva “integrada e integradora” da estratégia. 

Pela sua finalidade, objectivos, áreas de intervenção e acções, tanto a EGRSP 

como a ERDAP apresentam as características que Saloojee e Fraser-Moleketi (2010) 

chamam linha comum das reformas do serviço público: 

 “Uma linha comum que atravessa a RSP é o fato de constituir um conjunto 

de ações conscientes, projetadas para melhorar a eficiência e a efetividade de 

um serviço público de modo a recompor sua cultura e seu ethos, aumentar a 

responsabilidade e transparência, reduzir a corrupção e as ineficiências, 

tornar o serviço mais concentrado no cidadão e intensificar o fornecimento 

do serviço e de bens públicos” (SALOOJEE e FRASER-MOLEKETI, 2010: 

491). 

Analisando os desafios comuns a reformas administrativas nos países em 

desenvolvimento, Saloojee e Fraser-Moleketi (2010) constataram que muitos esforços 

não foram bem sucedidos e registam descontinuidades por resultarem de imposição do 

exterior e envolverem cópia de modelos ocidentais. “São geralmente fortes no começo e 

fracos na implementação e, muitas vezes acabam exacerbando os próprios desafios que 

buscam retificar” (SALOOJEE e FRASER-MOLEKETI, 2010: 492).  

De certo modo, foi assim com a EGRSP. Estudos diversos (MOÇAMBIQUE, 

2012; NIPASSA, 2009; OSISA, 2009; ILAL et Alii. 2008) indicam que houve algumas 

transformações na organização e funcionamento da administração pública e melhorias 

relativas na qualidade dos serviços prestados pelo sector público, mas ainda persistem 

desafios relacionados com: 

₋ Fraca articulação entre as diferentes componentes que concorrem para o bom 

funcionamento do sector público;  

₋ Limitação de recursos transversais para o desenvolvimento do sector 

público;  



47 
 

₋ Falta de consistência da estratégia de coordenação intersectorial na 

abordagem de políticas públicas, dos programas sociais e do 

desenvolvimento
45

;  

₋ Influência dos interesses político-partidários na actuação dos servidores 

públicos;  

₋ Opacidade do sector público que é excessivamente virado para si mesmo e 

deixa pouco espaço para a avaliação e responsabilização pelos cidadãos; 

₋ Avaliação de desempenho voltada para processos internos, prestando pouca 

atenção à relação entre a administração pública e outros actores estatais, a 

sociedade civil e o sector privado;  

₋ Práticas de gestão de recursos humanos pouco coerentes com a necessária 

responsabilização e motivação dos funcionários, e com as normas legalmente 

estabelecidas;  

₋ Fragilidade dos mecanismos de controlo interno para o combate à corrupção; 

₋ Fraca capacidade de monitoria e avaliação do ciclo das políticas públicas, 

resultando em que grande parte das decisões não é sustentada por análises de 

impacto reais;  

₋ Reduzido número de funcionários qualificados para a gestão pública e 

concentração ao nível dos órgãos centrais do Estado daqueles que existem. 

Sobre a adopção de modelos por influência dos organismos internacionais, 

Castel-Branco (2011 b) ao referir que a dependência da ajuda externa de Moçambique é 

multidimensional, estrutural e dinâmica, explica melhor a influência externa no 

processo da construção do Estado e do desenvolvimento da administração pública 

moçambicana: 

“A dependência da ajuda externa é multidimensional quando afecta a cultura 

institucional, o pensamento, as políticas e as opções dos sistemas de 

governação, bem como as interacções entre os agentes, as opções de 

políticas públicas, o financiamento dessas políticas, etc. Assim, o carácter 

multidimensional da dependência da ajuda externa significa que a 

dependência vai para além dos recursos financeiros básicos (financiamento 

do défice público, da balança de pagamentos e do investimento na 

economia) e das capacidades básicas (técnicas, de gestão, de informação e 

                                                             
45 Analisando o papel dos órgãos centrais do Estado no contexto dos programas sectoriais e da 

descentralização, Weimer (2012) constata que a coordenação intersectorial não é efectiva, pois apesar de 

existirem grupos interministeriais, funcionam ad-hoc e sem sistematicidade (WEIMER, 2012). 
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monitoria, de desenvolvimento e análise de política) para incluir muitos 

outros aspectos da vida. A dependência da ajuda é estrutural quando as 

funções básicas do Estado, da economia e da sociedade são dependentes da 

ajuda externa. Finalmente, a dependência da ajuda é dinâmica quando o 

padrão de desenvolvimento que é multidimensional e estruturalmente 

dependente da ajuda gera novas e mais profundas dependências da ajuda, ao 

invés de as reduzir” (CASTEL-BRANCO, 2011 b: 402). 

Segundo esse autor, as dinâmicas da actual dependência externa de Moçambique 

estabeleceram-se nos anos 1980, com orientação e apoio das instituições de Bretton 

Woods e da comunidade doadora em geral, e as reformas políticas e económicas são 

conduzidas do ponto de vista do Washington Consensus. Duas décadas depois, regista-

se um crescimento da economia e foi estabelecida a paz, mas os condicionalismos 

económicos e políticos impostos pela ajuda externa reduzem as possibilidades da livre 

participação dos cidadãos nos processos de escolha das opções políticas e na prestação 

de contas, que são na óptica dos doadores (CASTEL-BRANCO, 2011 a e 2011 b).  

Reconhecendo que a redução da dependência externa promove maior ligação 

entre o Estado e a sociedade, Castel Branco (2011 b) sugere o uso da ajuda externa de 

forma sustentável: 

“... é necessário usar essa ajuda para a construção de capacidades produtivas 

socialmente eficazes, eficientes, diversificadas, articuladas e sustentáveis, 

capazes de alimentar a economia e satisfazer as necessidades objectivas do 

consumo social, e usar o Estado para estrategicamente guiar e cuidar do 

processo” (CASTEL-BRANCO, 2011 b: 446). 

A par do uso sustentável da ajuda externa e do reforço da capacidade de 

mobilização de recursos domésticos para o financiamento do Estado (CASTEL-

BRANCO, 2011 a e 2011b), é de se considerar a sugestão de Saloojee e Fraser-

Moleketi (2010) para o sucesso da reforma e desenvolvimento da administração pública 

moçambicana: 

“As organizações do setor público devem ser equipadas com o conhecimento 

e as habilidades requeridos para fazer as escolhas críticas que lhes cabem e 

devem usar deliberadamente a expertise externa para obter a máxima 

vantagem. A meta deve ser a boa governança democrática. Entretanto, isso 

parte de um governo atencioso e competente, que se encarregue do país e o 

leve aonde o seu povo deseja ir. Começa com um governo responsável, 

sujeito ao Estado de direito; que escuta e responde; pertinente às 
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necessidades básicas do povo; e que aja de modo transparente por não ter 

nada a esconder” (SALOOJEE e FRASER-MOLEKETI, 2010: 492). 

 

1.2. Formação profissional dos funcionários do Estado no contexto da evolução do 

Estado moçambicano (1975-2011) 

No processo de construção da nação e do Estado moçambicano, opções como 

centralismo democrático, Partido-Estado, economia centralmente planificada, 

estatização/nacionalizações, abertura económica, privatização, Estado de direito 

democrático, democracia multipartidária, descentralização e participação, foram 

assumidas em diferentes momentos históricos e, por vezes, com significados 

diferenciados, coexistindo, se sobrepondo ou se opondo. O que se pode reter desse 

processo, são as rápidas transformaçãoes e a incensante busca da construção e 

consolidação de um Estado forte, capaz de promover a consolidação da independência, 

da soberania, da democracia e da justiça social.  

Tanto a opinião pública, sobretudo expressa na mídia, quanto estudos revelam 

que, apesar das sucessivas transformações do Estado e do esforço para a construção de 

uma administração pública ao serviço do interesse público, ainda persistem muitos 

desafios para assegurar o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. 

Constitui desafio fundamental a melhoria dos mecanismos de participação 

democrátrica no Estado de direito, que pode ser favorecida pela maior abertura e 

transparência nos processos de formulação de políticas e de tomada de decisões de 

interesse público, melhor organização e funcionamento das instituições do Estado, 

assim como pela melhoria dos mecanismos de prestação de contas. 

 Reconhecendo que ter acesso ao serviço público de qualidade é direito dos 

cidadãos, a administração pública moçambicana vai se reconfigurando na incensante 

busca das melhores formas de assegurar esse direito.  

Porém, prevalecem na organização e funcionamento da administração pública 

elementos que enfraquecem as possibilidades de pretação de serviços de qualidade, tais 

como: distanciamento entre o aparelho burocrático e a sociedade; excessiva burocracia 

manifesta na centralização, verticalização, falta de flexibilidade, rigidez dos 

procedimentos e fraca capacidade de resposta às solicitações dos cidadãos; prevalência 

de interesses político-partidários na organização e funcionamento das instituições 

públicas; fraca capacidade técnica e de gestão para a elaboração, implementação e 

avaliação de políticas públicas; fraca transparência na gestão financeira e no uso dos 
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recursos públicos; fraca qualificação dos servidores públicos e resistência às mudanças 

(MOÇAMBIQUE, 2012 e 2008; ILAL, 2008; FAEL et alii, 2008 a; CANHANGA, 

2008; CIRESP, 2001).  

Referindo-se aos pressupostos para a efectividade e eficácia da administração 

pública moçambicana, o Relatório de Auto-Avaliação elaborado no âmbito do 

Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP), aponta para a existência de 

políticas, objectivos e normas convergentes com padrões internacionais, mas que a sua 

materialização é deficitária (MOÇAMBIQUE, 2008 a: 25). Essa constatação remete-nos 

para a reflexão de Peters e Pierre (2010) sobre a importância da administração pública 

no processo de governação: 

“A administração pública é central para o processo de governar a sociedade, 

não importa sob qual forma de governança. Sem gestores públicos, os 

legisladores podem fazer todas as leis que quiserem, mas, a menos que 

tenham uma sorte incrível e uma população extraordináriamente cooperativa, 

nada vai acontecer. Na terminologia de Bagehot, a burocracia pública é a 

parte mais efectiva do governo, e é crucial para promover serviços que os 

cidadãos esperam de seus governos” (PETERS e PIERRE, 2010: 27). 

No contexto de rápidas mudanças que caracterizam a administração pública 

moçambicana, reconhece-se que a fraca capacidade do Estado de recrutar e manter 

pessoal qualificado no sector público é um dos factores limitantes das reformas 

(MOÇAMBIQUE, 2012; NIPASSA, 2009; MOÇAMBIQUE, 2008 a; CIRESP, 2001; 

MONTEIRO, s/d). Por isso, logo nos primeiros anos da independência, a formação 

profissional dos servidores públicos foi tomada como estratégia fundamental para 

assegurar a adopção de métodos de trabalho comuns e coerentes com o contexto 

político, social e económico que se instaurava com o desmantelamento da máquina 

administrativa colonial (MACHEL, 1977). 

Não existe informação sobre o grau de escolarização dos funcionários do 

Aparelho do Estado em 1975. Porém, acredita-se que com o abandono do país pelos 

funcionários do Estado em cargos de gestão em consequência da independência, numa 

situação em que o índice de analfabetismo era de cerca de 90%, Moçambique ficou 

desprovido de pessoal qualificado para a liderança e gestão do sector público (OSISA, 

2009; OSISA, 2012). Nesse sentido, a formação foi assumida como fundamental para a 

rápida capacitação de moçambicanos para assumirem a liderança da administração 

pública (MONTEIRO, s/d). 
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No contexto do desenvolvimento da administração pública moçambicana, a 

seguinte proposição ilustra melhor o significado da formação: 

“[A formação é uma] ferramenta essencial para o desenvolvimento da 

administração pública nacional, e abordada como uma medida de impacto 

imediato, de modo a suprir a administração pública de recursos humanos 

minimamente qualificados e evitar o colapso de toda a estrutura 

administrativa nacional” (MOÇAMBIQUE, 2002: 5). 

No processo da reforma do sector público, a formação profissional dos 

funcionários do Estado funciona como impulsionador das mudanças desejadas na 

organização e funcionamento das instituições públicas, promovendo conhecimentos, 

habilidades, atidutes e valores que sejam consistentes com o ambiente político, 

económico e social e com o desenvolvimento científico e técnico das áreas de actuação 

dos funcionários do Estado. O fim dessa formação é assegurar a satisfação do interesse 

público através da elevação da eficiência da gestão pública e aproximação entre 

administração pública e cidadania, entendendo que técnica, política e ética caminham 

juntas (NOGUEIRA, 2011: 75). 

Para a formação com vista à profissionalização e desenvolvimento da 

administração pública moçambicana, várias estratégias têm sido usadas, desde o envio 

de funcionários para formação no estrangeiro e a realização no país de seminários, 

palestras e cursos. Nos itens 1.2.1. e 1.2.2, apresentamos algumas experiências de 

formação profissional em administração pública, recorrendo a informação extraída de 

documentos diversos gentilmente cedidos por José Óscar Monteiro
46

 e que fazem parte 

da sua biblioteca pessoal, e outros disponíveis no ISAP e no Ministério da 

Administração Estatal (MAE), mas que nunca foram publicados pois não passaram da 

classificação de documentos de trabalho. 

 

1.2.1. Formar para assegurar o estabelecimento e o bom funcionamento da 

máquina administrativa  

Depois da independência, o governo de Moçambique determinou que a 

formação profissional dos funcionários do Estado deve assegurar a capacitação do 

aparelho do Estado para que possa responder às reais necessidades da sociedade em 

                                                             
46

 Infelizmente, uma das características da administração pública moçambicana é a deficiente organização 

e preservação da memória institucional através de um arquivo sistematizado da informação produzida. 

Muitos relatórios de estudos e reflexões que orientam a tomada de decisões se perdem ou são destruídos, 

sendo melhor preservados pelos consultores e por alguns dirigentes nos seus arquivos pessoais. 
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cada etapa do seu desenvolvimento, oferecendo, sobretudo às lideranças, oportunidades 

de desenvolvimento de competência para a adopção de métodos de trabalho comuns e 

coerentes com o contexto político, social e económico (Seminário Nacional do Aparelho 

do Estado e Função Pública, apud LANGA, 2009).  

Nos primeiros anos da independência de Moçambique, a base ideológica da 

organização do Estado e da gestão pública foi inspirada no modelo de governação 

socialista. E, porque “estava-se perante uma situação de precária disponibilidade de 

pessoal qualificado” (MAGUL, 2010: 8), pode-se dizer que o governo assumiu à risca a 

proposição de Vladimir Lenin de: 

“... fazer de modo que seja realmente toda a população a aprender a governar 

e que comece a governar [através da] participação das massas trabalhadoras 

nas tarefas de gestão” (LENIN 1961, apud CORNU, 2001: 305). 

Prova disso é a passagem extraída do Relatório do Comité Central da FRELIMO 

ao 3º Congresso:  

“O partido desenvolve um trabalho contínuo em larga escala, de formação de 

operários e camponeses de vanguarda para ocuparem cargos de direcção no 

aparelho do Estado [e] educa os trabalhadores do Estado no espírito de servir 

as massas” (MACHEL, 1977: 103 e 104). 

A criação da Escola do Partido
47

 em 1974, com a missão de sintetizar e teorizar 

as experiências da FRELIMO e fornecer bases teóricas aos quadros e militantes, pode 

ser considerada um marco importante na história moçambicana de formação para a 

gestão do sector público. Embora fosse expressa a separação entre o Partido e o Estado 

como duas entidades distintas, essa escola tem influência no desenvolvimento da 

administração pública moçambicana, dado que os quadros do Partido dirigiam o 

aparelho de Estado e desempenharam um papel fundamental na formação dos 

funcionários do Estado para o combate aos “vícios da burocracia colonial” e para o 

estabelecimento de uma “administração pública ao serviço das massas” (MACHEL, 

1977).  

Aprofundando a reflexão sobre a formação dos funcionários do Estado, o 

Seminário Nacional do Aparelho do Estado e Função Pública, realizado em Maputo, 

em 1976, reconheceu que era necessário formar os funcionários do Estado para o 

desempenho das suas funções e recomendou a realização de um diagnóstico das 

                                                             
47 “Na sequência da reunião do Comité Central, de 1972, tinha sido criada a Escola do Partido. Definidas 

as grandes linhas, era preciso consolidar a formação de quadros” (MONTEIRO, 2012: 200). 
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necessidades de formação, para se conferir à formação uma visão de sistema 

coordenado e harmonizado. Como resultado desse diagnóstico, foram definidos três 

tipos de formação: Formação de base, cursos de entrada para a função pública; 

formação completa, para conferir formação académica e profissional aos funcionários 

em exercício e formação específica, para funções específicas, incluindo as de direcção e 

chefia (MONTEIRO, s/d; LANGA, 2009). 

Como resultado de reflexões envolvendo actores diversos na busca do 

estabelecimento de um sistema que assegurasse a formação contínua e sistemática dos 

funcionários do Estado, foram definidas políticas, por Decretos aprovados em Conselho 

de Ministros dirigido pelo Presidente da República, e por Resoluções e Regulamentos 

aprovados pelo Ministro que superintende a Administração Pública. Esses instrumentos 

serviram de base para a realização de acções diversas, das quais se apresentam a seguir 

alguns exemplos. 

Ainda em 1976, realizou-se o Seminário de Actualização dos Governadores 

Provinciais e três Cursos de Reciclagem dos Funcionários e Agentes da ex-

Administração Civil Colonial, promovidos pelo então Ministério da Administração 

Interna (LANGA, 2009).  

Buscando a institucionalização da formação profissional em administração 

pública, em 1977, sob tutela do Ministério de Estado na Presidência, foi criado o Centro 

de Formação de Quadros 1º de Maio como primeira escola moçambicana de formação 

de funcionários do Estado. A missão dessa instituição era de prover formação específica 

a Administradores Distritais e Quadros de reserva para a administração local.  

O Centro de Formação de Quadros 1º de Maio funcionou até 1980. Informação 

disponível no MAE indica que nesse Centro foram formados 800 quadros em 7 cursos 

com duração de 3 meses (MOÇAMBIQUE, s/d).  

As matérias leccionadas nos cursos de formação incluíam: filosofia de 

organização do Estado moçambicano, procedimentos administrativos, educação política, 

marxismo e leninismo, óptica da construção do Estado ao serviço dos interesses dos 

operários e camponeses. Os professores eram quadros superiores da FRELIMO e 

cooperantes
48

 da República Democrática Alemã e de Cuba. 

                                                             
48 Chamava-se “cooperantes” aos estrangeiros que trabalhavam em Moçambique no âmbito da 

cooperação com outros países. 
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Em 1979, com apoio dos países amigos
49

, iniciou a formação de formadores, 

num programa estabelecido com vista a assegurar a massificação e expansão da 

formação aos órgãos Locais do Estado. Essa acção permitiu a criação dos Centros 

Provinciais, que funcionaram apenas nos primeiros anos da década de 1980 

(MOÇAMBIQUE, s/d). É provável que a queda do bloco socialista em finais dessa 

década e o recrudescimento da guerra civil sejam os principais factores que 

determinaram a interrupção das actividades dos Centros Provinciais e da consolidação 

da estratégia de formação de formadores. 

Sucedendo o Centro de Formação de Quadros 1º de Maio, em 1980 é criada a 

Escola de Estado e Direito, sob tutela do Secretariado do Conselho de Ministros, com a 

missão de formar os membros dos Governos Provinciais e outros quadros de reserva. 

Nessa Escola, realizaram-se cursos de seis meses que conferiam formação de nível 

médio em Administração Estatal, numa tentativa de prover a formação completa. É 

apontado como factor determinante na definição da duração dos cursos o facto de que o 

grupo-alvo não deveria permanecer fora dos seus postos de trabalho por longo período 

(MONTEIRO, s/d). 

Ainda na década de 1980, foram criados vários cursos sectoriais, para suprir 

necessidades específicas de formação profissional para as actividades dos sectores, 

como foi o caso dos cursos para contabilistas do Ministério das Finanças e da formação 

de técnicos médios em organização do trabalho, promovida pela então Secretaria de 

Estado do Trabalho. 

Em 1987, no contexto da mudança de abordagem da gestão pública, é criado o 

MAE, que passa a superintender a administração pública através da Direcção Nacional 

da Função Pública. E, com apoio da Agência Sueca de Desenvolvimento (ASD), 

promove o primeiro Programa de Formação dos Directores Nacionais e Chefes de 

Departamento de Recursos Humanos dos diversos órgãos do Estado. A avaliação desse 

curso, inserida no Programa de Reforma dos Órgãos Locais do Estado e no Projecto de 

Estruturação do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos, conduziu à 

constatação de que os cursos de curta duração não eram a solução adequada para os 

problemas do desempenho do sector público (MOÇAMBIQUE, s/d). 

Assim, com vista ao estabelecimento de programas coordenados e harmonizados 

de formação de base, formação completa e formação específica, em 1989, com apoio 

                                                             
49 Eram considerados países amigos os países que apoiavam a construção do Estado moçambicano. Dada 

a opção política tomada após a independência, esses países eram maioritariamente do bloco socialista. 



55 
 

da Comunidade Económica Europeia, o MAE cria o Centro de Formação em Gestão 

Pública Local e inicia estudos visando a criação de um Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Administrativo (INDA), que seria um centro de excelência do sector 

público, com três vectores: formação, pesquisa e consultoria em administração pública. 

Apesar de promissoras, essas duas iniciativas não vingaram, pois se esvaziaram com o 

fim dos projectos em que estavam inseridas (LANGA, 2009). 

Entre os anos 1990 e 1994, enquadradas no processo das reformas políticas e 

administrativas, sob coordenação do MAE, tiveram lugar várias acções pontuais de 

formação de curta duração, com financiamentos diversos, sendo de destacar agências 

internacionais como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Agência Sueca de Desenvolvimento (ASD), Agência Dinamarquesa de 

Desenvolvimento (DANIDA) e Agência Noroeguesa de Desenvolvimento (NORAD). 

Nesse período também foi implementado o Programa de Formação em Administração 

Pública, envolvendo os 5 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
50

. Essas acções 

incluíam a formação de formadores como estratégia para se alcançar maior número de 

funcionários do Estado (MOÇAMBIQUE, s/d).  

Como se pode ver, de 1975 a 1994 foram desenvolvidas várias iniciativas de 

formação profissional dos funcionários do Estado na perspectiva de formação 

específica, que resultaram na criação de cursos e de centros ou escolas de formação que 

deram a sua contribuição na criação de alguma capacidade para o funcionamento e a 

gestão do sector público, mas sem a continuidade nem a sistematicidade necessárias 

para o desenvolvimento profissional coordenado e harmonizado conforme almejado. É 

provável que a guerra civil e a integração dessas iniciativas em projectos com 

financiamento externo e limitado ao período de sua vigência tenham contribuido para a 

descontinuidade e a falta de sistematicidade das iniciativas.  

Para a formação completa, foram enviados funcionários com bolsas de estudos 

para escolas e universidades nacionais e estrangeiras. Não nos foi possível encontrar 

informação sobre a abordagem adoptada para a formação de base nesse período. 

Apesar desse esforço orientado para o desenvolvimento profissional, o retorno 

para o sector público em termos de desempenho foi reduzido, por um lado, devido ao 

desajustamento da formação adquirida no exterior ou ministrada no país por professores 

estrangeiros para a realidade moçambicana e, por outro, devido ao fraco retorno de 

                                                             
50 São países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP): Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

e São Tomé e Príncipe. 
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funcionários que se desligaram do serviço para a frequência de cursos na perspectiva de 

formação completa (MONTEIRO, 2002), e também pela absorção do mercado
51

. 

Assim, embora se tenha conseguido evitar o colapso da estrutura administrativa, 

as iniciativas de formação até finais dos anos 1990 não lograram o objectivo almejado, 

de assegurar que os funcionários do Estado cumpram os seus principais deveres, dentre 

outros, “promover confiança do cidadão na administração pública e na sua justiça, 

legalidade e imparcialidade, e participar activamente na edificação, consolidação e 

defesa do Estado de direito, democrático e no engrandecimento da pátria” 

(MOÇAMBIQUE, 2009 a: 27). 

Com a preocupação de formar para resolver problemas imediatos de 

funcionamento burocrático, grande parte dos cursos são de natureza instrumental e 

procedimental, inadequada para um contexto em rápidas transformações.  

Apesar de não ter sido operacionalizada, a visão de um sistema para a formação 

académica e profissional em administração pública tomando em consideração os três 

tipos de formação definidos em 1976 sempre prevaleceu. Assim, em 1994, por Decreto, 

foi criado o Sistema de Formação em Administração Pública (SIFAP), uma política que 

estabelece a base legal para se “introduzir novos programas de formação, desenvolver a 

formação de curta duração para funcionários públicos em exercício, adequar e potenciar 

a formação de nível médio e iniciar a formação superior” (MOÇAMBIQUE, 1994 b). 

Além disso, a Estratégia Global da Reforma do Sector Público 2001-2011 integra a 

profissionalização da administração pública como uma das suas componentes (CIRESP, 

2001).  

No âmbito da Reforma do Sector Público e através do Plano Estratégico do 

SIFAP foi possível buscar novos financiamentos para a formação profissional em 

administração pública. Nessa base, em 1996 o MAE cria o Institudo Médio de 

Administração Pública (IMAP), como instituição pública de formação profissional de 

nível médio, reconhecida pelo Ministério da Educação, que oferece cursos com a 

duração de três anos a funcionários e a potenciais candidatos a servidores públicos com 

nível mínimo de 10ª classe ou equivalente. O IMAP inclui na sua filosofia a formação 

da base (MOÇAMBIQUE, 1996). 

                                                             
51 Embora o Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado estabeleça a obrigatoriedade de retorno dos 

funcionários beneficiários de bolsas de estudos, essa norma é muitas vezes ignorada, na busca de novas 

oportunidades de carreira no sector privado ou em agências internacionais. 



57 
 

Em 2001, o IMAP é extinto e no seu lugar surgem os Institutos de Formação em 

Administração Pública e Autárquica (IFAPA), estabelecidos em três províncias: 

Maputo, Sofala e Niassa, para servir as regiões sul, centro e norte, respectivamente. O 

que distingue o IMAP dos IFAPAs é a introdução na formação de matérias específicas 

para a gestão autárquica. Além da formação de nível médio e dos cursos de curta 

duração para oferecer formação específica, no contexto da formação completa, os 

IFAPAs também oferecem formação profissional em administração pública de nível 

básico a funcionários do Estado com formação mínima de 7ª classe (MOÇAMBIQUE, 

2001).  

Dando seguimento ao processo de criação de condições de base para a 

implementação do SIFAP, o MAE retoma as reflexões iniciadas com a ideia do INDA 

no início da década de 1990 e, em Dezembro de 2004, é criado por Decreto o Instituto 

Superior de Administração Pública (ISAP), como produto de vários anos de construção. 

O ISAP é a primeira instituição moçambicana de ensino superior “vocacionada à 

formação de dirigentes e funcionários em cargos de direcção e chefia e à elevação da 

capacidade de liderança, qualificação académica e técnico-profissional superior dos 

funcionários em exercício” (MOÇAMBIQUE, 2004 b).  

O ISAP e os IFAPAs são instituições implementadoras do SIFAP, um sistema 

em que a formação profissional em administração pública é orientada para a capacitação 

da administração pública como um todo, e considerando a complexidade das funções 

desempenhadas pelos funcionários do Estado a todos os níveis e em toda a extensão 

territorial. Essa estratégia assemelha-se à proposta de Benington e Hartley (2009), 

segundo a qual, para o desenvolvimento da capacidade de liderança do sector público, é 

necessário um sistema de formação para todo o sistema de administração pública, 

considerando os vários níveis de actuação e as diferentes funções (BENINGTON e 

HARTLEY, 2009).  

Conforme se pode ver na figura 1, como instituições implementadoras do 

SIFAP, o ISAP e os IFAPAs têm por missão prover uma formação perdurável, que 

contribua para a promoção de uma cultura comum na administração pública 

moçambicana e para a melhoria do desempenho dos funcionários do Estado a todos os 

níveis, assegurando que o impacto da reforma do sector público seja visível na 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos (ISAP, 2003).  
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Figura 1- Representação das áreas de actuação do ISAP e dos IFAPA 

Nhampule, 2008
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Fonte: Projecto ISAP (2003), apud Nhampule (2008) 

 

A figura 1 mostra também que o ISAP é uma instituição de formação superior 

em dois sentidos: (i) provém treinamento superior (formação específica) a funcionários 

em cargos de direcção e chefia, para elevação da sua capacidade de liderança e gestão, 

independentemente do seu grau académico; (ii) como instituição de ensino superior, 

oferece formação académica superior, nomeadamente certificados, graduações e pós-

graduações profissionais em administração pública, a funcionários em funções de 

direcção e chefia e a técnicos médios e superiores, com formação académica de nível 

médio e superior. 

Em poucos anos da sua existência, o ISAP e o IFAPA conquistaram alguma 

confiança na área de capacitação e formação em administração pública e, actualmente, 

são considerados Escolas de Governo, por decisão do Conselho de Ministros (ISAP, 

2007 a).  

Criando o ISAP e o IFAPA como unidades de planificação e orçamentação que 

beneficiam do Orçamento do Estado, o governo estabeleceu a base política e financeira 

para reduzir o risco da descontinuidade do SIFAP. Cabe a essas instituições assegurar o 

desenvolvimento de programas de formação, capacitação, pesquisa e consultoria em 

administração pública que se enquadrem nas grandes preocupações de desenvolvimento 

do sector público moçambicano. O sucesso depende da consolidação dos esforços já 

iniciados visando a capacitação institucional e maior alinhamento e aproximação entre o 

ISAP e o IFAPA, e desses com as instituições públicas a todos os níveis.  
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Para a sua autosuperação, é importante que as instituições de formação adoptem 

abordagens científicas de avaliação dos seus programas que possibilitem, por um lado, a 

sistematização da experiência moçambicana de profissionalização em administração 

pública e, por outro, a manutenção da qualidade e da relevância da formação, 

contribuindo para a permanente elevação do desempenho dos funcionários do Estado, a 

modernização da administração pública e para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pelo sector público aos cidadãos. Como instituições de formação, o ISAP e o 

IFAPA devem atender aos padrões nacionais e internacionais de qualidade de ensino e 

da formação profissional em administração pública. 

 

1.2.2. Formar para assegurar a transformação da administração pública no 

contexto da construção do Estado de direito democrático: Proposta 

curricular do ISAP (2001-2011) 

De acordo com o plasmado nos seus Estatutos, o ISAP é uma instituição de 

ensino superior vocacionada à formação e capacitação de dirigentes e quadros em 

funções de direcção e chefia, e para a “elevação da capacidade de liderança, 

qualificação académica e técnico-profissional dos funcionários em exercício na 

administração pública, com vista à boa governação” (MOÇAMBIQUE, 2004 b).  

Sendo a primeira e única escola de governo concebida como instituição de 

ensino superior, o ISAP tem uma responsabilidade acrescida no estabelecimento de 

programas de capacitação, formação e pesquisa em administração pública que atendam 

aos objectivos do SIFAP, nomeadamente: desenvolvimento de conhecimentos, 

capacidades, habilidades e atitudes científicas, técnicas e profissionais dos funcionários 

do Estado na área de administração pública; elevação do domínio de técnicas de gestão 

que influenciem a modernização, rentabilidade e produtividade dos serviços públicos; 

preparação de quadros técnicos para o exercício de funções de direcção e chefia; 

sistematização e desenvolvimento de conhecimentos científicos, técnicos e profissionais 

em administração pública (MOÇAMBIQUE, 1994 b).  

No contexto da reforma do sector público foi criado um sistema electrónico de 

gestão de informação sobre o pessoal (e-SIP) que, dentre outras possibilidades, permite 

o conhecimento sobre o perfil dos funcionários e agentes de Estado.  

Conforme se pode ver na tabela 1, em 2001, dos 120.000 funcionários e agentes 

do Estado, 82,5% possuia formação de nível elementar e básico, 13,1% tinha formação 

de nível médio e, 4,4% possuia formação superior.  
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Tabela 1 – Dados sobre nível de formação dos funcionários e agentes do Estado – 2001, 2007 e 2009 

Nível de Formação dos 
Funcionários e Agentes do Estado

Ano Número
Total 

Nível básico
e elementar

Nível
Médio

Nível
Superior

2001 120.000 82,5% 13,1% 4,4%

2007 167.420 67% 25% 8%

2009 179.383 66,5% 25,6% 8,1%

Fonte: Autora, construído com base em dados extraídos de documentos oficiais (MOÇAMBIQUE, 2002,

2009 e 2010)

 

Em termos de nível de formação dos funcionários e agentes do Estado, os dados 

revelam uma tendência evolutiva, acentuada entre 2001 e 2007, em cerca de 100%, 

tanto de funcionários com nível médio, como com nível superior; mas reduzida entre 

2007 e 2009, abaixo de 1% nos dois níveis. Embora não seja nas mesmas proporções, a 

acentuação da diferença no período 2001-2007 também se verifica em relação ao 

aumento do número de funcionários, que foi de 47.420, enquanto que no período 2007-

2009 foi de 11.963.  

O aumento acentuado de funcionários entre 2001 e 2007 pode reflectir o 

resultado da reestruturação dos quadros de pessoal de todos os sectores, para responder 

às necessidades identificadas no contexto da análise funcional realizada na primeira fase 

da implementação da EGRS (2001-2004). Nesse período, a acentuação do crescimento 

do número de funcionários com formação de nível médio e superior pode estar 

relacionado com a aposentação, por tempo de serviço, dos funcionários mais velhos, 

maioritariamente com baixo nível de escolarização, e a admissão de funcionários com 

formação académica mais elevada, para preencher os quadros de pessoal respeitando o 

perfil de formação definido no qualificador profissional do sector público para as 

diversas funções.  

O aumento de funcionários com formação de nível médio e superior reflecte 

também os constantes esforços desenvolvidos pelo Governo de Moçambique, em 

campanhas de alfabetização e educação de adultos, alargamento da rede escolar pública 
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de todos os níveis, envio de cidadãos moçambicanos para formação em vários países e 

liberalização da actividade de ensino, que permitiu a criação de uma rede de escolas 

privadas de todos os níveis, aumentando as oportunidades de acesso à educação.  

  A informação produzida em 2001 sobre o perfil dos funcionários e agentes do 

Estado permitiu determinar a dimensão do problema para cuja solução o ISAP deve 

contribuir. Tomando em consideração a existência de um número elevado de 

funcionários e agentes do Estado com necessidade de formação para o exercício de 

funções de gestão do sector público, ficou determinado que, a curto e médio prazo, o 

ISAP apenas forma funcionários e agentes do Estado em serviço (MOÇAMBIQUE, 

2002).  

A preocupação com a formação em exercício fez com que na formulação da 

missão do ISAP tenha ficado de lado a formação inicial, referida anteriormente como 

formação de base, situação que poderá continuar a afectar negativamente o sector 

público pelo recrutamento de novos funcionários sem nenhuma formação sistematizada 

para a sua integração nas funções que vão desempenhar. 

Considerando os dados publicados no Anuário Estatístico de 2010, pode-se dizer 

que constitui grupo-alvo prioritário do ISAP um total de 4.451 (quatro mil quatrocentos 

e cinquenta e um) dirigentes e funcionários do Estado que exercem funções de direção e 

chefia aos níveis central e local, correspondendo a 2,49% do total dos 179.383 (cento e 

setenta e nove mil trezentos e oitenta e três) funcionários e agentes do Estado em 

exercício no sector público (MOÇAMBIQUE, 2010). 

Aos funcionários do Estado, o ISAP oferece cursos profissionais em 

administração pública organizados em quatro linhas de formação, nomeadamente: 

cursos executivos, formação de curta duração que se equipara à formação específica já 

referida; certificados superiores, graduação e pós-graduação, que se equiparam à 

formação completa.  

A estratégia de formação do ISAP inclui o princípio do não desligamento do 

serviço. Por isso, os cursos orientados para a formação completa são na modalidade 

semi-presencial, permitindo que os funcionários estudem e se mantenham nos serviços, 

beneficiando de uma redução do tempo de trabalho (MONTEIRO, 2006 b). 

A seguir, apresentamos as principais características da proposta curricular do 

ISAP assumindo que currículo é tudo o que acontece no âmbito da escola, visando a 

disseminação e a ressignificação de conhecimento, valores, atitudes e habilidades 

necessários para a compreensão e a transformação da realidade histórica, política, social 
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e económica com vista à melhoria das condições de vida e ao bem-estar (GIROUX, 

1997; SACRISTÁN, 1999; MARSH e WILLIS, 1999). 

 O desenho da proposta curricular do curso CPSAP coincidiu com o processo de 

preparação da criação formal do ISAP, que aconteceu em 2004, antecedida de cerca de 

quatro anos de pesquisas, debates e actividades diversas orientadas para a construção do 

currículo de formação profissional superior em administração pública. Por isso, 

resumimos as principais decisões que nortearam a construção da proposta curricular do 

ISAP e apresentamos informação sobre a contribuição do ISAP na formação 

profissional dos funcionários do Estado, tanto em cursos executivos, como em cursos de 

certificado superior, graduação e pós-graduação, como forma de contextualizar melhor 

o curso de CPSAP, nosso objeto de estudo. 

 

Construção do currículo: processo contínuo com intervenção de múltiplos 

agentes 

O processo inicial de construção do currículo do ISAP compreendeu várias 

etapas, desde o levantamento de necessidades de formação, a definição da filosofia e 

dos princípios gerais, da missão do ISAP bem como dos objectivos e do conteúdo geral 

da formação. Esses elementos encontram-se expressos num documento formal 

(MOÇAMBIQUE, 2002), e resumidos por José Óscar Monteiro
52

 numa reflexão sobre a 

formação superior em administração pública (MONTEIRO, 2002). O documento formal 

serviu de referência para o desenho dos documentos de base para cada um dos cursos 

oferecidos pelo ISAP e para a definição dos planos de estudos de cada módulo. 

Em todo o processo de construção do currículo, a Comissão Instaladora do ISAP 

funcionou como núcleo coordenador de vários grupos de trabalho que integravam 

docentes de universidades moçambicanas, funcionários públicos e profissionais do 

sector privado, identificados segundo sua experiência de trabalho e/ou sua formação, em 

alguns casos com assessoria de especialistas internacionais.  Os grupos de trabalho eram 

equipas por áreas de conhecimento que deram origem aos módulos dos cursos que já 

foram apresentados. 

Para assegurar a harmonização da visão sobre formação e o alinhamento dos 

vários documentos curriculares que estavam em elaboração foram realizados vários 

                                                             
52 José Óscar Monteiro foi Presidente da Comissão Instaladora do ISAP (2001 a 2004), e primeiro 

Director-Geral dessa instituição (2005 a 2007). 
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seminários de discussão com a participação de funcionários, com maior preferência para 

gestores de recursos humanos em instituições do Estado, e potenciais docentes.  

Todo o trabalho era analisado e discutido em encontros formais do Grupo 

Interministerial da Formação em Administração Pública (GIFAP), criado no âmbito do 

SIFAP. Com base nos planos de estudos dos módulos ainda em construção foram 

organizados cursos executivos com a participação de funcionários aos níveis central e 

provincial, que apresentaram, nas “Fichas de Avaliação do Curso”, propostas para a sua 

reformulação e “validação”. O currículo seria considerado válido se fosse aceite pelos 

participantes e o considerassem aplicável para eles e relevante para o seu trabalho. 

A “validação” dos módulos também foi feita em discussão com profissionais 

experientes e com especialistas nacionais e internacionais. Nesse caso, o currículo seria 

considerado válido se reflectisse as exigências e a actualidade do conhecimento nas 

áreas específicas da formação profissional em administração pública
53

. 

 Segundo Monteiro (2002), a dimensão do problema a ser resolvido através da 

formação superior foi definida com base em informação contida num estudo que 

resultou na produção do documento “Análise do Perfil da Força de Trabalho do 

Aparelho do Estado”, elaborado pelo Ministério da Administração Estatal, em 1999 e 

actualizado em 2001, e com base nos dados do Sistema de Informação de Pessoal, que 

revelaram a existência de funcionários que não possuíam os requisitos exigidos pela 

carreira no sector público, inclusive em funções de direção e chefia, a todos os níveis.  

O levantamento inicial das necessidades de formação incluiu: análise de 

informação contida em pesquisas realizadas na década de 1990 e início da década de 

2000, no âmbito da preparação do desenho do SIFAP e da Estratégia Global da Reforma 

do Sector Público 2001-2011; análise de políticas nacionais sobre formação superior e 

sobre formação profissional em administração pública; diagnóstico junto dos dirigentes 

e funcionários do sector público; troca de experiências com Escolas de Governo de 

vários países
 54

; análise comparativa dos modelos de formação adoptados em outros 

países para a formação de servidores públicos (MONTEIRO, 2002).  

                                                             
53 O Workshop de Avaliação de Qualidade e Melhoramento do Currículo do ISAP realizado no ISS, na 

Cidade de Haia, Holanda, de 28 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2008 constitui um dos marcos 

importantes do processo de validação do currículo do ISAP por especialistas internacionais (ISAP, 2008 

d). 
54 Além de visitas, foram realizados seminários em Moçambique com a participação de especialistas de: 

Ecole Nationale d’Administration (França), Escola Nacional de Administração (Brasil), Escola Nacional 

de Administração Pública (Portugal), Universidade de Witwatersrand (África do Sul). 
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Das primeiras decisões formais sobre o currículo do ISAP, aprovadas por uma 

Comissão Interministerial integrando os Ministros da Administração Estatal, Ensino 

Superior, Ciência e Tecnologia, o Vice-Ministro de Plano e Finanças e representantes 

dos Ministérios da Educação e do Trabalho
55

, pode-se destacar o seguinte 

(MONTEIRO, 2002; MOÇAMBIQUE, 2002): 

₋ O currículo deve basear-se no “modelo por competências”, estabelecendo uma 

estreita associação entre currículo e mundo produtivo, mas também preparando o 

sujeito para viver em um mundo mais competitivo, com novas e crescentes 

exigências. Assim, a formação deve ter um carácter universal e abrangente, 

obedecendo aos princípios de polivalência, flexibilidade e continuidade. 

₋ A formação deve contribuir para tornar o Estado mais eficaz na sua acção de 

articulação e integração entre necessidades e demandas sociais diversas, 

funcionando como indutora e instrumento da reforma do sector público. 

₋ O alvo potencial da formação são quadros que exercem funções de direção e chefia, 

quadros técnicos das áreas especializadas na organização do Estado e da 

administração pública, e técnicos superiores.  

₋ A formação superior em administração pública deverá ser “superior” em dois 

sentidos: formando quadros superiores, independentemente do seu grau académico, 

e oferecendo formação académica e técnico-profissional de nível superior, conforme 

a Lei do Ensino Superior.  

₋ O perfil dos egressos deve atender às especificidades de duas dimensões da 

administração pública: a dimensão racional e organizativa, e a dimensão estratégica, 

política e inovadora. 

₋ A formação deve ter um carácter vertical, capacitando instituições através da 

formação dos seus funcionários. 

₋ As áreas de formação em ciência política, ciência da administração e ciência do 

desenvolvimento devem incluir: organização do Estado, organização das autarquias, 

organização da função pública, elaboração e acompanhamento de políticas públicas, 

gestão de recursos humanos, gestão financeira, reforma e modernização do sector 

público, gestão de processos de mudança, posturas e formas de actuação na vida, na 

                                                             
55

 Essa aprovação formal legitimou a preparação dos requisitos formais para a apresentação da proposta 

do ISAP como nova instituição de ensino superior ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e 

Tecnologia e a sua criação pelo Conselho de Ministros. 
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sociedade e no trabalho, tecnologias de informação na administração pública, 

concepção e modernização das áreas de apoio técnico-administrativo. 

₋ A formação deve incluir o aprofundamento dos valores e princípios de democracia, 

direitos humanos e boa governação, no contexto de uma administração pública 

moderna e virada para a satisfação das necessidades do cidadão. 

₋ A formação orientada para funções específicas deverá atender a conteúdos de 

natureza técnico-científica específica das áreas de trabalho e de cada sector. 

₋ A metodologia de formação deve tomar como base o princípio da andragogia, 

valorizando o conhecimento e a experiência de cada participante. 

₋ A economia da formação deve incluir a redução do risco de esvaziamento dos 

serviços, através de estratégias que permitam que os funcionários continuem a 

trabalhar durante o processo de formação, o que também favorece a utilização 

imediata das aprendizagens. 

₋ Deve-se estabelecer um sistema de avaliação das qualificações adquiridas no 

trabalho. 

₋ A organização institucional para a formação superior em administração pública deve 

incluir áreas que atendam às seguintes vocações: avaliação de necessidades, desenho 

curricular, formação de docentes, definição de metodologia de ensino-

aprendizagem, avaliação das qualificações anteriores, contratação e apoio a 

instituições subcontratadas, controle de qualidade. 

Assumindo o princípio de valorização da experiência de trabalho, em todos os 

cursos é obrigatória a análise de casos concretos de experiências vividas pelos 

participantes como estratégia de formação. No final de cada curso executivo ou da 

frequência de cada módulo, os participantes preenchem uma ficha de avaliação cuja 

informação serve para a análise e revisão dos cursos.  

De acordo com os princípios estabelecidos, mesmo sem se mexer nos 

documentos formais, uma sessão de um curso executivo ou de um módulo nunca é igual 

à outra. Vários agentes e factores influenciam mudanças no currículo em acção:  

₋ O docente introduz alterações por influência da experiência das sessões anteriores, 

dos comentários dos participantes e, sobretudo das informações recolhidas através 

das fichas de avaliação;  

₋ A diversidade das experiências que os participantes apresentam obriga a uma 

orientação específica do processo de aprendizagem;  
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₋ As informações da actualidade, incluindo estudos e opiniões dos cidadãos, ao nível 

nacional e internacional influenciam a actualização da formação;  

₋ Acontecimentos de actualidade ao nível nacional e internacional entram na cena da 

formação;  

₋ A reformulação das políticas nacionais obriga a um “refazer” de algumas 

componentes da formação;  

₋ O intercâmbio com profissionais e especialistas de instituições públicas e de 

universidades nacionais e internacionais bem como de Escolas de Governo de outros 

países influenciam uma constante renovação dos processos formativos. 

Os eventos e as decisões formais do processo de construção do currículo de 

formação profissional em administração pública do ISAP mostram que o currículo é um 

produto inacabado. A sua construção não tem fim e a entrada de intervenientes não 

respeita limites nem fronteiras. Faz lembrar que “o desenvolvimento de currículo é, de 

fato, um processo de reconstruções sucessivas e simultâneas, nas quais há intervenção 

de múltiplos agentes” (SACRISTÁN, 1999: 186).  

Apesar da multiplicidade de actores que intervêm na construção do currículo do 

ISAP, nota-se a ausência de uma parte dos sujeitos, os beneficiários dos serviços 

prestados pelo sector público. Olhando com alguma atenção, percebe-se que as decisões 

sobre o currículo são tomadas por quem detém o poder político, técnico e académico, 

com participação de alguns funcionários.  

Em nosso entender, dado que os beneficiários da formação oferecida pelo ISAP 

são servidores públicos, cuja acção se confunde com a do governo e contribui para a 

edificação do Estado e a satisfação dos direitos democráticos, todos os cidadãos são 

parte interessada e dever-se-ia encontrar mecanismos para o seu envolvimento no 

desenvolvimento curricular do ISAP. 

No processo contínuo de reconstrução do currículo não se deve descurar que: 

“a admissão da flexibilidade, na formação prática da plataforma comum, não 

pode ser a porta e o pretexto para introduzir um relativismo epistemológico, 

cultural e pedagógico, no qual “vale tudo”, falseando a condição de ser 

experiência comum” (SACRISTÁN, 1999: 186). 

Tomando como referência os documentos formais do ISAP, a plataforma 

comum da formação profissional em administração pública no contexto moçambicano é 

a transformação da administração pública no contexto da construção do Estado de 

direito democrático. 
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A seguir apresentamos alguns elementos do currículo do ISAP que acreditamos 

serem parte fundamental da garantia da oferta de uma formação profissional flexível, 

mas baseada numa plataforma comum nos cursos executivos e nos cursos de certificado 

superior, graduação e pós-graduação. 

 

Cursos Executivos 

Os cursos executivos são cursos de curta duração (5 a 40 horas), que oferecem 

formação orientada para a abordagem de problemas específicos identificados na 

actuação dos funcionários em cargos de direção e chefia no exercício das suas funções 

de liderança e gestão do sector público. Além de atenderem a essas necessidades, os 

cursos executivos também servem para a capacitação do sector público no contexto da 

introdução de inovações. Ainda nessa modalidade, o ISAP oferece cursos de integração 

para os dirigentes em início de mandato. 

O ISAP oferece cursos executivos desde o período em que funcionava como 

projecto de criação dessa instituição (entre 2001 e 2004), e os primeiros cursos serviram 

para testar a praticabilidade dos módulos e a relevância para o desenvolvimento 

profissional de conteúdos que depois foram integrados nos cursos de certificado 

superior, graduação e pós-graduação profissional em administração pública.  

Dados fornecidos pelo Departamento dos Cursos Executivos indicam que de 

2003 a 2011, o ISAP formou 4.968 (quatro mil novecentos e sessenta e oito) 

funcionários do Estado em cursos de curta duração, o que corresponde a 2,76% dos 

179.383 funcionários e agentes do Estado em serviço no sector público (ISAP, 2012). 

Olhando apenas para os números, poder-se-ia dizer que o ISAP já formou todos os 

dirigentes e funcionários do Estado em funções de direção e chefia. Porém, não é 

possível aferir sobre a real abrangência, uma vez que esses dados são cumulativos, 

sendo que alguns funcionários participaram em mais do que um curso executivo, 

enquanto que outros ainda não frequentaram nenhum. 

Dentre os participantes dos cursos executivos constam Deputados da Assembleia 

da República, Ministros, Vice-Ministros, Secretários Permanentes dos Ministérios, 

Directores Nacionais, Governadores Provinciais, Secretários Permanentes Provinciais, 

Directores Provinciais, Presidentes dos Municípios, Administradores Distritais, 

Secretários Permanentes Distritais, Vereadores, Chefes de Departamento e outros 

funcionários indicados pelos respectivos sectores como desempenhando funções de 

assessoria às actividades de liderança e gestão (ISAP, 2012).  
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A par dos cursos de integração, os programas dos cursos executivos são 

desenhados e actualizados conforme as necessidades de cada grupo de participantes e 

incluem temáticas como: liderança e desenvolvimento, liderança e desenvolvimento 

organizacional, organização e liderança, governação e políticas públicas, planificação 

como estratégia de desenvolvimento, liderança e gestão de relacionamentos, gestão 

orientada para resultados, planificação e orçamentação, liderança e gestão de recursos 

humanos, liderança e comunicação, formação como estratégia de desenvolvimento de 

recursos humanos, formação como estratégia de desenvolvimento organizacional, 

técnicas de elaboração legislativa e de pareceres, sistema de gestão de desempenho, 

gestão de equipas, gestão financeira, planificação e orçamentação na óptica de género, 

questões de género na administração pública (ISAP, 2012). 

  

Cursos de certificado superior, graduação e pós-graduação profissional 

O ISAP oferece formação orientada para a qualificação académica e técnico-

profissional em administração pública nos seguintes cursos:  

₋ Certificado Profissional Superior em Administração Pública, de dois tipos: um para 

funcionários com formação de nível superior (CPSAP1) e outro para funcionários 

com formação e nível médio (CPSAP2), ambos com duração de 872 horas (ISAP, 

2005 e 2006 a).  

₋ Licenciatura Profissional em Administração Pública (LPAP)
56

, graduação com 

duração de 2.616 horas, dando seguimento da formação académica e profissional 

aos funcionários que concluem o CPSAP2 com resultado final de 14 valores ou 

mais
57

. O tempo real da formação nesse curso deve incluir as horas do CPSAP2, 

totalizando 3.488 horas (ISAP 2008 a). 

₋ Pós-Graduação Profissional em Administração Pública (PGPAP), especialização, 

com duração de 436 horas. Oferece seguimento da formação académica e 

profissional aos funcionários que concluem o CPSAP1 ou o LPAP com resultado 

final igual ou superior a 14 valores. O PGPAP culmina com apresentação de um 

projecto de pesquisa orientado para a compreensão do funcionamento da 

                                                             
56 A versão inicial do currículo do ISAP previa o curso de Bacharelato Profissional em Administração 

Pública (BPAP), o qual foi extinto por força da Lei nº 27/2009, que determina que o 1º grau de graduação 

no ensino superior é a Licenciatura. Assim, o actual curso de licenciatura resulta da fusão das matérias 

que antes eram leccionadas no bacharelato com as que eram consideradas complementares para a 

atribuição do grau de licenciatura.  
57 Em Moçambique, os resultados da avaliação escolar em todos os níveis são expressos numa escala de 0 

a 20 valores. 
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administração pública moçambicana e sua transformação. A duração real desse 

curso inclui as horas do CPSAP1, totalizando 1.308 horas (ISAP 2006 b). 

₋ Mestrado Profissional em Administração Pública (MPAP), curso de seguimento 

para funcionários que concluem o PGPAP com resultado final igual ou superior a 14 

valores, tendo apresentado um projecto de pesquisa considerado relevante para o 

desenvolvimento da administração pública moçambicana. Esse curso tem a duração 

de 436 horas e corresponde à pesquisa de campo e redacção da dissertação. A 

duração real do MPAP é de 1.744 horas, pois inclui as horas do tempo real do 

PGPAP (ISAP, 2008 e). 

A figura 2 mostra os cursos de certificado superior, graduação e pós-graduação 

oferecidos pelo ISAP na perspectiva de formação académica e profissional, bem como a 

sua duração e a relação, em termos de progressão académica. 

 

Figura 2 – Cursos de certificado, graduação e pós-graduação profissional oferecidos pelo ISAP 

Nhampule, 2008
Actualização do esquema produzido pelo Projecto ISAP, 2003 

Formação académica e profissional de nível superior

Público-Alvo Formações a oferecer

Graduação Profissional

Mod. 1 Mod.  2 Mod.  3 Mod.  X

Pós-Graduação Especializada

Mod.  1 Mod.  2 Mod.  3 Mod.  Y

Mestrado Profissional

12ª classe, C/ Exp. 

Profissional

Formação nível Médio em AP, 

com experiência profissional

Formação Superior de 

Especialidade, com 

experiência Profissional

CPSAP 2

CPSAP 1

27 Meses

2.616 horas

Pesquisa e defesa de dissertacao

(6 Meses)

(6 Meses)

436 horas

(9 Meses)

872 horas

(9 Meses)

872 horas

Certificado 

Profissional 

Superior em 

Administracao 

Publica

 

 

Na figura 2, através das setas pretas, ilustra-se a relação entre os vários cursos 

oferecidos pelo ISAP com perspectiva de formação profissional combinada com a 

formação académica. O CPSAP é o curso de entrada e apresenta dois tipos: CPSAP2 

para funcionários do Estado que ingressam com nível médio, e CPSAP1 para os que 

ingressam com formação superior de qualquer especialidade.  



70 
 

Embora haja uma relação de precedência entre os cursos de formação académica 

e profissional, cada um é considerado independente, podendo ser terminal. Em 2006 

funcionou o primeiro curso CPSAP1 enquanto que o CPSAP2 apenas iniciou em 2007.  

O CPSAP é um curso de treinamento profissional que contabiliza créditos 

académicos para a formação aos níveis de graduação, no caso do CPSAP2 e pós-

graduação, no caso do CPSAP1.  

A entrada para o CPSAP é aberta, sem prova de admissão, para funcionários do 

Estado em funções de direcção e chefia ou técnicos superiores e médios indicados pelos 

respectivos serviços, seguindo o critério de mérito profissional e das necessidades 

institucionais de desenvolvimento profissional. Porém, a progressão para a formação 

académica complementar ao CPSAP e aquisição de diplomas de Licenciatura 

Profissional, Pós-Graduação Profissional e Mestrado Profissional, apenas é possível 

para quem terminar o CPSAP com média final de 14 valores ou mais, numa escala de 

classificação de 0 a 20 valores (MONTEIRO, 2006 b). 

O levantamento de necessidades de formação feito no âmbito do projecto ISAP 

identificou as áreas de formação prioritárias para a gestão do sector público, que foram 

agrupadas em oito módulos oferecidos no CPSAP. A definição das matérias de estudo 

para os cursos de graduação e pós-graduação tomou em consideração essas áreas e as 

exigências da formação académica superior em administração pública.  

 

Quadro 1 – Matérias leccionadas nos cursos CPSAP1 e CPSAP 2 

Módulos do CPSAP 2

1. Moçambique: História, Política e 
Cultura;

2. Introdução à Administração 
Pública e Governação;

3. Gestão Organizacional;

4. Comunicação Efectiva;

5. Políticas Públicas e Planificação;

6. Gestão de Recursos Humanos;

7. Economia e Finanças Públicas;

8. Governação e Desenvolvimento 
Local

Módulos do CPSAP 1

1. Moçambique: História, Política 
e Cultura

2. Introdução à Administração 
Pública e Governação

3. Políticas Públicas  e Planificação 
Estratégica

4. Recursos Humanos e Liderança 

5. Economia e Gestão Financeira

6. Desenvolvimento 
Organizacional

7. Comunicação Efectiva

8. Governação e Desenvolvimento 
Local

Fonte: ISAP, 2005 e 2006 a

 

Os quadros 1 e 2 apresentam os módulos oferecidos nos cursos CPSAP e LPAP, 

respectivamente, enquanto que a figura 3 ilustra os módulos do curso PGPAP que 

começa com uma formação comum e termina com módulos opcionais conforme a área 
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de especialização à escolha do formando. A figura 4 representa o percurso de formação 

do mestrado profissional em administração pública (MPAP), dando seguimento ao 

PGPAP. 

Como se pode ver no quadro 1, as matérias leccionadas nos cursos CPSAP2 e 

CPSAP1 apresentam similaridades. Os documentos curriculares desses cursos indicam 

que eles têm uma finalidade comum, de promover uma cultura comum na administração 

pública moçambicana e a harmonização dos procedimentos (MOÇAMBIQUE, 2002; 

ISAP 2005 e 2006 a). O que distingue o CPSAP2 do CPSAP1 é o grau de 

aprofundamento das matérias, tomando em conta o nível académico dos funcionários 

que frequentam cada um dos cursos e a sua responsabilidade no sector público, dado 

que a maioria dos funcionários com formação de nível médio assumem 

responsabilidades ao nível gerencial, enquanto que os que possuem formação superior 

actuam ao nível estratégico (ISAP, 2005 e 2006 a).  

 

Quadros 2 e 3 – Matérias leccionadas no curso de Licenciatura Profissional em Administração 

Pública, complementando a formação iniciada no CPSAP 2 

Módulos do LPAP*

1. Introdução às Ciências 
Políticas;

2. Pensamento Político;

3. Economia para Gestores;

4. Políticas Públicas e 
Planificação;

5. Direito Administrativo e 
Constitucional;

6. Métodos Quantitativos para 
Gestores Públicos;

7. Comportamento 
Organizacional;

8. Ética na Administração 
Pública;

9. Métodos de Investigação; 

10. Gestão de Sistemas de 
Informação;

11. Teorias do Desenvolvimento 
Económico e Globalização;

12. Gestão de Finanças Públicas;

13. Desenvolvimento de Recursos 
Humanos;

14. Gestão de Projectos;

15. Liderança e Técnicas de Gestão;

16. Descentralização.

*Estes módulos integravam o curso de Bacharelato Profissional extinto na 

sequência da Lei nº 27/2009. Este curso antecedia a Licenciatura Profissional. 

 

17. Métodos de Investigação Aplicada;

18. Políticas e Estratégias de Gestão de Recursos Humanos;

19. Reformas do Sector Público;

20. Planificação Estratégica;

21. Análise de Políticas Públicas;

22. Problemáticas de Desenvolvimento;

23. Opcional (v. Módulos opcionais);

24. Trabalho de Fim de Curso.

• Gestão Autárquica;

• Integração Económica Regional;

• Gestão de Recursos Naturais

Módulos opcionais

Fonte: ISAP, 2008 a.
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As matérias dos cursos oferecidos pelo ISAP são definidas considerando a 

missão dessa instituição e o enfoque na capacitação e formação dos funcionários 

públicos para a “definição de políticas públicas, liderança efectiva e gestão eficiente das 

instituições públicas, incluindo o aprofundamento dos valores e princípios de 

democracia, direitos humanos e boa governação no contexto de uma Administração 

Pública moderna e virada para a satisfação das necessidades do cidadão” (ISAP, 2008 a: 

1).  

Figura 3 – Matérias leccionadas no curso de Pós-Graduação Profissional em Administração 

Pública, complementando a formação iniciada no CPSAP 1. 

Módulos do PGPAP

M 2

M 3

M 1

Políticas Públicas
Gestão Estratégica de RH

Pós-Graduação 

em Políticas 

Públicas

Pós-Graduação em 

Gestão de Recursos 

Humanos

Módulo 

Introdutório

Organização e 

Liderança

Gestão 

Estratégica

TRONCO

COMUM

M 4

Pós-Graduação em 

Governação Local e 

Desenvolvimento

Governação Local e 

Desenvolvimento

Fonte: Nhampule, 2010.  Actualização do esquema produzido pelo Projecto ISAP, 2003 

ESPECIALIZAÇÃO

 
 

As três especializações de saída no final do PGPAP determinam as linhas de 

pesquisa em que assentam as dissertações de mestrado defendidas no ISAP. Esse curso 

começou em 2007 com duas especializações, Políticas Públicas e Gestão de Recursos 

Humanos, sendo que a terceira foi introduzida em 2010, e novas especializações 

poderão ser introduzidas conforme a capacidade da instituição de assegurar o 

acompanhamento da formação (ISAP, 2006 b). 

O curso de MPAP é complementar à formação iniciada no CPSAP 1 e 

continuada no PGPAP. Compreende a participação em seminários de pesquisa e a 

realização de pesquisa e redacção da dissertação numa das três áreas de especialização, 

implementando o projecto aprovado como condição para a conclusão do PGPAP (ISAP, 

2008 e).   

 



73 
 

Figura 4 - Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, complementando a 

formação iniciada no CPSAP 1 e continuada no PGPAP  

Percurso de formação no MPAP

PGPAP
(numa das 3 especializações)

- Políticas Públicas

- Gestão de Recursos Humanos

- Governação Local de Desenvolvimento

Projecto de pesquisa relevante 

para o desenvolvimento da administração 

pública moçambicana

Pesquisa e redacção de 

dissertação de mestrado

- Políticas Públicas

- Gestão de Recursos Humanos

- Governação Local de Desenvolvimento

Fonte: Nhampule, 2010 

Especializações do MPAP

Seminários de Pesquisa

 
Os cursos do ISAP são organizados por módulos, e o conteúdo de cada módulo 

prevê a articulação entre eixos teóricos, disciplinas e práticas profissionais. A estrutura 

modular assegura a flexibilidade da formação, sendo que os únicos módulos que devem 

ser frequentados na sequência obrigatória são o primeiro e o último de cada curso. 

 

Figura 5: Estruturação do módulo para assegurar a redução do desligamento do trabalho 

REDUZIR DESLIGAMENTO DO SERVIÇO

ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

Módulo X

Período de

Preparação
Período

Lectivo

Período de

Aplicação Prática

Semana 1

Período de

Descanso

Semana 2 Semana 4 Semana 5

Actividade

laboral normal

30 h de

Sessões presenciais

Realização de 

trabalhos de

grupo e

Individuais

Sessões de

Indução (4h) e 

Acompanhamento (4h);

Estudo independente

Semana 3

Extraído dos documentos do Projecto ISAP, 2003

 

A figura 5 mostra que a estrutura modular foi também adoptada para garantir a 

redução do desligamento do serviço em cursos de longa duração, prevendo para cada 

módulo períodos intercalados de: (i) estudo independente, fazendo as leituras 
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obrigatórias e realizando tarefas de preparação das sessões lectivas (período de 

preparação); (ii) aulas em sessões presenciais (período lectivo) e (iii) realização de 

trabalhos individuais e em grupo, aplicando as aprendizagens conseguidas na 

preparação e nas aulas (período de aplicação prática). No final de cada módulo, o 

formando beneficia de um período de “descanso” para se dedicar integralmente às suas 

atividades laborais (ISAP, 2003; MONTEIRO, 2006). 

Para ilustrar a contribuição do ISAP na formação profissional em administração 

pública na perspectiva de formação completa, a tabela 2 sintetiza dados sobre os 

ingressos e egressos dos cursos de certificado, graduação e pós-graduação, dos anos 

2006 a 2011. 

 

Tabela 2 a) Ingressos dos cursos de Certificado, graduação e pós-graduação, de 2006 a 2011  

b) Egressos dos cursos de Certificado, graduação e pós-graduação, de 2006 a 2011 

Egressos dos cursos de certificado, 
graduação e pós- graduação

Curso* Total
% em relação ao

total de 
funcionários**

CPSAP1 425 0,23

CPSAP2 727 0,41

BPAP 135 0,09

LPAP 66 0,04

PGPAP 142 0,07

MPAP 23 0,01

Total 1.518 0,85

Curso Total % em relação

ao número de 
ingressos

CPSAP1 302 71,01

CPSAP2 525 72,21

BPAP 123 91,11

LPAP 64 96,96

PGPAP 137 96,47

MPAP 12 52,17

Total 1.172 77,21

Ingressos dos cursos de certificado, 
graduação e pós- graduação

*CPSAP – Certificado Profissional Superior em Administração Pública; BPAP – Bacharelato
Profissional em Administração Pública; LPAP – Licenciatura Profissional em Administração
Pública; MPAP – Mestrado Profissional em Administração Pública
**Total de funcionários em 2009, segundo Anuário publicado em 2010 – 179.383

Fonte:  Registo Académico do ISAP, Out. 2011

 

Nesse período ingressaram nos cursos de certificado superior, graduação e pós-

graduação profissional em administração pública um total de 1.518 (mil quinhentos e 

dezoito) funcionários do Estado, correspondendo a 0,85% dos 179.383 funcionários em 

exercício no sector público.  

Do total dos ingressos, uma média de 77,21% concluiu o curso com sucesso, 

enquanto que outros não chegaram ao fim do curso por terem interrompido a frequência 

por motivos profissionais, ou porque não tiveram resultado positivo em um ou vários 

módulos. 
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Considerando que o único curso de entrada para o ISAP é o CPSAP, o número 

real de funcionários que entraram para o ISAP é de 1.152 (mil cento e cinquenta e dois) 

funcionários, correspondente a 0,64% do total dos funcionários em exercício, sendo 425 

(quatrocentos e vinte e cinco) do CPSAP1 e 727 (setecentos e vinte e sete) do CPSAP2. 

A tabela 2 mostra também que nem todos os egressos dos cursos CPSAP 

progridem para os cursos de graduação e pós-graduação, pois a prioridade do ISAP é o 

treinamento profissional e apenas frequentam os cursos de licenciatura, pós-graduação e 

mestrado profissional os formandos que forem considerados de “mérito académico”, 

determinado pelo resultado final igual ou superior a 14 valores.  

O número de egressos dos cursos mostra que, em média, dos 1.518 (mil 

quinhentos e dezoito) funcionários que ingressam nos cursos do ISAP, cerca de 77% 

terminam o curso com sucesso. O MPAP é o curso com o mais elevado índice de 

insucesso, cerca de 48%, o que alerta para a necessidade do reforço da capacidade 

institucional para a orientação desse curso. 

Essa informação sobre a contribuição do ISAP na formação profissional em 

administração pública não é suficiente para se aferir sobre os resultados da formação no 

desempenho profissional dos funcionários públicos. Os relatórios da Unidade de 

Monitoria, Avaliação e Investigação revelam que os beneficiários dos cursos referem 

que os mesmos são relevantes para o seu trabalho. Porém não existe informação sobre a 

forma como essa relevância da formação se reflecte no trabalho e na vida dos egressos 

dos cursos. 

Um estudo realizado por Magul (2010) inquiriu 300 (trezentos) funcionários que 

frequentaram cursos de formação profissional no IFAPA e no ISAP e constatou que eles 

consideram que a formação oferecida pelas Escolas de Governo contribui para o 

desenvolvimento dos recursos humanos do Estado. Porém, na conclusão do seu trabalho 

aponta para a necessidade de melhor compreensão dessa contribuição nos seguintes 

termos: 

“A aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos funcionários públicos 

durante as formações deve de facto surtir efeitos em termos de mudanças de 

comportamentos e atitudes, por forma a que estes se sintam mais 

responsabilizados e implementem de forma efectiva os resultados da 

aprendizagem melhorando o desempenho individual e institucional e, que 

não passem apenas por meros frequentadores de cursos para aumentar o 

currúculo pessoal (MAGUL, 2010: 89). 
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Como que a corroborar com essa necessidade de melhor compreensão sobre a 

contribuição do ISAP para o desenvolvimento profissional dos funcionários do Estado, 

ao fazer a análise crítica das limitações e possibilidades do curso CPSAP no contexto 

desta pesquisa sistematizamos informação que contribui para a reflexão sobre questões 

como: 

₋ Que mudanças de comportamento e atitudes os egressos do curso CPSAP 

revelam no seu local de trabalho e que são percebidos como resultado da 

formação por si, pelos seus superiores hierárquicos, pelos colegas que 

trabalham directamente com eles e pelos formadores do ISAP? 

₋ De que forma é que essas mudanças são entendidas como contribuição para a 

melhoria do desempenho individual dos funcionários do Estado e 

institucional do sector público?  
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CAPÍTULO II 

 

 

CURRÍCULO, COMPETÊNCIA E AVALIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

Autores como Demo (1995), Severino (2007), Pimenta (2010), Chizzotti (2010), 

Valadares (2010), Yin (2010), entre outros, referem que toda a pesquisa, para ser 

considerada científica, deve ser baseada em princípios teóricos e abordagens 

cientificamente comprovados.  

Assim, construindo a sustentação teórica da pesquisa que pretende ser uma 

reflexão crítica sobre os resultados alcançados na implementação de um curso de 

formação profissional em administração pública, este capítulo sistematiza as abordagens 

relevantes para a pesquisa avaliativa em educação, visando a compreensão e o 

desenvolvimento de um currículo orientado para o desenvolvimento profissional em 

administração pública. 

Este capítulo está estruturado em três itens: 

No primeiro, partindo dos conceitos de currículo e conhecimento, procura-se 

identificar os elementos que caracterizam o currículo de formação profissional em 

administração pública e discute-se a questão da qualidade dessa formação, focalizando o 

compromisso com a cidadania, a promoção de serviços de qualidade e a incensante 

busca de soluções para os problemas que afectam a sociedade e reduzem as 

possibilidades de usufruto do direito à plena cidadania como principais deveres dos 

servidores públicos. 
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No segundo item, a partir da compreensão da origem e evolução do “modelo da 

competência” no mundo do trabalho
58

, discutem-se as possibilidades de sua aplicação 

na formação profissional em administração pública. A análise dessa opção teórica é 

feita reconhecendo que vários autores consideram que o “modelo da competência” na 

educação é uma questão polémica (CHIZZOTTI e CASALI, 2012; SACRISTÁN, 2011; 

GOMÉZ, 2011; RIOS, 2010 b). Por isso, faz-se a discussão dos factores que contribuem 

para essa polémica, identificando os elementos que sustentam as possibilidades de o 

conceito de competência ser aplicável à formação profissional em administração 

pública.  

A terminar, no terceiro item, procura-se compreender os princípios teóricos da 

pesquisa avaliativa, em particular da avaliação qualitativa que possam servir de 

referência para a pesquisa orientada para a compreensão do currículo de formação 

profissional em administração pública. 

 

2.1. Currículo e formação profissional superior
59

 em administração pública 

“Temos de ser capazes de criar algo novo, a partir da nossa 

realidade, do qual nos orgulhemos, que seja histórico (como 

qualquer outro currículo), mas que contribua para refazer a 

identidade fragmentada e para elevar a auto-estima e auto-

confiança desta época pós-colonial” (DIAS, 2012: 74). 

 

Iniciamos a discussão sobre currículo e formação profissional em administração 

pública recordando a reflexão de Dias (2012) sobre os desafios da universidade 

moçambicana como forma de assegurar que a nossa busca de referencial teórico seja 

orientada para uma discussão histórica e culturalmente contextualizada. Procuramos 

compreender os conceitos de currículo e formação profissional articulando-os com a 

realidade moçambicana por acreditarmos que deles seja possível encontrar as 

possibilidades de re-criação do currículo de formação profissional em administração 

pública no contexto moçambicano como “algo novo”. 

Dias (2012) indica que, no início do século XXI, a universidade moçambicana 

enfrenta desafios internos, cuja abordagem é feita ao nível de cada universidade, como 

sejam o reordenamento curricular, o estabelecimento de infraestruturas próprias, a 

                                                             
58 “O mundo do trabalho é a própria cultura humana, que resulta da intervenção consciente e criativa dos 

seres humanos na realidade com a qual entram em contato. É pelo trabalho que seres humanos se 

constituem como tal. E é pela maneira como, trabalhando, homens e mulheres produzem sua vida, que se 

organizam as diversas formas de sociedade, os diversos sistemas econômicos se configuram a partir da 

produção da vida material, e dela decorrem os outros modos de produção de existência” (Rios, 2011: 87). 
59 Mantemos aqui o duplo sentido da palavra superior usado no ISAP: formação de funcionários que 

exercem cargos superiores (funções de chefia e liderança), e formação de nível académico superior. 
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formação do corpo docente, a organização pedagógica e administrativa. E desafios de 

âmbito sócio-económico, pedagógico, epistemológico, político e ético, que afectam a 

universidade moçambicana, no geral, destacando a fraca autonomia resultante dos 

condicionalismos impostos pelas exigências do mercado e a necessidade de superação 

do “pensamento unívoco e hegemónico”. 

“O pensamento unívoco e hegemónico “aprisiona” a academia moçambicana 

fazendo-a usar a mesma linguagem, repetir as mesmas coisas, “importar e 

correr atrás” do que os outros pensam, dizem e fazem. Acho que a academia 

moçambicana deve ter um pensamento mais crítico, mais aberto e dialéctico 

que permita encontrar alternativas para o discurso educativo neoliberal e 

conservador dominante” (DIAS, 2012: 68 e 69). 

A reflexão de Dias (2012) sugere que, ao buscar a compreensão crítica do 

currículo de formação profissional superior em administração pública no contexto 

moçambicano, é preciso tomar em consideração que o mesmo se insere num ambiente 

em transformação, no qual, a reconfiguração do ensino superior deve resultar, por um 

lado, da construção dialéctica de um novo “espaço” de aprendizagem capaz de enfrentar 

os desafios do mercado sem perder a autonomia e a legitimidade académica e social e, 

por outro, de um currículo que seja favorável à formação de cidadãos preparados para 

participar como sujeitos das transformações em curso, (re)construindo a identidade 

moçambicana. 

 Conforme demonstrado no capítulo 1 deste trabalho, um dos principais desafios 

da sociedade moçambicana é a consolidação do Estado de direito democrático. Assim, 

buscamos na literatura sobre currículo e formação profissional elementos que ofereçam 

maiores possibilidades para a promoção da liberdade de pensamento e de acção, através 

de uma formação profissional em administração pública que estimule a consciência 

crítica e a plena cidadania.  

 

2.1.1. Currículo, conhecimento e transformação da realidade social 

Vários autores indicam que a escola, espaço de formação, é uma realidade social 

históricamente construída. Um espaço de tensão permanente entre aceitação, 

sobreposição, coexistência, rejeição e contestação de diferentes interesses e suposições 

construídos com base nas convicções e valores dos seus intervenientes (APPLE, 2006 e 

2011; ARROYO, 2011; MOREIRA e TADEU, 2011; GIROUX e SIMON, 2011; 

SACRISTÁN, 1999; MARSH e WILLIS, 2009; GIROUX, 1997).  
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Para esses autores, no âmbito escolar, além de se constituir como forma 

institucionalizada de transmissão da cultura de uma sociedade, o currículo é integrante e 

actuante no processo social de “produção e criação de sentidos, de significações, de 

sujeitos”, contribuindo para a compreensão e transformação social como resultado das 

“diferentes e conflituantes concepções de vida social” (MOREIRA e TADEU, 2011: 

35).  

Essa concepção de escola remete-nos à ideia de que currículo é um processo 

cultural, resultante da dinâmica social, actuante na transformação da vida social e 

fundamentalmente político, implicado em relações de poder. Ela sustenta o conceito de 

currículo por nós apresentado ao discutir a proposta curricular do ISAP no capítulo 1 

deste estudo: Currículo é tudo o que acontece no âmbito da escola, visando a 

disseminação e a ressignificação de conhecimento, valores, atitudes e habilidades 

necessárias para a compreensão e a transformação da realidade histórica, política, social 

e económica com vista à melhoria das condições de vida e do bem-estar social (APPLE, 

2006 e 2011; ARROYO, 2011; SACRISTÁN, 1999; MARSH e WILLIS, 2009; 

GIROUX, 1997). 

É um conceito construído com referência a uma perspectiva teórica crítica, 

assumindo que é na esfera das relações de poder que o currículo se configura, conforme 

o contexto social, político e histórico em que a escola se insere. 

“... o currículo é considerado um artefato social e cultural [...] está implicado 

em relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particilares. 

O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 

história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da 

sociedade e da educação” (MOREIRA e TADEU, 2011: 14). 

Nesse sentido, o âmbito escolar ultrapassa as dimensões do espaço físico, pois 

atravessa as “fronteiras” da sala de aulas, dos edifícios e dos muros que caracterizam 

fisicamente a escola para alcançar contextos sociais, políticos e culturais mais amplos, 

cujas dinâmicas afectam tudo o que acontece no âmbito da escola. As tensões e disputas 

que caracterizam a escola resultam e influenciam as dinâmicas sociais, a diversidade de 

lutas na sociedade e a disputa pelo direito a uma vida mais digna.  

As tensões e disputas que caracterizam o currículo encontram fundamento no 

significado da palavra educação que insere em si movimento, transformação, o que não 

ocorre sem perdas e ganhos, sem resistências e mudança. Um movimento de aquisição e 



81 
 

ressignificação de conhecimentos e valores como referências existenciais que se 

realizam conforme o significado simbólico, sempre fluido, que os sujeitos lhes 

atribuem, individualmente ou colectivamente, segundo os seus interesses e 

necessidades, e sua vivência social, cultural e histórica. 

“[...] não há prática educativa coerente se não houver inconformidade, dado 

que a própria palavra “educação” significa conduzir para um lugar diferente 

daquele em que se está. No entanto, a incompreensão da gênese e 

desdobramentos dos valores e conhecimentos daqueles com os quais 

convivemos é um obstáculo brutal para uma relação pedagógica autônoma e 

produtiva” (CORTELLA, 2011: 43). 

Respondendo à pergunta “por que é que o currículo é um território em disputa?” 

Arroyo (2011) apresenta quatro razões fortemente interligadas: (i) a repolitização do 

conhecimento e da ciência; (ii) o acesso ao conhecimento e reconhecimento das 

diferenças; (iii) a prática educativa como movimento cultural; (iv) o currículo como 

território que concentra tensões políticas (ARROYO, 2011: 14 a 18). Aproveitamos as 

quatro respostas de Arroyo (2011) para estruturar a nossa reflexão sobre as tensões que 

carracterizam o currículo como praxis humana. 

Segundo Freire (1979), a tensão entre mudança e estabilidade social resulta da 

natureza da estrutura social como mundo histórico-social, produto da práxis humana. 

“Todo este mundo histórico-cultural, produto da práxis humana, se volta 

sobre o homem, condicionando-o [...] o mundo humano só é porque está 

sendo; e só está sendo na medida em que se dialetizam a mudança e o 

estático” (FREIRE, 1979: 47). 

 

Repolitização do conhecimento e da ciência 

“A educação não tem e não pode ter um continente sólido de 

referência para suas ações. Seu espaço próprio é um certo 

campo dinâmico de forças interativas, sempre fluido, sempre 

tenso e sujeito a reacomodações” (CASALI, 2001). 

 

Segundo Arroyo (2011), “o campo do conhecimento se tornou mais dinâmico, 

mais complexo e mais disputado”, como resultado da transformação da “sociedade de 

conhecimento” em uma “acirrada disputa pelo conhecimento, pela ciência e tecnologia”, 

buscando interpretações, epistemologias e práticas de produção de conhecimento que 

sejam mais efectivas para a compreensão das contradições sociais e para fundamentar 

novos projectos de sociedade e de vida mais digna e mais humana (ARROYO, 2011: 

14). 
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A repolitização do conhecimento e da ciência resulta da crítica à forma clássica 

de produção de conhecimento que, apesar de se afirmar como objectiva, tecnicista e 

apolítica privilegia o controle social e a dominação. A educação tradicional, com 

fundamento nessa perspectiva de que o conhecimento científico é neutro, considera o 

conhecimento universal
60

 o único digno de ser ensinado nas escolas, ignorando a 

diversidade dos sujeitos, sua história, suas vivências e “apenas algumas experiências, 

alguns sujeitos e conhecimentos são considerados válidos, universais, legítimos” 

(ARROYO, 2011: 77). 

“Na visão de mundo dos tradicionalistas, as escolas são simplesmente locais 

de instrução. Ignora-se que as escolas são também locais políticos e 

culturais, assim como a noção de que elas representam áreas de acomodação 

e contestação entre grupos econômicos e culturais diferencialmente 

fortalecidos” (GIROUX, 1997: 25). 

As teorias tradicionais de educação ignoram e não interrogam a natureza política 

da educação nem o carácter político das práticas curriculares. Os primeiros estudos 

sistematizados sobre currículo surgem no final do século XIX e início do século XX
61

, 

focalizando os processos de racionalização, sistematização e controle da educação e do 

currículo. Essa abordagem é baseada na convicção de que a aplicação de métodos 

científicos na planificação e no controle das actividades pedagógicas asseguara que o 

comportamento e o pensamento do aluno correspondam às metas e padrões pré-

definidos nos programas escolares (ARROYO, 2011; MOREIRA e TADEU, 2011). 

Assentes na crença da modernidade de que a racionalidade, a ciência e a 

tecnologia são o principal motor do desenvolvimento contínuo e progressivo da história, 

as teorias tradicionais sustentam a ideia de que a função da educação é de promover a 

“capacidade dos indivíduos para pensar criticamente, para exercer a responsabilidade 

social e para refazer o mundo no interesse do sonho iluminista da razão e da 

liberdade
62

”, situando-se no discurso público como sujeitos auto-motivados. Para isso, a 

escola deve “fornecer os processos socializadores e os códigos legitimadores pelos 

                                                             
60 O universal refere-se, “por princípio, ao que é próprio de todo e qualquer ser humano em qualquer 

tempo e lugar” (CASALI, 2009: 164). 
61 Ralph Tyler é apontado por vários autores como precurssor dos estudos na área de currículo (SAUL, 

2010; GIROUX, 1993; MORREIRA e TADEU, 2011). 
62 “O pensamento liberal tem quatro séculos de história. Seus princípios mais fundamentais são: a 

afirmação do valor universal da liberdade, da propriedade, da igualdade, do individualismo, da 

democracia. Como sabemos, esse discurso nem sempre correspondeu à prática, pois tal universalidade 

nunca foi rigorosamente cumprida: somente alguns (sujeitos, grupos, nações) teriam direito a tais 

prerrogativas" ”CASALI, 2009: 165). 
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quais as grandes narrativas de progresso e desenvolvimento humano podem ser 

passadas para as futuras gerações” (GIROUX, 1993: 41; SACRISTÁN, 1999). 

Reagindo ao princípio de neutralidade e universalidade do conhecimento 

defendido pelas teorias tradicionais, surgem as teorias críticas, a partir da década de 

1970, assentes no princípio de que “a compreensão da natureza é mediatizada pela 

cultura” e que, inevitavelmente, toda a teoria é implicada em relações de poder 

(MOREIRA e TADEU, 2011: 22).  

 “O conhecimento torna-se importante na medida em que ajuda os seres 

humanos a compreenderem não apenas as suposições embutidas em sua 

forma de conteúdo, mas também os processos através dos quais ele é 

produzido, apropriado e transformado dentro de ambientes históricos e 

sociais específicos” (GIROUX, 1997: 39). 

Estudos curriculares baseados nessa perspectiva de que o conhecimento está 

implicado na cultura e nas relações de poder, concentram a sua atenção na compreensão 

do processo curricular, desvelando e ajudando a eliminar os aspectos que contribuem 

para a restrição da liberdade de indivíduos e de grupos sociais (MOREIRA e TADEU, 

2011: 22; APPLE, 2006 e 2011).  

As teorias críticas vêm currículo como cultura política. 

“A marca política não aparece apenas na presença inevitável da ideologia, 

mas, sobretudo no processo de formação do sujeito crítico e criativo, que 

encontra no conhecimento a arma mais potente de inovação, para fazer e se 

fazer oportunidade histórica através dele. Neste sentido, a cidadania que se 

elabora na escola não é, por sua vez, qualquer uma. Pois é especificamente 

aquela que sabe fundar-se em conhecimento, primeiro para educar o 

conhecimento, e, segundo, para estabelecer com competência inequívoca 

uma sociedade ética, mais equitativa e solidária” (DEMO, 2011: 8 e 9). 

Uma das principais críticas às práticas escolares baseadas nas teorias tradicionais 

relaciona-se com a constatação de que elas promovem conhecimento que favorece a 

preservação dos previlégios dos grupos socialmente favorecidos e a manutenção das 

desigualdades sociais (MOREIRA e TADEU, 2011; APPLE, 2006 e 2011; ARROYO, 

2011; SACRISTÁN, 1999).  

As teorias críticas, contrapondo-se às teorias tradicionais, indicam que a 

promoção da reprodução social através da educação se dá num ambiente dinâmico, de 

“correlação de forças sociais, políticas e culturais”, no qual a ordem social estabelecida, 
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as políticas e as normas se materializam e se particularizam, inovando-se, ganhando e 

perdendo seus significados, ora de realização ora de mal-estar (ARROYO, 2011: 13). 

Os processos escolares não são neutros, pois fazem parte do tecido social, cuja 

visão do mundo e concepções de vida, de conhecimento e ciência, conformismos e 

resistências influenciam as suas práticas. Numa abordagem sociológica e crítica, os 

estudos na área de currículo buscam entender: 

“... a quem pertence o conhecimento considerado válido de ser incluido nos 

currículos, assim como quem ganha e quem perde com as opções feitas. 

Procuram também compreender as resistências a todo esse processo, 

analisando de que modo seria possível modificá-lo. As relações entre 

currículo, conhecimento e poder passam, então, a ocupar as atenções dos 

estudiosos do campo” (MOREIRA e TADEU, 2011: 8). 

Ao considerar que o discurso educacional e os modelos educacionais 

predominantes na universidade moçambicana, porque fundandos no “pensamento 

unívoco e hegemónico”, “dominador” e “globalizado”, constituiem um “desafio 

perturbador”, Dias (2012) sugere que o currículo do ensino superior em Moçambique é 

baseado nas teorias tradicionais e aponta para a necessidade de sua transformação numa 

perspectiva crítica, tornando a universidade moçambicana num espaço repolitizado e de 

repolitização do conhecimento e da ciência.  

Segundo a autora, a transformação da universidade moçambicana é um 

compromisso político, cultural e ético. Para ela, o pensamento crítico, o inconformismo, 

a ousadia e a coragem devem sustentar um modelo educacional emancipador que, ao 

invés de copiar fielmente o modelo universal de conhecimento e da ciência, encontre 

nele referências de produção de novos conhecimentos adequados à realidade 

moçambicana e novos métodos de pesquisa, novos métodos de ensino-aprendizagem 

que contribuam para a transformação social e para a renovação do conhecimento 

universal (DIAS, 2012). 

“Considero que a academia moçambicana deve ter um compromisso ético de 

não somente receber, mas também de dar alguma coisa à Ciência Universal” 

(DIAS, 2012: 72). 

 

Acesso ao conhecimento e reconhecimento das diferenças 

A questão do acesso ao conhecimento e do reconhecimento está relacionada com 

as tensões resultantes das “relações sociais e políticas de dominação-subordinação” 

(ARROYO, 2011: 14). Falar de acesso e reconhecimento no contexto educacional é 
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abordar a problemática da exclusão escolar na perspectiva em que foi apresentada por 

Ferraro (1999), nas duas categorias: “exclusão da escola” e “exclusão na escola”. 

As tensões relacionadas com o acesso ao conhecimento e com o reconhecimento 

têm a ver com o inconformismo perante a negação e as dificuldades de acesso ao 

conhecimento, por indivíduos e colectivos segregados segundo critérios diversos, como 

classe social, etnia, raça, género, local de origem (no caso moçambicano, norte, centro e 

sul ou cidade, subúrbio, periferia e campo), entre outros, numa sociedade em que o 

conhecimento é condição sine qua non de ascenção social (MOREIRA e TADEU, 

2011; APPLE, 2006 e 2011; ARROYO, 2011; SACRISTÁN, 1999). 

“O sucesso na vida profissional [e social] passou a requerer evidências de 

mérito na trajetória escolar. Ou seja, novas credenciais, além do esforço e da 

ambição, tornaram-se necessárias para se “chegar ao topo”” (MOREIRA e 

TADEU, 2011: 17). 

A “exclusão da escola” manifesta-se através de factores que impedem o acesso à 

educação escolar (FERRARO, 1999). No caso moçambicano, dentre outras, apontam-se 

como causas do fraco acesso à educação: a fraca cobertura da rede escolar, a exiguidade 

e precaridade das infraestruturas existentes e dos recursos pedagógicos, o desinteresse 

pelos estudos, as desistências, os factores culturais que impedem que as meninas 

permaneçam na escola, o casamento prematuro (DIAS, 2012; OSISA, 2012; 

MOÇAMBIQUE, 2012). Não se pode falar de educação para a cidadania em contextos 

sociais em que o acesso à educação escolar é privilégio de alguns grupos socialmente 

favorecidos, aos quais a escola prepara para uma vida melhor. Afinal o mundo melhor 

não depende da felicidade individual ou de uma minoria, mas de um sentimento 

colectivo de bem-estar (CORTELLA, 2011; CASALI, 2011).  

Alguns factores de exclusão da escola, como por exemplo, o desinteresse pelos 

estudos e as desistências, lembram a reflexão de Cortella (2011): 

“Dizemos nós: “eles não querem saber de nada”; dizem eles: “as aulas não 

têm nada a ver comigo”. Conclusão nossa: “eles não gostam da escola”. Não 

é verdade; quase todas as crianças gostam da escola. Do que, talvez, não 

gostem muito, é das nossas aulas” (CORTELLA, 2011: 96). 

Cortella (2011) mostra como a questão da exclusão da escola está ligada à 

exclusão na escola, que acontece quando as práticas escolares limitam as possibilidades 

de todos os alunos terem acesso ao conhecimento (FERRARO, 1999). Muitas vezes 

assume-se o princípio da universalidade da educação limitado ao aumento do número de 
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alunos que ingressam nas primeiras classes de um sistema educacional cuja 

organização, funcionamento e práticas pedagógicas determinam altos índices de 

reprovação e de evasão escolar
63

. No seu interior, muitas escolas excluem por serem 

autoritárias, com práticas orientadas para a educação de um aluno com perfil pré-

determinado, ignorando as particularidades que caracterizam as identidades individuais 

e sociais que integram a comunidade escolar.   

Sendo a função da escola “educar para a cidadania”, e considerando os vínculos 

históricos entre cidadania e trabalho (no sentido de produção da vida), tal como aqueles 

indivíduos que nunca tiveram acesso à educação escolar, os que “fracassam” dentro da 

escola vão engrossar o mundo dos “subcidadãos”, destinados ao “não trabalho” ou à 

“precariedade” do trabalho (ARROYO, 2011: 100 e 101). 

“A manutenção de milhões na permanente condição de subcidadania não 

tem se dado apenas nem principalmente pela negação do direito à escola, 

mas pela negação do direito ao trabalho. Subcidadania e subtrabalho têm 

caminhado juntos em nossa perversa história de segregações” (ARROYO, 

2011: 100). 

O acesso ao conhecimento e o reconhecimento das diferenças determina o 

carácter ideológico do currículo na perspectiva do “otimismo crítico” (CORTELLA, 

2011; FREIRE, 1979), segundo a qual as relações de poder e os interesses dos grupos 

sociais são contraditórios e em permanente tensão, oferecendo possibilidades para a 

conservação e para a inovação da ordem social estabelecida com vista à maior justiça e 

equidade sociais. Por um lado, a escola reproduz a visão do mundo que assegure a 

manutenção dos interesses dos grupos situados em posição de vantagem na organização 

social e, por outro, é espaço de aceitação, contradições e resistências contra a ordem 

estabelecida, contribuindo para a sua transformação. (ARROYO, 2011; MOREIRA E 

TADEU, 2011; APPLE, 2006).  

A perspectiva do “otimismo crítico” contrapõe-se ao “otimismo ingénuo”, que 

vê a escola como “a alavanca do desenvolvimento e do progresso”, atribuíndo-lhe uma 

“autonomia absoluta” para educar a sociedade, combatendo os males que a afectam, 

com neutralidade, “não estando a serviço de nenhum grupo social, político, partidário, 

etc”, mas formando para a solução dos seus problemas. Contrapõe-se também ao 

“pessimismo ingénuo”, que considera a escola uma entidade “sem nenhuma 

                                                             
63 Dias (2012) refere-se a estudantes universitários que fazem o curso no dobro do tempo programado. 

Quantos outros não desistem da formação desiludidos pelo insucesso? 
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autonomia”, “um aparelho ideológico do Estado, destinado a perpetuar o “sistema”” 

(CORTELLA, 2011: 110 e 111). 

Do ponto de vista do optimismo crítico, em termos ideológicos, a escola goza de 

“autonomia relativa”, decorrente da sua função simultaneamente conservadora e 

inovadora. Nas práticas escolares, as relações de poder são resultado da ordem social 

estabelecida e das contradições e resistências que se desenvolvem para a sua 

transformação.  

 “A escola pode, sim, servir para reproduzir as injustiças mas, 

concomitantemente, é também capaz de funcionar como instrumento para 

mudanças; as elites a utilizam para garantir seu poder mas, por não ser 

asséptica, ela também serve para enfrentá-las. As elites controlam o sistema 

educacional [...] estruturando, com isso, a conservação; porém, mesmo que 

não queiram, a educação por elas permitida contém espaços de inovação a 

partir das contradições sociais” (CORTELLA, 2011: 114). 

Dias (2012) critica o “conformismo” e o “comodismo” com que a universidade 

moçambicana se submete ao “Processo de Bolonha”, à “Integração Regional” e às 

orientações do Ministério da Educação que conduzem à “reprodução” do “discurso 

globalizador hegemónico”. Essa crítica denuncia o “otimismo ingénuo” que caracteriza 

a ideia de que a educação superior moçambicana deve formar um aluno cujas 

características são independentes da sociedade, da cultura e do ambiente político em que 

vive, para que alcance o perfil que foi desenhado numa perspectiva global, para 

responder aos interesses do mercado. 

“... o modelo de competências agora adoptado pelas universidades 

[moçambicanas] foi criado para responder às necessidades do capital, para 

“atrelar” a universidade às exigências do mercado e para conferir à 

escolarização um carácter instrumental. A universidade está hoje pensada 

para ser eficiente, produtiva e de qualidade” (DIAS, 2012: 67). 

A constatação de que alguns académicos, planificadores e dirigentes da 

educação manifestam “falta de confiança na educação moçambicana” (DIAS, 2012: 71) 

oferece duas possibilidades de interpretação do currículo das universidades 

moçambicanas como território em “disputa pelo acesso ao conhecimento e pelo 

reconhecimento”: ou as práticas escolares entram em contradição e resistem à ordem 

formalmente estabelecida devido às condições económicas, sociais, culturais e políticas 

em que tais práticas se desenvolvem; ou as elites reconhecem que o sistema educacional 
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instalado está ao serviço das classes sociais menos favorecidas e buscam melhor 

educação para os seus filhos fora do sistema que elas próprias estabeleceram.  

A reflexão de Dias (2012) assenta no “otimismo crítico”, reconhecendo a 

existência de possibilidades de a educação superior em Moçambique, como território 

em disputa, contribuir para a transformação social, oferecendo uma formação que 

responda às necessidades de desenvolvimento do país, educando para a solidariedade, 

justiça e bem-estar, no contexto da convivência democrática, da economia do mercado e 

da integração regional e global.  

 

Prática educativa como movimento cultural 

A ideia de que o currículo é território de tensões porque a prática educativa é um 

movimento cultural assenta no princípio de que toda a acção humana está 

profundamente implicada em formas de relacionamento, conhecimentos e significados 

compartilhados e que nessas relações se constróem novas realidades, reconstróem-se 

significações e formas de ver o mundo e a realidade social (ARROYO, 2011; 

SACRISTÁN, 1999; FREIRE, 1979).  

“O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é 

tudo o que é criado pelo homem [...] A cultura consiste em recriar e não em 

repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar 

o mundo e transformá-lo” (FREIRE, 1979: 30 e 31). 

Como artefacto social, a cultura vai se construíndo ao longo do tempo, a partir 

de uma amálgama de significações, por vezes contraditórias, da qual os sujeitos fazem 

uso de forma selectiva, de acordo com as diferentes situações em que actuam, 

assumindo diferentes identidades. As práticas educativas assentes nessa concepção de 

cultura, constituem-se em um movimento cultural, histórica e socialmente determinado, 

orientado para o desenvolvimento da consciência crítica, libertadora da iniciativa 

criadora, que permita aos sujeitos agir na transformação da realidade, respondendo aos 

constantes desafios impostos pela dinâmica social, política e cultural (ARROYO, 2011; 

MOREIRA e TADEU, 2011; APPLE, 2006, FREIRE, 1979). 

Na perspectiva crítica, as práticas curriculares ocorrem nesse ambiente de tensão 

entre a reprodução da cultura universal, que representa os saberes cientificamente 

“credenciados”, e a inovação do conhecimento, resultante da sistematização dos saberes 

da prática, característicos da cultura particular (SACRISTÁN, 1999). 
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“É fácil constatar que essas disputas adquiriram tais dimensões que nas 

escolas temos o currículo oficial, com o seu núcleo comum, disciplinado e 

em paralelo temos o currículo na prática incorporando temáticas, 

experiências sociais, indagações, procuras de explicações e de sentidos a 

tantas vivências e indagações desestruturantes que chegam dos próprios 

mestres, dos educandos e da dinâmica social, política e cultural” (ARROYO, 

2011: 16). 

Na história da educação escolar, currículo e cultura sempre estiveram 

interligados. Daí que até hoje, a pessoa educada seja considerada “culta”, tem cultura. 

Porém, diferentemente da perspectiva crítica, na concepção tradicional, a cultura é vista 

como algo unitário e homogéneo: “um conjunto inerte e estático de valores e 

conhecimentos a serem transmitidos de forma não problemática a uma nova geração” 

(MOREIRA E TADEU, 2011: 34). Essa concepção de cultura favorece um tipo de 

educação a que Freire (1979) chama “bancária”, que ocorre em sociedades fechadas, 

com estruturas sociais rígidas e autoritárias, promovendo a “consciência ingénua”. 

“[Nessas sociedades] a educação ainda permanece vertical. O professor 

ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma uma consciência 

bancária. O educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se 

um depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita. Mas o 

curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de 

criar, se faz menos homem, é uma peça” (FREIRE, 1979: 38). 

Reconhecer o currículo como movimento cultural que forma sujeitos críticos, 

significa romper com essa tradição. É aceitar que a escola é um espaço aberto, no qual 

as vivências sociais, políticas e culturais, socializadoras da comunidade escolar são 

tomadas em consideração nas práticas escolares. Num ambiente democrático, a escola 

desenvolve a “consciência crítica” num processo interactivo, comunicativo e criativo, 

no qual o diálogo liberta os indivívuos para serem sujeitos da história, compreendendo a 

realidade em que vivem, criando e recriando a cultura e transformando a sociedade 

(ARROYO, 2011; MOREIRA e TADEU, 2011; APPLE, 2006; FREIRE, 1979). 

“O currículo é, assim, um terreno de produção e de política cultural, no qual 

os materiais existentes funcionam como matéria prima de criação, recriação 

e, sobretudo, de contestação e transgressão” (MOREIRA e TADEU, 2011: 

36). 

A reflexão de Dias (2012) sobre a educação superior moçambicana no século 

XXI indica que o currículo ignora a diversidade cultural e social assim como as 
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desigualdades que caracterizam a sociedade moçambicana. Refere ainda que o modelo 

de educação superior em Moçambique não é emancipador, pois se baseia na concepção 

de cultura como algo homogêneo e estático, natural e herdado, que numa perspectiva 

eurocentrista, deve ser transmitido aos estudantes como único conhecimento válido. 

Essa constatação é feita a partir da análise das práticas educativas que, segundo a 

autora, entram em contradição com o discurso formal sobre as teorias pedagógicas que 

Moçambique adopta para o ensino superior, como por exemplo, os princípios da 

pedagogia diferenciada, considerando que o estudante é o centro do ensino-

aprendizagem e os métodos activos, colaborativos, participativos.  

Para essa autora, o que determina a contradição entre as práticas e os princípios 

curriculares formalmente estabelecidos é a escassez de recursos didácticos, o excessivo 

número de alunos por turma, a fraca preparação pedagógica dos docentes. No aspecto 

cultural, as práticas educativas são, sobretudo, marcadas pela visão eurocêntrica 

imposta, em Moçambique, pelo sistema educativo colonial, mas não superada pela 

independência nacional que manteve a educação assente nos princípios da modernidade 

de construção de “culturas nacionais” (DIAS, 2012). 

“Submetemo-nos de livre e espontânea vontade. Entregamos nosso 

pensamento para ser acorrentado” (DIAS, 2012: 69). 

Após a independência, no contexto da construção do Estado moderno de matriz 

socialista, Moçambique estabelece o sistema nacional de educação orientado para a 

formação do “Homen Novo”, com uma identidade imaginária que favorecesse a 

revolução, oposta à identidade “portugesa” que o sistema colonial pretendia formar 

através da educação, mas também livre do “obscurantismo” que se entendia que 

caracterizava a cultura tradicional moçambicana (BASÍLIO, 2011 e 2010; 

MOÇAMBIQUE, 1983). 

“Na política moçambicana defendida por Samora Machel, a categoria do 

Homem Novo, significava uma nova identidade, uma moçambicanidade 

fruto da luta pelo reconhecimento, uma moçambicanidade que nascia a partir 

da união de grupos diferenciados objectivando a formação de um só povo, 

uma só nação e um só Estado” (BASÍLIO, 2011: 50). 

Dessa forma, assumia-se, com um “otimismo ingénuo”, que a educação escolar 

serveria para controlar o rumo da história e da cultura moçambicanas, desligadas do seu 

passado colonial e das tradições locais (DIAS, 2012; BASÍLIO, 2011). 
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Segundo Basílio (2011), “Homem Novo” refere-se a um sujeito imaginário e a 

um ideal de cultura moçambicana que nasce da “destruição do velho”, para a construção 

de uma nova organização socio-política e novas relações de poder. O ideal de formar o 

“Homem Novo” na perspectiva da educação moderna de matriz socialista foi 

abandonado na sequência das mudanças económicas e políticas ocorridas na década de 

1990, que ditaram a adopção de um novo paradigma de educação, voltado para o 

mercado e baseado na política mercantilizada da globalização (BASÍLIO, 2011; 

MOÇAMBIQUE, 1992). 

Dias (2012) sugere a transformação das práticas actuais na educação superior 

moçambicana de modo a torná-las emancipatórias, numa perspectiva que lembra o 

conselho de Freire (1997), na reflexão sobre o papel do trabalhador social no processo 

de mudança: 

“O trabalhador social não pode ser um homem neutro frente ao mundo, um 

homem neutro frente à desumanização ou humanização [...] Isto não 

significa, contudo, que deva, em seu trabalho pedagógico, impor a sua opção 

aos demais. Se atua desta forma, apesar de afirmar sua opção pela libertação 

do homem e pela sua humanização, está trabalhando de maneira 

contraditória, isto é, manipulando; adapta-se somente à ação domesticadora 

do homem que, em lugar de libertá-lo, o prende” (FREIRE, 1979: 49). 

 

Currículo como território que concentra tensões políticas 

As tensões políticas no âmbito do currículo relacionam-se com a constante 

necessidade de compatibilização dos interesses dos vários intervenientes nas práticas 

escolares. Implica em relações de poder. Segundo Arroyo (2011), o currículo “concentra 

disputas políticas: da sociedade, do Estado e de suas instituições, como também de suas 

políticas e directrizes” (ARROYO, 2011: 17). 

Tais tensões concentram decisões sobre a função da educação; autonomia e 

controle das estruturas e das práticas educativas; a organização formal do currículo e as 

práticas escolares ajustadas à realidade em que cada escola se insere; a sacralização
64

 e a 

abertura para a recriação do conhecimento escolar; a imposição e o reconhecimento de 

que a práxis humana é social e históricamente determinada, contribuindo para a 

                                                             
64 A sacralização do currículo se dá quando o seu conteúdo formal, a sua lógica, sequência, formas de 

transmissão e rituais são considerados intocáveis, imutáveis. Nessa situação, os alunos que não 

aprenderem na sequência prevista ficam para trás, pois o professor não tem autonomia para decidir sobre 

outras formas alternativas para garantir que a aprendizagem ocorra (ARROYO, 2011; CORTELLA, 

2011). 



92 
 

constante transformação da realidade (CORTELLA, 2011; ARROYO, 2011; APPLE, 

2006). 

Sobre as relações de poder expressas pelo currículo, Moreira e Tadeu (2011) 

explicam que as mesmas não se limitam ao poder exercido por pessoas e actos legais, 

mas que incluem todas as relações de poder que se registam nas interacções, nos rituais 

e nas rotinas diárias, ora reforçando as relações de poder estabelecidas, ora rompendo 

com elas para estabelecer uma nova ordem. 

Na perspectiva crítica, o reconhecimento de que o currículo é um território que 

concentra tensões políticas favorece a aproximação das dinâmicas escolares às 

dinâmicas sociais e políticas, tornando a educação mais rica por atender à diversidade 

dos sujeitos políticos e culturais que dela beneficiam, preparando-os para a vida na 

sociedade democrática, onde haja respeito pelas diferenças e pelo direito de uma vida 

digna para todos (SACRISTÁN, 1999; ARROYO, 2011). 

Em “sociedades fechadas”, nas quais as relações de poder são de dominação e a 

educação é autoritária, a definição oficial de currículo expressa o conhecimento 

considerado válido para ser ensinado pela escola e representa os interesses de grupos e 

classes sociais em posição de vantagem nas relações de poder (ARROYO, 2011; 

APPLE, 2006). 

Nesses espaços educacionais, pretende-se que as práticas currículares sigam os 

percursos pré-estabelecidos e hierarquizados, excluíndo todos aqueles que não sejam 

capazes de seguir tais percursos nos tempos e unidades de aprendizagem determinados. 

Com carácter autoritário, o currículo é orientado para a manutenção da hegemonia da 

classe dominante, fazendo da educação um dispositivo para garantir a reprodução da 

estrutura social, através da transmissão das ideias hegemónicas da classe dominante 

sobre o mundo social. Ali, a manutenção da ordem social é igualmente garantida pelo 

diferencial no processo formativo, que distingue os que são destinados a dominar 

daqueles que são destinados a posições sociais subordinadas (ARROYO, 2011; APPLE, 

2006). 

No contexto moçambicano, as tensões políticas no âmbito da educação escolar 

inserem-se no processo de construção da identidade e do Estado moçambicanos. Nos 

primeiros anos, tal processo implicou no desmantelamento do sistema de educação 

colonial e no combate aos males da tradição como percurso para a formação do 

“Homem Novo”, capaz de transformar a colónia portuguesa em um Estado unitário e 

centralizado (CAPECE, 2011; BASÍLIO, 2010 e 2011). 
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“O Homem Novo, figura política e ideológica imaginária, representou o 

princípio de uma nova identidade nacional, de um novo poder político e de 

novo Estado. Esta categoria orientou a formação de um Estado unitário, 

centralizado e provedor de direitos universais dos cidadãos” (BASÍLIO, 

2011: 51). 

A partir da década de 1990, introduzem-se mudanças políticas, abrindo espaço 

para a valorização da cultura moçambicana e sua consideração nos processos 

curriculares, com vista a formar cidadãos capazes de participar na construção do Estado 

de direito democrático, reconhecendo o valor do passado histórico e da cultura 

moçambicana (CAPECE, 2011; DIAS, 2008; MOÇAMBIQUE, 1992). Contudo, esse 

princípio expresso nas políticas educacionais parece ter sido capturado pelos interesses 

do mercado global. 

A reflexão de Dias (2012) sobre a universidade moçambicana no século XXI 

denuncia o autoritarismo da educação superior e a hegemonia dos interesses do mercado 

sobre a necessidade de uma educação promotora da “consciência crítica”, capaz de 

compreender as relações de poder que caracterizam Moçambique e contribuir para a sua 

transformação, promovendo a plena cidadania. Segundo a autora, a centralidade do 

mercado nas dinâmicas sociais, políticas e culturais impulsiona reformas curriculares 

para dar resposta às exigências do mercado global. Para ela, tal situação de submissão 

ao pensamento estrangeiro reflecte a manutenção de Moçambique num ciclo que 

representa a continuidade da dominação. 

“... embora os “libertadores” defendessem ideias amancipadoras, buscam 

“modelos” criando um novo ciclo de dominação [...] ciclo talvez mais 

perverso que o anterior, porque são os dominados que se autosubjugam, 

alegando que não têm alternativa” (DIAS, 2012: 70). 

Para quebrar o ciclo de dominação, a autora sugere a transformação da 

universidade moçambicana em espaço de formação de sujeitos políticos e críticos: 

“A exclusividade e a dominação da visão eurocêntrica pode ser vencida se a 

aposta for feita na formação de sujeitos activos e criativos que ganhem 

consciência sobre as assimetrias e que desenvolvam um pensamento 

autónomo, capaz de criar rupturas epistemológicas que possibilitem respeitar 

e considerar a diversidade, as diferenças, as heterogeneidades e as 

provisoriedades próprias da realidade moçambicana” (DIAS, 2012: 73). 
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A discussão que fizemos sobre currículo como espaço de tensões revela a 

centralidade da cultura e das relações de poder na educação escolar. Como sujeitos 

políticos e culturais, os actores escolares contribuem para a manutenção e transformação 

da ordem social estabelecida. Assim, como esfera pública democrática, social e 

historicamente constituída, a função da escola é de promover o desenvolvimento da 

“consciência crítica” (FREIRE, 1979), favorecendo a transmissão e a produção do 

conhecimento necessário para a transformação da sociedade visando uma vida mais 

justa e digna, ou seja, a “democracia autêntica” (GIROUX, 1997). 

A visão crítica sobre a função da escola coexiste com a visão da educação 

baseada nos princípios da modernidade de homogeneização do conhecimento, 

promotora de uma “consciência ingénua”, que ocorre em “sociedades fechadas”, com 

uma estrutura rígida e autoritária, onde a função da educação é a instrução, com vista à 

reprodução da ordem social pré-estabelecida (FREIRE, 1979; CORTELLA, 2011). 

 Feire (1979) apresenta as características da “consciência crítica” em 

contraposição às características da “consciência ingénua” (FREIRE, 1979: 40 e 41). 

Ispiramo-nos nessas características para construirmos o quadro 4, que resume alguns 

elementos que levantamos na discussão sobre currículo, conhecimento e transformação 

da realidade, distinguindo o currículo orientado para a promoção da “consciência 

ingénua” do currículo orientado para o desenvolvimento da “consciência crítica”. 

 

Quadro 4 – Diferença entre currículo orientado para a promoção da consciência ingénua e 

currículo orientado para o desenvolvimento da consciência crítica 

 

 
Currículo orientado para a 

promoção da consciência ingénua 

Currículo orientado para o 

desenvolvimento da consciência crítica 

Educação como 

realidade social 

Objectiva, estática, cientificamente 

determinada 

Dinâmica, históricamente 

determinada, envolve relações de 
poder, orientada para a compreensão 

e transformação da realidade 

 

Função da 

educação 

Assegurar a transmissão/ 
reprodução do conhecomento 

científicamente testado, formação 

de cidadãos com um perfil pré-
estabelecido, controle social, 

dominação  

Formar sujeitos políticos críticos, 
educação emancipatória formando o 

cidadão para viver em liberdade na 

sociedade democrática sendo capaz 
de fazer escolhas justas que 

dignifiquem a vida, promover a plena 

cidadania 

 

Cultura e 

conhecimento 

É algo estático e homogéneo, o 

passado cientificamente testado é o 

melhor, apenas a cultura universal 
é válida e digna de ser ensinada, 

É mutável, social e historicamente 

determinado, acredita que todo o ser 

humano produz cultura, face ao 
conhecimento novo não repele o 
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acredita na existência de 

sociedades “sem cultura” 

 

velho mas transforma-o, o 

conhecimento científico e a cultura 

são matéria-prima para a produção de 

novos conhecimentos 
 

Processo 

educativo 

Transmissão/reprodução, instrução, 

treino em função de modelos pré-

estabelecidos 

Práxis humana histórica e 

culturalmente determinada, diálogo, 

criatividade, reflexão crítica 
 

Produção 

científica 

Satisfaz-se com experiências, 

discurso científico como jogo de 
palavras (qualidade formal), 

conhecimento objectivo como 

verdade absoluta 

 

É indagadora, investiga, força, choca, 

inova, a sua qualidade deve ser 
formal e política, busca a 

compreensão crítica da realidade 

visando a sua transformação, 

conhecimento sempre disposto a 
revisões 

 

Interpretação 

dos problemas 

Simplismo, detém-se na 
casualidade dos factos sem 

aprofundamento 

 

Profundidade na análise dos 
problemas, aplica princípios de 

causalidade, não se satisfaz com 

aparências 

 

Base para o 

comportamento 

Formas pré-estabelecidas, gregárias 

ou massificadoras  

 

Livre de preconceitos, assume que o 

comportamento deve adequar-se a 

diferentes situações, ama o diálogo, 
nutre-se dele na interacção com os 

outros 

 

Valor do ser 

humano 

Atrelado a modelos/padrões pré-
estabelecidos, subestima o homem 

simples 

 

Estima a autenticidade, reconhece 
que todo o ser humano é digno de 

respeito 

Relações de 

poder 

Dominadora, autoritária, 
hierárquica, silenciadora das 

diferença 

Democrática, baseada no diálogo, 
respeito pelas diferenças 

 
Fonte: Autora, inspirada pelas “características da consciência crítica” e “características da consciência 

ingénua” apresentadas por Freire (1979: 40 e 41). 

 

Da reflexão de Dias (2012) pode-se concluir que em Moçambique, o currículo 

do ensino superior é predominantemente orientado para a promoção da “consciência 

ingénua”, havendo necessidade de sua transformação para que a universidade 

moçambicana se torne num espaço de formação de cidadãos livres, capazes de viver e 

participar no processo de construção de um Estado de direito democrático, assumindo 

uma atitude crítica. 
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2.1.2. Currículo de formação profissional superior em administração 

pública 

A administração pública constitui um dos factores importantes para a 

governação democrática e precisa de normas e regras amplamente aceites, lideranças 

cometidas, profissionais qualificados para garantir as transformações apropriadas nas 

esferas económica, social e política, capacidade de mobilização de recursos e gerir 

expediente, operar de forma efectiva, eficiente e com efectividade e fazer uso das 

tecnologias de informação e comunicação para potenciar a sua acção (BERTUCCI, 

2007). 

Beneficiar de serviços públicos de qualidade é direito dos cidadãos e, por 

conseguinte, é dever dos servidores públicos aperfeiçoar permanentemente a sua 

capacidade de compreender as necessidades e os desejos fundamentais dos cidadãos e 

de participar activamente na transformação da administração pública e da sociedade 

(NOGUEIRA, 2011; BERTUCCI, 2007).  

A formação profissional em administração pública tem uma estreita relação com 

a qualidade de governação. Bertucci (2007) fundamenta essa asserção mostrando que 

nos países que possuem um sistema de formação em administração pública avançado, a 

governação alcança altos níveis de qualidade, influenciando os níveis de 

desenvolvimento económico, social e político. 

A existência de escolas de governo em vários países assim como instituições 

que, numa estreita interacção com o Governo, formam funcionários do Estado sinaliza o 

reconhecimento da importância da formação profissional em administração pública. 

Segundo Rosenbaum (2007), um dos grandes desafios do sector público no 

contexto da consolidação da democracia é o reforço da sua capacidade para responder à 

demanda dos cidadãos por uma vida mais digna e por uma cidadania plena.  

“All democratic countries must built and strengthen their institutional 

structures. Moreover, from time to time, even the most committed countries, 

will regress in their progress towards more democratic governance” 

(ROSENBAUM, 2007: 11). 

Por isso, a formação profissional em administração pública deve desenvolver a 

“consciência crítica” dos servidores públicos, para a compreensão e transformação da 

realidade social, do sector público e dos sistemas de governação cada vez mais 

dinâmicos, respondendo aos desafios impostos pelas rápidas mudanças e pelo aumento 
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da pressão dos cidadãos, cuja consciência sobre a urgência da satisfação da sua 

expectativa e anseio de viver numa sociedade mais democrática vai aumentando. 

Rosenbaum (2007) aponta para a globalização, o aumento das desigualdades e a 

descentralização como factores que exigem dos servidores públicos maior capacidade e 

habilidades técnicas, assim como a capacidade de interpretação ideológica do 

funcionamento das instituições, dos fenómenos sociais e das necessidades e anseios da 

sociedade bem como uma nova postura e novo comportamento. 

Segundo esse autor, a globalização aumenta a complexidade e a ambiguidade 

nos processos de governação devido ao esmorecimento das fronteiras entre os países, o 

que facilita a confluência de novas abordagens da economia, finanças e comércio 

internacional assim como a disseminação de credos e fenómenos culturais e políticos 

entre os países. A intensidade com que as tecnologias de informação e comunicação se 

inovam e desenvolvem influencia o surgimento de problemas mais complexos e de 

difícil solução. 

O aumento do fosso entre ricos e pobres, tanto nos países desenvolvidos como 

nos que se encontram em desenvolvimento é uma realidade. Assim, a redução das 

desigualdades sociais é um desafio premente do sector público, que deve promover um 

ambiente favorável para o desenvolvimento e o empoderamento das classes sociais mais 

desfavorecidas para que possam participar nos processos de governação, como forma de 

reduzir a sua susceptibilidade a manipulações políticas antidemocráticas 

(ROSENBAUM, 2007; CHENGA e MATTES, 2008). 

A descentralização exige o fortalecimento da capacidade de governação local, 

rompendo com a administração pública de tradição centralizada e centralizadora. Por 

isso, a criação de condições para a emergência de novas elites políticas é uma exigência, 

cabendo ao sector público criar condições para o reforço dos governos locais e da 

capacidade de liderança, para favorecer a iniciativa local, a adaptação dos modelos 

globais à realidade local, a promoção de atividades produtivas, a capacidade local de 

mobilização de recursos e de produção de respostas rápidas às necessidades e anseios 

dos cidadãos (ROSENBAUM, 2007). 

Tomando em consideração esses desafios da administração pública, Rosenbaum 

(2007) apresenta cinco abordagens para a “excelência” na formação e capacitação em 

administração pública, nomeadamente, avaliação de desempenho, acreditação das 

instituições de formação, foco nas competências, construção de uma comunidade de 

excelência e necessidade de educação e não apenas de instrução.  
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O autor indica que propõe a consideração dessas abordagens no contexto da 

construção de “padrões de excelência” na formação profissional em administração 

pública, reconhecendo que o alcance da “excelência” é uma miragem, porém, acredita 

que a contínua busca pela “excelência” seja um caminho para alcançar níveis cada vez 

mais altos na formação em administração pública. 

A reflexão de Rosenbaum (2007) integra um conjunto de estudos realizados por 

peritos que faziam parte de um grupo de trabalho no contexto de uma iniciativa conjunta 

das Nações Unidas e da Associação Internacional das Escolas e Institutos de Formação 

em Administração Pública (IASIA), cuja missão era de estabelecer “padrões de 

excelência” da formação em administração pública que possam servir de referência para 

a formação das lideranças dos países membros das Nações Unidas, capacitando-os para 

a liderança e gestão dos governos com vista ao alcance dos objectivos do milénio, com 

enfoque para a promoção dos direitos humanos e o reforço da democracia e boa 

governação (ROSENBAUM e KAUZYA, 2007). 

“The intention of this joint effort is to develop objective standards regarding 

the nature of excellence in public administration education and training. The 

hope is that such standards will enable individual institutions to assess 

themselves and, in so doing, determine both the resources that are necessary 

to achieve excellence in their public administration education and training 

programs and develop their own strategies for the achievement of that end” 

(ROSENBAUM e KAUZYA, 2007: x). 

Os estudos compilados na obra editada por Rosenbaum e Kauzya (2007)
65

 

constituem uma referência importante para a reflexão sobre currículo de formação 

profissional em administração pública, pois como base teórica para a construção dos 

“padrões de excelência”, sistematizam várias reflexões, concepções e abordagens sobre 

formação profissional em administração pública. 

A discussão sobre as abordagens de formação e as necessidades de formação das 

lideranças do sector público no mundo actual, feita pelos peritos da iniciativa conjunta 

das Nações Unidas e IASIA, foi orientada para a construção de um conjunto de ideias e 

técnicas de formação em administração pública, consideradas apropriadas, numa 

                                                             
65 Na introdução da publicação de que são editores, Rosenbaum e Kauzya (2007), referem que os estudos 

compilados nessa edição resultaram de pesquisas partilhadas em encontros realizados em Turin, 

Bratislava, Slovakia, Rio de Janeiro, Nova York e Kampala, nos quais especialistas em administração 

pública e em formação em administração pública discutiram sobre as várias alternativas de estratégias de 

desenvolvimento da formação em administração pública. 
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perspectiva global, para a formação dos actuais líderes governamentais e de 

funcionários do Estado, assim como das futuras gerações de líderes. 

“The initiative is premised on the belief that public administration education 

and training programs must be conceived and implemented with the aim of 

making current and future public sector leaders capable of effectively 

addressing the key issues facing the world today and that its palnning and 

implementation must be interdisciplinary, internacional and inter-sectorial 

(involving public and non-profit organizations) (BERTUCCI, 2007: 6 e 7). 

Neste estudo, discutimos as abordagens apresentadas por Rosenbaum (2007) 

buscando compreender as possibilidades que as mesmas oferecem para a construção de 

um currículo de formação profissional em administração pública orientado para o 

desenvolvimento da “consciência crítica” dos servidores públicos no contexto da 

construção de um Estado de direito democrático. 

Da leitura sobre as cinco abordagens concluimos que todas elas apresentam 

elementos promissores de práticas que favoreçam uma formação profissional em 

administração pública orientada para o desenvolvimento da “consciência crítica” dos 

servidores públicos. Porém, quando são tomadas como modelos para o alcance de 

“padrões de excelência”, definidos numa perspectiva de uniformização global dos 

parâmetros de qualidade da formação, algumas sustentam uma formação promotora da 

“consciência ingénua”. 

 

Avaliação de desempenho 

Segundo Rosenbaum (2007), a abordagem da “avaliação de desempenho” toma 

como factor determinante o desenvolvimento de sistemas de avaliação do desempenho 

individual e institucional, considerando a necessidade de demonstrar a efectividade dos 

serviços prestados num contexto em que aumenta a demanda pela transparência e por 

respostas rápidas às necessidades e anseios dos cidadãos. 

Esse autor indica que a “avaliação de desempenho” é uma abordagem que se 

generalizou na administração pública, sobretudo na década de 1990, com o objectivo de 

demonstrar o valor e a eficácia das instituições no cumprimento da sua missão. As 

instituições de formação também adoptaram essa abordagem, incluindo avaliações 

externas e comparação dos resultados com outras instituições nacionais e internacionais, 

como forma de buscar a “excelência” na formação. 
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O currículo de formação profissional em administração pública com enfoque na 

“avaliação de desempenho” é desenvolvido tomando em consideração que o resultado 

da formação deve reflectir-se no desempenho dos funcionários formados. Assim, os 

programas apresentam objectivos específicos que sejam mesnuráveis e/ou observáveis 

no desempenho ideal de tarefas concretas no local de trabalho. A sua estrutura e 

sequência educativa são estabelecidas em função das tarefas específicas que o servidor 

público de sucesso deve realizar. Incluem matrizes de avaliação do desempenho dos 

funcionários, para verificar até que ponto é que a sua actuação reflecte as aprendizagens 

previstas, e sequências de capacitação são desenhadas tomando em consideração as 

lacunas de desempenho identificadas na avaliação (ROSENBAUM, 2007). 

O modelo de plano de formação baseado na gestão de conhecimento (CHANG, 

2007) e a proposta de estratégia de desenvolvimento da capacidade de liderança para o 

continente africano, considerando a necessidade de os governos serem eficazes na 

governação para o alcance dos objectivos do milénio (KAUZYA, 2007), podem ser 

considerados exemplos de procedimentos para a construção de um currículo baseado na 

abordagem de “avaliação de desempenho”. 

A abordagem da “avaliação de desempenho” favorece o currículo a serviço da 

melhoria do desempenho individual e institucional, no sentido de suprir as lacunas 

identificadas na avaliação, capacitando para a realização de tarefas específicas. Embora 

no seu discurso sugira um constante levantamento de necessidades de formação através 

da avaliação de desempenho (SHANG, 2007; KAUZYA, 2007), tal levantamento é 

feito no sentido de controlar os padrões de procedimentos e comportamentos desejáveis 

para a realização de tarefas específicas. Assim, a formação serve para ajustar o 

desempenho actual do funcionário ao desempenho desejável, conforme padrões pré-

estabelecidos. 

Retomando o resumo que apresentamos no quadro 4 sobre os propósitos do 

currículo, pode-se dizer que a formação profissional em administração pública baseada 

na abordagem da avaliação de desempenho favorece a promoção da “consciência 

ingénua” dos funcionários do Estado, acreditando-se que o sucesso no treinamento para 

a execução de tarefas específicas, cumprindo os procedimentos experimentados por 

profissionais de sucesso, forma para a excelência. Ou acreditando-se que programas de 

formação profissional desenhados em função de um perfil ideal são os melhores. 

Tal crença ignora o facto de que tanto o trabalho como o currículo são realidades 

sociais, que ocorrem em sociedades com estrutura, cultura e história próprias e, por isso, 
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dinâmicas para se ajustarem a essa realidade em constante transformação e, sobretudo, 

transformá-la com vista a uma sociedade cada vez mais justa. A avaliação de 

desempenho baseada em padrões pré-estabelecidos para observar comportamentos 

determinados pelos objectivos da formação ignora que o desempenho profissional é 

mais do que o cumprimento de procedimentos. 

“O profissional [...] não é aquele que apenas executa sua profissão, mas, 

sobretudo quem sabe pensar e refazer sua profissão” (DEMO, 2011: 80). 

  A articulação entre a formação profissional e o trabalho é um elemento da 

abordagem de “avaliação de desempenho” que deve ser preservado. Daí a importância 

dos estágios e das práticas pré-profissionais como componente importante da formação. 

Porém, para a formação de profissionais críticos, tal articulação deve ser transformada, 

mudando a ideia do “aprender a trabalhar” subjacente nessa abordagem para uma noção 

de formação profissional baseada no princípio de “aprender-participando”, 

reconhecendo que o “aprender fazendo” se constitui como um “caminho natural para 

aprendizagens significativas” (BARATO, 2010: 49; MASETTO, 2010). 

“Um conhecimento em contínua evolução, entendido como produção de 

sujeitos, modifica e é modificado constantemente em suas relações com o 

mundo físico (produzido ou alterado pelo desempenho) e o mundo social (o 

espaço em que se dá a produção da informação e cultura). Essa dinâmica 

deve ter, obviamente, consequências importantes sobre a aprendizagem e, 

por extensão, sobre o trabalho didático-pedagógico” (BARATO, 2010: 177). 

 

Acreditação das instituições de formação e capacitação em administração 

pública 

Segundo Rosenbaum (2007), a acreditação das instituições de formação e 

capacitação em administração pública é a abordagem mais usada com vista à melhoria 

da qualidade da formação em administração pública, e demanda pela criação de 

“padrões de excelência e qualidade” específicas para essa área.  

A abordagem da acreditação das instituições de formação e capacitação em 

administração pública teve origem na preocupação pela qualidade de educação e pelo 

reconhecimento da certificação dentro e fora das fronteiras dos países. Assim, 

ministérios de educação, de vários países da América, Europa, África, Ásia e Médio-

Oriente estabeleceram padrões nacionais, alinhados com modelos internacionais para 
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garantir o reconhecimento da qualidade da formação oferecida pelas instituições dos 

seus países (CHIZZOTTI e CASALI, 2012; CASALI, 2011; ROSENBAUM, 2007). 

Rosenbaum (2007) indica que os critérios de acreditação criados no contexto do 

movimento global pela qualidade de educação tiveram pouca aderência das instituições 

de formação em administração pública por os considerarem encorajadores do currículo 

na perspectiva tradicional, limitando a inovação. Em consequência, surgiram, na Europa 

e na América, novas formas para encorajar a excelência da formação oferecida por 

instituições que integram as associações nacionais de escolas de administração pública. 

Segundo o autor, advocando pela excelência na formação em administração 

pública, em 1997, a associação americana das escolas de administração pública 

(National association of schools of public affairs and administration – NASPAA) 

estabeleceu processos de revisão de pares e acreditação, introduzindo uma abordagem 

de qualidade da formação orientada pela missão da instituição (mission driven), por 

acreditar que tal procedimento permite maior variação nos currículos particulares de 

cada instituição. Cada programa seria avaliado em função da sua adequação para o 

cumprimento efectivo da missão institucional. 

A abordagem estabelecida pela NASPAA foi adoptada pela associação europeia 

(European Association for Public Administration Acreditation), reiteirando que 

diferentes cursos têm objectivos distintos, por isso, a avaliação de cada programa 

deveria ser orientada para verificar se este é apropriado para o alcance dos seus 

objectivos. 

Embora reconheça que não há garantias de que um bom programa, avaliado na 

perpectiva de seu potencial para o alcance da missão garanta, por si só, o sucesso da 

formação, Rosenbaum (2007) indica que as associações de escolas e institutos de 

formação em administração pública, representadas pela IASIA, acreditam que tal 

avaliação seja um caminho para se alcançar a excelência na administração pública.  

Foi nessa base que, usando da experiência americana e europeia, a IASIA criou 

os “padrões de excelência”, indicando que os mesmos podem ser adoptados em 

diferentes contextos histórico, político e social. Tais padrões incluem critérios de 

qualidade e excelência (A)
66

 da institução, (B1) de desenvolvimento e revisão de 

                                                             
66 As letras e números correspondem à indicação constante do documento da IASIA para distinguir os 

padrões relacionados com a organização e funcionamento da instituição (A) daqueles que têm a ver com 

os processos formativos (B) (IASIA, 2008). 
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programas, (B2) dos conteúdos, (B3) da gestão e administração do processo formativo, 

e (B4) do desempenho (IASIA, 2008).  

O documento que apresenta os padrões de excelência da formação em 

administração pública (IASIA, 2008) inclui uma matriz na forma de Escala de Likert, 

estabelecendo níveis de classificação das instituições que vão de “não existe” a “alto 

nível”, ou seja, “excelente”
67

. 

No seu discurso, os defensores da acreditação das instituições de formação em 

função dos “padrões de excelência” defendem que o currículo de formação profissional 

em administração pública deve ser pensado e realizado em função das demandas de 

desenvolvimento de capacidades para a governação democrática em contextos historica 

e socialmente determinados (BERTUCCI, 2007; ROSENBAUM, 2007; 

WOOLDRIDGE, 2007).  

Tais discursos também se referem às relações de interdependência das 

instituições de formação e capacitação em administração pública com: o sector público, 

considerando que a formação dos servidores públicos deve contribuir para a melhoria do 

desempenho individual e institucional do sector público na prestação de serviços e na 

satisfação das necessidades dos cidadãos; e a sociedade em que funciona, dado que a 

formação dos servidores públicos deve aumentar as possibilidades de dedenvolvimento 

social em contextos democráticos. 

Porém, preocupados em estabelecer “padrões universais”, acabam discurando da 

diversidade sociocultural e das estruturas políticas e económicas que caracteriza os 

vários países do mundo, definindo critérios de avaliação do perfil das instituições, dos 

conteúdos a leccionar, dos modelos de planificação e gestão, de avaliação e de 

acreditação, com base nos níveis alcançados pelas instituições consideradas de sucesso, 

na autoavaliação e na avaliação externa na América e na Europa.  

O argumento usado pelas associações das escolas de formação em administração 

pública americana e europeia para não aderir aos critérios de qualidade da formação 

estabelecidos pelos ministérios de educação dos seus países parece ser válido para 

questionar as possibilidades de aplicação de padrões universais para promover a 

excelência na formação profissional em administração pública.  

Apesar da crítica que fazemos aos “padrões de excelência” da formação em 

administração pública, acreditamos que o conjunto de reflexões feito para a sua 

                                                             
67 A escala apresenta quadro níveis: 0 – Non existente, 1 – Basic Level, 4 – Intermediate Level, 7 – High 

performing (IASIA, 2008). 
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construção assim como os elementos que integram os critérios de avaliação podem 

servir de referência sobre os vários elementos que se deve tomar em consideração na 

organização e implementação do currículo de formação profissional em administração 

pública.  

 

Foco nas competências 

Porque “usa-se a palavra competência para designar uma multiplicidade de 

objetos/conceitos” (RIOS, 2002:159), importa começar a discussão da abordagem de 

formação profissional em administração pública com “foco nas competências” 

lembrando a reflexão de Rios (2002) sobre o significado da palavra competência e o seu 

uso no singular e no plural. Segundo essa autora, a multiplicidade de sentidos reduz a 

compreensão do termo competência, com implicações inerentes ao sentido lógico da 

palavra e ao sentido que se dá à formação a ele vinculada. 

De acordo com Rios (2002), ao usar o termo “competências” (no plural), 

algumas vezes substituem-se termos como conhecimentos, capacidade, habilidades, 

atitudes e qualificação. Tal substituição procura dar indicação de mudanças nas 

propostas teóricas e nas práticas educativas e profissionais, no sentido de lhes conferir 

um carácter crítico. Porém, a adopção de tais propostas como modelo, sem tomar em 

consideração a diversidade das situações e das condições em que ocorre o trabalho e a 

educação limita o seu carácter crítico. 

 “Na verdade, a referência às competências, no âmbito das propostas de 

alguns teóricos, parece indicar um movimento no sentido de dar maior 

flexibilidade à formação, rompendo com modelos fechados de saberes e 

disciplinas. Entretanto, quando, por fazer parte das propostas oficiais, ela é 

apropriada de maneira irrefletida, percebe-se que corre o risco de apenas 

atender a uma nova moda, mantendo-se no discurso, sem que se alterem 

efetivamente as práticas” (RIOS, 2002: 159). 

Rios (2002) propõe o uso do termo competência (no singular), significando “um 

conjunto de saberes e fazeres de boa qualidade”, considerando que competência 

representa uma totalidade constituída por uma pluralidade de propriedades: “um saber 

fazer requer um conjunto de saberes e implica um posicionamento diante daquilo que se 

apresenta como desejável de necessário” (RIOS, 2002: 166). 

Usamos a reflexão de Rios (2002) para mostrar que, ao longo do texto, a 

ocorrência do termo competência, ora no plural, ora no singular, é decorrente do sentido 
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que os autores em referência lhe atribuem. Neste trabalho, dedicamos o item 2.2 para 

discutir sobre os limites e as possibilidades de aplicação do “modelo da competência” 

na formação profissional em administração pública. Nessa discussão, corroboramos 

com Rios (2002) sobre o uso do termo competência no singular. 

Rosenbaum (2007) indica que a abordagem de formação profissional em 

administração pública com “foco nas competências” toma em consideração a 

necessidade de promover o desenvolvimento de “competências” consideradas 

fundamentais para o desempenho profissional, as quais são identificadas tomando em 

conta o perfil do servidor público de sucesso na actuação em cinco áreas: globalização, 

governação, análise estratégica, gestão organizacional e profissionalização. 

Segundo o autor, as “competências” relacionadas com a área de globalização 

permitem a compreensão das dimensões económica, política, social e ambiental da 

globalização e as necessidades de transformação e transposição das responsabilidades 

nacionais para os contextos internacional e local, assim como para o sector público. 

A área de governação promove a compreensão das instituições de governação e 

do quadro legal em que operam e a interacção das instituições públicas entre si e com o 

sector privado, o sector não lucrativo e com os cidadãos. 

As “competências” na área de análise estratégica promovem a compreensão do 

ambiente económico, político e social em que o sistema de governação opera, o qual 

exige habilidade de gerir complexidade e mudança, conhecimento das técnicas e 

habilidades quantitativas necessárias para avaliar, formular e gerir a implementação de 

políticas. 

Na área de gestão organizacional, as “competências” permitem a compreensão 

do comportamento individual e organizacional, o relacionamento organizacional com os 

cidadãos beneficiários dos serviços públicos, a gestão da diversidade, o trabalho em 

equipa e o desenvolvimento da capacidade de liderança. 

Na área da profissionalização, as “competências” focalizam o relacionamento 

com o público, o papel dos valores na governação, o desenvolvimento de práticas éticas 

apropriadas e a excelência profissional. 

Na perspectiva desse modelo, “competências” parece significar, ao mesmo 

tempo, “qualificação” – aptidão para agir no contexto da globalização, governação, 

análise estratégica, gestão organizacional e profissionalização; e “conhecimentos”, 

“habilidades”, “capacidade” e “atitudes” necessários para agir naquelas áreas e usados 

para descrever o perfil do profissional de sucesso. 
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A abordagem de formação profissional em administração pública com “foco nas 

competências” toma como referência o perfil de competência do profissional de sucesso 

e tem relação com a “gestão por competências” (CHARIH et alii, 2007; CARVALHO et 

alii, 2010).  

A abordagem da formação profissional com “foco nas competências” descrita 

por Rosenbaum (2007) lembra as características do currículo promotor da “consciência 

ingénua”. Acredita-se na existência de um prefil de profissional de sucesso que pode 

funcionar em qualquer sociedade. Assim, a formação pode “moldar” os servidores 

públicos para resolverem os problemas de desempenho da administração pública.  

Essa abordagem, embora seja crítica por considerar um determinado perfil 

profissional como referência de sucesso, ela oferece alguns elementos válidos para a 

construção de um currículo de formação em administração pública orientado para a 

formação de profissionais críticos, pois sistematiza informação sobre as áreas de 

intervenção do servidor público. 

Rosenbaum (2007) refere que a abordagem da formação profissional com “foco 

nas competências” é compatível com a abordagem orientada para a missão institucional. 

Assim, podem-se relacionar as áreas sugeridas por essa abordagem com os tipos de 

formação de servidores públicos propostos por Nogueira (2011), nomeadamente, 

“formar para reformar o Estado, para organizar e administrar o Estado, para gerenciar 

políticas, para conquistar e manter o governo, para regulamentar atividades ou para 

ativar o social” (NOGUEIRA, 2011: 188). 

O currículo de formação profissional em administração pública deve oferecer 

oportunidades para que os funcionários do Estado aperfeiçoem permanentemente a sua 

capacidade para o exercício das suas funções em contextos sociais, políticos, históricos 

e culturais determinados, assumindo uma atitude crítica. A formação deve, por um lado, 

oferecer possibilidades de aprofundando da compreensão sobre o trabalho realizado 

pelo sector público naquele contexto e sobre as necessidades e anseios dos cidadãos e, 

por outro, oferecer oportunidades de aperfeiçoamento da participação no 

desenvolvimento da administração pública e na busca de respostas aos problemas que 

reduzem as possibilidades do exercício da plena cidadania.  
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Construção de uma comunidade de excelência 

A construção de uma “comunidade de excelência” no âmbito da formação 

profissional em administração pública passa pela existência de uma comunidade 

intelectual vibrante e desafiadora, com liberdade de discussão de ideias e cometimento 

para a sua análise profunda. Essa comunidade promove o debate de assuntos críticos do 

sector público e relevantes para o processo de administração, formulação e avaliação de 

políticas públicas. Nessa comunidade contam bons professores e bons investigadores, 

totalmente engajados para o avanço da sua área de conhecimento (ROSENBAUM, 

2007).  

Segundo Rosenbaum (2007), na construção da “comunidade de excelência” são 

factores determinantes: o empoderamento dos membros da comunidade, o cometimento 

com a diversidade e promoção da inclusão, o cometimento com valores humanos e a 

disponibilidade de recursos. Essa comunidade deve ser altamente competitiva, 

produzindo novas ideias e novas abordagens para a exploração intelectual. 

A necessidade de construção de uma “comunidade de excelência” coincide com 

a proposta de Casali (2012)
68

, ao referir que a pesquisa constitui o ponto central da 

formação profissional em administração pública. A pesquisa deve promover a 

compreensão da realidade e a busca das melhores respostas possíveis às necessidades e 

desejos, no sentido de direito, dos cidadãos. Segundo ele, a pesquisa serve para a 

inovação do conhecimento para compreender e atender às demandas dos cidadãos que 

estão em permanente transformação. Dado que o currículo de formação em 

administração pública deve ser compatível à inovação do conhecimento, a pesquisa 

constitui a sua coluna vertebral (CASALI, 2012).  

O ensino deve ser associado à pesquisa e à prática, acontecendo em todos os 

espaços e situações que envolvem a realidade histórica, social, política, cultural e 

profissional para promover a aprendizagem significativa (CASALI, 2012; DEMO, 

2011; MASETTO, 2010). 

“Trata-se de situações reais que são complexas, exigem integração da teoria 

e prática, são cheias de imprevistos, exigem inter-relação de disciplinas e 

especialidades, desenvolvimento de competências e habilidades 

                                                             
68Alípio Casali fez essa proposta aos formadores do ISAP, do IFAPA de Maputo e da Academia de 

Ciências Policiais numa intervenção introdutória de um “Café com Debate” realizado em Maputo, em 

Fevereiro de 2012. 
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profissionais, bem como atitudes ética, política e cidadania” (MASETTO, 

2010: 13). 

Casali (2012) indica que os pressupostos epistemológico, pedagógico e político 

da pesquisa sustentam a sua centralidade na formação profissional superior em 

administração pública.  

Em termos epistemológicos, pesquisa na formação superior é uma redundância, 

uma vez que a formação superior implica superioridade do conhecimento que só se 

alcança pela pesquisa. A pesquisa visa buscar e construir conhecimentos novos e 

solução de problemas que ameaçam a sobrevivência. É uma atividade social que tem 

como móbil indivíduos em desarmonia, em desacordo, em desconforto ou que 

enfrentam uma ameaça. 

O pressuposto pedagógico assenta no facto de que o conhecimento produzido 

implica um acto contínuo de disseminação, como função vital para que o conhecimento 

seja usado por demais sujeitos. Formar é ensinar, e não há ensino sem aprendizagem. 

Ou seja, retomando o sentido etimológico da palavra ensinar, é fazer uma marca que se 

materializa na aprendizagem. 

Como pressuposto político, a pesquisa é essencial para o serviço público pois 

passa necessariamente pela produção de conhecimentos para a solução dos problemas 

dos cidadãos. Desse modo, uma pergunta fundamental que orienta a pesquisa como acto 

político é “O que é que os cidadãos desejam para a satisfação das necessidades 

biológicas e dos desejos no sentido pleno e social da palavra?” (CASALI, 2012). 

Dado que o interesse público coincide com o direto à cidadania, a administração 

pública deve conhecer tudo o que for preciso para satisfazer as demandas dos cidadãos, 

que são demandas sem limites. Assim, a pesquisa permite compreender 

permanentemente tudo o que for considerado desejável e possível para os cidadãos, 

pelos cidadãos.  

O pressuposto político obriga o Estado a pesquisar permanentemente para 

perceber o horizonte estratégico da demanda dos cidadãos para que possa atender de 

forma adequada às suas necessidades. As demandas renovam-se, por isso o 

conhecimento deve ser sempre renovado através da pesquisa, interpretando o mundo 

criticamente para muda-lo quando for necessário (CASALI, 2012; RIOS, 2002, 2010 a e 

2011; GIROUX, 1997). 

A “comunidade de excelência” no contexto da formação profissional em 

administração pública promove a “intelectualidade consciente e participativa”, 
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apresentada por Dowbor (2011) como “o novo tipo de intelectualidade brasileira”, no 

qual as aspirações populares convergem com as aspirações dos intelectuais envolvidos 

na produção de conhecimento nas diversas áreas. 

“Buscamos hoje construir o equilíbrio dos diversos agentes de transformação 

em torno de resultados que nos interessam a todos: uma sociedade 

economicamente viável, socialmente justa, e ambientalmente sustentável. 

[...] Parece estar emergindo gradualmente a convicção de que não existe em 

algum lugar um modelo funcional definitivo, e sim um processo de 

construção e reconstrução da sociedade que cada geração terá de 

empreender” (DOWBOR, 2011:8) 

É a pesquisa que, sendo o eixo principal (ou seja, espinha dorsal) do próprio 

currículo, o alimenta, buscando e activando dos outros eixos (ensino e prática) os 

elementos essenciais para a compreensão do currículo e sua transformação. 

Entendida como uma comunidade intelectual vibrante e desafiadora, a 

“comunidade de excelência” constituida no âmbito da formação profissional em 

administração pública oferece possibilidades de desenvolvimento da consciência crítica, 

em ambiente de “com-vivência” (MASETTO, 2010).  

“[O currículo] funciona como um espaço aberto, impregnando-se de 

realidade num movimento de mão dupla: recebendo a realidade, 

trabalhando-a e devolvendo-a enriquecida com o conhecimento e a ciência 

[... exige] uma relação entre os participantes do processo de aprendizagem 

[...] Uma relação que desenvolva entre professores e alunos a 

corresponsabilidade pelo aprendizado, a parceria, um relacionamento de 

diálogo e respeito entre pessoas adultas” (MASETTO, 2010: 38 e 39). 

 

Necessidade de educação e não apenas de instrução 

Segundo Rosenbaum (2007), a necessidade de educação e não apenas de 

instrução assenta no princípio de que a formação profissional em administração pública 

deve preparar os servidores públicos para lidar com assuntos complexos, envolvendo 

problemas sociais muito complicados e o desenvolvimento. A instrução é um processo 

altamente individualizado, no qual o que se aprende é para ser diretamente aplicado no 

trabalho, isto é, é a preparação para o sucesso na carreira. A formação do servidor 

público demanda pela educação.  

Além do conhecimento e das técnicas e habilidades para o desempenho das suas 

tarefas, o servidor público demanda pela compreensão e pela capacidade de 
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transformação das necessidades e das subtilezas sociais e políticas do meio em que 

actua. A apreciação das nuances das situações em que actua obriga à compreensão do 

porque as coisas estão como estão, porque funcionam da forma como funcionam, como 

é que as instituições interagem com os valores dos grupos com que lidam e com a 

sociedade em geral, como melhorar as instituições e as condições de vida das pessoas. 

Educar o servidor público é educar o governante. Governar numa sociedade 

democrática exige uma competência multidimensional. 

“O governante não é apenas um administrador. Não cabe a ele pura e 

simplesmente estabelecer algumas ênfases organizacionais, tocar obras, 

cuidar das finanças públicas, alocar recursos financeiros, técnicos e 

humanos, prestar serviços. Ele precisa interferir naquilo que move as 

pessoas: seus interesses, suas perspectivas, suas ideias e suas emoções. Quer 

dizer, deve dirigir sua comunidade, não apenas administrá-la. Deve não 

somente gerir os recursos de que dispõe e cumprir ritos executivos, mas 

também forjar ideias, apontar caminhos e abrir novas possibilidades às 

pessoas e às forças sociais” (Nogueira, 2011: 157). 

O currículo de formação profissional em administração pública deve promover a 

educação do servidor público como “cidadão e profissional competente”, um sujeito 

crítico, inovador e ético, que sabe pensar, sabe aprender e refazer a sua profissão e a 

condição humana (RIOS, 2002 e 2010 b; DEMO, 2011). 

“A intervenção inovadora e ética na sociedade significa a competência de 

construir, na história, modos alternativos de vida comum, nos quais o 

progresso seja desde logo bem comum e a equidade se torne a instância 

central e final, pelo menos como utopia” (DEMO, 2011: 73). 

Como esfera pública democrática e como lugar de produção de conhecimento, à 

escola impõe-se um esforço dual: (i) O fortalecimento pedagógico, que exige 

organização, desenvolvimento e implantação de formas de conhecimento e práticas 

sociais e (ii) a transformação pedagógica que obriga a que estudantes e professores 

sejam educados para lutarem, promovendo a transformação das condições de vida e 

combatendo todas as formas de opressão na sociedade mais ampla (GIROUX, 1997). 

Apenas um currículo que seja favorável à manutenção e reactivação permanente 

de processos que assegurem o fortalecimento pedagógico e a transformação pedagógica, 

numa perspectiva crítica, pode garantir que as instituições de formação profissional em 

administração pública cumpram a sua função educadora e transformadora da sociedade.  

 



111 
 

2.1.3. Qualidade da formação profissional em administração pública 

Reconhecendo que o conceito de qualidade é complexo devido às múltiplas 

dimensões nele implícitas
69

, a qualidade de educação tem sido objecto de discussão 

assumido-se diversas perspectivas, conforme o foco que se deseja dar à finalidade da 

educação. Para uns, a qualidade da educação é um factor de produção, preparando o 

“capital humano” para o mercado de trabalho (PIREP, 2008 a e 2008 b; CNAQ, 2011 e 

2012); para outros, a qualidade da educação é um fator de promoção do direito 

fundamental dos cidadãos, que é o direito à vida (CASALI, 2011): 

“Educação é vital: é difícil a sobrevivência, é impossível o desenvolvimento 

da vida sem educação. É a educação que garante uma certa qualidade à vida. 

A recíproca é, evidentemente, também verdadeira: a qualidade da vida tende 

a conferir qualidade à educação” (CASALI, 2011: 16). 

 Conforme refere Casali (2011), apesar de ser intangível e, no limite, indizível, a 

qualidade da educação é factível e, portanto, deve ser almejada. Porém, a questão que se 

coloca é, como aferir a factibilidade da qualidade de educação?  

Nos programas nacionais e regionais financiados por organismos internacionais, 

como é o caso da UNESCO e do Banco Mundial, a concepção de qualidade de educação 

aponta para a “medição” da eficiência e da eficácia dos sistemas. Numa abordagem 

apoiada na lógica de mercado de custo/benefício e na convicção de que sistemas 

educacionais eficientes resultam em educação de qualidade, a “medição” dos sistemas 

educativos centra a sua atenção em questões como expansão do acesso, criação de 

sistemas nacionais e internacionais de avaliação da aprendizagem
70

, e insumos 

(SACMEQ, 2001; PIREP, 2008 a e 2008 b; CNAQ, 2011).  

A lógica de mercado está presente nos padrões de excelência da formação 

profissional em administração pública que a IASIA considera importante que as 

instituições adoptem para a manutenção da sua excelência (IASIA, 2008).  

Os “padrões de excelência” orientam para a medição da qualidade da formação 

profissional com base em critérios quantificáveis, apresentados em forma de tabela 

“Likert-scale”, na qual a instituição vai definir a sua posição numa escala de quatro 

níveis, representando: 0 – não existente, 1 – nível básico, 4 – nível intermédio e 7 – Alta 

performance ou qualidade muito boa. 

                                                             
69 “No limite, a essência da qualidade é, além de intangível, indizível; e isso também explica por que o 

tema não se esgota jamais” (Casali, 2011: 17). 
70 Além do exame nacional no final do ano da última classe de cada ciclo, tanto no ensino primário como 

no secundário, Moçambique introduziu, no ano lectivo de 2012, o Exame provincial com a periocidade 

trimestral. 
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Wooldridge (2007) falando do papel dos “padrões de excelência” para o alto 

desempenho das escolas e institutos de administração pública refere que estes são 

agrupados em quatro áreas, nomeadamente, inputs, processo, outputs e outcomes. 

Reflexões baseadas na matriz crítico-emancipatória, consideram que, sendo a 

educação essencialmente uma prática social, a factibilidade da sua qualidade é 

essencialmente uma construção social, histórica e política. Assim, a qualidade de 

educação será apreendida conforme os interesses individuais e colectivos, os valores 

sociais, culturais e políticos
 71

. Não se pode fazer o julgamento sobre a qualidade de 

educação fora de um contexto sócio-cultural, económico e político (CASALI, 2011; 

CABRITO, 2009; GIROUX, 1997). 

Porque nos identificamos com essa abordagem, recorremos ao texto “O que é 

educação de qualidade” (CASALI, 2011), acreditando que a resposta por ele construída 

poderá ajudar na identificação dos “indicadores” de qualidade da formação profissional 

em administração pública. 

Numa sociedade de valores sociais, culturais e políticos assentes no “Estado de 

direito, democracia, respeito à dignidade humana, o valor inviolável da liberdade, entre 

outros” (CASALI, 2011: 18), a educação de qualidade deve promover a qualidade da 

vida social.  

O autor sugere que, num contexto histórico em que se enfrentam problemas 

diversos resultantes da “economia de mercado, das políticas liberais da sociedade 

burguesa, da cultura moderna”, a educação de boa qualidade deve promover novos 

valores, novos direitos e novas obrigações que garantam o enfrentamento desses 

problemas, promovendo uma vida social de qualidade
72

. E faz o arrolamento dos 

elementos que caracterizam a qualidade da vida social que a seguir transcrevemos: 

“(1) diversidade biológica e sociocultural; (2) dignidade da vida em todas as 

suas formas e manifestações; (3) liberdade, responsabilidade, 

consequência; (4) justiça e equidade: direito pleno da vida para todos; 

(5) igualdade, diferença, diversidade; (6) solidariedade intra e 

intergêneros, idades, etnias, povos, grupos de identidade etc.; (7) 

intersubjetividade, interculturalidade, internacionalidade; (8) direito e 

                                                             
71 Em Moçambique, a questão da qualidade da educação está na agenda nacional e a discussão sobre a 

qualidade da educação é uma constante na mídia e em seminários envolvendo os sectores público e 

privado assim como as organizações da sociedade civil. 
72 A educação de boa qualidade promove a ““repolitização global da prática social”, a partir da qual se 

criarão oportunidades para o exercício de novas formas de democracia e de cidadania” (SANTOS, 2000, 

apud RIOS, 2010 a: 116). 
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função social da propriedade; (9) democracia real, representativa e 

participativa: cidadania plena para todos; (10) sustentabilidade: direito 

das gerações presentes e futuras à vida plena” (CASALI, 2011: 19). 

Essa proposta de Casali sobre a qualidade da vida social remete-nos à nova 

noção de cidadania, distinta da visão liberal, apresentada por Dagnino (apud RIOS, 

2010 a) nos seguintes termos: 

 “na nova cidadania, há possibilidade de não só usufruir dos direitos 

existentes, mas de inventar novos direitos; 

 a nova cidadania se dá como uma estratégia dos excluídos, com a 

definição dos direitos pelos que não são considerados cidadãos; 

 a nova cidadania se constitui num desenho mais igualitário das 

relações sociais;  

 a nova cidadania inclui não só a relação do indivíduo com o Estado, 

mas a relação com a sociedade civil; 

 a nova cidadania reivindica não a “inclusão” no sistema político, 

mas o direito de participar na própria definição do sistema; 

 a nova cidadania leva em conta a diversidade de questões 

emergentes nas sociedades contemporâneas, principalmente nas 

latino-americanas: as questões de gênero, de saúde, de meio 

ambiente etc” (DAGNINO, 1994, apud RIOS, 2010 a: 116-117). 

Não basta que esses valores sejam incluídos nos programas de formação, é 

importante que as práticas sejam alinhadas com os mesmos (RIOS, 2010 a). Essa 

posição é também defendida por Casali (2011) nos seguintes termos: 

“Afirmamos que, nos processos educacionais atuais, o principal dispositivo 

apto para fazer a transmissão dessas qualidades sociais, de modo 

construtivo, recreativo e efetivo, superando-se os modos modernos da 

vigilância e punição, deve ser a afirmação da dignidade pessoal (que gera o 

sentimento de honra, que cumpre e cobra respeito) e da consciência moral e 

cognitiva acerca das responsabilidades comuns” (CASALI, 2011: 19). 

Entendemos então que a educação de qualidade deve formar cidadãos que 

possam viver felizes na sociedade democrática. Para assegurar a qualidade de vida 

social, a formação promove valores e capacidade de participação cidadã.  

Considerando que a administração pública é um dos braços fundamentais do 

sistema de governação, a formação profissional em administração pública apenas 

poderá ser de qualidade se contribuir para que os servidores públicos se sintam cidadãos 
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felizes, e se sintam compelidos a agir, como profissionais competentes no contexto na 

nova cidadania, contribuindo para a promoção da felicidade dos outros cidadãos e para a 

promoção da dignidade da vida humana.  

O currículo de formação profissional em administração pública deve partir da 

premissa de que o que move a vontade de agir, no sentido de querer fazer bem e fazer 

bem, para a transformação da realidade social é a compreensão da mesma, 

reconhecendo as suas possibilidades e as necessidades de sua transformação (RIOS, 

2011; GIROUX, 1997).  

“[...] qualquer forma viável de escolarização precisa ser informada por uma 

paixão e fé na necessidade de lutar no interesse de criar-se um mundo 

melhor [...] nossa própria sobrevivência depende do grau no qual os 

princípios de comunidade, esforço humano e justiça social dirigidos à 

melhoria dos privilégios de todos os grupos finalmente prevaleçam” 

(GIROUX, 1997: 41) 

Em nosso entender, o que deve distinguir um currículo de qualidade é a 

capacidade da escola, no sentido de comunidade intelectual, de articular o 

conhecimento, gerindo a tensão permanente entre o movimento institucional formal 

(resultante dos programas instituídos, de políticas e normas internas e externas) e o 

movimento informal (resultante da dinâmica institucional, reflexo da memória dos 

intervenientes sobre o passado, os avanços e o sofrimento do presente e os projectos de 

futuro).  

No contexto dessa tensão, o currículo deve constituir-se em um projecto 

integrado, impulsionador de mais movimento à escola, cuja dinâmica é a dinâmica de 

um organismo vivo, com suas pulsações, sentimentos, expressões intuitivas e sugestivas 

do seu movimento. O movimento de uma escola de qualidade é libertador e 

transformador para uma cidadania plena (CASALI, 2007). 

Terminamos esta discussão sobre currículo e formação profissional superior em 

administração pública recorrendo à reflexão de Nogueira (2011) sobre escolas de 

governo: 

“Se funcionarem, aliás, como efetivos espaços de formação, as escolas 

existentes e aquelas que vierem a estruturar-se estão obrigadas a posicionar-

se criticamente perante a cultura da época: interpretá-la como algo 

abrangente, submetê-la ao questionamento permanente, decifrar suas 

consequências e implicações para a vida dos povos. Currículos e programas 
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de ensino são, no fundo, um retrato do quanto se consegue caminhar nessa 

direção” (NOGUEIRA, 2011: 187). 

 

2.2. O modelo da competência na formação profissional em administração pública 

Os documentos orientadores do ISAP referem-se ao “modelo da competência” 

como base para assegurar a relação entre currículo, no sentido da formação oferecida 

pela instituição, e o mundo do trabalho, no caso vertente, o sector público 

(MOÇAMBIQUE, 2002; MONTEIRO, 2002). Por isso, a compreensão do currículo do 

ISAP passa pelo reconhecimento dos limites e das possibilidades de aplicação desse 

modelo na formação profissional em administração pública. 

Começando pela discussão da origem e evolução do “modelo da competência” 

no mundo do trabalho bem como a sua relação com a qualificação profissional e 

analisando os debates relacionados com a polémica da “educação por competências”, 

identificamos elementos que sustentam as possibilidades de o “modelo da competência” 

ser aplicável à formação profissional em administração pública.  

Concluímos que a polémica que se levanta em torno do “modelo da 

competência” resulta do facto de os seus defensores amarrem em demasia o 

desenvolvimento profissional aos objectivos do desenvolvimento institucional, 

reduzindo dessa forma as possibilidades de a formação profissional contribuir para uma 

educação mais ampla e promotora da emancipação, autonomia e liberdade, fornecendo 

bases para que o indivíduo possa participar da vida social, intelectual, exercendo a sua 

cidadania. 

 

2.2.1. O “Modelo da competência” 

Zarifian (2003) apresenta o “modelo da competência”, como um modelo 

emergente, uma transformação de longo prazo, que representa uma nova maneira de 

construir a qualificação profissional, superando as formas anteriores baseadas no 

modelo da profissão e no modelo do posto de trabalho. 

O “modelo da profissão” é originário das corporações artesanais urbanas, onde 

qualificação significa pertencer ou não ao meio social de uma profissão, sendo aceite 

pelos pares, num contexto em que a aprendizagem é realizada e sancionada por eles, por 

meio de provas sucessivas. Na sua origem, o “modelo da profissão” estava relacionado 

com a manufatura, num processo de produção em que o profissional dominava todas as 
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etapas da produção, desde a matéria prima até ao processo de comercialização do 

profuto final.  

A Revolução Industrial, em finais do século XVIII, teve implicações nos modos 

de produção e na organização do trabalho: A máquina superou o trabalho humano, 

criando condições para a produção em massa; no processo de produção em larga escala 

dividida em etapas, o trabalhador perdeu o controle do processo produtivo, passando a 

ocupar posições específicas na sequência da produção; as relações económicas e sociais 

sofreram alterações com a rápida expansão da indústria que demanda pelo aumento da 

eficiência dos processos produtivos (ZARIFIAN, 2003).  

 Nesse contexto, novas relações de trabalho se estabelecem entre patrões, donos 

das máquinas (meios de produção) e empregados ou operários que controlam as 

máquinas nas várias etapas de produção (mão-de-obra). O “modelo da profissão” é 

substituído pelo “modelo de posto de trabalho”, que conheceu a sua maior expressão na 

tradição taylorista e fordista (século IX), na qual a qualificação é entendida em função 

do posto ou cargo que o indivíduo ocupa na organização (CHIAVENATO, 1993; 

ZARIFIAN, 2003). 

O padrão tylorista-fordista de produção coloca maior ênfase nas tarefas, com 

vista a uma maior eficiência operacional. A qualificação do trabalhador assenta na 

premissa da racionalização do trabalho, na qual a empresa é vista como um sistema 

fechado, mecânico, previsível. Como parte desse sistema, o trabalhador realiza tarefas 

previstas, com procedimentos prescritos, em determinada etapa do processo de 

produção (homem-engrenagem da máquina). Por isso, a sua qualificação é realizada 

através do treinamento orientado para o reforço da sua aptidão para as tarefas 

específicas do posto ou função que ocupa (CHIAVENATO, 1993; ZARIFIAN, 2003). 

Embora o taylorismo tenha “triunfado”, esses dois modelos continuam a 

confrontar-se ao longo dos séculos: “[...] a profissão resistiu bem. “Ter uma profissão” é 

uma expressão valorizada, muito mais do que “ocupar um cargo” ou “ter um posto”” 

(ZARIFIAN, 2003: 44). 

Reconhecendo que as bases práticas e técnicas para o entendimento do “modelo 

da competência” ainda são fracas, Zarifian (2003) faz uso da sua experiência de 

participação, na França, no processo de construção teórico e prática desse novo modelo, 

para traçar a trajectória histórica da sua emergência, destacando quatro grandes 

momentos:  
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i. Surgimento, no início dos anos 1970, sem ser nomeado, associado ao tema da 

autonomia e responsabilidade individual no trabalho. Segundo o autor, essa temática 

surge como reflexo das mudanças societárias e da pressão social, e resulta na 

devolução ao trabalhador do espaço de acção que ele ocupa, reconhecendo-se as 

suas capacidades individuais singulares no seio de um conjunto colectivo. Nesse 

contexto, o trabalhador competente goza de liberdade e autonomia para determinar a 

maneira de conduzir a sua existência, e ocupa um espaço de acção que se caracteriza 

pela indeterminação e pela não-prescrição. 

ii. Aparecimento explícito da temática da competência, em finais da década de 1970 e 

início da década de 1980, associada à gestão operacional de desempenho, num 

contexto de crise económica e de crescente grau de incerteza e instabilidade. Às 

mudanças societárias e políticas associam-se questões de estratégia e desempenho 

das empresas (objetivos económicos), numa situação em que a busca por uma alta 

qualidade de produtos e pela personalização da relação com o cliente gera uma 

maior complexidade no trabalho, que resulta na descentralização das capacidades de 

arbitragem do desempenho, delegando-se assim o poder de decisão às equipes de 

base. Aí, ser competente é “assumir uma responsabilidade local, em dada situação; 

saber tomar a decisão certa num prazo curto, ante um evento que é, ele mesmo, uma 

expressão condensada da incerteza” (ZARIFIAN, 2003: 60). 

iii. Distorção do significado de “ser competente”, na primeira metade da década de 

1990, período da racionalidade. Segundo o autor, a prioridade na redução de custos 

e efectivos e no aumento da rentabilidade apagam os objetivos sociais da 

qualificação profissional, num contexto em que a organização por processos é 

substituída pela reengenharia (reengineering) e pela mutualidade de experiências 

(benchmarking). E, no plano macro-político pela desregulamentação dos mercados. 

Nesse ambiente, a “iniciativa” é forçada e direccionada ao enfrentamento da falta de 

efectivos, num ambiente em que muitas vezes não é assumida de forma positiva pelo 

sujeito, gerando-se um clima generalizado de desconfiança. Nesse período, a 

temática da competência limita-se aos dispositivos de gestão prévia (objetivos 

económicos). Apesar da distorção, Zarifian (2003) acredita que o modelo da 

competência nunca deixou de existir: “[...] o modelo da competência não está morto. 

Está sendo ocultado” (ZARIFIAN, 2003: 71). 

iv. O tema da competência ganha uma nova dimensão e se estabelece como um “novo 

modelo” em finais da década de 1990, período de retomada económica. Nessa fase, 
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o “modelo da competência” apresenta-se como portador de valor de referência ao 

nível social, acreditando-se que o desenvolvimento e a mobilização da competência, 

concebida agora de modo diferenciado, fazem diferença no seio da competição 

global. 

Vários autores (ZARIFIAN, 2003; LE BORTEF, 2003; FLEURY e FLEURY, 

2010; DUTRA 2011a e 2011b), concordam que o “modelo da competência” 

desenvolve-se num contexto global dinâmico, em constantes transformações, no qual a 

instabilidade e a incerteza aumentam a cada dia e a complexidade crescente caracteriza 

as situações profissionais, marcadas pelo imprevisto, pelo factual e pela coexistência de 

lógicas de gestão diversificadas e por vezes contraditórias, e pela extrema 

competitividade.  

Essa situação exige das pessoas maior capacidade de adaptação e iniciativa, e 

maior capacidade e disponibilidade para aprender constantemente, de modo a 

produzirem respostas originais e criativas aos problemas e situações sempre 

diversificados no mundo do trabalho e na sociedade. Segundo Zarifian, 

Competência é a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade do 

indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações 

profissionais (ZARIFIAN, 2003: 139). 

Essa definição limita o conceito de competência ao contexto profissional, e a sua 

abrangência social apenas se dá por extensão dos efeitos da acção nas situações 

profissionais. 

Os defensores do “modelo da competência” referem que qualificar é um acto 

social, num contexto profissional em que o sujeito é ao mesmo tempo um actor social 

único, envolvido em redes complexas de interdependência e intersubjectividades, 

orientadas para a produção de serviços cujos efeitos provoquem transformações nos 

seus beneficiários (ZARIFIAN, 2003; LE BORTEF, 2003; FLEURY e FLEURY, 2010; 

DUTRA 2011a e 2011b). 

Essa concepção de qualificação parece ser promissora para o desenvolvimento 

profissional numa perspectiva em que se reconhece que a acção do sujeito competente 

não se limita às situações do trabalho. Porém, tomada no contexto da competição global 

e da busca de superação da crise económica, há uma redução do campo de actuação do 

profissional competente para o contexto da produção e do mercado. 

Segundo esses autores, na economia do serviço, o profissional competente 

possui uma identidade profissional que ultrapassa os limites do emprego que ocupa ou 
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da profissão que exerce. É uma identidade social de um sujeito dotado de inteligência 

prática, que participa na resolução de problemas rotineiros e inusitados, agindo de 

modo criativo e responsável perante o inesperado e o habitual, numa acção reflexiva, 

baseada na ética e nas regras deontológicas.  

Segundo Zarifian (2003) e Le Boterf (2003), a inteligência prática constitui-se 

no principal suporte da competência, no qual intervêm factores como:  

₋ Conhecimento social; 

₋ Compreensão das situações e mobilização de conhecimentos para um agir com 

responsabilidade; 

₋ Cultura de trabalho e responsabilidade diante dos actos de produção e da sociedade; 

₋ Fazer ético; 

₋ Capacidade de intervir em processos diversificados e ser eficiente em 

interoperações; 

₋ Capacidade de estabelecer interdependência entre o conhecimento social e a 

inteligência prática, e activá-los na acção. 

O conhecimento social que suporta a competência profissional resulta de uma 

longa construção que acompanha a trajectória histórica da vida do indivíduo, incluindo 

a educação, seja ela formal, não formal ou informal, geral ou profissional. O 

conhecimento social vai se desenvolvendo, rectificando e enriquecendo pela 

apropriação, questionamento e renovação. 

A compreensão das situações e mobilização de conhecimentos para um agir 

com responsabilidade possibilita a produção de serviços que provoquem transformações 

na vida dos seus beneficiários (incluindo o próprio sujeito da acção), tomando as 

decisões certas e em tempo útil, e agindo com autonomia e iniciativa em situações de 

trabalho que muitas vezes são uma expressão condensada da incerteza que caracteriza a 

sociedade. 

A cultura de trabalho e responsabilidade diante dos actos de produção e da 

sociedade (pares no processo produtivo e clientes beneficiários dos serviços prestados) 

contribui para o gosto do trabalho bem feito, belo e acabado. O profissional competente 

possui uma compreensão integral do processo produtivo, reconhecendo a existência de 

várias formas de fazer o que faz e escolhendo dentre elas aquela que vai aplicar numa 

dada situação, sendo capaz de explicar porque faz de uma forma e não da outra. 

O fazer ético obriga à mobilização, para e na acção, dos valores éticos e dos 

valores deontológicos necessários à tomada de decisão para e sobre a acção, 
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reconhecendo que o fazer profissional orientado para a transformação das condições de 

vida dos beneficiários constitui-se num exercício de poder e autoridade, mas, ao mesmo 

tempo, no direito que os outros (pares profissionais e beneficiários) têm de se 

pronunciar sobre a validade desse exercício. 

A capacidade de intervir em processos diversificados e ser eficiente em 

interoperações permite ao profissional compartilhar os desafios e assumir áreas de 

responsabilidade, mobilizando redes de actores, na e pela acção, conduzindo com 

autonomia e criatividade as suas atividades profissionais (agir no seu espaço de acção) e 

participando na gestão de situações complexas de interdependências e de relações 

intersubjectivas. 

A capacidade de estabelecer interdependência entre o conhecimento social e a 

inteligência prática e activá-los na acção faz do profissional competente alguém que se 

desenvolve e se aperfeiçoa permanentemente, aplicando os conhecimentos na acção e 

aprendendo com a própria actividade, a partir da conceptualização da experiência, da 

abstracção e da confrontação com os conhecimentos já formalizados. 

Zarifian (2003) e Le Boterf (2003) concordam que os efeitos da acção de um 

profissional competente, dotado de “inteligência prática”, impactam positivamente na 

vida das pessoas (incluindo a vida do próprio actor), dentro e fora da organização, não 

somente pelo resultado material ou imaterial, mas acima de tudo, pela forma como esse 

resultado é produzido. Zarifian chama os efeitos da acção do profissional competente 

“transformação das condições de vida”, enquanto que autores como Dutra (2011a e 

2011b) e Fleury e Fleury (2010), chamam “agregação de valor”.  

Embora os autores em discussão reconheçam que a competência ultrapassa a 

concepção do profissionalismo técnico, e que o profissional competente “transforma as 

condições da vida dentro e fora da organização”, o conceito de competência que nos 

apresentam está fundamentalmente ligado à óptica do mercado, uma vez que essa 

“transformação” se dá em consequência da actuação do profissional no contexto da 

organização. O profissional competente deve produzir resultados que impactem na vida 

dos clientes, atendendo à demanda do mercado cada vez mais competitivo. 

Nesse contexto, a formação orientada para o desenvolvimento profissional 

constitui-se numa estratégia fundamental tanto para a pessoa como para a organização 

que deseja produzir serviços de qualidade, promovendo actividades cada vez mais 

intensivas em inteligência prática. 
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O conceito de competência profissional associado ao “modelo da competência” 

em discussão parece coincidir com o que Rios (2011) chama “saber fazer bem como 

sinónimo de competência”. Porém, prestando atenção ao significado que essa autora 

atribui ao termo “bem”, nota-se que o conceito de “competência” que ela propõe supera 

o dos outros autores: 

“Afirmo que o saber fazer bem tem uma dimensão técnica, a do saber e do 

saber fazer, isto é, do domínio dos conteúdos de que o sujeito necessita para 

desempenhar o seu papel, aquilo que se requer dele socialmente, articulado 

com o domínio das técnicas, das estratégias que permitam que ele, digamos, 

“dê conta do seu recado”, em seu trabalho. Mas é preciso saber bem, saber 

fazer bem, e o que me parece nuclear nesta expressão é esse pequeno termo – 

“bem” – porque ele indicará tanto a dimensão técnica [...] quanto a dimensão 

política [...] isto é, vou ao encontro daquilo que é desejável, que está 

estabelecido valorativamente com relação à minha atuação” (RIOS, 2011: 

59). 

Para essa autora, o profissional competente assume uma atitude crítica no 

trabalho e além de atender às demandas do mercado questiona o seu papel e é criativo, 

intervindo com responsabilidade para provocar as mudanças necessárias no campo do 

trabalho e na sociedade. Para Rios (2011) o termo “bem” na definição da competência 

vincula as dimensões técnica, estética
73

 e política,
 
mediadas pela dimensão ética, e 

explica cada uma destas dimensões da seguinte forma: 

“– a dimensão técnica que diz respeito ao domínio dos saberes (conteúdos e 

técnicas) necessários para a intervenção em cada área específica de trabalho 

e à habilidade de construí-los e reconstruí-los; 

 – a dimensão estética, que diz respeito à presença da sensibilidade dos 

indivíduos na percepção das relações intersubjetivas que se dão em seu 

trabalho, da perspectiva de efetividade, no sentido de se deixar afetar pelo 

trabalho e estar atento às manifestações dos outros com quem convive; 

– a dimensão política, que diz respeito à consciência e à definição da 

participação na construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e 

deveres; 

– a dimensão ética, que diz respeito à orientação da ação fundada nos 

princípios do respeito, da solidariedade e da justiça, na direção da realização 

de um bem coletivo” (RIOS, 2011: 91-92). 

                                                             
73 “Um bom trabalho é também um trabalho bonito” (RIOS, 2011: 65). 
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A qualificação profissional baseada no conceito de “competência” que vincule 

as dimensões propostas por essa autora obriga a uma transição da formação profissional 

restrita ao treinamento operacional que considere que qualificação é o que o indivíduo 

vende ao empregador ou a perfeição num dado ofício ou num posto de trabalho, para 

uma educação profissional diferenciada, centrada na autonomia, na emancipação e na 

responsabilidade em relação ao objeto da aprendizagem e ao saber, que articule o saber 

fazer bem com o saber bem por que se faz de uma forma e não da outra.  

No contexto da formação que promova uma cultura de trabalho sustentada por 

uma matriz multidimensional (dimensões ética, técnica, estética e política), o 

profissional competente desenvolve a compreensão integral do processo produtivo e das 

necessidades de desenvolvimento social e profissional como base para a sua 

participação no processo produtivo e na transformação social, promovendo os valores 

universais de igualdade de direitos, justiça social, solidariedade e ética. 

A formação profissional orientada para a educação de profissionais competentes 

deve ser pensada tomando em consideração que a competência não é estática, vai se 

construindo e envolve factores individuais, históricos, sociais, culturais, situacionais e 

processuais. A educação deve promover a articulação das dimensões relativas ao 

técnico-profissional com as dimensões relativas ao sócio-político, reconhecendo que, 

como alerta Sacristán (2011): 

“O saber fazer [bem] em uma profissão não possui uma única forma de se 

manifestar e, em sua concretização, tem um papel importante o como se 

concebem as formas de interação entre os conhecimentos e as demandas da 

profissão (Schön, 1983). Em segundo lugar, existem maneiras distintas de se 

enfocar a prática e de se entender o conhecimento no qual se pretende que 

esta se apoie” (SACRISTÁN, 2011: 29). 

 

2.2.2. “Educar por competências”, uma questão polémica 

A questão da “educação por competências” tem gerado muito debate, sobretudo 

quando se assume que ela representa a emergência de um “novo modelo educacional”. 

Tais discussões mostram que todos concordam sobre a necessidade de formar cidadãos 

competentes e que a escola deve educar com competência. O que está em causa é a 

concepção sobre educação subjacente nos diferentes significados que a palavra 

competência adquire nos debates e na formulação de directrizes educacionais (RIOS, 

2002 e 2010 b).  
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As discussões evidenciam a diversidade de concepções sobre educação, 

subjacentes no carácter polissémico da palavra “competência”, como ilustra Sacristán 

(2011): 

“A que mundo nos leva essa forma de educar por competências? Para uns 

nos conduz a uma sociedade de indivíduos eficientes na grande engrenagem 

do sistema produtivo, a qual requer uma adaptação às exigências da 

competitividade das economias em um mercado global. Outros consideram 

que é um movimento que enfoca a educação como um adestramento, um 

planejamento em que a competência resume o leque das amplas funções e os 

grandes objetivos individuais ou coletivos, intelectuais, afetivos... da 

educação. Para outros, estamos diante da oportunidade de reestruturar os 

sistemas educacionais por dentro, superando o ensino baseado em conteúdos 

antigos pouco funcionais, obtendo, assim, uma sociedade não apenas 

eficiente, mas também justa, democrática e inclusiva” (SACRISTÁN, 2011: 

8). 

Segundo esse autor, a polémica em relação à “educação por competências” 

agudiza-se quando essa é apresentada como “guia universal” para o desenho de políticas 

educacionais, para o desenvolvimento curricular e para a comparação dos sistemas 

educacionais, surgindo assim como “uma espécie de narrativa de emergência para salvar 

a insuficiente e inadequada resposta dos sistemas escolares às necessidades de 

desenvolvimento econômico, para controlar a eficiência dos cada vez mais custosos 

sistemas, objetos de um fracasso escolar persistente” (SACRISTÁN, 2011: 14). 

É esse conceito de “educar por competências”, tecnicista e aliado aos objetivos 

economicistas da educação, que Sacristán (2011) critica, produzindo as dez teses sobre 

a aparente utilidade das competências em educação, que a seguir se resumem: 

Tese 1 – A linguagem não é inocente. Argumentando essa tese, o autor mostra 

que ao pretender-se um conceito universal de competência no campo da educação, 

ignora-se que “a primeira condição da educação democrática é a de reconhecer que 

pode ser entendida por meio de diferentes discursos, com validade desigual entre eles 

mesmo com pesos distintos” (SACRISTÁN, 2011: 16).  Nesse sentido, a “educação por 

competências” como guia universal surge como imposição das organizações que detêm 

o poder, ignorando a bagagem cultural resultante de uma construção social, histórica e 

cultural que sustenta a educação. 

Tese 2 – Tudo o que sabemos tem uma origem. O conceito de “educação por 

competências” em discussão tem a sua origem em “prestigiosas instituições ou foros 
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internacionais” como, por exemplo, a UNESCO e a OCDE que divulgam visões de 

diagnósticos globalizados e promovem “medidas universais” para a melhoria dos 

sistemas educativos, ignorando os limites das abordagens globais para a compreensão e 

solução dos reais problemas que os sistemas educativos enfrentam localmente. Dado 

que esses organismos são os “patrocinadores” dos diagnósticos e da implementação das 

recomendações nos diversos países, então os conceitos por eles estabelecidos, como o 

de “educar por competências”, por exemplo, são assumidos pelos governos no sentido 

de “linguagem politicamente correta e impostos às instituições de ensino dos países” 

(SACRISTÁN, 2011: 17). 

Tese 3 – Da avaliação de resultados tangíveis de um processo, não podemos 

determinar o caminho para a sua produção em educação. O fundamento dessa tese é a 

crítica ao facto de o conceito de “educação por competências” em discussão ser 

assumido como um critério para o estabelecimento de “indicadores universais” de 

qualidade de educação, mensuráveis através de provas de aferição do desempenho dos 

alunos, cujos resultados são comparados sem se tomar em consideração a realidade 

histórica, social e cultural do local onde a aprendizagem se realiza. A esse propósito, o 

autor argumenta: “As competências não podem ser entendidas como algo que se tem ou 

não se tem, não representam estados ou metas alcançadas, mas estados em processos de 

evolução” (SACRISTÁN, 2011: 28). 

Tese 4 – O percurso europeu rumo à implantação da linguagem sobre as 

competências tem sua história particular. Surge relacionado aos programas europeus de 

educação e formação, com uma dupla importância e papel: “Por um lado, desenvolver o 

processo de convergência dos países da UE. Por outro lado, coloca a educação da UE a 

serviço da competência (agora no sentido de competir) com as economias mais 

potentes: Estados Unidos e Japão” (SACRISTÁN, 2011: 29). Para responder à 

necessidade da “convergência” da formação, adopta-se a “educação por competências”, 

deixando de lado os conteúdos, como forma de evitar a intromissão na cultura de cada 

país. Assim, produzem-se coincidências através da uniformização das “competências”, 

tomadas como destrezas desejadas para a competitividade na economia baseada no 

conhecimento.  

Tese 5 – Competência não é mais um conceito preciso, o que dificulta – para 

início de conversa – a comunicação. Abandonando o adjectivo competente
74

 para se 

                                                             
74 “O termo tinha uma significação compartilhada por todos, sem dúvida complexa, na medida em que 

fazia parte do vocabulário usual, que por sua raiz latina denotava disputa, contenda, luta, rivalidade, por 
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impor o substantivo competências, com explicações difusas, como algo novo, 

dominante e até exclusivo para significar “qualidades humanas que interessam aos 

mercados”, omite-se o questionamento sobre se pela educação “nos tornamos mais 

conscientes, responsáveis, justos, inventivos, expressivos, prudentes, solidários, 

respeitosos, colaboradores, amáveis, sãos, cultos, humanistas, avessos às desigualdades, 

intelectualmente formados ou sábios. Em resumo, essa nova linguagem ajuda e 

compromete o educando na construção de um novo conhecimento do mundo e em sua 

transformação?” (SACRISTÁN, 2011: 36). 

Tese 6 – Se não há consenso sobre o que são competências, é impossível que 

haja sobre quantas e quais são. Não se pode delimitar, com o detalhe que se pretende 

na concepção de “educação por competências” em análise, “competências básicas 

universais”, nem como direito, nem como referência pedagógica, num contexto em que 

existem diferenças de visão sobre educação, concepções epistemológicas diversas e 

valores diversificados. 

Tese 7 – Atualmente precisamos da competência geradora das próprias 

competências. O argumento dessa tese constitui uma crítica à tentativa de definir 

“competências básicas universais”, com uma formulação que mostra a pretensão de 

delimitar objetivos educacionais precisos e dirigir o processo para a sua consecução, 

num procedimento tecnicista que lembra a pedagogia por objectivos. Sacristán (2011) 

explica que não se opõe à definição de objectivos:  

“Sem dúvida, é saudável que na educação, na política e em qualquer ação 

humana – especialmente naquelas que incidem sobre seres humanos – nos 

preocupemos pelo que queremos obter e é saudável também que tenhamos 

um interesse em ir mais além do que refletir esse nosso desejo em uma 

declaração genérica [...] esclarecer as metas é uma atitude racional e 

necessária para dar sentido às ações e também o é a partir do ponto de vista 

racional e ético” (SACRISTÁN, 2011: 43). 

Tese 8 – A utilidade de uma proposta não se garante por proceder de 

organismos governamentais, intergovernamentais ou internacionais. O argumento 

dessa tese é uma crítica à forma como a “moda” da “educação por competências” foi 

imposta, e questiona sobre a legitimidade dos organismos governamentais e 

                                                                                                                                                                                   
um lado, enquanto, por outro, alude a capacidades humanas: incumbência, poder, uma atividade própria 

de alguém. Uma terceira acepção do termo, dada pelo dicionário da RAE, é a de ter perícia, aptidão para 

fazer algo ou para intervir em um assunto; quer dizer ser competente. Possuir competências para algo 

torna os sujeitos competentes” (SACRISTÁN, 2011: 35). 
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internacionais para fazer mudanças nas políticas educacionais e nos currículos escolares 

sem a participação dos professores, pais e outros actores sociais, nos seguintes termos: 

“Não é irrelevante nos questionarmos quem tem autoridade legítima de delimitar as 

competências, a autoridade de mudá-las, de substituí-las, de aumenta-las... ou seja, 

quem tem a competência científica, moral e política sobre as competências” 

(SACRISTÁN, 2011: 50). 

Tese 9 – Ás vezes criam-se problemas técnicos artificiais que ocultam os reais. 

Com essa tese, Sacristán (2011) mostra que os critérios de convergência adoptados na 

perspectiva da “educação por competências” não resolvem os reais problemas que 

dificultam a construção de uma “sociedade integrada”, nem acrescenta valor às 

experiências e práticas educacionais anteriores no sentido de aperfeiçoá-las e, através da 

educação, transformar a sociedade e a humanidade. 

Tese 10 – As fontes do bom saber e do bom fazer não secaram e não deveríamos 

renegá-las, escolhendo outras verdades em que acreditar. Como argumento para essa 

tese, Sacristán (2011) retoma a discussão que ele próprio fez na obra A educação que 

ainda é possível, para mostrar que, na Europa, os princípios e recomendações para que a 

educação contribua para formar indivíduos cada vez melhores devem ser construídos 

com base na tradição cultural e educacional europeia. 

Como se pode ver em cada uma das teses, o que está em discussão não é a ideia 

de que a sociedade precisa de pessoas competentes, aptas para viver em harmonia numa 

sociedade justa, sendo capazes de aperfeiçoar o conhecimento (cultura universal e 

cultura local), aplicando-o para a transformação da sociedade e da humanidade.  

O que o autor critica é a imposição de uma ideologia construída numa base 

tecnicista, que coloca a educação ao serviço do mercado. Os governos e organismos 

internacionais definem um conjunto de “competências universais”, as consideradas 

básicas, assim como os critérios e mecanismos de sua prossecução e mensuração, 

também considerados “universais”, sem a participação daqueles actores que lidam com 

os processos pedagógicos, como é o caso dos professores, alunos, pais. Portanto, a 

“educação por competências” aqui criticada não resulta da análise do percurso histórico 

e dos problemas reais da educação em contextos localizados, nem faz uso da tradição 

cultural e da tradição educacional que a sociedade construiu no seu percurso histórico. 

Esse posicionamento crítico de Sacristán (2011) em relação à “educação por 

competências” é corroborado por outros autores como Rios (2002 e 2010 b), Gómez 

(2011), Santomé (2011), Rodriguez (2011), Méndez (2011) e Chizzotti e Casali (2012).  
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Gómez (2011) critica as listas intermináveis de “competências” apresentadas nos 

currículos escolares, apelidando-as de “condutivistas” e “continuação ou 

desenvolvimento da pedagogia por objetivos”. O seu argumento centra-se na ideia de 

que três características das competências como habilidades colocam em questionamento 

a potencialidade científica e a capacidade educacional da “educação por competências”:  

 “Em primeiro lugar, a necessidade de fragmentar os comportamentos e 

as condutas complexas em tarefas ou atividades discretas, 

microcompetências, que podem ser aprendidas, treinadas e reproduzidas 

de maneira simples, independentemente de quantas vezes sejam 

requeridas. 

 Em segundo lugar, uma concepção mecanicista e linear das relações 

entre microcompetências, entre estímulos e respostas ou entre 

acontecimentos e comportamentos. Desse modo, independentemente das 

situações, dos problemas, dos contextos ou das pessoas, uma 

microconduta pode ser reproduzida com facilidade já que é independente 

do contexto e das situações e sempre se comporta de maneira previsível. 

 Em terceiro lugar, a crença na possibilidade e necessidade de somar e 

justapor as microcondutas ou competências para a formação de 

comportamentos mais complexos” (GÓMEZ, 2011: 83). 

O que está em causa não é a necessidade de formar pessoas competentes nem de 

educar com competência. É a forma como a “educação por competências” é imposta, 

assim como o condutivismo e a redução do sentido de “competência” em habilidades 

necessárias para o trabalho, numa economia de mercado, na qual a competência é um 

produto que o profissional vende ao seu empregador para a satisfação dos clientes. 

Gómez analisa o conceito de “competência” apresentado pela OCDE no 

documento DeSeCo
75

, relacionando-o com o conceito de conhecimento prático 

introduzido por Schön nos anos 1980, para mostrar que o mesmo não tem a orientação 

condutivista que os defensores da “educação por competências” imprimiram nas suas 

propostas de políticas educacionais e curriculares. 

“O conhecimento prático, próprio dos profissionais reflexivos, implicava 

conhecimento na ação. Esse conceito funde suas raízes na categoria de 

“sabedoria prática”, apresentada por Aristóteles em sua Ética, integrando ao 

                                                             
75

 “DeSeCo define competência como “a capacidade de responder a demandas complexas e realizar 

tarefas diversas de forma adequada. Supõe uma combinação de habilidades práticas, conhecimento, 

motivação, valores, atitudes, emoções e outros componentes sociais e de comportamento que são 

mobilizados conjuntamente para obter uma ação eficaz”” (GÓMEZ, 2011: 84). 
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mesmo tempo uma virtude, uma habilidade prática interpessoal e uma forma 

de entendimento: a habilidade de deliberar sobre o que conduz à felicidade 

ou à boa vida. Desse modo, bem distante da orientação condutivista, o 

conceito de competência aqui proposto contempla a complexidade da 

estrutura interna da competência: o conjunto de atributos mentais que 

sustentam a capacidade e vontade de ação dos sujeitos humanos nas 

diferentes situações e contextos, com uma forte orientação ética. É, em 

definitivo, o conhecimento ou sabedoria prática, carregada de intuição, 

conhecimento explícito e tácito, habilidades, intenções e emoções, que o ser 

humano utiliza em sua vida profissional, social ou pessoal para atender os 

complexos problemas da vida cotidiana” (GÓMEZ, 2011:84). 

Essa discussão mostra que a polémica que envolve o conceito de “competência” 

não invalida a possibilidade de sua aplicação na formação profissional. Porém, o 

“modelo da competência” defendido por alguns autores, como Zarifian (2003), Le 

Bortef (2003), Fleury e Fleury (2010) e Dutra (2011a e 2011b), precisa de ser ampliado 

para associar às dimensões técnica e ética a dimensão sócio-política da competência. 

Segundo Rios (2002), competência não é um modelo. 

“Há algo que se exige de qualquer profissional, não importa a área de sua 

atuação e que caracteriza a sua competência – o domínio de conhecimentos, 

a articulação desses conhecimentos com a realidade e os sujeitos com quem 

vai atuar, o compromisso com a realização do bem comum” (RIOS, 2002: 

170). 

A função da escola, no contexto da formação profissional, é formar cidadãos e 

profissionais competentes, sem esquecer que o profissional competente é aquele que 

sabe bem e sabe fazer bem (Rios, 2011). A nosso ver, pode-se acrescentar que o 

profissional competente sabe viver bem e vive bem numa sociedade democrática, na 

qual a liberdade intelectual e a liberdade política são a chave para o exercício da 

cidadania. 

Para prevenir o risco da confusão entre formação de profissionais competentes e 

“adestramento” profissional, é importante que as políticas educacionais e o currículo de 

formação profissional atentem às características fundamentais que formam o conceito 

de competência e promovam o princípio de que a formação profissional deve promover 

o conhecimento construído com base na tradição científica, cultural, social e 

profissional, num ambiente em que os sujeitos da aprendizagem sejam também actores 
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que aperfeiçoam o conhecimento e, através dele, contribuem para a transformação da 

sociedade e da humanidade. 

 

2.2.3. “Modelo da competência” e currículo de formação profissional em 

administração pública 

Partindo do princípio de que a noção de competência é uma construção social e, 

por isso, alvo de disputas políticas, Deluiz (2001) discute as implicações do “modelo da 

competência” para o currículo mostrando que existem várias matrizes teórico-

conceptuais sobre as quais o conceito de competência se pode assentar e que as opções 

curriculares são feitas de acordo com o credo teórico assumido (DELUIZ, 2001: 6). 

A autora refere que tais matrizes teórico-conceptuais são fundamentadas em 

modelos epistemológicos e podem ser identificadas como condutivista ou behaviorista, 

funcionalista, construtivista e crítico-emancipatória.  

No quadro 5, resumimos as principais características de cada uma dessas 

matrizes como forma de buscar a compreensão sobre qual delas seria mais promissora 

para a formação profissional em administração pública, considerando os conceitos de 

“competência” definidos pelos autores já referenciados.  

 

Quadro 5- Resumo dos fundamentos teórico-conceptuais que podem sustentar a formação para 

o desenvolvimento da “competência” 

Matriz 

teórico-

conceptual 

Fundamento 

metodológico 

Base para a 

definição do 

currículo 

Finalidade da 

formação 
Crítica 

Ponto de 

vista da 

crítica 

Condutivista 

ou 

behaviorista 

Pedagogia por 

objetivos 

Condutas e 

práticas 

observáveis 

Desempenho 

efectivo na 

realização de 

tarefas do 

posto de 

trabalho 

 

Formação 

estritamente 

ligada à 

óptica de 

mercado 

Matriz 

crítico-

emancipatória 

Funcionalista 
Teoria dos 

sistemas 

-  Funções e 

tarefas 
especificadas nas 

normas  

-  Função implica 

uma área ampla 

de 

responsabilidade 

 

Produção de 
resultados que 

impactem na 

relação da 

organização 

com o seu 

entorno 

Formação 

estritamente 

ligada à 

óptica de 

mercado 

Matriz 

crítico-

emancipatória 

Construtivista 
Pesquisa/acção 

Reflexão/acção 

- Investigação 

participante 

-  Mercado, 

objetivos e 

potencialidades 
do trabalhador 

- Construção 

de 

competências 

colectivas para 

a produção dos 
resultados  

desejados 

Minimiza a 

dimensão 

sócio-política 

da 
competência 

Matriz 

crítico-

emancipatória 



130 
 

-  Promoção da 

autonomia na 

realização das 

tarefas 

profissionais 

Crítico-

emancipatória 

Pensamento 

crítico-

dialéctico 

Multidimensional 

atendendo a 

parâmetros 

cognitivos, sócio-

culturais, 

políticos, 

históricos e 
técnicos 

- Promoção da 

autonomia e 

emancipação 

no trabalho e 

na vida social 

- garantir a 

compreensão e 

a 
transformação 

do mundo 

Insuficiente 

para 

responder às 

demandas 

produtivistas 

do mercado 

Mercado 

Fonte: Autora – Quadro construído na base de informação extraída de Deluiz, 2001. 

 

Na discussão do conteúdo do quadro, relacionamos cada uma das matrizes 

teórico-conceptuais que sustentam as diferentes concepções de currículo com as 

abordagens para a excelência da formação em administração pública apresentadas por 

Rosenbaum (2007) e que foram objecto de discussão neste trabalho no item 2.1.2, 

nomeadamente, “avaliação de desempenho”, “acreditação das instituições de formação 

e capacitação em administração pública”, “foco nas competências”, “construção de uma 

comunidade de excelência” e “necessidade de educação e não apenas de instrução”. 

A formação profissional baseada no “modelo de competência” assente numa 

matriz condutivista ou behaviorista tem como fundamento a pedagogia por objetivos, 

definindo o currículo na base de condutas e práticas observáveis, necessárias para o 

desempenho efectivo na realização de tarefas do posto de trabalho. Nessa matriz 

integra-se o currículo de formação profissional em administração pública concebido na 

perspectiva da abordagem da “avaliação de desempenho” (ROSENBAUM, 2007). 

A crítica que se faz à formação profissional baseada nesse modelo tem a ver com 

o facto de a mesma ser concebida para o adestramento dos trabalhadores, na óptica de 

mercado (cfr. GÓMEZ, 2011). 

Para a formação profissional assente numa matriz funcionalista recorre-se à 

teoria dos sistemas para sustentar a opção metodológica e o currículo é definido 

tomando em consideração as funções e tarefas especificadas nas normas da organização, 

atendendo que o exercício de uma função passa por assumir responsabilidade numa área 

ampla dentro do sistema organizacional e no seu entorno. Nessa abordagem, a 

finalidade da formação é a produção de resultados que impactem na relação da 

organização com o seu entorno, o mercado cada vez mais competitivo. 
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A abordagem da “acreditação das instituições de formação e capacitação em 

administração pública” (ROSENBAUM, 2007) assenta na concepção de currículo 

sustentada pela matriz funcionalista. 

A crítica que se faz à formação profissional baseada no “modelo da 

competência” sustentado pela matriz funcionalista é similar à que se faz à matriz 

behaviorista, contando que, nesse caso, a organização é vista como um sistema cuja 

complexidade aumenta com a dinâmica e imprevisibilidade do mercado causada pela 

crescente competitividade. 

A formação profissional sustentada pelo “modelo de competência” assente na 

matriz construtivista assume como fundamento metodológico a pesquisa/acção e a 

reflexão/acção e a base para a definição do currículo é o mercado, os objetivos 

organizacionais e as potencialidades do trabalhador cuja compreensão é construída a 

partir da investigação-acção.  

Nesse caso, constitui finalidade da formação o desenvolvimento da competência 

colectiva para a produção dos resultados desejados e a promoção da autonomia na 

realização das tarefas profissionais funciona como uma estratégia fundamental para o 

aumento da produtividade e da qualidade dos serviços, num ambiente em que o mercado 

se torna cada vez mais competitivo e a sociedade (os clientes) cada vez mais exigente. 

 A abordagem de “foco nas competências” para a formação profissional em 

administração pública (ROSENBAUM, 2007) sustenta um currículo de formação 

profissional que se enquadra na matriz construtivista. 

A formação profissional baseada na matriz construtivista é alvo de críticas, pois, 

embora não limite a finalidade da formação ao mercado, combinando os objetivos da 

organização com as potencialidades do trabalhador como forma de promover a 

(re)construção de “competências” colectivas, valorizando a combinação das dimensões 

cognitiva, técnica e social, minimiza a dimensão sócio-política da competência (cfr. 

SACRISTÁN, 2011; CHIZZOTTI e CASALI, 2012). 

Quanto à formação profissional baseada na matriz crítico-emancipatória, o seu 

fundamento metodológico é o pensamento crítico-dialéctico e toma como base, para a 

definição do currículo, o carácter multidimensional da competência, cujo 

desenvolvimento deve tomar em consideração parâmetros éticos, cognitivos, sócio-

culturais, políticos, históricos e técnicos. 

A formação profissional assente na matriz crítico-emancipatória é orientada para 

a promoção da autonomia e emancipação no trabalho e na vida social. A finalidade da 
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formação é garantir a compreensão e a transformação do mundo do trabalho e da 

cidadania, desenvolvendo “competências humanas contextualizadas, historicamente 

definidas, e individual e colectivamente construídas” (DELUIZ, 2001: 9). 

A assunção da formação profissional baseada na matriz crítico-emancipatória 

faz lembrar o que diz Perrenoud falando sobre escola e cidadania: 

“O desafio da escola obrigatória são as competências que fazem de nós não 

apenas trabalhadores, independentes ou associados, mas seres autônomos, 

cidadãos responsáveis, pessoas que têm uma vida privada, familiar, 

espiritual, sexual, associativa, de lazer, de engajamento em diversos projetos 

e em diversas causas” (PERRENOUD, 2005: 71). 

As abordagens da “construção de uma comunidade de excelência” e 

“necessidade de educação e não apenas instrução” na formação profissional em 

administração pública (ROSENBAUM, 2007) enquadram-se na matriz crítico-

emancipatória. 

Alguns autores referidos na discussão do conceito de “competência” indicam 

que a formação profissional constitui-se numa estratégia fundamental tanto para a 

pessoa como para a organização que deseja produzir serviços de qualidade, promovendo 

actividades cada vez mais intensivas em inteligência prática, fator fundamental da 

produção numa economia de serviços (ZARIFIAN, 2003; LE BORTEF, 2003; 

FLEURY e FLEURY, 2010; DUTRA 2011a e 2011b). 

Cordão (2003) estabelece uma relação entre o “modelo da competência” e a 

formação profissional no Brasil, indicando que a abordagem de Zarifian (2003) ajuda os 

leitores brasileiros na percepção das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Profissional de Nível Tecnológico. O autor aponta para a concordância entre o “modelo 

da competência” e as directrizes curriculares, e sublinha que “a função central dessa 

nova educação profissional é preparar as pessoas para o exercício da cidadania e para o 

trabalho, em condições de influenciar o mundo do trabalho e modificá-lo, de modo a 

desenvolver um trabalho profissional competente” (CORDÃO, 2003: 27). 

Embora se refira à “formação para o exercício da cidadania” como uma das 

funções centrais da educação profissional, em todo o seu texto, Cordão (2003) revela 

uma tendência para a redução dos temas da autonomia, tomada de iniciativa, 

responsabilidade, cooperação e rigor ao contexto do trabalho. Essa tendência é melhor 

demonstrada pela passagem seguinte com que fecha o seu texto, falando da necessidade 

de revisão curricular da educação técnica, à luz da directrizes curriculares: 



133 
 

“Espera-se que essas escolas preparem profissionais que tenham aprendido a 

aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, inovador, 

criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições científicas 

e tecnológicas das diferentes áreas do saber, isto é, que tenham desenvolvido 

a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, emoções, 

habilidades e conhecimentos necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. Em suma, que 

tenha desenvolvido competência profissional para a laborabilidade” 

(CORDÃO, 2003: 31-32). 

Consistente com a ideia de “competência profissional para a laborabilidade”, ao 

falar da formação profissional contínua, Zarifian (2003) diz: 

“E o que não se deve esquecer é que a formação contínua tem sentido apenas 

se as situações formativas são associadas às situações de trabalho, inclusive 

em relação ao “retorno” da formação, isto é, o uso dos conhecimentos 

adquiridos. Excesso de formação se traduz em um verdadeiro desperdício, à 

medida que suas conquistas não são valorizadas na organização concreta da 

atividade” (ZARIFIAN, 2003: 188). 

Esses dois autores ilustram a nossa percepção de que muitos defensores da 

aplicação do “modelo da competência” na educação profissional referem valorizar 

características da formação profissional promissora de uma educação para a vida 

profissional e para a participação social e cidadania. Porém, a sua proposta limita o 

campo de aplicação da competência desenvolvida nessa formação às situações de 

trabalho.  

Embora deslocada das matrizes behaviorista e funcionalista, essa abordagem da 

formação profissional tende para uma matriz construtivista, fortemente ligada à óptica 

do mercado. A dimensão social da sua abordagem assim como o exercício da cidadania 

limita-se ao contexto do “laborabilidade”, visando o aumento da produção e da 

produtividade como estratégia para o enfrentamento do mercado cada vez mais instável, 

competitivo e exigente. Na abordagem da formação profissional desses autores falta a 

dimensão sócio-política (DELUIZ, 2001; DOLZ e OLLAGNEIR, 2004; CHIZZOTTI e 

ALÍPIO, 2012). 

Dos autores referenciados na discussão do conceito de competência, Rios (2002, 

2010 a, 2010 b e 2011) nos parece mais alinhada com a formação profissional baseada 
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na matriz crítico-emancipatória. Recorde-se que essa autora considera a competência 

multidimensional, e a ética como dimensão mediadora de todas as outras. 

Ademais, encontramos na sua reflexão sobre educação e política a seguinte 

referência que melhor ilustra o nosso entendimento de que essa autora propõe uma 

educação para a profissionalização baseada na matriz crítico-emancipatória: 

“Penso que é melhor afirmar que a função da educação tem uma dimensão 

técnica e uma dimensão política, dialeticamente relacionadas. É na 

articulação do que é especificamente pedagógico com a totalidade do social 

que se realiza a dimensão política da educação” (RIOS, 2011: 53). 

A autora explica que a dimensão política da educação não se cumpre apenas pela 

elaboração do discurso sobre política, mas pela prática educativa que prepare os 

cidadãos para a vida política, compreendendo e transformando a sociedade em que se 

encontram inseridos.  

Zarifian (2003), Le Bortef (2003), Fleury e Fleury (2010) e Dutra (2011a e 

2011b) propõem os elementos que devem caracterizar a educação profissional, como 

sejam: compromisso com desenvolvimento de competências profissionais, foco na 

individualidade e na autonomia, formar um profissional competente, foco no aprender 

a aprender e aprender a pensar, foco na compreensão global do processo produtivo 

baseado na “inteligência prática”, foco na comunicação e na compreensão das 

intersubjectividades que envolvem o relacionamento interpessoal e as interoperações. 

Como referimos anteriormente, a abordagem de formação profissional assumida 

por esses autores é baseada na matriz construtivista, e o nosso credo teórico está 

alinhado com a matriz crítico-emancipatória. Porque acreditamos na possibilidade de 

transformação das concepções construtivistas para construir uma concepção crítico-

emancipatória, retomamos a descrição que os autores fazem das características da 

educação profissional, propondo a sua reformulação a partir da sua combinação com os 

princípios defendidos por Rios (2011) na definição de competência e na reflexão sobre a 

função da educação. 

Compromisso com a formação de profissionais competentes – A educação 

profissional deve contribuir para a formação de profissionais capazes de agir com 

iniciativa, criatividade e responsabilidade, reflectindo sobre a sua acção e a acção dos 

outros como estratégia de reforço da sua participação, tanto no mundo do trabalho em 

constante mutação como na sociedade em permanente desenvolvimento e transformação 

sócio-política.  
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Foco na alteridade e na autonomia como ponto de partida para a vida colectiva 

– A educação profissional deve promover a valorização do esforço de cada um dos 

sujeitos na compreensão e transformação do mundo do trabalho e da realidade social, 

contribuindo para a promoção da liberdade, da igualdade e da solidariedade como base 

para a justiça social e bem-estar. 

Tomamos a liberdade de substituir individualidade por alteridade, considerando 

que só se reconhece o valor do indivíduo assim como o valor da sua participação na 

vida colectiva, em termos técnico-profissionais e sócio-políticos, na interacção e na 

reciprocidade, activando e desenvolvendo as múltiplas dimensões das propriedades que 

caracterizam o cidadão e profissional competente. 

Formar profissionais competentes, capazes de enfrentar os desafios da 

“reapropriação” do valor do trabalho e da participação na vida social e política assim 

como na transformação das condições de vida, reforçando a participação democrática 

em ambiente de liberdade, igualdade de direitos, justiça social, solidariedade e ética. 

 Foco no aprender a aprender e no aprender a pensar, formando um 

profissional capaz de se situar no seu espaço de acção e agir consequentemente em 

situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, 

tanto no contexto do trabalho, como na sociedade. 

Foco na compreensão do processo produtivo e da realidade social, formando 

profissionais competentes que contribuem para a melhoria do trabalho e das relações 

sociais, transformando o mundo para uma vida humana cada vez mais justa.  

Foco na comunicação e na compreensão das intersubjectividades que envolvem 

o relacionamento interpessoal e as interoperações, formando profissionais capazes de 

se envolver em situações de comunicação no meio social e profissional, em interacções 

que envolvem compreensão recíproca e desenvolvimento mútuo. 

A abordagem da formação profissional baseada na matriz crítico-emancipatória 

é a mais adequada para a educação de servidores públicos, por um lado preparando-os 

para produzir resultados de curto prazo, a melhoria dos serviços públicos e, por outro, 

para resultados de longo prazo, que resultem da reflexão e da construção colectiva de 

projectos do Estado e da sociedade (NOGUEIRA, 2011). 

 

 

 

 



136 
 

2.3. Avaliação na formação profissional em administração pública 

Continuando a busca do referencial teórico para a compreensão do currículo de 

formação profissional em administração pública, dedicamos esta secção do nosso 

trabalho à compreensão do significado de avaliação educativa e sua relação com o 

processo de desenvolvimento do currículo de formação profissional em administração 

pública. 

Primeiro fazemos uma reflexão sobre a avaliação como processo permanente de 

busca das melhores possibilidades de realização da vida humana. De seguida, 

retomamos a discussão que fizemos sobre currículo e formação profissional superior em 

administração pública, para compreender as possibilidades que a avaliação oferece para 

a formação de servidores públicos competentes, como cidadãos e profissionais críticos. 

 

2.3.1. Avaliação e realização da vida humana 

Fazemos esta reflexão partindo do princípio de que, de um modo geral, a 

avaliação faz parte da vida humana:  

“[Avaliar é] saber situar, cotidianamente, numa certa ordem hierárquica, o 

valor de algo enquanto meio (mediação) para a realização da vida do(s) 

sujeito(s) em questão, no contexto de valores culturais e, no limite, dos 

valores universais” (CASALI, 2007: 10). 

Casali (2007) indica que toda a avaliação reconhece ou atribui valor a algo, 

significando que quem avalia faz julgamentos que, à partida, supõem uma determinada 

ordem hierárquica. Assim, sugere que, sobretudo no contexto da avaliação educacional, 

esse julgamento seja feito assumindo o sentido de “valor”, numa perspectiva 

“radicalmente ética” e “radicalmente epistemológica”, como tudo o que vale para a 

vida.  

“O valor ético por excelência é a vida [...] Só tem valor o que for meio para 

realizar a vida, e realizar a vida significa: recriá-la, reproduzí-la (mantê-la, 

cuidar dela), desenvolvê-la (DUSSEL, 1998) [...] Assim é igualmente quanto 

ao valor epistemológico. Em última instância, o que vale na epistemologia 

também é o vital: só existe a epistemologia, esse sistema crítico construído 

coletivamente para validar ou invalidar conhecimentos, porque ela é um 

dispositivo útil, que serve, ainda que indiretamente, à vida. Não por acaso o 

conceito chave da epistemologia chama-se validação! Uma validação é o 

resultado positivo de uma avaliação epistemológica. Nesse sentido, 

avaliação e crítica são sinônimos” (CASALI, 2007: 10 e 11). 
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Assumindo que “o que vale é a vida”, e a vida humana é social, histórica e 

culturamente construída, “os valores não são essências abstratas, imutáveis” (CASALI, 

2007: 11). Numa perspectiva crítica, toda a avaliação é um processo social, histórica e 

culturalmente contextualizado, que se refere a algo concreto e em constante movimento 

num conjunto hierarquizado de valores que o influencia, mas também influenciando um 

constante movimento de reordenamento da hierarquia de valores, nas esferas individual, 

colectiva e universal.  

 “Os valores históricos e culturais movem-se sobre um fundo de referência 

crítica sempre supostamente universal [...] a ordem hierárquica dos valores 

não poderá ser outra que aquela que distingue gradações das possibilidades 

de realizar mais e melhor e mais duradoiramente a vida de um número maior 

e mais diverso de pessoas maximamente necessitadas [...] há três distintos 

âmbitos de alcance dos valores, das validações, das avaliações. Há valores 

para um sujeito, há valores para uma cultura, há valores para a humanidade. 

O singular, o parcial, o universal. A avaliação é uma medida e uma 

referência de valor para um, ou dois, ou três desses âmbitos” (CASALI, 

2007: 11 e 12). 

Como julgamento crítico de valor, avaliar é definir e redefinir “o quê”, “o 

quanto vale”, “pode ou não pode”, “deve ou não deve” (CASALI, 2007: 13) para a 

realização plena da vida humana. No âmbito do currículo, a hierarquia de valores toma 

como referência as concepções política e cultural e as crenças que sustentam as relações 

de determinadas pessoas, numa determinada escola, que faz parte de uma determinada 

sociedade, que faz parte da humanidade (CAPPELLETTI, 2012; MÉNDEZ, 2011; 

SAUL, 2010 e 1999; CASALI, 2007). 

Por isso, a avaliação educacional deve ser pensada como um acto político, 

simultaneamente moral e ético. É um processo colectivo que integra e, ao mesmo 

tempo, faz a mediação do processo de desenvolvimento da vida de cada um e de todos 

os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem assim como da vida da 

humanidade. 

No senso comum, os conceitos de ética e moral se confundem. Encontramos nas 

palavras de Rios (2011) a explicação do por que dessa confusão e a distinção dos dois 

conceitos: 

“Se recorrermos à origem etimológica das palavras, vamos encontrar os 

vocábulos ethos (grego) e mores (latino), que significam, ambos, costume, 

jeito de ser. [...] A moral, em uma determinada sociedade, indica o 
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comportamento que deve ser considerado bom e mau. A ética procura o 

fundamento do valor que norteia o comportamento, partindo da historicidade 

presente nos valores” (RIOS, 2011: 31-32 e 35). 

Como acto político, a avaliação implica em relações de poder: “Estamos falando 

de poder como verbo, como possibilidade de acção: poder fazer, poder tornar-se, poder 

alcançar” (CASALI, 2007: 13).  

No âmbito da avaliação educacional, o exercício do poder depende de vários 

factores que determinam o credo teórico e ideológico assim como o valor simbólico da 

educação que norteia toda a acção pedagógica, como a organização da escola, a origem 

e a natureza do conhecimento considerado válido, o que se aprende, a forma como se 

aprende, os meios de aprendizagem, etc.  

“A uma ontologia corresponde naturalmente uma axiologia, uma ética, uma 

política, uma epistemologia e uma pedagogia. Será pois ela a raiz da 

articulação entre as dimensões metodológica, ética, política e pedagógica da 

avaliação, articulação por referência à qual se fundamenta ou justificam os 

dispositivos, processos e modelos de avaliação e com base na qual se 

aceitam diferentes definições dos próprios conceitos e práticas de avaliação” 

(RODRIGUES, 1995: 94). 

Como prática social, a avaliação espelha as relações de poder que caracterizam a 

sociedade em que se insere. Tanto pode favorecer relações de poder opressivas, 

autorirtárias, hierarquizadas, fazendo parte de um currículo promotor da consciência 

ingénua; como pode ser o motor do currículo orientado para o desenvolvimento da 

consciência crítica, promovendo relações baseadas em valores democráticos de diálogo, 

respeito mútuo, responsabilidade, solidaridade, justiça (CAPPELLETTI, 2012 e 2011; 

MÉNDEZ, 2011; SAUL, 2010; POLIMENO, 2010; CASALI, 2007). 

Independentemente das relações de poder que caracterizam a sociedade, todos os 

intervenientes do processo educativo dispõem e exercem o seu poder. Mesmo quando 

reprimidos, de forma explícita ou implícita, usam do seu poder para resistir, recusar ou 

permanecer na indiferença (CAPPELLETTI, 2012; CASALI, 2007). 

Cappelletti (2012) sugere a análise das propostas teóricas de avaliação tomando 

em consideração dois papéis ideológicos da avaliação, nomeadamente, avaliação como 

controle, e avaliação como processo emancipatório. 

A autora considera que a avaliação como controle tem como fundamento o 

positivismo, entendendo que todo o conhecimento é “objetivo, mensurável e 
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quantificável”, e que o processo avaliativo deve ser isento de juízos de valor subjectivos 

(CAPPELLETTI, 2012: 215). Nesse contexto, a avaliação serve, ora para medir e 

determinar a posição que o sujeito ou objecto avaliado ocupa numa escala de medida 

previamente estabelecida – “avaliação como medida”, ora para controlar o 

funcionamento dos sistemas e processos educativos, garantindo a viabilidade e a 

optimização dos investimentos na educação – “avaliação como gestão” 

(CAPPELLETTI, 2012; BONNIOL e VIAL, 2001). 

Tanto a avaliação como medida assim como a avaliação como gestão são 

tecnicistas, orientadas para o controle dos processos e dos resultados previstos no plano, 

sem se preocuparem com a gestão de situações inusitadas. Desse modo, a avaliação está 

a serviço do controle externo e funciona como instrumento para manter os rumos e a 

ordem previamente estabelecidos, ignorando que a avaliação como praxis integra 

processos educativos dinâmicos, histórica e culturalmente situados e orientados para a 

satisfação de necessidades de aprendizagem colectivas e individuais específicas, 

visando a formação para o pleno exercício da cidadania (CAPPELLETTI, 2012; 

BONNIOL e VIAL, 2001). 

“É preciso enfatizar: avaliação é diferente de auditoria! A finalidade 

da avaliação na Escola é identificar problemas e facilidades na relação 

ensino/aprendizagem de modo a reorientar o processo pedagógico; já a 

auditoria tem por objetivo localizar desvios para punição dos envolvidos. A 

tarefa da Escola não é facilitar a aprovação, mas sim dificultar a reprovação 

inútil e enepta, que é aquela que acontece por responsabilidade nossa, em 

função do modo como nosso trabalho se organiza (CORTELLA, 2011: 119). 

Essa função da avaliação apresentada por Cortella (2011) explica a terminologia 

“Avaliação a serviço da Formação” usada por Cappelletti (2012) para designar a 

avaliação como processo emancipatório, cujo fundamento é a teoria crítico-reflexiva. 

Concebida dessa forma, a avaliação tem por finalidade a “transformação da 

perspectiva teórica e social dos indivíduos que nele participam” (CAPPELLETTI, 2012: 

220). 

“Pensar a avaliação tendo como referência a teoria crítica significa ter uma 

visão dialética da realidade, construir coletivamente um conhecimento 

reflexivo que possibilite a inserção sociocultural dos envolvidos, a partir de 

situações que integrem teoria e prática” (CAPPELLETTI, 2012: 219). 
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Essa concepção de avaliação coincide com a proposta de avaliação 

emancipatória apresentada por Saul (2010), nos seguintes termos: 

“A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, 

análise e crítica de uma dada realidade visando transformá-la. Destina-se à 

avaliação de programas educacionais ou sociais. Ela está situada numa 

vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou 

seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de 

condicionamentos deterministas” (SAUL, 2010: 65).  

Assente no paradigma de avaliação emancipatória proposto por Saul (2010), a 

avaliação desenvolve a consciência crítica, previlegia a interacção e a comunicação 

como fundamento para a compreensão da realidade e para a sua transformação. 

A avaliação emancipatória tem dois objetivos básicos: iluminar o caminho 

da transformação e beneficiar as audiências no sentido de torná-las 

autodeterminadas (SAUL, 2010: 65).  

Segundo essa autora, a avaliação emancipatória envolve quatro conceitos 

básicos: “emancipação, decisão democrática, transformação e crítica educativa” (SAUL, 

2010: 66). 

A emancipação implica liberdade e participação consciente. A avaliação 

emancipatória constitui-se, nessa perspectiva, como processo libertador, favorecendo o 

desenvolvimento da consciência crítica dos participantes sobre a realidade por eles 

vivenciada e a proposição de alternativas de solução aos problemas que os afectam, 

como elementos transformadores do conhecimento e da realidade.  

“Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu 

enraizamento espaço-temporal, mais “emergerá” dela conscientemente 

“carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, 

não deve ser simplesmente espectador, mas deve intervir cada vez mais” 

(FREIRE, 1979: 61). 

“A decisão democrática implica que haja um envolvimento responsável e 

compartilhado dos elementos que participam de um programa” (SAUL, 2010: 66). A 

participação de todos os intervenientes na avaliação como processo emancipatório é 

uma exigência, obrigando à renúncia do conformismo e da posição de espectador-

objecto da avaliação, para que os sujeitos se coloquem como actores críticos, que optam 

e decidem, tanto sobre o processo avaliativo, como sobre os rumos que o processo 

educativo deve tomar. 
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“[A educação] é uma busca permanente de “si mesmo” [...] ninguém pode 

buscar na exclusividade, individualmente. Esta busca solitária poderia 

traduzir-se em ter mais, que é uma forma de ser menos. Esta busca deve ser 

feita com outros seres que também procuram ser mais e em comunhão com 

outras consciências [...] Jaspers disse: “Eu sou na medida em que os outros 

também são”” (FREIRE, 1979: 28). 

A decisão democrática exige diálogo, liberdade e senso de humanismo, 

“contemplando-se tanto o consenso quanto o dissenso” (SAUL, 2010: 66) na 

identificação das melhores opções para que o mundo e os homens sejam cada vez 

melhores, reconhecendo: a pluralidade das relações do homem com o mundo e dos 

homens entre si; a criticidade no processo de escolha das melhores respostas aos 

problemas que afectam a boa qualidade da vida humana; a necessidade de produção de 

soluções consequentes, sustentadas por experiências histórica e culturalmente marcadas, 

agindo no presente, com consciência sobre as consequências das suas decisões e acções 

para a humanidade (FREIRE, 1979). 

Sendo a avaliação um processo inerente à constante busca da realização da vida 

humana, transformação é um conceito nela presente, sustentando o princípio de que a 

sociedade e a cultura são dinámicas e o homem, através das suas decisões, cria e recria o 

mundo e as suas “relações com ele e nele” (FREIRE, 1979: 64). 

“A transformação diz respeito às alterações substanciais de um programa 

educacional, geradas coletivamente pelos elementos envolvidos, com base 

na análise crítica do mesmo. Essas transformações estão em consonância 

com os compromissos sociais e políticos assumidos pelos participantes do 

programa” (SAUL, 2010: 66). 

No contexto da avaliação emancipatória, a transformação resulta das escolhas 

colectivas realizadas no âmbito da decisão democrática, e são historicamente situadas, 

constituindo-se como marcas de épocas históricas. Sua ocorrência é profundamente 

marcada por tensões e conflitos entre a preservação da ordem estabelecida e a mudança. 

“Uma época da história apresentará uma série de aspirações, de desejos, de 

valores, em busca de sua realização [...] A passagem de uma época para 

outra caracteriza-se por fortes contradições que se aprofundam, dia a dia, 

entre valores emergentes em busca de afirmações, de realizações, e valores 

do ontem em busca de preservação” (FREIRE, 1979: 64 e 65).  

A crítica educativa é o conceito que sustenta o carácter formativo da avaliação 

emancipatória. Como praxis, a reflexão crítica implica a compreensão da realidade, 
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estabelecendo com ela relações permanentes que se concretizam na criação e recriação 

no domínio cultural. 

“A crítica educativa propõe uma análise valorativa do programa educacional 

na perspectiva de cada um dos participantes (avaliadores) que atuam em um 

programa. Não se consideram parâmetros universais para confronto dos 

dados. A crítica incide sobre o programa em si, prioritariamente sobre a 

dimensão do processo, sem, no entanto, desconsiderar os produtos. A função 

da crítica é educativa, formativa para quem dela participa, visando a 

reorientação do programa educacional” (SAUL, 2010: 66 a 67). 

Como processo emancipatório, avaliar é um acto democrático. Envolve 

julgamentos de valor construídos colectivamente em situações de interacção nas quais a 

diversidade e o conflito dos pontos de vista é valorizado para que prevaleçam os valores 

que ofereçam maiores possibilidades de realizar mais e melhor, e de forma mais 

duradoira a vida dos indivíduos, da sociedade e da humanidade. É a praxis cujo 

fundamento é a ética: a realização da vida humana. 

 

2.3.2. Avaliação e formação de servidores públicos como cidadãos e 

profissionais críticos 

No âmbito do currículo de formação profissional em administração pública 

orientado para a educação de servidores públicos como cidadãos e profissionais críticos, 

a avaliação é a praxis, a razão de ser da “comunidade de excelência” (ROSENBAUM, 

2007) engajada na aprendizagem como processo permanente de busca de solução dos 

problemas que reduzem as possibilidades de usufruto da cidadania plena. 

“Porque analizamos e valorizamos nossas decisões, porque refletimos sobre 

o que fizemos e sobre o que fazemos, porque contrastamos nossas opiniões e 

confrontamos nossas crenças com as demais, porque avaliamos 

constantemente as vitórias e os fracassos, as conquistas e o que ainda nos 

falta para adquirir, e analisamos e valorizamos os prós e os contras de tudo 

quanto nos rodeia, os pontos fortes e os pontos fracos de nossas ações e de 

nossos propósitos, de nossas convicções e de nossos afetos, aprendemos [...] 

Distinguimos entre o que merece esforço e o que não merece, apreciamos o 

valor do que é objeto de nossa atenção e descartamos aquilo que não carece 

da mesma, discernimos entre algo que consideramos valioso do que não o é, 

separamos o substancial e o conjuntural. Esses processos se dão constante e 

conjuntamente no dia a dia em nossa vida” (MÉNDEZ, 2011: 250). 
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Nesse sentido, a avaliação é emancipatória. Distingue-se da avaliação 

educacional orientada para a classificação e para a gestão, que apenas serve para medir 

o grau de acúmulo da informação transmitida, numa relação hierarquizada, na qual, 

apenas se reconhece um único caminho para a aprendizagem e para controlar os 

processos educativos verificando se seguem o percurso pré-estabelecido. 

Sustentando a existência da “comunidade de excelência”, a avaliação tem um 

carácter permanente e dinâmico, num processo que permite não apenas apreender as 

matérias, mas, sobretudo, compreender as forças que movem a dinâmica da vida e a sua 

influência no alargamento ou estreitamento das possibilidades da realização plena do 

direito à vida e à liberdade, transformando-as com vista ao constante aperfeiçoamento 

da realização da vida humana.  

Nessa dinámica, a avaliação estimula a curiosidade e instiga o interesse pela 

pesquisa, não como caminho para encontrar as respostas certas, determinadas por 

modelos e procedimentos, técnicas e instrumentos pré-estabelecidos, mas como 

processo de indagação para a construção de respostas possíveis, afirmando a vontade 

individual e colectiva de participar e assumir responsabilidade na solução de problemas 

concretos que afectam as pessoas num determinado lugar e em uma determinada época 

histórica e política. 

“Avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação 

que permite, de forma contextualizada, compreender e interpretar os 

confrontos teóricos/práticos, as diferentes representações dos envolvidos, as 

implicações na reconstrução do objeto em questão. Esse processo 

desencadeia uma intervenção de estudos, re-leituras, gerando nas ações um 

movimento de problematização e ressignificação na direção de 

transformações qualitativas de relevância teórica e social” (CAPPELLETTI, 

2002: 32-33; CAPPELLETTI, 2010: 17-18). 

A investigação crítica exige o diálogo orientado para a “recuperação da memória 

colectiva” (GIROUX, 1997) dos intervenientes a partir da problematização da sua 

situação de vida, por um lado, reconhecendo o poder e a força da sua actuação como 

determinante para a transformação da sociedade em seu próprio interesse e, por outro 

lado, encontrando nos exemplos do sofrimento por que passam a razão e a força que os 

movam para a transformação das condições sociais existentes para acabar com esse 

sofrimento.  
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Na perspectiva da investigação educacional, a recuperação da memória referida 

remete-nos a uma investigação crítica que promove redes pedagógicas de solidariedade 

(GIROUX, 1997), que favorecem o desenvolvimento de comunidades em torno de 

alternativas de possibilidades humanas de liberdade, justiça e bem-estar.  

Como praxis emancipatória e parte integrante do processo de aprendizagem e do 

desenvolvimento profissional, a avaliação promove o inconformismo perante a ordem 

pré-estabelecida, incentiva a iniciativa, a autoafirmação, a inovação, a prudência, 

cumprindo dessa forma a sua função pedagógica na formação de cidadãos-profissionais 

competentes.  

 “[Avaliar] é aprender, reflectir, compreender, recriar, criticar, desfrutar, 

descobrir, participar de bens culturais. o tempo da aula, tornado tempo de 

aprendizagem compartilhada, facilitada, estimulada, ajudada e orientada pelo 

ensino, deve se tornar uma oportunidade simultânea de avaliação, que será 

também formativa” (MÉNDEZ, 2011: 258). 

Em jeito de síntese da discussão sobre avaliação na formação profissional em 

administração pública, o quadro 6 apresenta alguns elementos que caracterizam a 

avaliação como controle, que em nosso entender, integra e sustenta o currículo 

orientado para a promoção da consciência ingénua, e, em contraponto, a avaliação como 

processo emancipatório, que consideramos mais ajustada ao currículo orientado para o 

desenvolvimento da consciência crítica.  

 

Quadro 6 – Características da avaliação como controle e da avaliação como processo 
emancipatório 

 Avaliação educacional como 

controle 

Avaliação educacional como 

processo emancipatório 

Fundamento 

epistemológico 

Positivismo: a realidade é 
objectiva, o conhecimento é 

objectivo, mensurável e 

quantificável 

Crítico-reflexivo: visão dialéctica da 
realidade, como complexidade; o 

conhecimento é dinámico, histórica e 

culturamente situado 

Função da 

avaliação 

Controle externo: medição do 

grau de acúmulo da informação 

transmitida, gestão do sistema 

educativo com foco na viabilidade 
do sistema e na optimização dos 

investimentos 

Formação: reflexão crítica sobre os 

problemas e facilidades no processo de 

ensino-aprendizagem para reorientação 

do processo pedagógico, construção 
colectiva de conhecimento reflexivo 

com foco na realização da vida humana 

Critério de 

julgamento de 

valor 

Moral – padrões de valores e 
normas previamente 

estabelecidos, escalas de medida, 

restritas ao âmbito de uma cultura 

Simultaneamente moral e ética – crítica 
com vista à realização da vida 

reconhecendo que a vida humana é 

social, histórica e culturalmente 

construída; três âmbitos de valores: 
sujeito, cultura e humanidade (âmbito 

da universalidade) 
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Conceitos-chave Norma, controle, medição, gestão, 

correcção 

Emancipação, decisão democrática, 

transformação, crítica educativa 

 

Relações de 

poder 

Opressivas, autoritárias, 
hierarquizadas, punitivas  

Baseadas em valores democráticos de 
liberdade, diálogo, respeito mútuo, 

responsabilidade, solidariedade, justiça 

 

Foco de atenção Resultados, visando verificar se 
estão conforme o que foi 

prviamente estabelecido 

Praxis, visando a construção colectiva 
do conhecimento reflexivo assim como 

a compreensão e transformação da 

realidade com vista à realização da 
vida 

 

Abordagem 

metodológica 

Baseada em  modelos, 

procedimentos, técnicas e 
instrumentos pré-estabelecidos 

Investigação crítica: processo de 

indagação para a construção de 
respostas possíveis 

 

Papel dos 

participantes do 

programa 

Objectos da avaliação: passivos Sujeitos da avaliação: participantes 

activos, crítico-reflexivos 

Papel do 

avaliador 

Observador externo: autoridade Participante do programa: cidadão 

Resultado da 

avaliação 

Respostas certas, conformidade 

com modelos e padrões 

cientificamente testados 

Respostas possíveis para a satisfação 

das necessidades da vida humana, 

consciência crítica 

 

Valores de 

cidadania e 

profissionalismo 

Normas, submissão, 

conformismo, controle, 

autoridade 

Liberdade, justiça, bem-estar, diálogo, 

autodeterminação, solidariedade, 

respeito mútuo, inconformismo, 
iniciativa, autoafirmação, inovação, 

prudência, competência 

 
Fonte: Autora – Inspirada na ideia de Cappelletti (2012) de analisar as propostas e práticas de 

avaliação tomando em consideração duas funções ideológicas: controle e emancipação 

 

O currículo de formação profissional em administração pública que inclua a 

avaliação como praxis emancipatória tem maiores possibilidades de promover a 

contínua transformação para a melhoria das condições de vida, ao mesmo tempo que, 

como entidade viva histórica e culturalmente situado, também se transforma num 

movimento de constante aperfeiçoamento. 

“Trabalhar com avaliação é importante; aí está uma janela através da qual 

pode-se entrar para conhecer a prática educativa, com a finalidade de 

transformá-la” (SAUL, 1999: 16). 
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CAPÍTULO III 

  

 

RECONHECIMENTO DE EXPERIÊNCIAS PARA A 

COMPREENSÃO DO CURRÍCULO DO ISAP E SUA 

TRANSFORMAÇÃO 

 

 

 

 

Neste capítulo descrevemos o percurso metodológico que adoptamos para esta 

pesquisa. Tal percurso foi idealizado no início da pesquisa, mas foi sendo repensado e 

reconstruído, revelando-se, tal como Saul (2010) denominou o procedimento 

metodológico no paradigma da avaliação emanciparória, uma “trilha metodológica”. 

Organizamos este capítulo em quatro itens. No primeiro, apresentamos os 

princípios que determinaram a nossa opção metodológica, a pesquisa qualitativa 

baseada numa matriz crítico-reflexiva. De seguida, descrevemos a estratégia que 

adoptamos para a identificação dos sujeitos da pesquisa considerando a sua experiência 

de participação como actores do curso CPSAP. No terceiro item, explicitamos os 

procedimentos que usamos na recolha de informação, assumida como processo de 

recuperação da memória e de reconhecimento do valor da acção dos sujeitos da 

pesquisa como actores do curso CPSAP. Terminamos o capítulo com a explicação das 

estratégias de sistematização e análise de dados que adoptamos para esta pesquisa. 

 

3.1. Opção metodológica: Pesquisa qualitativa baseada numa matriz crítico-

reflexiva  

O presente estudo é uma pesquisa avaliativa que adopta a abordagem da 

pesquisa qualitativa baseada numa matriz crítico-reflexiva (DENZIN e LINCOLN, 

2006; CHIZZOTTI, 2010). 
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Nesta investigação crítica, buscamos a compreensão do currículo do curso 

CPSAP, acreditando que, dessa forma, contribuímos para o desenvolvimento curricular 

no contexto da formação profissional em administração pública em Moçambique. 

A investigação crítica exige problematização, diálogo e ressignificação do ponto 

de partida, e implica corroboração ou revisão dos objetivos (CAPPELLETTI, 2010; 

SAUL, 2010; GIROUX, 1997). Por isso, participaram nesta pesquisa os intervenientes 

do contínuo processo de (re)construção do currículo do curso CPSAP, para, num 

diálogo crítico-reflexivo, compreender os limites e as possibilidades desse curso no 

desenvolvimento profissional dos funcionários do Estado e sugerir alternativas de 

desenvolvimento curricular no contexto da formação profissional em administração 

pública. 

 Promovemos a participação dos intervenientes seguindo o princípio da 

avaliação crítico-emancipatória, segundo o qual, 

“O compromisso principal [...] é o de fazer com que as pessoas envolvidas 

em uma ação educacional escrevam a sua própria história e gerem as suas 

próprias alternativas de ação” (SAUL, 2010: 65). 

Esta opção metodológica foi assumida reconhecendo a complexidade da 

pesquisa de natureza crítico-reflexiva, na qual a participação dos intervenientes na 

construção colectiva da sua própria história deve resultar na conceituação de um 

conjunto de elementos contraditórios e complementares, sem lhes arrebatar os 

antagonismos que os fundam (BONNIOL e VIAL, 2001).  

A condução da pesquisa exigiu e reforçou a nossa competência e sensibilidade 

para compreender o implícito no discurso dos sujeitos. Isto é, acreditamos que 

aprendemos a “desvelar as representações, as “verdades” de cada um, o jogo de poder 

que circula no grupo participante do processo de avaliação curricular” (CAPPELLETTI, 

2010: 34). 

Construímos o conhecimento sobre o curso CPSAP como síntese das diferentes 

perspectivas crítico-reflexivas dos sujeitos sobre os resultados alcançados nos primeiros 

quatro anos de implementação do curso. A análise crítica dos resultados obrigou à 

recuperação da memória dos actores que participaram dos vários momentos do curso, 

sobre os elementos que marcam os processos vivenciados e ao reconhecimento do seu 

valor na vida dos sujeitos e da sociedade. 
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Usamos o termo “reconhecimento” reconhecendo a dificuldade de sua 

conceituação. Citando o dicionário francês Le Grand Robert, Ricoeur (2006) apresenta 

três ideias-base que remetem à polissemia irredutível da palavra reconhecimento:  

“I. Apreender (um objeto) pela mente, pelo pensamento, ligando entre si 

imagens, percepções que se referem a ele; distinguir, identificar, conhecer 

por meio da memória, pelo julgamento e pela ação. 

II. Aceitar, considerar verdadeiro (como tal). 

III. Demonstrar por meio de gratidão que se está em dívida com alguém 

(sobre alguma coisa, uma ação)” (Le Grand Robert, Apud RICOEUR, 2006: 

22 e 23). 

Partindo dessa enumeração de significações e reconhecendo que a mesma é 

ilustrativa da complexidade do termo, Ricoeur (2006) mostra como a sequência em que 

são apresentadas remete a um percurso, do “reconhecer” ao “ser reconhecido”.  

De acordo com o autor, a primeira siginificação remete à ideia de recordação, 

uma apreensão pela mente que implica um acto que não se reduz à simples reiteração da 

experiência vivida, pois, sob condição do tempo, a lembrança ocorre na dialéctica do 

“parecer, desaparecer, reaparecer da mesma coisa presumida” e “escapar por um tempo 

à continuidade do olhar faz do reaparecimento do mesmo um pequeno milagre” 

(RICOEUR, 2006: 78); na segunda, considerar verdadeiro é sinal de reconhecimento, 

confessando e admitindo que algo aconteceu; e na terceira, a presunção da verdade 

exige uma aprovação, admintindo a existência de algo de valor. 

Assim, segundo Ricoeur (2006), o reconhecimento implica no exercício de 

poder, num contínuo que vai do “reconhecimento de si mesmo” ao “reconhecimento 

mútuo” que insere em si o “ser reconhecido”. Reconhecer o valor da experiência vivida 

pode traduzir-se em sinal de luta pelo reconhecimento. 

 “Reconhecer enquanto ato expressa uma pretensão, um claim, de exercer 

um domínio intelectual sobre o campo das significações, das asserções 

significativas. No polo oposto da trajetória, a solicitação de reconhecimento 

expressa uma expectativa que pode ser satisfeita somente enquanto 

reconhecimento mútuo, quer este permaneça como um sonho inacessível, 

quer ele requeira procedimentos e instituições que levam ao reconhecimento 

político” (RICOEUR, 2006: 28). 

Conduzimos esta pesquisa cientes de que a reflexão crítica produz julgamentos 

de valor que afectam a vida das pessoas (CAPPELLETTI, 2010). No caso vertente, a 
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análise crítica das limitações e possibilidades do curso CPSAP no desenvolvimento 

profissional dos funcionários do Estado em Moçambique resultou em: 

 Reconhecimento do valor do esforço empreendido (o que fizemos 

bem?); 

 Reconhecimento dos problemas que ainda persistem e que reduzem o 

valor do esforço empreendido (o que limita o nosso avanço?); 

  (Re)construção de caminhos possíveis para transformar o currículo de 

formação profissional em administração pública, aumentando as 

possibilidades de este se tornar em um espaço de produção de 

conhecimento, reflexão crítica e busca de soluções para os problemas 

que afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de usufruto do 

direito à cidadania plena (o que podemos fazer para remover os 

obstáculos que limitam o nosso avanço?).  

O nosso percurso metodológico, embora construído no início do projecto, foi se 

reconstruindo, como que dando razão a Saul (2010) que diz que o procedimento 

metodológico no paradigma da avaliação emancipatória se constitui numa verdadeira 

“trilha metodológica”. 

O reconhecimento como interpretação de “nossos próprios sentimentos e nossas 

próprias ações assim como os sentimentos e as acões dos outros” implica em relações 

de confiança e de cumplicidade para desvelar o desconhecido em busca do 

“reconhecimento da responsabilidade” dos sujeitos (RICOEUR, 2006: 87). 

Construindo essa relação de confiança e cumplicidade, o critério geral aplicado 

para a identificação dos sujeitos da pesquisa foi a sua manifestação de interesse e 

disponibilidade para participar, feita depois do esclarecimento dos objetivos da pesquisa 

e da sua importância para o ISAP e para o sector público moçambicano. O 

esclarecimento aos sujeitos da pesquisa foi proporcionado de duas formas: primeiro, 

num encontro realizado no ISAP, em Fevereiro de 2011
76

 e, segundo, por uma carta de 

apresentação da pesquisadora que incluía esclarecimentos sobre a pesquisa, seus 

objectivos e o que se esperava dos sujeitos da pesquisa, dirigida a cada um dos sujeitos, 

convidando-o para participar da pesquisa.  

                                                             
76 Nem todos os participantes do encontro de socialização do projecto, realizado em Fevereiro de 2011, 

são intervenientes da pesquisa e nem todos os intervenientes da pesquisa participaram no encontro de 

socialização. 
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Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
 77

, 

comprovando conhecer os objectivos da pesquisa e manifestando a sua disponibilidade 

para participar, ou prestando depoimento, ou respondendo às perguntas da entrevista ou 

do questionário.  

 

3.2. Identificação dos sujeitos da pesquisa 

Como já referimos, esta pesquisa promoveu um diálogo crítico-reflexivo, 

promovendo a recuperação da memória colectiva (CAPPELLETTI, 2010; SAUL, 2010; 

GIROUX, 1997) dos actores que participaram do processo de (re)construção do 

currículo do curso CPSAP.  

Participaram nesse diálogo reflexivo quarenta e dois (42) sujeitos, cuja 

identificação tomou em consideração a sua participação nas seguintes fases do processo 

de desenvolvimento curricular: 

i. Tomada de decisão sobre a necessidade de estabelecimento de uma 

instituição que ofereça cursos de formação profissional superior em 

administração pública em Moçambique; 

ii. Definição dos fundamentos que sustentam a formação profissional 

superior em administração pública no ISAP; 

iii. Concepção do programa do curso CPSAP; 

iv. Realização e acompanhamento da formação entre os anos de 2006 e 

2009; 

v. Aplicação prática das aprendizagens no local de trabalho. 

Dada a exiguidade de trabalhos sistematizados de análise e reflexão crítica sobre 

o curso CPSAP e sobre o ISAP, optamos pelo envolvimento de um número e 

diversidade de sujeitos que nos possibilitasse captar os diferentes pensamentos, 

percepções, sensibilidades e sentimentos (SZYMANSKI, 2010) dos actores envolvidos 

na (re)construção do currículo do curso CPSAP. 

Selecionamos os sujeitos da pesquisa acreditando que, se queremos 

compreender o currículo do curso CPSAP numa perspectiva de investigação crítica 

(CAPPELLETTI, 2010; SAUL, 2010; GIROUX, 1997), devemos colectar o máximo de 

informação fornecida por pessoas que, sendo actores do curso, vêm-no sob diferentes 

perspectivas. Afinal, usamos os “olhos” deles para, com o nosso “olhar” aperfeiçoado 

                                                             
77 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCL) seguiu o modelo submetido ao Comité de Ética. 
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pelos princípios teóricos, ver “claro, fundo e largo os valores” (RIOS, 2010: 34) que 

nortearam a contínua construção do currículo do curso CPSAP e da formação 

profissional superior em administração pública em Moçambique. 

Conforme os papéis desempenados pelos sujeitos em cada uma das fases do 

desenvolvimento curricular do curso CPSAP, criamos seis grupos, nomeadamente: 

fundadores do ISAP, formadores do “núcleo duro” do ISAP, formadores que 

leccionaram módulos do curso CPSAP no período de 2006 a 2009, egressos dos cursos 

CPSAP realizados entre os anos 2006 e 2009, superiores hierárquicos dos egressos dos 

cursos CPSAP realizados entre os anos 2006 e 2009, colegas de trabalho dos egressos 

dos cursos CPSAP realizados entre os anos 2006 e 2009. 

A definição dos grupos dos sujeitos da pesquisa toma como referência os actores 

que participaram da tomada de decisão e da preparação do curso CPSAP, assim como 

aqueles que se envolveram no processo de sua implementação nos primeiros quatro 

anos, de 2006 a 2009, e aqueles que vivenciam possíveis experiências de aplicação 

prática das aprendizagens do curso no local de trabalho dos egressos. 

Para a constituição de cada um dos seis grupos de sujeitos, escolhemos três 

como número mínimo, considerando a hipótese de a informação produzida por esse 

número mínimo de sujeitos reflectir o pensamento colectivo, mesmo que se registem 

diferenças e contradições de pontos de vista. 

A identificação das instituições do sector público donde seleccionamos os 

sujeitos da pesquisa que trabalham directamente com funcionários egressos dos cursos 

CPSAP realizados entre os anos de 2006 e 2009 e que possam participar da reflexão 

sobre as possíveis experiências de aplicação prática das aprendizagens no sector 

público, seguiu o critério de instituições com maior número de funcionários formados 

no curso CPSAP até 2011, ano em que seleccionamos os sujeitos, e que continuam a 

enviar regularmente funcionários para formação no ISAP
78

. 

Assim, identificamos nove instituições como sendo as que enviaram dez ou mais 

funcionários para formação nos cursos CPSAP entre os anos de 2006 e 2011, 

nomeadamente: Ministério das Finanças, Ministério da Justiça, Província de Niassa, 

Província de Maputo, Ministério do Interior, Ministério da Defesa Nacional, Ministério 

da Mulher e Acção Social, Ministério da Educação e Ministério de Comércio.  

                                                             
78 Entendemos que, para o desenvolvimento institucional, a formação deve ser um processo contínuo e 

não um evento.  
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Embora não satisfaçam o critério de dez funcionários ou mais formados no curso 

CPSAP, incluimos nesse conjunto de instituições o Ministério da Função Pública por 

ser aquele que, actualmente, exerce a tutela do ISAP e o Gabinete do Primeiro Ministro, 

por ser a única instituição que refere possuir uma política e estratégia de formação 

técnica e profissional dos seus funcionários na correspondência de solicitação de 

integração dos seus funcionários no curso. 

Na tabela 3 apresentamos o número de funcionários das instituições 

seleccionadas, formados no curso CPSAP entre os anos de 2006 e 2011. 

A tabela 3 mostra que, entre 2006 e 2011, quinhentos e quarenta e nove (549) 

funcionários das onze instituições seleccionadas inscreveram-se no curso CPSAP. Esse 

número representa 47,65% do total de mil cento e cinquenta e dois (1.152) ingressos do 

curso CPSAP nesse período. 

No período em estudo (2006 a 2009), as onze instituições seleccionadas 

inscreveram um total de trezentos e quarenta e dois (342) funcionários ao curso CPSAP, 

correspondendo a 62% do total de funcionários dessas instituições inscritos no ISAP 

entre 2006 e 2011. 

 

Tabela 3 – Número de funcionários das instituições seleccionadas para a pesquisa, formados no 

curso CPSAP entre os anos 2006 e 2011 

 

PN – Província de Niassa; MFP – Ministério da Função Pública; MF – Ministério das Finanças; GPM – Gabinete do 
Primeiro Ministro; PM – Província de Maputo; MJ – Ministério da Justiça; MDN – Ministério da Defesa Nacional; 
MINT – Ministério do Interior; ME – Ministério da Educação; MMAS – Ministério da Mulher e Acção Social; MIC 
– Ministério da Indústria e Comércio. 

Fonte: Registo Académico do ISAP, 2012 

 

TOTAL 
CPSAP2 CPSAP1 CPSAP2 CPSAP1 CPSAP2 CPSAP1 CPSAP2 CPSAP1 CPSAP2 CPSAP1 CPSAP2 CPSAP1 

PN 0 0 24 0 32 35 67
MFP 2 3 1 6
MF 3 4 2 32 20 3 8 3 2 7 2 86
GPM 2 1 1 1 1 6
PM 1 32 28 35 25 121
MJ 3 1 1 2 3 37 2 1 2 8 1 61
MDN 2 8 4 14 8 4 2 2 15 2 61
MINT 1 4 3 7 6 7 5 3 8 1 45
ME 4 7 4 5 4 12 3 3 19 2 63
MMAS 1 5 1 3 1 2 3 2 4 1 23
MIC 1 1 3 2 1 2 10

Total Geral 2006 a 2011 549
Funcionários das instituições seleccionadas  formados entre 2006 e 2009

Total/curso/ano 9 48 15 53 86 96 35

Total CPSAP 2 197

Total CPSAP 1 145

Total Geral 342

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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A seguir, caracterizamos cada um dos grupos dos sujeitos da pesquisa, indicando 

as razões que ditaram a selecção dos quarenta e dois sujeitos, distribuidos do seguinte 

modo pelos grupos: 

₋ Quatro fundadores do ISAP; 

₋ Três formadores do “núcleo duro” do ISAP; 

₋ Quatro formadores que leccionaram módulos do curso CPSAP entre os 

anos de 2006 e 2009; 

₋ Dez egressos dos cursos CPSAP realizados entre os anos 2006 e 2009; 

₋ Seis superiores hierárquicos dos egressos dos cursos CPSAP realizados 

entre os anos 2006 e 2009; 

₋ Quinze colegas de trabalho dos egressos dos cursos CPSAP realizados 

entre os anos 2006 e 2009. 

 

3.2.1. Fundadores do ISAP  

Integram o grupo dos Membros Fundadores do ISAP (MF) quatro sujeitos que 

participaram da tomada de decisão sobre a criação de cursos profissionais superiores em 

administração pública e do processo de construção dos fundamentos que norteiam essa 

formação em Moçambique.  

Foi o Ministério da Administração Estatal que decidiu pela criação do ISAP e a 

Direcção Nacional da Função Pública é que coordenou a realização de todas as 

actividades da comissão Instaladora do ISAP. Assim, integram esse grupo de sujeitos: 

₋ O Ex-Ministro da Administração Estatal; 

₋ O Ex-Director Nacional da Função Pública; 

₋ O Presidente da Comissão Instaladora do ISAP, que nos anos a seguir à 

independência fora o Ministro que superintendia a Administração Pública e 

foi o primeiro Director-Geral do ISAP; 

₋ Um Membro da Comissão Instaladora que assistia diretamente o Presidente.  

Facto curioso é que o nosso projecto inicial previa o envolvimento de apenas três 

membros, o nosso número mínimo. A integração do Membro da Comissão Instaladora 

que assistia directamente o Presidente foi proposta pelos outros membros fundadores, 

em conversas separadas, o que nos sugere convergência de opinião sobre a importância 

desse técnico no processo de desenvolvimento curricular do curso CPSAP e do ISAP. 

A informação prestada por esses sujeitos fornece insights para a compreensão 

dos factores históricos, políticos e sócio-culturais que determinaram a criação e o 
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estabelecimento do curso CPSAP. Os quatro sujeitos que integram esse grupo 

actualmente não exercem funções que os liguem diretamente ao curso CPSAP, mas 

sempre que convidados ainda participam de eventos do ISAP e colaboram com essa 

instituição.  

Embora um dos sujeitos que integram o grupo dos membros fundadores do ISAP 

seja actualmente Secretário Permanente do Ministério da Administração Estatal, não 

exerce influência directa na tomada de decisões sobre o ISAP e o curso CPSAP, pois a 

tutela dessa instituição passou para a então Autoridade Nacional da Função Pública 

(2006 a 2007) e, depois, para o Ministério da Função Pública criado em 2007. 

Dos outros membros desse grupo, actualmente um é Deputado da Assembleia da 

República, um exerce actividades independentes como Consultor e Professor 

Universitário e o outro é docente de uma universidade privada em Moçambique. 

 

3.2.2. Formadores do “Núcleo Duro” do ISAP 

Esse grupo dos sujeitos da pesquisa é constituído por três formadores que 

integravam o chamado “Núcleo Duro” do ISAP.  

O critério que norteou a decisão sobre o número de sujeitos desse grupo, que 

coincide com o mínimo por nós definifo, foi a inclusão de formadores que integraram o 

“núcleo duro” do ISAP em momentos diferentes, sendo que um participou das 

actividades da Comissão Instaladora desde 2002, na fase de levantamento de 

necessidades de formação, na qualidade de funcionário do Ministério do Turismo que 

lidava com a gestão de recursos humanos; outro integrou a equipa em 2005, período em 

que se preparavam os materiais de formação e era docente de uma universidade pública; 

o terceiro passou a fazer parte do núcleo duro do ISAP em 2006 e na altura era 

funcionário do Ministério da Administração Estatal, com larga experiência de trabalho 

no sector público e na área de formação em administração pública, tendo sido Director  

do Centro de Formação de Quadros 1º de Maio. 

“Núcleo Duro” foi um conceito criado pela Comissão Instaladora do ISAP para 

designar actores que participaram do processo de criação do ISAP e, considerando a 

qualidade da sua participação e o seu perfil académico e profissional, foram convidados 

para serem formadores do ISAP. Nenhum desses formadores trabalhava em tempo 

integral no ISAP, pois uns eram funcionários do Estado em exercício em diversas 

instituições do sector público moçambicano e outros eram docentes em universidades 

públicas e privadas. 
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Embora não fossem efectivos permanentes do ISAP, os formadores do “núcleo 

duro” constituíam a “massa intelectual” que funcionaria como núcleo de uma célula em 

desenvolvimento e assegurariam o crescimento do ISAP como “comunidade 

intelectual” (MONTEIRO, 2006). Foram os primeiros formadores do ISAP e todos eles 

participaram da implementação e acompanhamento do curso CPSAP entre os anos de 

2006 e 2009, horizonte temporal da nossa pesquisa.  

Durante o processo de criação do ISAP, na fase da concepção do programa do 

curso CPSAP, os formadores do “núcleo duro” participaram em grupos de pesquisa ou 

em grupos de discussão para a identificação das necessidades de formação dos 

funcionários do Estado, definição dos fundamentos metodológicos e das matérias de 

formação.  

Um dos intervenientes que integra esse grupo dos sujeitos da pesquisa participou 

na coordenação do processo de criação da Unidade de Monitoria, Avaliação e 

Investigação (UMAI) em 2006, cuja função é garantir a qualidade e a relevância da 

formação profissional em administração pública oferecida pelo ISAP. 

Actualmente, todos eles continuam a participar em atividades do ISAP, sempre 

que são solicitados, sendo que não existe nenhum mecanismo que garanta a sua 

permanente vinculação ao processo de desenvolvimento do ISAP
79

. Dos três 

intervenientes desse grupo, um continua sendo docente de uma universidade pública, 

outro é gestor de uma universidade privada e o terceiro é membro do Conselho Nacional 

de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ). 

 

3.2.3. Formadores do ISAP 

A seleção dos formadores para a participação nesta pesquisa considerou os 

seguintes critérios fundamentais:  

a) Formadores que leccionaram algum módulo no curso CPSAP entre os anos 

de 2006 e 2009, garantindo a representatividade de todos os oito módulos; 

b) Uns deveriam ter desenvolvido mais trabalho com o CPSAP1 e outros 

deveriam ter trabalhado com o CPSAP2, numa proporção de 50%; 

c) Considerando que as matérias do CPSAP1 e do CPSAP2 coincidem, 

diferindo no grau de seu aprofundamento, selecionamos os módulos de cada 

uma das variantes do curso para garantir a identificação de formadores 

                                                             
79 Que possibilidades de se desenvolver terá uma célula cujo núcleo se encontre deslocado? 
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respeitando os critérios anteriores. Assim, do CPSAP2 foram identificados 

formadores dos seguintes módulos: 

₋ Moçambique: História, Política e Cultura; 

₋ Desenvolvimento Organizacional; 

₋ Comunicação Efectiva; 

₋ Economia e Finanças Públicas 

E do curso CPSAP1, os formadores dos seguintes módulos: 

₋ Introdução à Administração Pública e Governação; 

₋ Políticas Públicas e Planificação Estratégica; 

₋ Recursos Humanos e Liderança; 

₋ Governação e Desenvolvimento Local. 

Seguindo esses critérios, o grupo de formadores do ISAP teria oito sujeitos da 

pesquisa, correspondendo a um para cada um dos módulos identificados. Porém, o 

número de formadores que integram exclusivamente esse grupo ficou reduzido a quatro 

por dois factores: 

(i) Os três formadores do “núcleo duro” do ISAP, entre os anos de 2006 e 2009, 

lessionaram os módulos Moçambique: História, Política e Cultura; 

Desenvolvimento Organizacional e Comunicação Efectiva, tanto do CPSAP 1 

como do CPSAP2. Por isso, além de fornecerem informação sobre o processo 

de definição dos fundamentos que sustentam a formação profissional no ISAP 

e sobre o processo de concepção do programa e dos materiais de formação, 

também forneceram informação sobre o processo de implementação e 

acompanhamento do curso entre os anos 2006 e 2009, na qualidade de 

formadores. 

(ii) Nenhum formador de Recursos Humanos e Liderança esteve disponível para 

participar da pesquisa durante o período da recolha de dados, embora 

tivessem manifestado interesse e assumido o compromisso de integrar esse 

grupo de sujeitos. 

Assim, pode-se dizer que o grupo dos sujeitos da pequisa integra um total de sete 

formadores. Desses, apenas um não vivenciou o processo de desenho do curso CPSAP, 

sendo que trabalha no ISAP em tempo integral desde 2008
80

. Três já foram 

apresentados como formadores do “núcleo duro” do ISAP. Os outros três são ambos 

                                                             
80 Actualmente o ISAP possui quinze formadores em tempo integral. Destes, apenas dois leccionaram 

módulos no período de 2006 a 2009.  
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formadores do ISAP em tempo parcial. Um é docente de uma universidade pública, 

tendo integrado a equipa do ISAP em 2006 e os outros dois são funcionários do Estado 

em exercício, estando um no Ministério das Finanças (integrou a equipa em 2006) e 

outro no Ministério de Ciência e tecnologia (integrou a equipa em 2002 e naquela altura 

era funcionário do Ministério da Administração Estatal). 

 

3.2.4. Egressos do curso CPSAP 

Fazem parte do grupo de egressos do curso CPSAP sujeitos seleccionados do 

conjunto das instituições identificadas como de referência para esta pesquisa, seguindo 

critérios como: 

₋ Pertencer a uma instituição que enviou funcionários para os cursos CPSAP 

realizados entre os anos 2006 e 2009; 

₋ Ter participado com sucesso no curso CPSAP, entre os anos 2006 e 2009, 

sendo pelo menos um do CPSAP 2 e um do CPSAP 1 em cada ano ao nível 

central;  

₋ Incluir três funcionários das províncias de Maputo e Niassa; 

₋ Os egressos devem continuar em exercício no sector público e na mesma 

instituição em que estavam quando iniciaram a formação no curso CPSAP; 

₋ Assegurar a participação na pesquisa de sujeitos que na altura do ingresso ao 

curso tinham formação em áreas diferentes; 

₋ Assegurar a participação na pesquisa de sujeitos que, na altura do ingresso, 

desempenhavam diferentes funções no sector público; 

₋ Assegurar a participação na pesquisa de sujeitos que passaram a 

desempenhar funções diferentes após a conclusão do curso CPSAP. 

Entre os anos de 2006 e 2009, o ISAP realizou vários cursos de CPSAP 2
81

 e 

CPSAP 1 na Cidade de Maputo, para funcionários do Estado em exercício ao nível 

central (nos Ministérios e nas instituições subordinadas ou tuteladas por ministérios) e, 

ao nível local, ofereceu um curso de CPSAP 2 para funcionários da província de 

Maputo e um curso de CPSAP 1 na província de Niassa.  

Seguindo esses critérios, seleccionamos dez sujeitos que integram o grupo dos 

egressos, representando cinco instituições do nível central, nomeadamente, Ministério 

das Finanças, Gabinete do Primeiro Ministro, Ministério da Defesa nacional, Ministério 

                                                             
81 O primeiro curso CPSAP 2 foi em 2007. 
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do Interior e Ministério da Educação, e as províncias de Maputo e Niassa. Para cada 

ano, seleccionou-se um egresso de cada uma das variantes do curso CPSAP ao nível 

central, totalizando sete sujeitos, e das províncias participam dois egressos do CPSAP1, 

de Niassa e um egresso do CPSAP2 da província de Maputo. 

Seleccionamos dois sujeitos da província de Niassa considerando que, 

comparada com a província de Maputo, fica geograficamente mais distante da Cidade 

de Maputo
82

, onde funciona o ISAP e por isso seria importante envolver mais do que 

um sujeito. 

Os dez sujeitos que integram esse grupo, quando entraram para o curso do ISAP 

tinham formação em áreas diferentes. Os egressos do CPSAP 1 possuíam licenciatura 

em áreas como gestão, educação, geografia e desenvolvimento regional, medicina 

veterinária e ciências religiosas. Os do CPSAP 2 tinham formação do nível médio do 

ensino secundário geral e na área de administração pública. 

Na altura do ingresso ao curso, sete dos dez sujeitos desempenhavam funções de 

direcção e chefia (um director nacional; dois chefes de departamento, sendo um central 

e outro provincial; um director de cidade; um chefe se serviços de pessoal ao nível 

central; dois chefes de repartição) enquanto que, dos outros três, um era formador e 

instrutor da área de polícia de trânsito, outro era técnico de direcção e o terceiro 

assistente do Governador Provincial. 

Actualmente, dos dez sujeitos, cinco mantêm a função que desempenhavam na 

altura do ingresso ao curso CPSAP, enquanto que os outros cinco mudaram de função 

assumindo tarefas relativamente mais exigentes. 

 

Tabela 4 – Sujeitos da pesquisa: Egressos do CPSAP, por ano de frequência do curso 

Curso 
Nr de sujeitos da pesquisa: Egressos 

2006 2007 2008 2009 Total 

CPSAP 1 1 1 3 1 6 

CPSAP 2 0 1 1 2 4 

Total 1 2 4 3 10 
Fonte: Autora 

 

 

 

 

                                                             
82 Niassa localiza-se a norte de Moçambique, enquanto que a província de Maputo e a Cidade de Maputo 

situam-se no sul do país. 
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3.2.5. Superiores Hierárquicos dos egressos do curso CPSAP 

São sujeitos da pesquisa seis superiores hierárquicos dos egressos do curso 

CPSAP, cuja seleção foi feita seguindo critérios como: 

₋ Ser superior hierárquico que participou na decisão de envio para o 

ISAP
83

 de funcionários que frequentaram o curso CPSAP entre os anos 

2006 e 2009 e que, tendo concluído o curso, ainda permaneçam na 

mesma instituição, mesmo que tenham mudado de uma unidade orgânica 

para a outra; 

₋ Continuar sendo superior hierárquico ou colega de trabalho do 

funcionário que frequentou o curso CPSAP entre os anos 2006 e 2009. 

Os seis superiores hierárquicos que são sujeitos desta pesquisa são Directores ou 

Chefes de Departamento de Recursos Humanos nas instituições de nível central 

seleccionadas como sendo de referência para este estudo. Não integramos os onze 

superiores hierárquicos nesse grupo, pois os outros não satisfaziam os critérios 

definidos. 

Nas províncias de Maputo e Niassa a articulação para a criação do curso e 

identificação dos funcionários para o curso CPSAP foi efectuada pelo Secretário 

Permanente Provincial. Porque nas duas províncias, o Secretário Permanente Provincial 

foi transferido em 2010, nesse grupo de sujeitos não se inclui nenhum do nível 

provincial. Ao nível central, não continuam os mesmos superiores hierárquicos que 

articularam com o ISAP a formação dos funcionários da sua instituição nos cursos 

CPSAP entre os anos 2006 e 2009, no Ministério da Defesa Nacional, Ministério da 

Educação, Ministério da Mulher e Acção Social. 

 

3.2.6. Colegas de trabalho dos egressos do curso CPSAP 

São sujeitos desta pesquisa, no grupo dos colegas de trabalho dos egressos do 

curso CPSAP, funcionários do Estado seleccionados segundo critérios como: 

₋ Ser funcionário afecto a uma das dez instituições identificadas como sendo 

as que enviaram mais de dez funcionários para formação nos cursos CPSAP 

entre os anos de 2006 e 2009, nomeadamente: Ministério das Finanças, 

Ministério da Justiça, Província de Niassa, Província de Maputo, Gabinete 

                                                             
83 Dois documentos disponíveis no ISAP ajudaram na identificação dos superiores hierárquicos seguindo 

esse critério: a Carta de solicitação de vaga e a carta de apresentação do funcionário candidato ao curso. 

Essas cartas são assinadas pelos superiores hierárquicos e são condição indispensável para a admissão ao 

curso CPSAP. 
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do Primeiro Ministro, Ministério da Defesa Nacional, Ministério do Interior, 

Ministério da Mulher e Acção Social, Ministério da Educação e Ministério 

do Comércio; 

₋ Ser funcionário afecto ao Ministério da Função Pública que, apesar não 

integrar o conjunto das instituições com mais de dez funcionários formados 

no período em estudo, foi seleccionado para a pesquisa por ser o ministério 

de tutela do ISAP; 

₋ Trabalhar diretamente com um funcionário que frequentou o curso CPSAP 

entre os anos de 2006 e 2009, independentemente da sua posição e relação 

hierárquica, desde a altura dos estudos até à actualidade. Reconhecendo que 

existe mobilidade interna dos funcionários, esse critério considera colega de 

trabalho do egresso do ISAP mesmo aquele funcionário que não permaneça 

na mesma unidade orgânica, desde que, na realização das suas atividades 

tenham algum relacionamento; 

₋ Assegurar a integração nesse grupo de colegas de trabalho de egressos dos 

cursos CPSAP nas duas variantes.  

No Ministério da Defesa não foi possível encontrar colegas de trabalho de 

egressos do curso CPSAP que satisfizessem os critérios acima. Nas outras instituições 

seleccionadas para esta pesquisa, os superiores hierárquicos ajudaram na identificação 

dos sujeitos da pesquisa seguindo esses critérios, num total de quinze funcionários, 

colegas de trabalho dos egressos do curso CPSAP. A tabela 5 mostra a distribuição dos 

colegas de trabalho dos egressos por instituição e por variante do curso CPSAP. 

 

Tabela 5 – Sujeitos da pesquisa: Colegas de trabalho dos egressos do CPSAP, por instituição 

Instituição 

Nº de sujeitos da pesquisa: colegas de 

trabalho dos egressos 

CPSAP2 CPSAP1 Total 

1. Província de Niassa 0 2 2 

2. Ministério da Função Pública 1 1 2 

3. Ministério das Finanças 1 1 2 

4. Gabinete do Primeiro Ministro 1 0 1 

5. Província de Maputo 2 0 2 

6. Ministério da Justiça 1 0 1 

7. Ministério da Defesa Nacional 0 0 0 

8. Ministério do Interior 1 0 1 

9. Ministério da Educação 0 1 1 

10. Ministério da Mulher e Acção Social 1 1 2 

11. Ministério do Comércio 1 0 1 

TOTAL 9 6 15 
Fonte: Autora 
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Em três das instituições seleccionadas foi possível encontrar dois colegas de 

trabalho de egressos do CPSAP, sendo um de cada variante, enquanto que em cada uma 

das outras quatro identificamos um colega de trabalho de egresso do CPSAP 2 e em 

uma instituição um colega de trabalho de egresso do CPSAP 1. Em Niassa, dois colegas 

de trabalho de egressos CPSAP 1 e Maputo, dois do CPSAP2. 

 

2.3.7. Código de identificação dos sujeitos da pesquisa 

Cada sujeito da pesquisa é identificado por um código, assegurando que se 

reconheça o grupo a que pertence e a forma como prestou a informação, com sinais 

separados por barra (/), como se descreve de seguida: 

₋ As letras iniciais dos códigos referem-se à forma como a informação foi 

prestada. D – Depoimento; E – Entrevista; e Q – Questionário. 

₋ A segunda parte do código são as iniciais do grupo a que o sujeito pertence. 

MF – Membro Fundador; ND – Formador do “Núcleo Duro” do ISAP; F – 

Formador do ISAP; E – Egresso do curso CPSAP; SH – Superior 

Hierárquico do egresso do CPSAP; C – Colega de trabalho do Egresso do 

CPSAP. 

₋ O código dos formadores, dos egressos e dos colegas de trabalho dos 

egressos incluem, na terceira sequência, a indicação da variante do curso 

CPSAP a que se referem, assinalada por 2 e 1, conforme se é do tipo 2 

(ingresso com formação de nível médio) ou do tipo 1 (o nível de ingresso é a 

formação superior). 

₋ Todos os códigos terminam com um número que se refere à sequência dos 

sujeitos dentro do seu grupo. 

₋ O número de ordem dos superiores hierárquicos coincide com o número de 

identificação da instituição do sector público a que pertencem. 

₋ No código dos egressos e dos colegas de trabalho dos egressos, a anteceder a 

indicação do número da sequência dos sujeitos dentro do seu grupo e 

separado por um ífen, apresenta um número de identificação da instituição. 

₋ À excepção dos membros dundadores, os outros sujeitos participaram do 

grupo de discussão. Nesse evento não houve preocupação em identificar os 

sijeitos, mas fez-se o registo das suas intervenções. A identificação do 
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interveniente é feita pelas iniciais GD, seguidas da palavra intervenção e o 

número de identificação da sequência das intervenções, que foram IX.  

O quadro 7 apresenta exemplos de descrição do código do sujeito. 

 

Quadro 7 – Exemplos de descrição do código do sujeito da pesquisa 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

D/MF/01 Depoimento do membro fundador identificado pelo número 01 nesse 

grupo 

 

E/ND/01 Entrevista do formador do “núcleo duro” do ISAP identificado pelo 

número 01 nesse grupo 

 

Q/ND/01 Questionário do formador do “núcleo duro” do ISAP identificado 
pelo número 01 nesse grupo 

 

Q/ F/CPSAP1/02 Questionário do formador do curso CPSAP 1, identificado pelo 
número 02 no grupo dos formadores 

 

Q/ F/CPSAP2/05 Questionário do formador do curso CPSAP 2, identificado pelo 

número 05 no grupo dos formadores 
 

Q/ E/CPSAP2/04-13 Questionário do egresso do curso CPSAP 2, funcionário da instituição 

04, identificado pelo número 13 no grupo dos egressos 

 

Q/E/CPSAP1/01-01 Questionário do egresso do curso CPSAP 1, funcionário da instituição 

01, identificado pelo número 01 no grupo dos egressos 

 

Q/SH/02 Questionário do superior hierárquico da instituição identificada pelo 

número 2 

 

E/SH/02 Entrevista do superior superior hierárquico da instituição identificada 
pelo número 2 

 

Q/ C/CPSAP2/06-18 Questionário do colega de trabalho de um funcionário egresso do 

curso CPSAP 2 pertencente à instituição 06, identificado pelo número 
18 no grupo dos colegas de trabalho dos egressos 

 

Q/C/CPSAP1/02-02 Questionário do colega de trabalho de um funcionário egresso do 
curso CPSAP 1 pertencente à instituição 02, identificado pelo número 

02 no grupo dos colegas de trabalho dos egressos 

 

GD/Intervenção 9 9ª intervenção dos participantes do Grupo de Discussão 
 

Fonte: Autora 
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3.3. Recolha de informação 

Definimos os procedimentos de recolha de informação baseados no seguinte 

conselho de Laville e Dionne (1999): 

“Os modos de coleta de informações são muito diversificados e não têm por 

limite senão a imaginação fértil dos pesquisadores. Pode-se, todavia, reuni-

los em torno de dois grandes polos que selecionamos: a observação e o 

testemunho” (LAVILLE e DIONNE, 1999: 195). 

Recorrendo à nossa imaginação e respeitando os princípios da investigação 

crítico-reflexiva, escolhemos os procedimentos que acreditamos que favorecem a 

colecta do “máximo de informação” (CAPPELLETTI, 2010; SAUL, 2010) relevante 

para que os sujeitos da pesquisa, como actores na (re)construção do currículo do curso 

CPSAP e no delineamento de caminhos alternativos para a sua reconstrução, escrevam a 

sua história.  

Tratando-se de uma avaliação de resultados, privilegiamos procedimentos que 

nos permitissem colher o testemunho (LAVILLE e DIONNE, 1999) dos sujeitos que 

participaram no processo de (re)construção do currículo do curso CPSAP em diversos 

momentos, e situados em diferentes posições no ISAP e nas instituições do sector 

público cujos funcionários beneficiaram da formação.  

“O recurso a esses depoimentos permite a exploração dos conhecimentos das 

pessoas, mas também as suas representações, crenças, valores, opiniões, 

sentimentos, esperanças, desejos, projetos, etc” (LAVILLE e DIONNE, 

1999: 183). 

Adoptamos como procedimentos de recolha de informação a análise 

documental, depoimentos, entrevistas, questionários e grupo de discussão. 

 

3.3.1. Análise de fontes documentais 

A análise documental permitiu a colecta de informação institucional produzida 

no processo de (re)construção curricular do curso CPSAP. Mesmo reconhecendo que os 

documentos são imbuídos de viézes de quem os produz, eles se constituem em fonte 

importante da pesquisa uma vez que revelam a perspectiva oficial e o modo de 

comunicar da instituição onde se situa o objeto de estudo (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

 No contexto deste estudo analisamos os documentos que definem as políticas e 

orientações para a (re)construção do currículo do ISAP e relatórios que dão conta das 

acções desenvolvidas nesse processo, nomeadamente: 
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 Legislação 

₋ Constituição da República de Moçambique; 

₋ Lei nº 27/2009, que regula a actividade do ensino superior;  

₋ Decreto nº 55/94, que cria o Sistema de Formação Profissional em 

Administração Pública;  

₋ Decreto nº 61/2004, que cria o Instituto Superior de Administração 

Pública. 

 Plano curricular do curso CPSAP, 

 Documentos e registos diversos, reveladores dos debates ocorridos no 

processo de desenvolvimento curricular:  

₋ Registos de reuniões do ISAP e do GIFAP; 

₋ Relatórios, sínteses e notas de reflexões sobre o ISAP e sobre o curso 

CPSAP; 

₋ Relatórios de monitoria da implementação do curso CPSAP, 

apresentados nos workshops de monitoria, entre 2006 e 2009; 

 Dados estatísticos 

₋ Sobre funcionários do Estado; 

₋ Sobre ingressos e egressos do ISAP. 

A análise documental ajudou a compreender o contexto histórico, cultural, político e 

social em que o currículo do curso CPSAP se desenvolve. Nesse espaço referimos 

apenas os documentos que consideramos mais relevantes para esta pesquisa. Outra 

legislação e documentos oficiais foram consultados e encontram-se alistados nas 

referências bibliográficas. 

 

3.3.2. Depoimentos, entrevistas e questionários 

Os depoimentos, entrevistas e questionários são procedimentos que adoptamos 

para a interacção com os sujeitos da pesquisa de forma individualizada. Fizemo-lo 

reconhecendo o grande desafio que se coloca ao processo de produção de conhecimento 

em situações de diálogo, nas quais os intervenientes partilham de forma espontânea as 

suas reflexões, análises e críticas em relação ao objeto de estudo (CAPPELLETTI, 

2010; SAUL, 2010).  
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Szymanski (2010), falando dos desafios da interacção humana no contexto da 

pesquisa chama atenção para a necessidade de manutenção de um clima de 

confiabilidade e credibilidade entre o pesquisador e os intervenientes, considerando que, 

“Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que 

é entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-

conceitos sobre o entrevistador, organizando as suas respostas para aquela 

situação” (SZYMANSKI, 2010: 12). 

De acordo com a autora, o diálogo implica reciprocidade, trocas humanas, nas 

quais intervêm vários factores, dentre outros, o conhecimento que se tem do outro, o 

conhecimento que se tem sobre os assuntos em causa, os sentimentos, as relações de 

poder. No contexto da pesquisa, as relações de poder devem estabelecer-se num clima 

de “horizontalidade ou igualdade”, reconhecendo o valor da participação de cada um. 

Por um lado, o pesquisador elege a questão de estudo, escolhe os intervenientes e cria as 

situações de interacção e, por outro, 

“O entrevistado, ao aceitar o convite para participar da pesquisa, está 

aceitando os interesses de quem está fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo 

em que descobre ser dono de um conhecimento importante para o outro” 

(SZYMANSKI, 2010: 13). 

No caso deste estudo, o desafio da manutenção da confiabilidade e da 

credibilidade foi reduzido pelo conhecimento mútuo entre mim, como pesquisadora
84

, e 

os intervenientes, e por conversas prévias de esclarecimento.  

Todos os sujeitos desta pesquisa já tiveram algum contacto anterior comigo, 

enquanto pesquisadora, em encontros de discussão sobre o currículo do ISAP; 

coordenando o envio de funcionários para frequência de cursos no ISAP; interagindo no 

contexto de frequência do curso CPSAP; interagindo para desenhar e oferecer 

programas específicos de formação de funcionários de alguns sectores. 

Essa convivência anterior, porque se tinha desenvolvido com atenção às relações 

de poder, reforçou as possibilidades de, no contexto desta pesquisa, haver um clima 

favorável à confiança mútua e ao diálogo, num processo reflexivo de intercâmbio de 

significados, crenças e valores
85

. 

                                                             
84 Fui membro da Comissão Instaladora do ISAP e, desde a sua criação em 2004, trabalho nessa 

instituição. 
85 Afetar e ser afetado é condição inerente às interações humanas e a situação de entrevista não escapa 

dessa codição (ALMEIDA e SZIYMANSKI, 2010). 
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Encontramos o exemplo mais interessante de expressão de confiança no sujeito 

D/MF/01, que no início da conversa recusa-se a ouvir a pergunta introdutória por 

considerar que a comunicação inicial foi suficiente para ele saber o que eu, enquanto 

pesquisadora, queria. Por isso, interrompe a tentativa de introdução da conversa: 

Não é preciso, não é preciso, já sei o que queres dizer... Depois é que me fazes 

mais perguntas (D/MF/01).  

A promessa de responder às perguntas no final do depoimento parece ser sinal 

de reconhecimento de que a sua memória pode não trazer toda a informação necessária, 

o que se confirma no final da intervenção e na introdução da resposta a uma das 

perguntas:  

[...] pronto, é tudo o que eu tinha a dizer. Não me lembro de mais nada. Agora 

podes começar a fazer as perguntas (D/MF/01). 

Esse foi um ponto que eu me esqueci [...] (D/MF/01). 

Numa atitude reflexiva, nos depoimentos, nas entrevistas e nas respostas às 

perguntas do questionário, os sujeitos narraram as suas experiências, reconhecendo 

nelas o valor da sua acção e a sua responsabilidade como actores do processo contínuo 

de construção do currículo de formação profissional superior em administração pública, 

o que nos faz lembrar Ricoeur (2006), falando sobre a ipseidade
86

, ou seja, a 

consciência reflexiva de si mesmo, como implicada no processo de reconhecimento da 

responsabilidade e da capacidade do sujeito que age, de fazer acontecer coisas no 

ambiente físico e social. 

Nos dados obtidos, o uso recorrente da primeira pessoa, ora no singular ora no 

plural, que caracteriza as narrações dos sujeitos é a principal marca dessa reflexividade.  

Eu desde que iniciei o meu trabalho no governo após a independência, à 

semelhança do que aconteceu em todos os sectores, tive como preocupação a 

formação [...] um dia, dei uma entrevista e disse: “temos que criar uma 

formação de ensino superior em administração pública” (D/MF/01). 

Aí quem jogou um papel central não fui eu, foi o Presidente Chissano
87

 [...] uma 

coisa que também me ajudou muito é que eu tinha alguém que desenvolvia 

apaixonadamente a ideia da formação em administração pública... Era o Óscar 

Monteiro (D/MF/02). 

Na altura estive lá como director (D/MF/03). 

                                                             
86 Segundo Ricoeur (2006), a ipseidade é irredutível à mesmidade.  
87 Joaquim Alberto Chissano foi Presidente de Moçambique, de 1986 a 2005. 
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As nossas aulas são interactivas, por isso, privilegiamos o debate de ideias em 

que os estudantes trazem para aula experiências de diferentes sectores 

(Q/F/CPSAP2/03). 

A mensagem que nós temos passado é que cada um de nós, funcionários 

públicos, no seu nível e no seu local de trabalho, deve passar esta mensagem e 

deve fazer com que estas coisas aconteçam (Q/ND/02). 

Para mim, o curso foi mais um incentivo para continuar a estudar 

(Q/E/CASAP2/03-8). 

Essa é a experiência que eu vivi (E/SH/03). 

Esses excertos são ilustrativos de que a narração das experiências vivenciadas no 

processo de estabelecimento do ISAP foi um processo reflexivo de “narrar-se”, no qual, 

a identidade pessoal dos sujeitos se projeta como “identidade da narrativa”, assumindo 

as consequências dos seus actos, ao mesmo tempo em que reconhecem que a sua acção 

se integra num contexto mais amplo de acções colectivas que afectam a sociedade 

(RICOEUR, 2006). 

Ao “narrar-se”, os sujeitos confirmam que é difícil delimitar as acções de várias 

pessoas, por serem sobrepostas. “É preciso então remeter-se à admissão do sujeito que 

age, tomando para si e assumindo a iniciativa na qual se efetua o poder de agir de que 

ele se sente capaz” (RICOEUR, 2006: 114). 

Adoptamos procedimentos de recolha de dados que promovam a interacção 

reflexiva entre o pesquisador e os sujeitos, conscientes da complexidade que tal 

percurso de pesquisa implica. Foi em Ricoeur (2006) que tomamos maior consciência 

sobre o desafio que assumimos ao buscar a compreensão do currículo do curso CPSAP 

confrontando dados contidos nas narrativas dos sujeitos sobre experiências por eles 

vivenciadas: 

“Ao mesmo tempo em que é confrontada à diversidade interna suscitada 

pelas intermitências do coração, a ipseidade própria da promessa também 

será confrontada, em razão de sua dimensão intersubjetiva, a um outro tipo 

de diversidade, uma diversidade exterior [...] que consiste na pluralidade 

humana” (RICOEUR, 2006: 135). 

Os sujeitos também parecem conscientes dessa complexidade marcando as suas 

reflexões com expressões que demarcam a possibilidade de existirem opiniões 

diferentes e admitindo a “traição da memória”. 

O que eu me recordo [...] tudo quanto eu sei [...] (D/MF/04). 
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Eu acredito que sim [...] se a memória não me trai [...] (E/ND/01). 

Provavelmente as pessoas novas que forem ler este meu depoimento podem 

pensar [que é] saudosismo [...] mas eu acho que eram pequenas coisas que 

fazem diferença (E/ND/02). 

Acreditamos que o reconhecimento da complexidade dos procedimentos de 

pesquisa que adoptamos nos ajudou a obter dados que reflectem os diferentes sentidos 

dos sujeitos envolvidos, não como verdades absolutas, mas como possíveis 

interpretações visando a compreensão do currículo do curso CPSAP e da formação 

profissional em administração pública em Moçambique. 

A compreensão de uma realidade a partir da representação, no presente, de uma 

experiência vivenciada implica na rememoração do passado que é, simultaneamente, 

retrospectiva e prospectiva, numa situação em que “sua oposição e sua 

complementaridade dão uma amplitudade temporal ao reconhecimento de si, fundado 

ao mesmo tempo em uma história de vida e em compromisso de futuro de longa 

duração” (RICOEUR, 2006: 138). 

A seguir, descrevemos cada um dos três procedimentos que adoptamos para a 

interacção com os diversos grupos dos sujeitos da pesquisa, nomeadamente, o 

depoimento, a entrevista e o questionário. 

 

Depoimento 

Prestaram depoimento os quatro sujeitos que integram o grupo de fundadores do 

ISAP, numa situação em que solicitamos que falassem livremente, em um máximo de 

trinta minutos, sobre as razões que ditaram a criação do ISAP.  

Esse procedimento foi escolhido tomando em conta a exiguidade de trabalhos 

publicados que reflictam o pensamento, as certezas e incertezas, até mesmo as 

contradições que se geraram no processo de concepção do curso que é objeto de 

pesquisa.  

Para desencadear o depoimento, primeiro foi explicada a finalidade da pesquisa 

e levantadas duas questões motivadoras:  

₋ Como nasceu a ideia do ISAP e do curso CPSAP?  

₋ Como foi o processo inicial de construção do ISAP e desse curso? 

Como se vê, as perguntas colocadas para desencadear o depoimento orientam 

para a reconstrução da memória dos sujeitos sobre o ISAP e o curso CPSAP, numa 
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perspectiva histórica, reconhecendo que eles já não têm nenhuma influência directa no 

ISAP, como prova a afirmação de um dos sujeitos.  

É o que posso dizer em relação às premissas que orientaram o nascimento do 

ISAP... Eu sei que mais tarde as coisas mudaram... Eu já não tenho muita 

informação acerca disso (D/MF/04). 

Assim o fizemos por acreditar que a recuperação dessa informação histórica nos 

ajuda a uma melhor compreensão das perspectivas dos sujeitos da pesquisa sobre os 

resultados do curso.  

Embora tivesse sido combinado o tempo máximo de duração do depoimento, na 

prática, não houve preocupação pelo controle do tempo e, no final de uma narração livre 

da experiência vivenciada pelo sujeito, como pesquisadora, coloquei questões para 

clarificar algumas dúvidas suscitadas pelo depoimento e ampliar algumas informações. 

O tempo total de gravação dos quatro depoimentos é de aproximadamente três horas. O 

depoimento de dois dos sujeitos durou cerca de uma hora cada, enquanto que os outros 

dois respeitaram os trinta minutos combinados. 

 

Questionários e entrevistas 

À excepção dos membros fundadores do ISAP, todos os outros grupos de 

sujeitos responderam a um questionário com perguntas diferenciadas, conforme o grupo 

a que pertencem. As perguntas colocadas nos questionários são essencialmente abertas.  

Os três formadores do “núcleo duro” e três superiores hierárquicos, além de 

terem respondido às perguntas do questionário participaram numa conversa comigo, 

enquanto investigadora, orientada por um guião de entrevista. As entrevistas foram 

gravadas em suporte sonoro com uma duração total de cerca de quatro horas, 

correspondendo a uma média de aproximadamente 40 minutos cada entrevista. 

Tal como no depoimento, a entrevista foi adoptada por ser um procedimento de 

pesquisa que permite maior espontaneidade e a possibilidade de, durante o diálogo, o 

entrevistado poder reflectir com maior profundidade. A entrevista também oferece ao 

pesquisador a possibilidade de reformular as perguntas dirigidas ao interveniente, 

mantendo o foco do diálogo aos objetivos da pesquisa (SZYMANSKI, 2010). 

A seguir, apresentamos os instrumentos usados, conforme os grupos de 

intervenientes: 
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Questionário e entrevista aos formadores do “núcleo duro” do ISAP 

As perguntas dirigidas aos formadores do “núcleo duro” foram organizadas em 

quatro partes: 

₋ Identificação – nessa parte o formador do “núcleo duro” recorda o período 

da sua entrada ao ISAP e a sua experiência anterior de atividades e vivências 

em que esteve envolvido; 

₋ Expectativa do formador em relação ao ISAP e ao curso CPSAP – nesse 

tópico, o formador do “núcleo duro” é convidado a uma reflexão sobre as 

motivações que o levaram a aderir ao ISAP e sobre a sua expectativa em 

relação ao sucesso do curso CPSAP; 

₋ Articulação entre o ISAP e o sector público – dado que o ISAP forma 

funcionários do Estado, e sabendo que faz parte da sua estratégia de 

formação a permanente articulação com o sector público, o formador é 

convidado a reflectir sobre as oportunidades que teve, no contexto dessa 

articulação, e sobre os limites e os ganhos da aplicação dessa estratégia; 

₋ Opinião avaliativa da experiência como formador do ISAP – O conjunto de 

perguntas formuladas nesse grupo orienta para uma reflexão sobre o 

processo de formação, identificando os aspectos positivos e negativos nas 

várias fases do desenvolvimento curricular do ISAP. 

O questionário dos formadores do “núcleo duro” termina com um convite para a 

marcação do dia, local e hora de uma entrevista.  

A entrevista serviu para uma reflexão crítica, em situação de diálogo, sobre os 

resultados da formação oferecida pelo ISAP entre os anos de 2006 e 2009, percebidos 

pelos formadores do núcleo duro como favoráveis à promoção de mudanças no sector 

público. 

Os tópicos para essa reflexão foram definidos no “Guião de Entrevista” e tinham 

a ver com: 

₋ Avaliação geral dos resultados do curso CPSAP oferecido pelo ISAP, de 

2006 a 2009; 

₋ Influência dos resultados da formação no trabalho dos funcionários; 

₋ Problemas de funcionamento do sector público abordados nas aulas; 

₋ Aspectos que reduzem as possibilidades de produção de resultados da 

formação em administração pública que influenciem mudanças positivas no 

sector público. 
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Questionário aos formadores do ISAP 

O questionário aos formadores do ISAP tem uma estrutura similar ao 

questionário aos formadores do “núcleo duro”, diferindo em dois aspectos: aos 

formadores não se solicitou informação sobre a sua expectativa em relação ao ISAP; e o 

questionário ao formador inclui perguntas que convidam à reflexão sobre os resultados 

da formação percebidos como favoráveis à promoção de mudanças no sector público.  

Assim, as perguntas do questionário aos formadores do ISAP organizam-se em 

quatro partes: identificação, limites e ganhos da articulação do ISAP com o sector 

público, opinião sobre a experiência pessoal como formador; opinião avaliativa sobre o 

resultado da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP, de 2006 a 2009. 

 

Questionário aos egressos do ISAP 

O questionário aos egressos organiza-se em quatro partes: 

₋ Identificação – com perguntas orientadas para a recuperação da 

informação sobre o perfil de entrada ao curso CPSAP e sobre o processo 

de seleção; 

₋ Opinião avaliativa da experiência como formando do curso CPSAP – 

nessa parte, as perguntas convidam o sujeito à reflexão sobe as matérias e 

os eventos que considera mais promissores para o sucesso da sua 

formação; 

₋ Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP 

no curso CPSAP – o conjunto de perguntas colocadas nessa parte 

convida o egresso do CPSAP a reflectir sobre os resultados da sua 

formação e a forma como os percebe como favorecendo ou não a 

promoção de mudanças no sector público. 

 

Questionário e entrevista aos superiores hierárquicos 

O grupo dos seis superiores hierárquicos foi dividido em dois subgrupos: um, 

constituído por três, respondeu às perguntas de avaliação dos resultados da formação em 

situação de entrevista, enquanto que os outros três fizeram-no no questionário. 

O questionário aos superiores hierárquicos na versão (A) foi para aqueles que 

participaram em entrevista, e organiza-se em quatro partes: 

₋ Identificação; 
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₋ Informação estatística sobre os funcionários da instituição, procurando 

verificar se os superiores hierárquicos reconhecem a existência de 

funcionários que frequentaram cursos no ISAP, e sabem em que níveis 

de funcionamento da instituição se encontram a trabalhar; 

₋ Motivação para o envio dos funcionários para formação no curso 

CPSAP, focalizando os anos 2006 a 2009; 

₋ Articulação entre o ISAP e a instituição no contexto da formação dos 

seus funcionários. 

Conforme referimos, depois do preenchimento do questionário, os três 

superiores hierárquicos que responderam à versão (A) do questionário participaram de 

uma entrevista, na qual fizeram a reflexão sobre o sucesso ou insucesso da formação 

oferecida pelo ISAP na promoção de mudanças no sector público. 

A versão (B) do questionário aos superiores hierárquicos distingue-se da 

primeira por incluir as perguntas que para o grupo anterior foram colocadas em situação 

de entrevista. Por isso, tem cinco partes. 

 

Questionário aos colegas de trabalho dos egressos do curso CPSAP 

O questionário os colegas de trabalho dos egressos do curso CPSAP entre os 

anos de 2006 e 2009, organiza-se em duas partes: 

₋ Identificação, para colecta de informação sobre o perfil desses colegas e 

a relação de trabalho que têm com os egressos; 

₋ Opinião avaliativa sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida 

pelo ISAP no curso CPSAP. 

No apêndice, apresentamos as perguntas de cada um dos questionários e os guiões de 

entrevista. 

 

3.3.3. Grupo de discussão 

Após a sistematização e análise preliminar dos dados obtidos através dos 

questionários e entrevistas, realizamos um encontro a que designamos “grupo de 

discussão”, no qual participaram os sujeitos da pesquisa, à excepção dos membros 

fundadores, para lhes dar o feedback sobre as constatações gerais resultantes da primeira 

leitura das respostas fornecidas por eles. 

“Trata-se da exposição posterior da compreensão do entrevistador sobre a 

experiência relatada pelo entrevistado, e tal procedimento pode ser 
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considerado como um cuidado em equilibrar as relações de poder na situação 

de pesquisa [...] A autoria do conhecimento é dividida com o entrevistado, 

que deverá considerar a fidedignidade da produção do entrevistador” 

(SZYMANSKI, 2010: 52). 

Adoptamos esse procedimento por concordarmos com Szymanski (2010) ao 

referir que a “devolução” é recomendada por razões éticas. No grupo de discussão, os 

sujeitos confirmaram que as ideias principais das suas reflexões estavam reflectidas da 

sistematização apresentada, destacando a percepção dos sujeitos da pesquisa sobre as 

evidências dos resultados da formação profissional em administração pública no 

desempenho profissional dos egressos. 

Perante as suas próprias ideias sistematizadas, os sujeitos propuseram um debate 

de aprofundamento de alguns tópicos, ora concordando, ora manifestando a sua 

discordância em relação à opinião dos outros, mas sempre respeitando o direito à 

diferença de opiniões, sobretudo por reconhecerem que cada sujeito reflectiu sobre os 

resultados do curso percebidos por si, sob diferentes premissas, como mostram algumas 

frases e expressões extraídas da interveções. 

Eu acho que esta situação está caracterizada [...] e acho que esta bem 

(GD/Intervenção 9). 

Acho que é um aspecto que importava reflectirmos [...] se essa questão de 

ascendência a categorias mais altas resultou mesmo da formação ou foi 

coincidência (GD/Intervenção 2). 

O aspecto que encontrei e é importante […] eu tinha algo também para 

comentar sobre esse ponto (GD/Intervenção 2). 

Eu iria concordar com o meu colega [...] (GD/Intervenção 3). 

A administração Pública é vasta, nós temos diversas instituições e apesar de 

estarem todas na mesma organização que é a administração pública, nós temos 

diferenças entre as instituições (GD/Intervenção 4). 

Vou falar da minha própria instituição [...] (GD/Intervenção 5). 

Para mim... Não consideraria isso como uma forma que reduz a capacidade 

inovadora [...] Este é o sentimento que eu tenho [...] Aquele seu problema, pelo 

menos deveria ser entendido [...] (GD/Intervenção 9). 

A discussão desencadeada pela apresentação do resultado da primeira leitura das 

narrativas dos sujeitos resultou também na análise do processo de produção de tais 
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narativas e na manifestação do sentimento dos sujeitos sobre a importância desta 

pesquisa. 

No meu caso [...] a minha chefe... Ela teve dificuldade em preencher o 

questionário [...] eu entendi que a limitação dela é que ela não tem muito 

domínio do que tem acontecido na minha instituição (GD/Intervenção 1). 

Eu acho que nós podemos aferir isso a partir desse programa de 

acompanhamento... Dessa ligação do ISAP com as instituições... E [nome da 

pesquisadora] com este trabalho pode ajudar muito (GD/Intervenção 2). 

 

3.4. Sistematização da informação e análise de dados 

“A análise é o processo que conduz à explicitação da compreensão do 

fenômeno pelo pesquisador. Sua pessoa é o principal instrumento de 

trabalho, o centro não apenas da análise de dados, mas também da produção 

dos mesmos durante a entrevista” (SZYMANSKY et Alii, 2010: 71). 

Essa afirmação de Szymansky et Alii (2010) lembra Laville e Dionne (1999) que 

dizem que o que conta na colecta e análise de dados é a imaginação do pesquisador. 

Demos “asas à nossa imaginação”, alimentada pela nossa experiência anterior de 

pesquisa e pelas leituras que temos feito sobre procedimentos de pesquisa.  

Usando os instrumentos já apresentados, colectamos informação cujo registo é 

sonoro (gravação dos depoimentos, das entrevistas e das intervenções dos sujeitos no 

grupo de discussão) e manuscrito (respostas às perguntas dos questionários). A primeira 

fase do tratamento dessa informação foi a trasncrição tanto da informação sonora, como 

dos manuscritos dos questionários. 

A tabela 6 apresenta a quantidade de informação que foi transcrita. 

 

Tabela 6 – Quantidade de informação processada na pesquisa 

Nº TIPO DE INFORMAÇÃO 

Raiz do 

código dos 

sujeitos 

Quanti

dade 

1.  Depoimentos – Fundadores do ISAP D/MF 4 

2.  Respostas a questionários – Formadores do Núcleo Duro do 

ISAP 

Q/ND 
3 

3.  Entrevista – Formadores do “Núcleo Duro” do ISAP E/ND 3 

4.  Respostas a questionários – Formadores do ISAP Q/F 3 

5.  Respostas a questionários – Superiores Hierárquicos dos 

Egressos – Versão A (Aplicado aos superiores hierárquicos 

entrevistados) 

Q/SH 

3 
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6.  Respostas a questionários – Superiores Hierárquicos dos 

Egressos – Versão B (Aplicado aos superiores hierárquicos não 

entrevistados) 

Q/SH 

3 

7.  Entrevista – Superiores Hierárquicos dos Egressos E/SH 3 

8.  Respostas a questionários – Egressos do ISAP Q/E 10 

9.  Respostas a questionários – Colegas de trabalho dos Egressos do 

ISAP 

Q/C 
15 

10.  Intervenções no grupo de discussão – Todos os sujeitos, à 
excepção dos membros fundadores 

GD 
10 

Total de Informação processada 57 

Fonte: Autora 

 

Szymansky et Alii (2010) falam de duas versões de transcrição da entrevista: Na 

primeira, faz-se a escrita do texto mantendo a fala do entrevistado. No nosso caso, 

também mantivemos, nessa primeira transcrição, a escrita original das respostas às 

perguntas do questionário. Na segunda versão, fizemos a limpeza dos vícios de 

linguagem, mantendo os termos usados pelos sujeitos e respeitando a grafia da norma 

padrão da Língua Portuguesa em Moçambique.  

No caso da transcrição da informação oral, entendemos que as hesitações, as 

repetições e as pausas relativamente longas, por vezes, reforçavam o sentido da 

mensagem que o sujeito queria transmitir. Por isso, mantivemos algumas repetições e 

usamos as reticências (...) para fazer marcação de pausa longa. No caso dos depimentos 

e das intervenções dos sujeitos no grupo de discussão, a limpeza da primeira versão da 

transcrição inclui a exclusão de explicações longas, uma vez que, diferentemente da 

entrevista que permite um diálogo para manter o foco, nessas duas situações os sujeitos 

tiveram uma liberdade relativamente maior. 

De um modo geral, a ocorrência de pausas longas marcadas nas transcrições 

verifica-se quando o sujeito insere no meio do discurso palavras ou expressões que 

reconhece estarem fora da sequência, mas que considera serem fundamentais para a 

informação e para explicar melhor a sua ideia. Ocorre Também na enumeração, 

enfatizando cada um dos elementos e quando o sujeito sublinha uma ideia que considere 

importante.  

Tinhamos a parte... Como eu já disse... Do direito administrativo, constituição, 

regras... E tinhamos a parte política composta por alguns elementos de carris 

ideológico (D/MF/01). 

O que tem acontecido é que quando os formandos realizam os trabalhos, 

apresentam superficialmente os assuntos... Eles não tocam na profundidade da 
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questão... Não aprofundam a análise do que acontece na instituição para que 

haja mudança... Para que haja esse processo de mudança (DG/Intervenção 1). 

A pausa longa também é marca de que o sujeito vai fazendo um processamento 

selectivo da informação que transmite reflectindo sobre ela
88

, ora confirmando ser 

aquela a ideia a colocar e nesse caso a repete, ora rectificando a informação anterior. 

Bom, a visita que nós fizemos... Portanto... Nós fizemos duas visitas para a 

[nome da instituição]... Uma na qualidade de formador... Docente, e outra na 

qualidade de membro do UMAI... É que a instituição em si tinha uma série de 

problemas de funcionamento... E... Não só de funcionamento... Como de 

relações interpessoais... O funcionamento e as relações... Parece-me que não 

jogavam [...] (E/ND/01). 

Sim... Aqueles encontros mensais... Mas depois... Também aqueles retiros que se 

fazia para a análise de um determinado curso... Aqueles workshops 

pedagógicos... workshops pedagógicos... Eu acho importante voltar-se a isso 

(E/ND/02). 

[...] estão a melhorar... E hoje duas dessas pessoas estão em funções... 

Ascenderam a outras funções... Uma está fora daqui do Ministério... Mas é 

porque foi demonstrando a cada dia que passava que tinha conhecimentos 

(E/SH/02). 

SZYMANSKY et alii (2010), referem que, quando feito pelo pesquisador, o 

processo de transcrição é também um processo de análise. 

“Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, e os aspectos da interação 

são relembrados. Cada encontro com a fala do entrevistado é um novo 

momento de reviver e refletir” (SZYMANSKY et Alii, 2010: 74). 

Como pesquisadora, vivenciei essa realidade. Embora tenha contado com apoio 

de duas assistentes para acelerar o processo da primeira fase da transcrição, todo o 

material passou pela minha leitura e releitura antes da limpeza, confrontando-o com as 

gravações e com os manuscritos, como forma de assegurar que na interpretação da 

mensagem que orienta a segunda transcrião não “deturpasse” o sentido do pensamento 

dos sujeitos. 

Depois da segunda fase da transcrição, retomamos os textos e fizemos a 

sistematização dos dados, procurando mantê-los na sequência em que foram produzidos, 

mas fazendo a marcação dos temas que nortearam a sua produção.  

                                                             
88 “É no âmbito da reflexão que a memória se interroga” (RICOEUR, 2006: 133). 
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Na sistematização dos dados, usamos um quadro que nos permitiu apresentar 

para cada pergunta do questionário e para cada tópico de reflexão na entrevista e nos 

depoimentos, as respostas dos sujeitos, com a sua identificação pelo cógigo
89

, deixando 

um espaço para a nossa análise das respostas e observações.  

Com a transcrição completa, iniciamos o processo da análise propriamente dito, 

apoiado pelas notas que fomos tomando em cada leitura da informação. Durante os 

depoimentos e entrevistas, também fezemos anotações para lembrar alguns momentos e 

os gestos que reforçaram a linguagem. 

Inspirados em Szymansky et Alii (2010) e na experiência de participação em 

grupos de pesquisa
90

, elaboramos sínteses das ideias centrais das falas dos sujeitos, 

sempre reconhecendo que estamos a trabalhar na área da linguagem, e por conseguinte, 

a nossa síntese reflecte um discurso partilhado entre o sujeito que produziu o discurso 

inicial e eu, enquanto pesquisadora. 

Porque reconhecemos a força da linguagem como parte integrante dos processos 

de mudança (CAREGNATO e MUTTI, 2006), entramos no campo da análise de 

discurso, conscientes de que o que procuramos é esse discurso partilhado no qual 

encontramos a força colectiva para movermos as transformações necessárias para a 

melhoria do currículo de formação profissional em administração pública no contexto 

moçambicano
91

. 

Prosseguindo com o processo de análise, definimos os temas de discussão, 

considerando o conteúdo das ideias centrais, agrupando os aspectos comuns dos 

diferentes grupos dos sujeitos que, em nosso entender, apontam para os limites e as 

possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento da formação profissional em 

administração pública. Assim, na discussão dos dados abordamos três temas: (i) 

expectativa em relação ao ISAP e ao curso CPSAP; (ii) processo de formação no curso 

CPSAP e (iii) resultados do curso CPSAP percebidos pelos sujeitos da pesquisa. 

Durante da análise dos dados em função dos temas suscitados pelas reflexões 

dos sujeitos, aprofundamos a interpretação em função do referencial teórico que 

reforçou a nossa convicção de que a formação profissional em administração pública no 

contexto moçambicano deve ser orientada para a construção de uma “comunidade de 

                                                             
89 Apresentamos as respostas dos sujeitos no apêndice. 
90 A experiência mais recente de participação de um grupo de pesquisa que adoptou essa estratégia de 

sistematização e análise de dados é no projecto “Experimental da Lapa”, coordenado por Isabel 

Cappelletti, do qual participo desde 2011. 
91 A linguagem, como parte integrante de processos de mudança social, é também responsável pela 

criação, manutenção e transformação das significações do mundo (CAREGNATO e MUTTI, 2006). 
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excelência” (ROSENBAUM, 2007). Desse modo, fizemos uma reflexão visando o 

aprofundamento da nossa compreensão dos limites e possibilidades do curso CPSAP 

para o contínuo aprimoramento do currículo de formação profissional superior em 

administração pública, tornando o ISAP a força motriz da comunidade intelectual 

engajada no desenvolvimento e transformação da administração pública e na promoção 

da cidadania plena. 

 Recolhemos uma gama muito vasta de informação histórica e contextual, cuja 

interpretação não aprofundamos neste estudo, mas que influenciou a nossa interrogação 

dos sentidos da informação prestada pelos sujeitos, buscando respostas às questões 

fundamentais desta pesquisa: 

₋ Qual é a avaliação que os sujeitos fazem dos resultados do curso CPSAP? 

₋ Que elementos do processo de formação os sujeitos consideram limitarem ou 

aumentarem as possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública no contexto moçambicano? 

₋ Como é que os sujeitos percebem os limites e as possibilidades de os 

resultados do curso CPSAP influenciarem transformações no sector público 

e na sociedade moçambicana, promovendo a cidadania plena? 

₋ Que possibilidades de desenvolvimento curricular são promissoras de uma 

formação profissional em administração pública que reforce a observância 

dos princípios de igualdade, imparcialidade, ética e justiça social?
92

 

 

 

                                                             
92 Esses princípios universais de garantia da cidadania plena foram constitucionalmente adoptados como 

princípios fundamentais da administração pública moçambicana (República de Moçambique, 2004:81). 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DO CURSO CPSAP PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM MOÇAMBIQUE 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, fazemos a análise e discussão dos dados, procurando identificar, 

nas reflexões dos sujeitos, os limites e as possibilidades do curso CPSAP para o 

desenvolvimento da formação profissional em administração pública em Moçambique. 

Da análise de dados, concluimos que o curso CPSAP foi criado para formar 

grande número de funcionários do Estado, promovendo a consciência crítica para que os 

servidores públicos possam agir como intelectuais em rede que buscam 

permanentemente a compreensão da realidade em que actuam, aprimorando 

constantemente a sua acção, como profissionais e como cidadãos.  

Sobre os limites e possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública, os dados revelam que a formação 

oferecida é relevante, pois está a produzir resultados cujas evidências podem ser 

percebidas na actuação dos egressos do curso nas instituições do sector público e nas 

mudanças que ocorrem na organização e funcionamento dessas instituições. Dentre os 

aspectos que reduzem as possiblidades de tais resultados produzirem mudanças 

significativas, destacam-se:  

₋ Falta de actualização dos conteúdos e materiais de formação;  

₋ Algumas actividades de ensino-aprendizagem inadequadas para a educação 

de adultos e para a formação profissional;  

₋ Fraca articulação entre o ISAP e as instituições do sector público;  
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₋ Fraco reconhecimento do valor da formação oferecida pelo ISAP pelas 

lideranças do sector público;  

₋ Ambiente e clima organizacional assim como condições de trabalho em 

algumas instituições do sector público, que não favorecem o 

desenvolvimento do espírito crítico e criativo nem a introdução de 

mudanças; 

₋ Ausência de evidências de que os resultados do curso possam reflectir-se 

fora do contexto institucional, que pode denunciar as limitações do curso 

para a formação de profissionais cidadãos competentes para a promoção da 

cidadania plena, conscientes de que o seu espaço de actuação não se limita 

ao contexto institucional. 

Organizamos o capítulo em cinco itens, sendo que os três primeiros 

correspondem aos três temas que identificamos na análise preliminar dos dados, 

nomeadamente: expectativa em relação ao ISAP e ao curso CPSAP; processo de 

formação no curso CPSAP; resultados do curso CPSAP percebidos pelos sujeitos da 

pesquisa. 

No quarto item, fazemos uma reflexão crítica, aprofundando a interpretação dos 

dados, na busca de uma melhor compreensão dos limites e possibilidades do curso 

CPSAP para o contínuo aprimoramento do currículo de formação profissional superior 

em administração pública, reforçando a capacidade do ISAP como força motriz e núcleo 

dinamizador de uma comunidade intelectual engajada no desenvolvimento e 

transformação da administração pública moçambicana e na promoção da cidadania 

plena. 

No quinto item, reflectimos sobre as possibilidades e sentido para a 

transformação do currículo de formação profissional em administração pública em 

Moçambique, reduzindo os limites e potenciando as possibilidades de formação de 

profissionais do sector público moçambicano competentes para a melhor prestação dos 

serviços e para a solução dos problemas que limitam as possibilidades de usufruto do 

direito à cidadania plena. 



181 
 

 

4.1. Expectativas em relação ao ISAP e ao curso CPSAP 

 Iniciamos a discussão dos dados recolhidos no contexto da avaliação dos 

resultados do curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública 

passando em revista as expectativas expressas pelos sujeitos em relação ao ISAP por 

concordarmos com Masetto (2010) ao dizer que a “aula universitária”
93

 promove 

“aprendizagem significativa” quando ocorre numa dinámica de trabalho em equipa, na 

qual todos os membros aprendem juntos o que se propuseram. 

“[...] a condição básica para aprendermos alguma coisa é sentirmos 

necessidade daquilo, vivermos uma carência que precisa ser suprida, 

experimentarmos uma sensação de falta de algo que poderá nos completar ou 

realizar ou nos tornar mais felizes. Nessas condições vamos atrás, 

perseguimos nosso objetivo com afinco e determinação” (MASETTO, 

2010:33). 

Ao analisar as expectativas em relação ao ISAP e ao curso CPSAP procuramos 

perceber os objectivos que os actores desse curso perseguem, por acredidarmos que a 

avaliação que eles fazem dos resultados do curso reflecte o seu sentimento de satisfação 

ou insatisfação da necessidade que os moveu a procurar o ISAP. 

De um modo geral, a expectativa em relação ao ISAP e ao curso CPSAP, tanto 

para os formadores como para os funcionários do Estado, é de aprender para contribuir 

para o desenvolvimento da administração pública moçambicana, buscando uma melhor 

compreensão e solução dos problemas que afectam o funcionamento do sector público. 

Questionados sobre a sua expectativa ao integrarem a equipa do ISAP, os 

formadores membros do “núcleo duro” do ISAP apontam para elementos como: 

₋ Reforçar o seu “capital” na área científica em que já actuavam; 

₋ Encontrar oportunidades para o seu crescimento pessoal; 

₋ Enfrentar novos desafios e novas experiências, numa área nova para eles; 

₋ Elevar o seu conhecimento científico, aprendendo com dirigentes do sector 

público; 

₋ Realizarem-se profissionalmente como docentes; 

₋ Contribuir para a solução dos problemas existentes na administração pública 

e melhorar o seu funcionamento. 

                                                             
93 “Onde quer que possa haver uma aprendizagem significativa buscando intencionalmente objetivos 

educacionais definidos, aí encontramos uma “aula universitária”” (MASETTO, 2010: 13). 
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A referência a novos desafios pode ter a ver com factores como: o ISAP é a 

primeira instituição moçambicana de ensino superior vocacionada à formação de 

funcionários do Estado; alguns formadores, principalmente aqueles que eram docentes 

em universidades moçambicanas, não possuiam experiência anterior de interacção com 

o sector público; outros formadores, essencialmente os funcionários do Estado, 

identificados em instituições do sector público seguindo o critério de experiência 

profissional e formação académica, nunca tinham trabalhado na docência.  

Tinha experiência em relação aos assuntos da administração pública e gestão 

do sector público através de leituras pessoais por curiosidade, [...] para 

facilitar o diálogo e interação com os estudantes na sala de aula porque [...] 

Trabalho na [universidade pública] como docente num departamento onde 

temos curso de Administração pública (Q/ F/CPSAP2/03). 

Já tinha alguma experiência [em assuntos relacionados com administração 

pública e gestão do sector público] por ter formação em administração pública e estar a 

trabalhar no [instituição do sector público] (Q/F/CPSAP1/08). 

Alguns formadores estavam em início de carreira no sector público, mas no seu 

trabalho tinham tido experiências práticas de trabalho, sobretudo ao nível dos órgãos 

locais do Estado, por se acreditar que a sua integração na equipa do ISAP constituída 

maioritariamente por funcionários em exercício nos órgãos centrais do Estado, era uma 

oportunidade para a partilha de tais experiências. 

[Em 2002, ano em que o formador integrou a equipa do Projecto ISAP] Tinha 

experiência de um ano de trabalho. Ganhei experiência em administração dos 

orgãos locais do Estado, por ter participado na elaboração da lei dos Orgãos 

Locais do Estado, Lei nº 8/2003, e prestei assistência técnica às Províncias e 

Distritos em concepção de relatórios e balanços (Q/F/CPSAP1/02). 

A metáfora da “aventura científica” expressa na afirmação do sujeito Q/ND/01 

constitui a referência que consideramos mais expressiva do desejo de aprender, de um 

docente universitário que trabalha na área de ciências sociais desde os anos 1990 e vê 

no ISAP a possibilidade de reforço do seu conhecimento. 

Tratou-se de uma Aventura científica ao aceitar novos desafios contribuindo 

com o meu saber na procura de novas experiencias numa área que se 

encontrava distante de mim (Q/ND/01). 

A aventura implica vontade e coragem para enfrentar o desconhecido, 

curiosidade para descobrir e desvelar algo novo, prazer pela busca, criatividade para 
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seguir novos rumos e enfrentar novas situações. Essa metáfora faz lembrar que a 

vontade de aprender é o principal motor da acção do sujeito pensante e inteligente. 

Os superiores hierárquicos indicam que as suas instituições decidiram enviar 

funcionários para formação no curso CPSAP para: 

₋ Melhorar os conhecimentos dos funcionários; 

₋ Elevar o nível de formação técnico-profissional e de profissionalização dos 

funcionários; 

₋ Elevar a capacidade técnica dos funcionários; 

₋ Melhorar o desempenho profissional como condição para fazer face aos 

desafios da administração pública no âmbito da reforma; 

₋ Elevar a autoestima dos funcionários; 

₋ Melhorar o desempenho da instituição; 

₋ Promover a partilha de experiências profissionais com vista à harmonização 

dos métodos de trabalho no sector público moçambicano; 

₋ Melhorar as condições de trabalho e a qualidade dos serviços prestados; 

₋ Contribuir para os processos de reforma e modernização da administração 

pública; 

₋ Cumprir a política e estratégia de formação elaborada pela instituição
94

. 

As respostas dos superiores hierárquicos sugerem que, ao enviar os funcionários 

para se formarem no ISAP, as instituições do sector público esperam que a 

aprendizagem transforme as pessoas de modo a que elas possam transformar as 

instituições e o sector público no geral. 

Essa expectativa esteve sempre presente no sector público moçambicano, como 

referem os membros fundadores do ISAP: 

 [A formação constituía preocupação] porque nós começávamos a edificação da 

administração pública em cada um dos sectores com um grande défice de 

capacidades, não tínhamos tido tempo de preparar técnicos de administração 

pública nos sectores governamentais durante o período de luta de libertação 

(D/MF/01). 

A visão da formação foi uma razão estabelecida desde a independência, por 

causa da própria conjuntura. O país ficou independente e com poucos quadros 

                                                             
94 Das instituições selecionadas para este estudo, apenas uma referiu ter uma política e estratégia de 

formação dos funcionários com vista à melhoria do seu desempenho, aumentando a capacidade da 

instituição de responder aos desafios do dia-a-dia. 



184 
 

nacionais formados... Felizmente, o governo até hoje assume que a formação é 

uma prioridade (D/MF/03). 

O que mudou ao longo do tempo foi a forma como tal formação deveria ser feita 

e isso marca diferença em relação ao que se espera do ISAP, Escola de Governo, criada 

para resolver os problemas de formação dos funcionários do Estado, que outras 

instituições fora do sistema de administração pública não resolviam. 

A experiência das pessoas mandadas para fora, já estava a demonstrar que 

infelizmente quando as pessoas saiam da estrutura, cá atrás se fechava e já não 

voltava a aceitá-los, se calhar o objectivo de formar ou de elevar a capacidade 

através da formação no mecanismo que estávamos a seguir estava a dar 

resultado inverso (D/MF/01). 

A aprendizagem que outras instituições de formação proporcionavam aos 

funcionários do Estado não produzia “mudanças significativas” no sector público. 

“[Quando dizemos que aprendemos alguma coisa] muitas coisas acontecem, 

por exemplo, sentimento de felicidade, euforia, realização, desejo de ir 

adiante e conseguir novas coisas, compartilhar com os amigos nosso 

sucesso, mas uma é fundamental: percebe-se que houve uma mudança 

significativa para nós. Uma antes, quando não éramos assim ou não nos 

comportávamos desta forma e uma depois, quando aprendemos e nos 

modificamos. Este é o sinal divisor das águas” (MASETTO, 2010: 33). 

Procuramos compreender melhor a expectativa em relação ao ISAP, nos 

perguntando, que mudanças significativas se espera que o ISAP opere nos funcionários 

do Estado e no sector público moçambicano? Ou seja, como era o “antes” que a 

formação profissional superior em administração pública deve mudar? E que “depois” 

se deseja? Buscamos respostas na reflexão dos sujeitos e encontramos algumas: 

₋ O ISAP deve promover a compreensão da principal missão da administração 

pública e do papel dos funcionários do Estado, reduzindo a frustração de 

quem trabalha sem ter clareza sobre o valor do seu trabalho. 

[O funcionário] quando ele começa a trabalhar não é devidamente enquadrado 

[...] o indivíduo começa a trabalhar, é ali atirado e vai fazer aquilo que lhe 

apetece, ou que lhe dizem [...] Então isso começa a criar frustração nele próprio 

[...] o problema que temos aqui dentro é de insatisfação dos próprios servidores 

(D/MF/02). 
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₋ O ISAP deve formar os funcionários do Estado para que eles sejam agentes 

de mudança. 

Um outro problema... Era um problema relacionado com a preparação das 

pessoas [...] As pessoas bem preparadas podem modificar o ambiente elas 

próprias (D/MF/02). 

Nós estavamos a pensar na Reforma... A Reforma não poderia ser feita se nós 

não transformassemos os Recursos Humanos... Tudo o que pudéssemos fazer só 

funcionaria se tivessemos pessoas preparadas (D/MF/02). 

[A principal finalidade da formação oferecida pelo ISAP nos cursos de CPSAP1 

e CPSAP2 é de] promover a compreensão das patologias sociais impostas pelas 

dinámicas políticas e económicas globais que afectaram de certa maneira o 

Estado e suas instituições (Q/ND/01). 

Os cursos têm como finalidade impulsionar mudanças no sector Público a partir 

do melhoramento de prestação de serviços por parte dos funcionários formados 

pelo e no ISAP o que poderá assegurar a modernização da Administração 

Pública (Q/ND/01). 

₋ A formação deve alcançar grande número de funcionários do Estado, para 

que, no âmbito da reforma do sector público, sejam capazes de agir 

respeitando os princípios éticos e deontológicos. 

[Criamos o ISAP] para alcançarmos o grande número de pessoas [...] já 

estávamos a pensar naquilo que mais tarde viemos a chamar programa de 

reforma do sector público, que era para resolver o problema da ética e da 

deontologia (D/MF/02). 

O ISAP surge por causa desta questão de retomar a capacitação dos dirigentes, 

mas também sem fechar a oportunidade de dar alguma graduação voltada 

fundamentalmente para os funcionários de mérito (D/MF/03). 

[Na altura da criação do ISAP, esperava-se que os efeitos da formação se 

reflectissem em:] Mudanças nas instituições do Estado, eficácia na gestão da 

coisa pública; boa prestação, ou seja, melhor prestação de serviços ao cidadão; 

mudança de mentalidade e de atitude dos funcionários e dinâmicas 

institucionais e colectivas na modernização da Administração Pública 

(Q/ND/01). 

O facto de tanto os formadores como os funcionários do Estado buscarem no 

ISAP oportunidade de aprendizagem sugere uma expectativa de que o currículo do 



186 
 

curso CPSAP promova relações de horizontalidade e igualdade de poder, num ambiente 

em que, como equipa de aprendizagem, todos os actores têm algo para aprender e 

influenciam a aprendizagem dos outros. 

“A aula se apresenta como um espaço e tempo do aprendiz enquanto aluno e 

professor aprendem no campo do conhecimento e das informações, no 

campo das interações pessoais e de relacionamento pessoal e profissional, no 

campo da solidariedade, do respeito mútuo, do diálogo, do desenvolvimento 

de habilidades e competências profissionais, no campo da ética e 

honestidade intelectual e profissional, no campo das responsabilidades 

cidadãs” (MASETTO, 2010: 24). 

As expectativas dos sujeitos em relação ao curso CPSAP permitem-nos inferir 

que, o desejável no processo de implementação do currículo do curso CPSAP é que o 

desenvolvimento da competência profissional tanto dos formadores em administração 

pública, como dos funcionários do Estado, resulte da aprendizagem realizada num 

ambiente em que “todos juntos, em equipe, vão aprender o que se propuseram” 

(MASETTO, 2010: 21). Sugere também que o espaço de aprendizagem ultrapasse o 

espaço físico do ISAP, alcançado o sector público e a sociedade moçambicana, no geral. 

Por isso, entendemos que a avaliação dos resultados do curso CPSAP passa 

necessariamente por um olhar sobre os aspectos do processo de formação que são 

percebidos pelos sujeitos como limitando ou favorecendo uma aprendizagem crítica 

para essa equipe de aprendizagem. 

 

4.2. Limites e possibilidades do processo de formação para a promoção da 

aprendizagem crítica  

Ao reflectir sobre os limites e possibilidades do processo de formação no curso 

CPSAP para a promoção da aprendizagem crítica no âmbito da formação profissional 

superior em administração pública em Moçambique, buscamos compreender os 

aspectos que são percebidos pelos sujeitos como tendo maior influência nos resultados 

da formação que se reflectem em mudanças significativas na actuação dos egressos do 

ISAP e na transformação da organização e funcionamento do sector público. 

Concordamos com Masetto (2010) quando diz que é impossível “formar 

profissionalmente em um curso superior sem estudar, sem ler, sem trabalhar o 

intelectual, sem realizar atividades práticas profissionalizantes, sem estágios discutidos 

e analisados” (MASETTO, 2010: 20). Por isso, na interacção com os sujeitos, no âmbito 
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desta pesquisa, sugerimos que, ao reflectirem sobre os resulados do curso CPSAP 

identificassem alguns aspectos do processo de formação que consideram que tiveram 

maior influência na aprendizagem, limitando ou aumentado as possibilidades de 

mudança na actuação dos funcionários formados e de transformação do sector público. 

Os dados disponíveis permitem reflectir sobre aspectos como: conteúdos de 

formação, materiais de formação, actividades de ensino-aprendizagem, articulação entre 

o ISAP e o sector público. 

 

4.2.1. Conteúdos e materiais de formação 

Os dados sobre os aspectos referentes aos conteúdos e materiais de formação 

que os sujeitos consideram que favorecem ou limitam as possibilidades de o curso 

CPSAP produzir resultados que se reflictam em mudanças significativas na actuação 

dos servidores públicos, foram extraídos das respostas às perguntas do questionário 

colocadas aos formadores e aos egressos, sobre: (i) as matérias do curso CPSAP que os 

sujeitos consideram mais relevantes para a vida profissional dos funcionários do Estado; 

(ii) os aspectos relacionados com os conteúdos e os materiais de formação que os 

formadores e os egressos consideram mais marcantes, por limitarem ou por favorecerem 

as possibilidades de aprendizagem significativa. 

Conforme já referimos, os conteúdos de formação no curso CPSAP são 

organizados em componentes curriculares designados por módulos, que representam as 

matérias que, após o levantamento das necessidades de formação dos funcionários do 

Estado, foram consideradas necessárias para que a formação profissional em 

administração pública contribuisse para a solução dos problemas de organização e 

funcionamento da administração pública moçambicana. 

Os módulos representam recortes de áreas de conhecimento e sugerem uma 

abordagem inerdisciplinar para atender às necessidades de formação dos funcionários 

do sector público moçambicano.  

Acreditamos que a reflexão dos sujeitos sobre os módulos e os materiais de 

formação ajuda-nos a compreender melhor as suas convicções sobre a função do ISAP 

como instituição moçambicana de formação profissional superior em administração 

pública e sobre os valores que o curso CPSAP promove. 

“O que num determinado momemnto são considerados conteúdos legítimos 

do currículo ou do ensino reflete uma certa visão do aluno/a, da cultura e da 

função social da educação, projetando-se neles não apenas a história do 
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pensamento educativo, mas a da escolarização e as relações entre educação e 

sociedade. Portanto, a reflexão sobre a justificativa dos conteúdos é para os 

professores/as um motivo exemplar para entender o papel que a escolaridade 

em geral cumpre num determinado momento e, mais especificamente, a 

função do seu nível ou especialidade escolar na qual trabalham. O que se 

ensina, se sugere ou se obriga a aprender, expressa os valores e funções que 

a escola difunde num contexto social e histórico concreto” (SACRISTÁN, 

1998: 150). 

 

Aspectos relacionados com conteúdos e materiais de formação, que favorecem 

as possibilidades de o curso CPSAP promover aprendizagem crítica 

Os egressos do curso CPSAP 1 consideram mais relevantes para a sua vida 

profissional os módulos de Políticas Públicas e Planificação Estratégica, Recursos 

Humanos e Liderança, Governação e Desenvolvimento Local, Comunicação Efectiva e 

Introdução à Administração Pública e Governação. Nenhum egresso dessa variante do 

curso CPSAP apontou para o módulo Moçambique: História, Política e Cultura nem 

para o módulo de Economia e Gestão Financeira como sendo um dos dois módulos 

mais relevantes para o seu trabalho. 

Por seu turno, os egressos do CPSAP 2 apontaram como mais relevantes os 

módulos de Comunicação Efectiva, Políticas Públicas e Planificação, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Organizacional, Introdução à Administração Pública e 

Governação, Economia e Finanças Publicas. Nenhum egresso dessa variante do curso 

CPSAP aponta para o módulo Moçambique: História Política e Cultura nem 

Governação Local e Desenvolvimento como sendo os mais relevantes. 

Justificando a escolha desses módulos do curso CPSAP como sendo os mais 

relevantes para a sua vida profissional, os egressos referiram-se a alguns aspectos como: 

₋ Carácter crítico e interpretativo do módulo que ajudou a compreender o 

impacto e o alcance das políticas públicas; 

₋ Promoção de melhor compreensão de que o objectivo do sector público é a 

satisfação do interesse comum dos cidadãos; 

₋ Compreensão de que as políticas públicas são distintas das políticas 

partidárias; 

₋ Interpretação dos aspectos relativos à governação, relacionando-os com o 

funcionamento do sector público; 
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₋ Compreensão dos programas de desenvolvimento em curso e como eles 

podem criar capacidades para um desenvolvimento inclusivo, decente e 

sustentável; 

₋ Compreensão de que a qualidade de vida de um povo se mede pela qualidade 

da Administração Pública e que, por isso, o funcionário do Estado deve: 

o servir cada vez melhor os cidadãos, agindo para a satisfação dos seus 

interesses, 

o promover a eficiência e eficácia na gestão da coisa pública, 

o agir com transparência, sobretudo na tomada de decisões políticas, 

o participar activamente nos processos decisórios, 

o promover a participação dos cidadãos nos processos de decisão, 

o aplicar as aprendizagens na instituição e na sua vida pessoal; 

₋ Compreensão da importância de algumas práticas institucionais e 

aprendizagem sobre procedimentos de sua realização e gestão, como: 

o planificação, 

o desenvolvimento de estratégias de gestão de recursos humanos, 

o planificação e gestão orientada para resultados, 

o comunicação interpessoal e institucional, 

o uso das tecnologias de informação e comunicação; 

o reconhecimento de que cada funcionário tem suas particularidades e 

que a distribuição de tarefas deve tomar em consideração as suas 

potencialidades, 

o gestão, influenciando os colegas de trabalho para realizarem as suas 

actividades com foco nos resultados; 

o Liderança, influenciando o seu grupo de trabalho para agir com 

responsabilidade na gestão da coisa pública e para servir cada vez 

melhor o cidadão. 

A seguir, transcrevemos algumas respostas dos egressos do curso CPSAP que 

ilustram o resumo que fizemos sobre os aspectos que justificam a escolha dos módulos 

do curso que eles consideram serem os mais relevantes para a sua vida profissional. 

Em relação a “Politicas Públicas e Planificação Estratégica” o que mais me 

marcou é o seu carácter crítico e interpretativo das políticas públicas para 

compreender o seu alcance e impacto.  Igualmente, foi relevante ao mostrar a 

importância da planificação e do plano na vida das pessoas e das instituições. 
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Quanto à governação e Desenvolvimento Local, teve contribuição para 

visualizar os programas de desenvolvimento em curso e como estes podem criar 

capacidades para um desenvolvimento inclusivo, decente e sustentável 

(Q/E/CPSAP1/01-02). 

Os aspectos que mais me marcaram [nos módulos de Recursos Humanos e 

Liderança e Políticas Públicas e Planificação Estratégica] foram: ter contribuído 

para a elaboração de Estratégia de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

Elaboração da Política de Acção Social; Preparação dos Planos de Actividades 

da instituição com seu respectivo orçamento, Participação na Elaboração do 

Plano Estratégico da [instituição onde trabalho] (Q/E/CPSAP1/09-04). 

Eu quando fui nomeada para chefiar o Departamento de Recursos Humanos, 

para além de ter sido responsável pela elaboração da Política e Estratégia de 

formação profissional, passei por aqui [pelo ISAP] e tive inclusive as aulas... 

Tive um módulo de Recursos Humanos que me valeu bastante para o meu 

trabalho (E/SH/04). 

O Módulo de Introdução à Administração Pública e Governação marcou-me 

bastante ao compreender que o sector público, ou melhor, a Administração 

Pública visa a satisfação do bem comum, isto é, a qualidade de vida de um povo 

se mede pela qualidade da administração pública do seu governo. Que também 

devia realizar as minhas tarefas com resultados, demostrando a eficiência e 

eficácia, sobretudo a transparência nas decisões politicas e o envolvimento do 

cidadão no processo de decisão. Como gestora, senti-me comprometida com a 

participação activa no processo decisório da instituição assim como em 

influenciar no meu grupo do departamento a agir com responsabilidade na 

gestão da coisa pública e em servir cada vez melhor o cidadão, pois é a nossa 

razão de existência na administração pública [...] (Q/E/CPSAP2/03-08). 

 Comunicação efectiva, neste módulo deu para compreender que a comunicação 

é indispensável, as tecnologias de informação e comunicação, digo meios de 

comunicação de actualidade são meios necessários para a instituição. Neste 

contexto a globalização tornou a organização e o indíviduo mais próximos ao se 

comunicarem, é possível trocar correspondência com pessoas distantes em 

outros pontos do mundo através de mensagens de internet, e-mail, televisão, 

telefone, realização de teleconferências, fax. Para o melhoramento, influenciei a 

Direcção no planeamento e aquisição de fax, computadores, assinatura do 
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contracto com a TV, contra meia dúzia de meios que existiam e que também 

eram os chefes que tinham direito (Q/E/CPSAP2/03-08). 

Nas Políticas Públicas e planificação estratégica, o módulo permitiu que eu 

fosse capaz de diferenciar os aspectos políticos partidários das políticas 

públicas, bem como os ciclos de políticas que ficaram bastante claros nas 

tarefas [que realizo na] minha vida profissional (Q/E/CPSAP1/07-05). 

Os módulos de Políticas Públicas e Planificação e Economia e Finanças 

Públicas marcaram-me tanto porque na altura eu estive na Direcção de 

Planificação e Desenvolvimento Institucional e me ajudaram a perceber como 

planificar e fazer orçamento na minha Direcção. Percebo que a razão da minha 

mudança para a área na qual estou trabalhando neste momento foi para melhor 

usar tais conhecimentos (Q/E/CPSAP2/03-10). 

Não nos parece haver diferença significativa na escolha dos módulos mais 

relevantes para a sua vida profissional entre os egressos do CPSAP 2 e do CPSAP 1. 

Cada um dos funcionários considera módulos mais relevantes aqueles que têm uma 

relação directa com a sua área de trabalho ou com as tarefas que realiza na sua rotina 

profissional.  

Merece comentário o facto de o módulo Moçambique: História, Política e 

Cultura não ser apontado por nenhum egresso como sendo um dos dois módulos mais 

relevantes do curso CPSAP. Para aprofundar a compreensão da razão dessa ausência, 

recorremos ao questionário dos formadores para identificar os conteúdos desse módulo 

que eles consideram mais relevantes e constatamos que destacam: o enquadramento 

teórico-conceptual das práticas quotidianas no sector público; a reflexão sobre a origem 

do Estado em Moçambique e os factores históricos que explicam algumas práticas que a 

reforma do sector público moçambicano se propõe transformar. 

[No módulo Moçambique: História, Política e Cultura, constitui matéria de 

maior relevância para o trabalho dos funcionários a] discussão teórico-

conceptual, porque muitas das suas práticas quotidianas no local de trabalho 

passaram a ter um enquadramento (Q/F/CPSAP2/03). 

[É mais relevante a] abordagem sobre a evolução da administração pública em 

Moçambique, por reflectir sobre as instituições administrativas no passado pré-

colonial e colonial e sua influência no Estado moderno pós-colonial. Isso 

porque embora as dinâmicas globais imponham mudanças, há resistência, 
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ligada à herança daqueles Estados no funcionamento das instituições. Trata-se 

da excessiva centralização, do Neo-patrimonialismo e clientelismo (Q/ND/01). 

As respostas dos formadores sobre a relevância da compreensão dos factores 

históricos que determinam a realidade actual e a organização e funcionamento da 

administração pública moçambicana e sobre a importância do enquadramento teórico-

conceptual das práticas quotidianas lembra Freire (1995), reflectindo sobre o rigor 

científico e o rigor académico, no diálogo com Gadotti e Guimarães. 

“O rigor científico, o rigor académico, não é uma categoria metafísica. Ele é 

uma categoria histórica, assim como o saber tem uma historicidade. A 

ciência que exige rigor, não é nenhum apriori da história. A ciência se 

constitui na história como nós nos constituimos historicamente. A ciência é 

uma criação humana, histórica e social. Por isso mesmo é que todo o 

conhecimento que surge é produzido agora, por exemplo, ao nascer já traz o 

“testamento” que ele faz ao outro conhecimento que tarde ou cedo virá 

superá-lo. Sempre vai haver outra novidade amanhã que supera o novo que 

emerge hoje e que terá envelhecido. Ora, o rigor está nos procedimentos com 

os quais nos acercamos do objeto para dele alcançarmos um conhecimento 

mais e mais exato” (FREIRE et alii, 1995: 45). 

Assumindo que a transformação da administração pública moçambicana é um 

processo histórico e que o curso CPSAP deve produzir conhecimento válido, com rigor 

científico e académico para essa transformação, a análise, numa perspectiva histórica, 

política e cultural, das práticas materiais e ideológicas que sustentam o Estado 

moçambicano assim como a organização e funcionamento das suas isntituições é um 

procedimento metodológico fundamental para a produção de tal conhecimento, 

contribuindo para que a reforma do sector público produza mudanças historicamente 

situadas e significativas para a realidade moçambicana. 

As respostas dos egressos sobre os módulos mais relevantes permitem-nos 

inferir que eles consideram que, de um modo geral, os conteúdos do curso CPSAP 

oferecem possibilidades de uma formação que lhes permita alcançar as suas 

expectativas de aprendizagem para a transformação do sector público. A justificativa 

dos sujeitos sobre a relevância dos conteúdos na sua vida profissional aponta para 

alguns resultados, ou seja, mudanças que os egressos do curso CPSAP sentem no seu 

trabalho: 

₋ Participação na elaboração do plano estratégico do sector; 
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₋ Participação na elaboração da estratégia de desenvolvimento de recursos 

humanos da instituição; 

₋ Participação na elaboração de políticas públicas; 

₋ Influência para que a direcção adquirisse mais meios e equipamento, 

melhorando as condições de trabalho; 

₋ Maior compromisso com a participação nos processos decisórios; 

₋ Maior engajamento na influência dos colegas para agirem com 

responsabilidade na gestão da coisa pública e na prestação de melhores 

serviços aos cidadãos. 

Embora os egressos do ISAP apontem para módulos que proporcionaram 

aprendizagens que os ajudaram a compreender que o cidadão é a razão da existência da 

administração pública e que os programas governamentais devem promover 

desenvolvimento inclusivo, decente e sustentável, nenhum dos exemplos de mudança 

nas suas práticas profissionais revela como é que essa aprendizagem se mostrou 

relevante. 

Ao reflectirem sobre os aspectos mais marcantes nos módulos e que influenciam a sua 

vida profissional, alguns sujeitos, como por exemplo, Q/E/CPSAP1/07-06, parecem 

repetir um discurso simbólico, generalizado quando se fala em formação profissional, 

destacando aspectos como: 

₋ Aquisição de conhecimentos científicos, capacidades e habilidades técnicas e 

conceptuais necessárias para compreender e dominar os conceitos; 

₋ Aperfeiçoamento de conhecimentos acerca das teorias e conceitos da gestão de 

recursos humanos; 

₋ Aprofundamento da questão dos tipos de liderança nas organizações modernas; 

₋ Aquisição de conhecimentos sólidos sobre as competências ou habilidades 

essenciais para um gestor de recursos humanos; 

₋ Aquisição de habilidades técnicas, humanas e conceptuais. 

De um modo geral, a opinião dos formadores sobre a justificação da escolha dos 

conteúdos mais relevantes coincide com a dos egressos ao apontarem as razões da 

escolha dos módulos do curso CPSAP como sendo os mais relevantes. Os formadores 

também indicam que os conteúdos mais relevantes são aqueles que proporcionam 

maiores possibilidades de aprendizagem para a compreensão e transformação da 

administração pública moçambicana, abordando aspectos concretos, considerados 

problemáticos na organização e funcionamento do sector público.  
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Matérias de planificação são relevantes na medida em que um bom sector deve 

planificar. Fui notando que ainda há muitas lacunas na planificação e definição 

de Políticas no geral. Sem sabermos ou definirmos claramente onde queremos ir 

dificilmente poderemos melhorar o nosso desempenho (Q/F/CPSAP1/02). 

 [Constitui matéria mais relevante no módulo de] Desenvolvimento 

Organizacional, a gestão dos processos da mudança, uma vez que está a 

decorrer a reforma do sector público (Q/ND/02). 

Apesar da coincidência no aspecto geral, os formadores introduzem alguns 

aspectos novos ao se referirem à relevância das matérias dos módulos que leccionam, 

como sejam: a promoção da aprendizagem permanente para o desenvolvimento das 

instituições públicas como “organizações aprendentes”, a partir da experiência como 

fonte de inspiração para soluções futuras; formar para a gestão do orçamento no 

contexto da dependência externa. 

A matéria sobre organizações aprendentes é de extrema importância para o 

trabalho dos funcionários do Estado porque nela aprendem a partilhar a visão 

institucional e a desenvolver-se a partir das próprias experiências, não como 

soluções, mas como fonte de inspiração para as futuras soluções: aprendendo a 

aprender. (Q/F/CPSAP2/04). 

Nos módulos que leccionei, penso que as matérias sobre o processo orçamental, 

desde a preparação até ao controlo são fundamentais, na medida em que o 

nosso orçamento depende em grande medida de doações, isto até certo ponto 

tirou a independência do governo nas suas escolhas (Q/ F/CPSAP1/01). 

Resumindo, os egressos e os formadores do curso CPSAP consideram que as 

matérias leccionadas entre 2006 e 2009 favorecem as possibilidades de o curso CPSAP 

promover aprendizagem crítica que influencie a actuação dos funcionários formados na 

realização das suas actividades dentro das instituições do Estado. 

Tendo em conta os conteúdos que os egressos e os formadores do curso CPSAP 

consideram mais relevantes por favorecerem mudanças significativas nas práticas 

profissionais dos funcionários do Estado, podemos inferir que: 

₋ Tomando como referência os focos de formação sugeridos por Nogueira 

(2011), o curso CPSAP forma para: 

o organizar e administrar o Estado,  

o reformar o Estado, 

o gerenciar políticas públicas, 
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o regulamentar actividades; 

₋ Embora tomem consciência sobre a importância da aprendizagem para 

activar o social, os sujeitos não apresentam exemplos concretos de 

aprendizagem crítica nessa área; 

₋ Os conteúdos do curso incluem alguns valores característicos dos Estados 

democráticos, como sejam: 

o Participação nos processos decisórios; 

o Foco nos interesses e necessidades dos cidadãos; 

o Agir com responsabilidade para a satisfação do interesse público; 

o Transparência na gestão da coisa pública; 

o Separação entre políticas públicas e políticas partidárias. 

Todos os exemplos que os sujeitos usaram para demonstrar que os conteúdos do 

curso oferecem oportunidades de aprendizagem crítica estão relacioados com o contexto 

do trabalho dentro das instituições do sector público. A ausência de exemplos de 

aplicação da aprendizagem em outros contextos pode ser indicativo de que os sujeitos 

não tomam consciência sobre as possibilidades que a formação oferece para a sua 

actuação fora do ambiente institucional. 

Em relação ao material de formação, os formadores e os egressos consideram ser 

favorável à promoção de aprendizagem significativa o facto de existirem pastas que 

reunem material de qualidade e adequado para cada módulo. 

Gozando de experiência acumulada enquanto coordenador da equipa da UMAI, 

nesse período tive a oportunidade de verificar as pastas conferindo os textos, os 

planos de estudo, tendo concluído que se tratava de materiais de alta qualidade 

e adequados para cada módulo (Q/ND/01). 

[É um factor positivo a] organização do material em pastas (Q/F/CPSAP2/04). 

Ao reflectir sobre o material de formação no curso CPSAP, os sujeitos apenas 

fazem referência às pastas de material de leitura obrigatória, facto que nos leva a inferir 

que os formadores que organizaram as pastas são considerados os únicos mediadores 

entre o conhecimento e os formandos. Por isso, vale a pena recordar a reflexão de 

Masetto (2010) sobre o papel do professor como fonte de informação e como instigador 

para que o aluno busque informação: 

“Atualmente, [o professor] assume um papel muito mais importante e 

duradouro junto aos seus alunos no que diz respeito ao conhecimento: 

colaborar para que o aluno aprenda a buscar informações, detectar as fontes 
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atuais dessas informações, dominar o caminho para acessá-las, aprender a 

selecioná-las, compará-las, criticá-las, integrá-las ao seu mundo intelectual 

[...] o papel do professor é hoje muito mais complexo, porém muito mais 

significativo, pois pode transformar seu aluno num profissional que sempre 

estará atualizado, pesquisando, buscando, se renovando e revendo seus 

conhecimentos e suas práticas profissionais” (MASETTO, 2010: 68). 

Embora a existência de pastas com materiais de leitura obrigatória aumente as 

possibilidades de aprendizagem, uma vez que facilita o acesso do formando a tais 

materiais, a ausência de referência a outras fontes de aprendizagem que instiguem à 

busca de informações constitui uma limitação para a aprendizagem crítica, sobretudo 

quando se espera que as instituições do sector público se transformem em “organizações 

aprendentes”. 

 A importância das tecnologias de informação e comunicação faz parte dos 

conteúdos do módulo Comunicação Efectiva. Por isso, os formandos do curso CPSAP 

poderiam recorrer à internet para buscar informação útil, que enriquecesse os materiais 

básicos organizados em pastas. Além disso, os formandos, com ajuda dos seus 

formadores, poderiam ser organizadores de materiais de aprendizagem sobre aspectos 

específicos do funcionamento das suas instituições. 

Os temas e locais de investigação seriam os próprios locais onde as pessoas 

trabalham, onde têm contactos fáceis... Utilizar o network que eles têm dentro 

do sector para ir buscar a documentação [...] Desenterrar uma quantidade de 

informação cinzenta que está perdida nos ministérios, que não é utilizada, 

incluindo relatórios de peritos que foram feitos ao longo do tempo e que nunca 

são suficientemente utilizados e às vezes ficam perdidos (D/MF/01). 

Terminamos a reflexão sobre os aspectos relacionados com conteúdos e 

materiais de formação do curso CPSAP, que favorecem as possibilidades de 

aprendizagem relevante para o funcionamento e transformação da administração pública 

moçambicana, inferindo sobre as limitações dos materiais para iniciar a análise da 

informação sobre os aspectos dos conteúdos e materiais do curso CPSAP que limitam as 

possibilidades de aprendizagem crítica. 
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Aspectos relacionados com conteúdos e materiais de formação que limitam as 

possibilidades de aprendizagem crítica  

Apesar do reconhecimento de que os conteúdos e materiais do curso CPSAP 

oferecem possibilidades de aprendizagem crítica, há a percepção de que os mesmos não 

são suficientes para a formação de administradores públicos competentes devido à 

limitação dos temas e à exiguidade do tempo que não permite o seu aprofundamento. 

Além disso, os sujeitos consideram que os conteúdos e os materiais, embora em 2006 

fossem adequados para o curso, actualmente não são ajustados às necessidades de 

formação dos funcionários do Estado e estão desactualizados em relação às respectivas 

áreas de conhecimento.   

A outra marca pela negativa é a limitação dos temas e dos conteúdos, que não 

são suficientes para o desenvolvimento de competências que se pretende para a 

vida profissional de um administrador público (Q/E/CPSAP1/07-05). 

A qualidade dos materiais disponibilizados é boa. Contudo, deve-se actualizar 

continuamente para estarem em dia (Q/F/CPSAP1/01). 

[Os materiais são de] baixa qualidade por falta de actualização (Q/ND/02). 

De facto, algumas coisas têm de melhorar, sobretudo na legislação... Para além 

daquela que se trabalha, também tem que se encontrar um espaço para a Lei 

14/2012, por exemplo, sobre procedimentos administrativos (E/SH/03). 

Nem sempre os materiais de formação estiveram disponíveis (Q/ND/03). 

As pastas não têm todo o material necessário, daí a dificuldade para o 

estudante. (Q/E/CPSAP2/03-10). 

Como resultado da circulação das pastas de material, hoje em dia, as pastas 

estão muito desorganizadas, necessitando sua reorganização e disciplina por 

parte dos estudantes que as usam (Q/F/CPSAP1/01). 

Os materiaias de formação tiveram pouca actualização e a qualidade dos textos 

(cópias) foi piorando (Q/F/CPSAP1/02) 

A reflexão dos sujeitos sobre as limitações dos conteúdos e dos materiais 

sustentam a necessidade de se recorrer a fontes diversificadas como materiais de 

formação, numa busca colectiva que sustente não apenas a aprendizagem das matérias 

do curso, mas também a aprendizagem das estratégias de busca de informação, que são 

fundamentais para a pesquisa e a produção de conhecimento. 

Facto curioso é que os próprios formadores, responsáveis por planificar, 

organizar e orientar o processo de ensino-aprendizagem, reclamam pela actualização 
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dos materiais de formação, como que à espera que outra entidade actualize os conteúdos 

e organize os materiais para as suas aulas. Nesse caso, vale recordar que: 

“O momento da aula é sumamente precioso pelo encontro entre professores e 

alunos, quando ambos trazendo suas colaborações criam condições de troca 

de pesquisa, de estudo, de debate, de perguntas e apresentação de dúvidas, 

de solução de problemas” (MASETTO, 2010: 20). 

Afinal de contas, o ISAP pretende ser uma instituição produtora de 

conhecimento sobre a administração pública moçambicana, como refere um dos sujeitos 

da pesquisa: 

Não é formação pela formação... Também a organização académica, por 

exemplo, o tipo de estudo, os trabalhos, a investigação, os exercícios, as 

simulações devem reproduzir e utilizar os materiais... É assim que definimos o 

princípio de que os trabalhos de investigação devem ser feitos não afastando as 

pessoas do serviço, salvo onde haja absolutamente necessidade, mas 

trabalhando muito perto do serviço. (D/MF/01) 

[esse paradigma de formação] poderia permitir, através do estudo... Também 

uma homogeneização de conhecimentos da administração pública, porque 

houve pessoas que estudaram administração pública e houve pessoas que 

praticaram muito e que têm muitos conhecimentos... Essa fusão seria a base da 

ciência da administração pública moçambicana, [produzida] de uma maneira 

institucional e permanente... Isto é, numa organização produtora de saber... 

Uma organização da administração pública... Uma instituição como ISAP: 

Catalisadora de um processo de elaboração teórica, dentro da própria 

administração (D/MF/01). 

 

4.2.2. Actividades de ensino-aprendizagem  

Continuando a reflexão sobre o processo de formação, neste item analisamos os 

aspectos relacionados com o processo de formação que os sujeitos da pesquisa 

reconhecem que influenciam os resultados do curso CPSAP, por limitarem ou por 

favorecerem as possibilidades de aprendizagem crítica.  

Iniciamos a reflexão sobre as actividades de formação tomando em consideração 

a seguinte proposição de um dos membros fundadores do ISAP: 

O conceito ISAP não é uma instituição... É um sistema de formação qualificado, 

gradual, massivo... Para promover mudanças de conjunto e não para formar 
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indivíduos... Nem para dar diplomas... Os diplomas são o reconhecimento... 

Mais do que ele deu, do que ele recebeu... O que ele deu e recebeu justifica o 

diploma. (D/MF/01). 

Assim, nos perguntamos: o que aconteceu no ISAP, entre os anos de 2006 e 

2009, que permitisse que os funcionários do Estado que frequentavam o curso CPSAP 

dessem e recebessem algo? Ou, considerando a expectativa dos sujeitos de encontrar 

oportunidades de aprendizagem no ISAP, que aspectos das actividades desenvolvidas 

no ISAP, entre 2006 e 2009, no âmbito do curso CPSAP os sujeitos recordam por terem 

limitado ou favorecido as oportunidades de aprendizagem crítica? 

Na reflexão dos sujeitos encontramos alguns dados sobre as actividades 

realizadas no âmbito do processo de formação no curso CPSAP referentes a: métodos 

de ensino-aprendizagem, interacção, avaliação, e tempo de aprendizagem. 

De acordo com os formadores do “núcleo duro” do ISAP, o processo de ensino-

aprendizagem baseado em métodos activos e a aplicação prática das aprendizagens na 

solução de problemas constituem as principais marcas distintivas do ISAP em relação a 

outras instituições moçambicanas de ensino superior que oferecem cursos de 

administração pública. 

[O que distingue o ISAP de outras instituições de ensino superior é] o modo de 

leccionação em si, que se tornou piloto em Moçambique, creio. O processo de 

ensino-aprendizagem baseado na estratégia de interactividade, centralizando 

toda a actividade intelectual no formando permite a cristalização das 

aprendiagens e sedimenta o conhecimento (Q/ND/01). 

[O que distingue o ISAP de outras instituições de ensino superior são] as 

metodologias, pretende-se com estes cursos a aplicação prática e imediata das 

teorias no sentido de resolução de problemas concretos de funcionamento da 

administração pública. Os cursos são profissionalizantes (Q/ND/02). 

Ainda sobre os métodos de formação, os formadores consideram que os métodos 

activos favorecem a realização de tarefas que possibilitam a articulação entre a teoria e a 

prática. 

Os métodos participativos desenvolvidos pelo ISAP contribuem positivamente 

para a fácil apreensão de conhecimentos e para o saber fazer na medida em que 

há exercícios práticos, estudos de caso, etc (Q/F/CPSAP1/02). 

Os estudantes sempre participam em actividades lectivas através de 

apresentação de casos vivenciados dentro da sua instituição, trabalhos 
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individuais e em grupos, discussão em grupos e apresentação individual e 

colectiva de trabalhos (Q/F/CPSAP2/04). 

Houve temas bastante participados por todos os formandos, mas também houve 

formandos com fraca capacidade de análise devido à má formação escolar e 

profissional anterior (Q/ND/03). 

Julgo que os estudantes têm feito esforços no sentido de participarem cada vez 

mais nas sessões. Contudo, nos nossos módulos tem sido fraca, apenas 

participam mesmo os formandos que são entendedores de questões financeiras 

(Q/F/CPSAP1/01). 

A referência a formandos com fraca capacidade de análise e fraca participação 

nas aulas devido à má preparação anterior ou por não serem entendedores das questões 

em discussão lembra Cortella (2011) que diz que a “culpabilização dos alunos pelo 

próprio fracasso” constitui uma manifestação do “pedagocídio”, uma das causas do 

fracasso escolar (CORTELLA, 2011: 117 e 118). Fazemos esse comentário pelo facto 

de os formadores se referirem à fraca participação sem apontarem para possíveis acções 

desenvolvidas para ajudar na superação de tais fraquezas. 

Dentre os exercícios práticos realizados pelos formandos do ISAP consta o 

trabalho de fim de módulo que constitui a actividade principal do período de avaliação e 

aplicação prática. A seguinte afirmação de um dos egressos do curso CPSAP confirma a 

opinião dos formadores sobre as possibilidades que as actividades práticas oferecem 

para a promoção de aprendizagem crítica: 

Melhorei a minha capacidade de escrita porque os trabalhos do fim de módulo 

requerem muita leitura, escrita e capacidade de enquadrar as várias realidades 

da minha instituição, compreendendo como se manifestam e como superar os 

problemas com os conhecimentos já adquiridos (Q/E/CPSAP2/03-08). 

Os egressos do curso CPSAP confirmam também que a interacção, no contexto 

da formação, com colegas de diversas instituições favorece a aprendizagem sobre a 

realidade da administração pública moçambicana e promove uma visão integral sobre o 

trabalho do sector público. 

Eu quando vim para o CPSAP 1 e me misturei com os colegas da Defesa, da 

ACIPOL, do Ministério da Saúde, do Ministério do Interior... Saí com outra 

visão sobre o trabalho no sector público... Uma visão mais global (E/SH/03)
95

. 

                                                             
95 Esse sujeito é superior hierárquico, mas também beneficiou da formação no curso CPSAP no período 

em estudo. 
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De um modo geral, pode-se dizer que os formadores e os formandos reconhecem 

que as actividades de aprendizagem desenvolvidas no âmbito da implementação do 

currículo do curso CPSAP, de 2006 a 2009, favorecem a aprendizagem crítica. Porém, 

existem alguns aspectos que limitaram tal aprendizagem, como sejam: formadores com 

fraco domínio dos conteúdos, deficiente aplicação dos métodos activos, avaliação 

subjectiva e atraso no feedback, deficiente circulação de informação. 

Como formando do ISAP no curso CPSAP 1, marcou-me pela negativa a 

metodologia usada no processo de formação. Poucos formadores dominam os 

conteúdos do curso. As exposições não produzem os resultados esperados 

(Q/E/CPSAP1/07-05). 

Há docentes pouco preparados para o processo de ensino-aprendizagem em 

cursos andragógicos; alteração constante de actividades sem prévia informação 

aos formandos; demora na publicação dos resultados de alguns módulos 

(Q/E/CPSAP1/08-03). 

Os dois sujeitos, cuja reflexão transcrevemos acima, são egressos do ISAP e 

parecem denunciar a fraca valorização da sua experiência no processo de ensino-

aprendizagem. Esse é um aspecto fundamental a considerar no processo de formação, 

sobretudo por se tratar de adultos e profissionais. “Para os adultos a aprendizagem está 

intimamente associada à experiência, à vida” (MASETTO, 2010: 50).  

A seguinte reflexão parece apontar uma possível explicação da dificuldade dos 

formadores: 

O ISAP começou com certo perfil... Com uma exigência de perfil dos 

formadores, que deviam ter alguma bagagem e experiência para poderem 

transmitir esta experiência nos cursos. Isso foi sendo feito... E está se tentando 

fazer... Mas com certa moderação nos últimos tempos, tendo em conta que 

houve uma grande mudança em termos dos docentes iniciais que, no lugar de 

evoluírem para melhorarem cada vez mais, houve mudança... Houve 

retrocesso... Ao invés de continuação foi feita uma ruptura... Hoje em dia, vários 

formadores são pessoas que estão no ISAP como primeiro emprego [...] ainda 

com carência duma experiência daquilo que é, de facto, a vivência e a prática 

do trabalho na administração pública... E eles começam por ensinar os outros 

sobre administração pública... Por vezes eles ficam numa situação embaraçosa 

porque as pessoas a quem eles devem ensinar já trazem uma bagagem bastante 

profunda no aspecto prático... Sabem fazer as coisas no aspecto prático, só 
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precisam de uma sistematização técnica e científica para fazerem melhor 

(E/ND/03). 

A falta de informação prévia sobre alteração das actividades assim como a 

demora na publicação de resultados podem reduzir o incentivo para a aprendizagem por 

prejudicar a relação de respeito mútuo que deve caracterizar a convivência entre 

adultos, pois, o feedback sobre o progresso é fundamental para a revisão e reorientação 

das estratégias de ensino-aprendizagem. “Os adultos aprendem melhor quando podem 

controlar os passos de sua aprendizagem” (BRUNDAGE e MACKERACHER, 1980 

Apud MASETTO, 2010: 46), e tal controle só é possível se houver um diálogo 

permanente entre professor e aluno e dos alunos entre si, aprendendo juntos, avaliando o 

seu progresso e juntos encontrando novos caminhos para reforçar a aprendizagem e 

torná-la cada vez mais crítica (CAPPELLETTI, 2012; MÉNDEZ, 2011). 

As seguintes reflexões dos sujeitos da pesquisa confirmam haver limitações 

relacionadas com a aplicação dos métodos activos. Apontam também para a falta de 

clareza sobre os objectivos da avaliação e para a fraca responsabilidade de alguns 

formadores que, não fazendo o feedback sobre os resultados da avaliação, levantam 

suspeitas sobre a validade das actividades realizadas. 

Em muitos módulos notou-se a disparidade entre métodos de ensino e avaliação 

[...] O ISAP ainda não encontrou um método de avaliação realista [...] Também 

os métodos de avaliação não são uniformes, cada docente tem o seu método, 

isso resulta em formandos com notas altíssimas num módulo e péssimas noutros. 

(Q/ND/03). 

O que me marcou pela negativa é o facto de alguns formadores do ISAP terem 

feito uma avaliação subjectiva nos seus módulos. Também pareceu haver 

trabalhos não corrigidos [...] eu fiquei prejudicado pela perca do meu trabalho 

final (Q/E/CPSAP1/01-01). 

O tempo dedicado à formação também é apontado pelos sujeitos como sendo um 

dos factores que limitam as possibilidades de aprendizagem crítica. Sobre a questão do 

tempo, concordamos com Masetto (2010) quando diz que o que conta para a formação 

do profissional competente não é somente a carga horária. O importante é que o tempo 

disponível para a aprendizagem seja dedicado a tarefas diversificadas e motivadoras, 

que produzam aprendizagem crítica, considerando que o estudante é uma pessoa que 

deve continuar a sua vida em vários outros contextos que não seja apenas o da 

formação. 
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Na minha óptica devia-se dar um pouco mais de tempo para os formandos 

poderem ler e perceberem melhor porque a matéria é muito importante para a 

gestão na administração pública (Q/E/CPSAP2/03-10). 

O ponto fraco está ligado ao próprio modelo modular, os formandos reclamam 

o tempo que é curto e causa muita pressão porque para além de estar na 

formação também não se desligam da sua actividade normal no sector público. 

Muitos têm esta dificuldade de conciliar estes momentos (Q/F/CPSAP2/03) 

No caso do ISAP, a organização das actividades de aprendizagem deve tomar 

em consideração que os formandos encontram-se em exercício no sector público. A 

reflexão que um dos superiores hierárquicos entrevistados no âmbito desta pesquisa faz 

sobre a pressão que o funcionário em processo de formação sofre é ilucidativa sobre o 

esforço que os formandos do ISAP fazem para cumprir as suas obrigações nos estudos e 

no trabalho.  

Tendo em conta que esses cursos têm a sua exigência, muitas das vezes o 

funcionário estudante porque ele está na escola depois tem uma série de coisas 

para fazer no serviço... Muitas das vezes, chega às primeiras horas, procura 

fazer aquilo que são as obrigações do serviço e em algum momento tem que 

parar porque também tem que fazer trabalho da Escola... E nós é que 

inscrevemos os funcionários, entendemos dessa necessidade [...] Passei por aqui 

também, conheço essas exigências do curso... A agressividade que há e o tempo 

que é muito curto... Eu entendo muitas das vezes quando um e outro se queixam, 

porque as pessoas estão a estudar e estão com trabalho atrasado... Tem havido 

esse tipo de queixas (E/SH/04). 

É caso para questionarmos se há, por parte das instituições cujos funcionários se 

encontram em formação, alguma consideração do factor tempo
96

, reduzindo as tarefas 

desses funcionários no trabalho, de modo a que possam continuar a trabalhar, tenham 

tempo para a realização das tarefas de aprendizagem, mas também tenham tempo para a 

vida social, para a vida política, para a família e para o lazer. 

Encontramos uma possível resposta a essa questão numa das intervenções do 

Grupo de Discussão, que dá a indiação de que alguns superiores hierárquicos apenas 

                                                             
96 O processo de candidatura dos funcionários do Estado ao curso CPSAP inclui uma declaração assinada 

pelo superior hierárquico assumindo o compromisso de que o candidato terá disponibilidade para atender 

às tarefas relacionadas com os estudos. E o ISAP envia aos superiores hierárquicos de todos os 

funcionários admitidos ao curso o calendário das actividades, incluindo a indicação dos períodos de 

estudo independente, como sejam o período de preparação e o período de avaliação e aplicação prática. 
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autorizam os funcionários para a formação na condição de os mesmos continuarem a 

dar conta de todo o seu trabalho. Por sua vez, os funcionários increvem-se ao curso para 

terem um diploma académico a custo relativamente mais baixo, comparado ao das 

outras universidades públicas e privadas. 

Estou no Departamento de Formação do próprio ministério, quando nós 

tiramos o anúncio, eu vejo colegas que só querem saber qual é o valor e 

começam a comparar com a UEM, com a UP e vêm que aqui [o ISAP] é mais 

perto do ministério... Dá para dar uma fugida... E porque o valor [custo da 

formação
97

] é mais baixo e realmente ele vem para aqui mais por isso, não 

porque conhece o currículo, não conhece... Nem esses valores que a [nome da 

pesquisadora] falou que é preciso 14 valores [resultado mínimo no curso CPSAP 

para continuar os estudos para a graduação académica] e depois ele chega aqui 

se sente aflito... A pedalada aqui é outra... É uma aceleração, são 9 meses como 

disse, não é fácil uma pessoa que está... Talvez, anda a fazer giros [a fugir do 

trabalho]... Ter que vir para aqui, dar conta da situação... Dar conta do serviço 

e da escola... A intenção é mesmo ter a licenciatura, fazer a licenciatura... 

Pensa que vai fazer a licenciatura daqui a 9 meses... Afinal de contas não é 

isso. Eu acho que há falta de conhecimento. O ISAP deve fazer um pouco de 

esforço em divulgar os seus cursos, os cursos que têm (DG/Interveniente 5). 

Assinalamos a negrito (grifo) expressões que mostram que em algumas 

instituições do sector público a formação dos funcionários não faz parte do plano de 

desenvolvimento institucional, significando que, a carta ao ISAP solicitando vaga por 

interesse da instituição, assinada pelo superior hierárquico, constitui uma mera 

formalidade e não o comprometimento da instituição com a formação dos funcionários. 

Daí que o funcionário tenha que fugir do serviço, passar pela aflição de continuar a dar 

conta de todas as suas tarefas no trabalho ao mesmo em tempo que estuda. E a ilusão do 

tempo é tal que os nove meses de duração do curso CPSAP se confundem com a 

duração da licenciatura, graduação que interessa aos funcionários por permitir 

progressão na carreira profissional por conclusão de nível académico. 

Parece que o factor tempo está relacionado com a ausência de um compromisso 

entre o ISAP e as instituições onde trabalham os funcionários, no sentido de 

reconhecerem que a formação acrescenta valor ao ISAP e ao sector público porque, por 

                                                             
97 Embora beneficiem de financiamento público, em Moçambique, as instituições públicas de ensino 

cobram uma mensalidade chamada “propina”. 
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um lado, só formando funcionários do Estado é que o ISAP cumpre a sua função e, por 

outro, a formação de funcinários como profissionais e cidadãos competentes deve 

reflectir-se na melhoria do desempenho do sector público. 

O que me preocupa hoje... É que o que o ISAP faz já não está alinhado com 

aquilo que a governação está a fazer... Essa instituição tinha sido feita para ser 

uma instituição profissionalizante... Portanto, era para servir o governo... Não 

era como pouco a pouco está a acontecer... O ISAP não era para formar quem 

quer ser formado... Tinha que haver um compromisso entre o ISAP e o sector 

público (D/MF/02). 

 

4.2.3. Articulação entre o ISAP e o sector público 

Neste percurso de reconhecimento dos limites e das possibilidades do curso 

CPSAP para o desenvolvimento da formação profissional em administração pública, ao 

analisar os dados sobre as actividades de formação no âmbito da implementação do 

currículo do curso CPSAP, tratamos com destaque a articulação entre o ISAP e o sector 

público por acreditarmos que essa é uma actividade fundamental para a formação de 

funcionários competentes. 

Abordamos no item anterior os limites impostos pela falta de compromisso entre 

o ISAP e algumas instituições do sector público no sentido de reconhecerem que o 

funcinário ao participar da formação acrescenta novas tarefas ao seu tempo, o mesmo 

tempo que precisa para o trabalho e para a participação na vida familiar, social, cultural 

e política. 

Neste item, aprofundamos a compreensão sobre as actividades realizadas no 

âmbito do currículo do curso CPSAP em articulação entre o ISAP e as instituições cujos 

funcionários frequentaram o curso entre os anos de 2006 e 2009. Ocorrendo no âmbito 

da formação profissional, essa articulação deve ser tal que o local de trabalho dos 

formandos se transforme em extensão do ISAP, para que a formação ocorra em 

ambientes profissionais concretos e se materialize a integração teoria-prática, no sentido 

de aprender fazendo e reflectindo sobre esse fazer, para refazer a profissão do servidor 

público em benefício da promoção da cidadania plena (CASALI, 2012; DEMO, 2011; 

BARATO, 2010; MASETO, 2010). 

“Novos princípios nos orientam para a exploração de ambientes profissionais 

visando a formação dos nossos alunos: a interação teoria-prática ou 

experiência vital e teoria é fundamental para a aprendizagem [...] interação 
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teoria/prática em realidades diferentes e novas como exigência da sociedade; 

sempre com orientação e acompanhamento do professor e com condições de 

serem trazidas estas experiências para debates e discussões por todos os 

alunos da classe” (MASETTO, 2010: 72). 

Por isso, buscamos respostas a questões como: (i) Que actividades ocorreram, 

sob orientação e acompanhamento dos formadores do ISAP, no âmbito do curso CPSAP 

e que contribuiram para trazer experiências dos ambientes profissionais do sector 

público moçambicano para o debate por todos os formandos? (ii) Que aspectos da 

articulação entre o ISAP e o sector público são percebidos pelos sujeitos da pesquisa 

como tendo limitado ou favorecido as oportunidades de aprendizagem crítica? 

Os sujeitos indicam que, no período de 2006 a 2009, a articulação entre o ISAP 

e o sector público era feita através de: 

₋ Correspondência, articulando o processo de admissão dos formandos dos 

cursos CPSAP 1 e CPSAP 2, cumprindo a exigência de que o ISAP só 

admite funcionários do Estado recomendados pelos respectivos serviços; 

₋ Apresentação e discussão, nas aulas
98

 de experiências concretas vevenciadas 

pelos formandos no seu local de trabalho e que se relacionem com a matéria 

em estudo; 

₋ Visitas dos formadores do ISAP às instituições de proveniência dos 

formandos, por um lado, para avaliação da aplicação prática das 

aprendizagens no local de trabalho e, por outro, para a identificação das 

necessidades de formação; 

₋ Encontros entre formadores, formandos, seus colegas de trabalho e 

superiores hierárquicos, realizados nas instituições de origem dos formandos 

no âmbito da visita dos formadores, para avaliar o nível de prestação de 

serviços dos formandos antes, durante e depois da formação; 

₋ Sugestões de temas para os trabalhos de fim de módulo, feitas pelos colegas 

de trabalho e superiores hierárquicos dos formandos nos encontros com os 

formadores; 

₋ Acompanhamento do calendário das actividades académicas pelas 

instituições com funcionários em formação; 

                                                             
98 Recorde-se que, inspirados no conceito de “aula universitária” (MASETTO, 2010), neste estudo, aula 

refere-se a todas as atividades de aprendizagem realizadas no âmbito da implementação do currículo. 
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₋ Facilitação, pelas instituições de origem dos funcionários em formação, do 

acesso à informação para a realização dos trabalhos no âmbito do curso; 

₋ Participação dos formadores do ISAP em reuniões, seminários e Conselhos 

Coordenadores do sector público, como oportunidade para auscultação dos 

problemas da função pública; 

₋ Realização de palestras no ISAP, com participação de formandos, colegas de 

trabalho dos formandos, formadores, dirigentes do sector público e outros 

interessados nos temas abordados. 

[A articulação entre o ISAP e o sector público era feita através de] visitas aos 

locais de trabalho dos formandos pelos formadores e também pela equipa de 

UMAI [Unidade de Monitoria Avaliação e Investigação]. Geralmente, no acto 

da visita de trabalho promoviam-se encontros com o resto dos funcionários e 

Superiores hierárquicos destes formandos nos quais procurava-se avaliar o 

nível de prestação de serviços por parte destes, procurando aferir a sua 

intervenção e dinamismo antes, no processo e depois da formação. Em muitos 

casos, os temas para os trabalhos finais dos módulos eram sugeridos nestes 

encontros (Q/ND/01). 

Esta articulação é feita principalmente pelos trabalhos finais dos módulos, para 

os quais os formandos são orientados a escolherem temas que têm a ver com os 

seus locais de trabalho. Esta estratégia visa obrigar os formandos a discutir os 

problemas que impedem o bom funcionamento do sector público e, a partir daí, 

sugerir formas de mudança. A segunda forma são as palestras que são 

organizadas pelo ISAP, onde são convidados palestrantes externos com larga 

experiência em administração pública. Esta é uma forma de o ISAP abrir-se à 

sociedade, porque são encontros abertos para académicos, sociedade civil, 

gestores públicos (Q/F/CPSAP2/03). 

Aos funcionários da nossa instituição, durante a sua formação, foram lhes 

mantidos todos os direitos, incluindo dispensas sempre que o calendário 

académico assim o requeresse. A ida do funcionário ao ISAP foi e é uma aposta 

nossa, no sentido de aumentar o nível académico dos nossos colaboradores 

para melhor responder à estratégia em curso na função pública moçambicana 

que assenta no bem servir (Q/SH/03). 

Durante a formação o [nome da instituição] fez acompanhamento e acolheu 

algumas sugestões de mudança na organização da instituição, e apoiou alguns 
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funcionários em esclarecimento sobre determinados aspectos de organização e 

funcionamento da instituição que lhes permitiu a elaboração dos seus trabalhos 

curriculares (Q/SH/04).      

O ISAP articula com o sector público na medida em que os funcionários que 

frequentam a formação são do sector público e trazem as suas experiências que 

podem partilhar com outros funcionários. A contribuição do ISAP é valiosa na 

medida em que tem organizado palestras com a participação dos estudantes, 

seus colegas de trabalho, membros do governo e público em geral 

(Q/F/CPSAP1/01). 

Para a realização de algum trabalho científico e outros trabalhos práticos, 

disponibilizamos todos os documentos necessários e quando foi necessário 

entrevistas estivemos abertos. Também disponibilizamos dispositivos legais 

relativos à criação, organização e funcionamento deste Ministério (Q/SH/011). 

[no âmbito da articulação entre o ISAP e o sector público] procede-se, em 

primeiro lugar, com o diagnóstico das necessidades de formação de 

funcionários formados em diversas áreas, mas com a ausência da componente 

“Administração Pública” nos seus acervos, para frequentarem cursos do ISAP 

(Q/SH/05). 

Nas actividades indicadas pelos sujeitos, o ISAP, através dos seus formadores, 

desloca-se às instituições do sector público de onde sairam os formandos e também há 

um movimento do sector público e da sociedade civil para o ISAP, no âmbito das 

palestras. As instituições onde os funcionários trabalham facilitam a formação, 

fornecem informação necessária para a realização dos trabalhos no âmbito do curso e 

acolhem algumas sujestões para a melhoria do seu trabalho.  Parece que se procura 

materializar o pincípio de que a aprendizagem no âmbito da formação profissional só 

pode ser significativa se ocorrer num ambiente que permita a vivência de experiências 

concretas de situações profissionais. 

“Uma situação profissional é real, complexa, conflitiva, que exige 

conhecimentos adquiridos a serem pesquisados, habilidade de os aplicar a 

uma situação real, integrando teoria e prática, buscando solução ou 

encaminhamento para um problema, convivendo numa equipe de trabalho 

que pode envolver profissionais de áreas diferentes trabalhando 

conjuntamente, demosntrando a necessidade da multi ou 

interdisciplinaridade” (MASETTO, 2010: 72).  
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Porém, tal vivência nos parece limitada pelo facto de não haver referência a 

visitas mútuas entre formandos aos seus locais de trabalho, sendo que a partilha das 

experiências vivenciadas apenas acontece através dos relatos feitos no âmbito das aulas. 

 Penso que [o ISAP] deveria [...] promover mais programas de estágio, troca de 

experiência entre as instituições dos formandos (Q/E/CPSAP1/09-04). 

Outro elemento que nos parece estar ausente nessa listagem das actividades 

realizadas no âmbito da articulação entre o ISAP e as instituições do sector público é a 

referência a contactos, no âmbito das visitas que os formadores realizam, com os 

cidadãos beneficiários dos serviços prestados pelos funcionários que o ISAP forma. 

Fazemos esse comentário partindo do princípio de que a melhoria da prestação dos 

serviços é, por várias vezes, referenciada pelos sujeitos como sendo um dos objectivos 

que a formação profissional em administração pública deve alcançar, por isso, seria 

interessante para a formação ouvir os beneficiários desses serviços sobre as suas 

expectativas e o grau de satisfação dos seus anseios. 

Outra limitação tem a ver com o facto de os formadores não possuirem a mesma 

sensibilidade sobre a importância da sua participação na articulação entre o ISAP e o 

sector público. Por exemplo, o sujeito Q/F/CPSAP1/02, primeiro, confessa que tem 

pouca informação sobre essa articulação e, numa linguagem simbólica, aponta para os 

contactos de carácter administrativo que ocorrem entre o ISAP e as instituições do 

sector público.  

Como formador em tempo parcial, tenho pouca informação sobre isso 

[articulação entre o ISAP e o sector público]. Contudo acho que há boa 

aticulação uma vez que tem havido troca de informação com o sector público 

em vários sectores tais como: divulgação de cursos abertos, convintes para 

palestras e cursos executivos. As instituições têm solicitado ao ISAP, como 

instituição de referência, cursos executivos, formação profissional, palestras, 

etc (Q/F/CPSAP1/02). 

Porém, o mesmo sujeito aponta para as oportunidades que teve, como formador 

do ISAP, para conhecer melhor o sector público: 

Tive diversas oportunidades para conhecer melhor o sector público: participei 

no levantamento diagnóstico sobre as necessidades de formação, onde foi 

possível perceber onde o sector público tem fraquezas e como potenciar; as 

acções de formação têm sido momentos para conhecer melhor o sector público 
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uma vez que há formandos de diversos sectores e cada um tem partilhado a sua 

experiência (Q/F/CPSAP1/02). 

O que nos parece é que as oportunidades vivenciadas pelos formadores e 

formandos no âmbito das actividades de articulação entre o ISAP e o sector público não 

têm um aproveitamento integrado, interdisciplinar e institucionalizado de modo a 

potenciar as possibidades de tais actividades promoverem uma aprendizagem crítica no 

contexto da dinámica de uma “comunidade de excelência” (ROSENBAUM, 2007) ou 

de “intelectuais em rede” (DOWBOR, 2011). 

Reflectindo sobre as possibilidades que a articulação entre o ISAP e o sector 

público oferece para a aprendizagem crítica e para o desenvolvimento curricular em 

administração pública, os sujeitos apontam para ganhos como:  

₋ Os funcionários em formação assim como os seus colegas de trabalho e os 

formadores ampliaram a sua compreensão sobre a organização e 

funcionamento da administração pública, o que facilita a formulação de 

propostas para a melhoria de práticas profissionais; 

₋ Aumento das possibilidades de associar a teoria à prática para o 

desenvolvimento da administração pública; 

₋ Possibilidade de observação da aplicação prática das aprendizagens no local 

de trabalho dos funcionários, confrontando-as com práticas por eles descritas 

nas discussões como sendo as mais frequentes nas suas instituições; 

₋ Alguns formadores melhoraram as estratégias de formação em função do 

conhecimento da realidade sobre a organização e funcionamento das 

instituições do sector público; 

₋ Aumento da aproximação entre o ISAP e as instituições so sector público, 

reforçando o interesse pela formação oferecida pelo ISAP;  

₋ Algumas instituições em que os primeiros funcionários a frequentarem o 

curso CPSAP foram por iniciativa própria, passaram a gerir o processo de 

selecção dos candidatos ao curso em função das necessidades de formação 

para o desenvolvimento da instituição. 

Para mim os benefícios [da articulação entre o ISAP e o sector público] foram: 

maior conhecimento de realidade do sector público moçambicano, maior 

capacidade de interagir com os formandos e o sector público em si 

(Q/F/CPSAP2/04). 
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Essa é a razão que nos animou para aquilo que é a nossa instituição hoje. 

Primeiro, a relação com o ISAP... As solicitações contínuas de mais vagas, mais 

espaços para os nossos funcionários é porque sentimos que os primeiros que 

entraram aqui... Que na verdade, quero confessar... Os primeiros entraram de 

forma individual… eles é que procuraram...  Eles é que descobriram o sítio e 

nos foram informar que há esta possibilidade... Como havia necessidade de se 

fazer uma declaração, a confirmar que eram funcionários, nós fizemos isso... 

Mas pouco a pouco, fomos descobrindo que valia apena envolvermo-nos mais... 

E nós nos envolvemos de facto [...] quando começamos a ver os resultados, os 

frutos da formação, dissemos: “hei, alto aí… Eu também tenho o direito de 

indicar quem deve ir e não esperar que cada um me venha dizer… Eu quero ir 

estudar no ISAP” [...] Recorda-se que foi consigo [a pesquisadora, na qualidade 

de Directora Académica do ISAP] que negociamos a constituição daquela 

turma, em 2007... Porque começamos a ver que não estávamos a conseguir 

integrar um número significativo... E a Directora disse-nos que a andarmos por 

esse caminho nem em cinco ou seis anos cobririamos a instituição... E 

decidimos fazer aquele sacrifício de constituir aquela turma (E/SH/03). 

[A articulação entre o ISAP e o sector público contribuiu para] mudanças de 

estratégias no processo de formação, melhoramento do modelo de ensino-

aprendizagem e conhecimento profundo das instituições. Do lado das 

instituições, a procura dos serviços do ISAP aumentou o que, de certa maneira, 

tem provocado constrangimento na aceitação porque a oferta não satisfaz os 

interesses das instituições (Q/ND/01). 

Para os formandos, houve aquisição de novos conhecimentos e sua relação com 

as formas de agir na gestão pública (Q/ND/03). 

Quando nós íamos para as instituições do nível central ou provincial ou 

distrital, já sentíamos que eles tinham uma ideia clara sobre como preparar 

uma reunião... Quais são as etapas mínimas: ter uma agenda, saber qual é a 

sala, a que horas é que vai decorrer a reunião, quem são os participantes dessa 

reunião... E durante a reunião, quais são as regras mínimas para quem está a 

dirigir essa reunião em função da agenda... O secretariado sabia o que fazer em 

função daquilo que estava sendo tratado... Que documentos finais é que os 

participantes poderão receber à posterior como resultado dessa reunião [...] 
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Isto é, começamos a sentir que muitos deles assumiram como regra de trabalho 

as aprendizagens do curso (E/ND/03). 

Apesar de apontarem para as possibilidades de aprendizagem crítica decorrentes 

da articulação entre o ISAP e o sector público no âmbito do curso CPSAP, os sujeitos 

indicam haver necessidade de melhoria, o que nos sugere haver reconhecimento da 

existência de algumas limitações que reduzem as possibilidades do curso CPSAP para o 

desenvolvimento da formação profissional: 

₋ Nem todos os formadores realizam as visitas de acompanhamento dos 

formandos no local de trabalho; 

₋ Existem superiores hierárquicos que não fazem o acompanhamento da 

formação dos funcionários da sua instituição; 

₋ O acompanhamento dos funcionários no local de trabalho pelos formadores 

por ser limitado ao tempo de formação não permite aprofundamento da 

aplicação prática das aprendizagens; 

₋ Fraca divulgação dos trabalhos feitos pelos funcionários do Estado no 

âmbito da formação no curso CPSAP; 

₋ Pouco acesso dos formadores do ISAP às reuniões formais de análise do 

funcionamento do sector público; 

₋ Pouco aproveitamento das experiências e do conhecimento resultantes das 

actividades de articulação entre o ISAP e o sector público para a formação 

dos formadores; 

₋ Fraco aproveitamento do conhecimento resultante das actividades de 

articulação entre o ISAP e o sector público para a actualização do currículo. 

[Deveria] haver maior interacção entre o ISAP e as instituições de proveniência 

dos estudantes (Q/E/CPSAP2/08-09). 

Que o ISAP passe pelas instituições e sensibilize as lideranças, no sentido de, 

aceitarem cada vez mais os quadros formados por esta escola do governo, pois, 

estes são os verdadeiros agentes dinamizadores da mudança (Q/E/CPSAP1/08-

03). 

[Deve haver] mais visitas aos sectores onde os formandos estão inseridos; maior 

colaboração das chefias no sentido de perceberem onde e como os funcionários 

estão a ser formados (Q/ND/02).  

[Deve-se fazer a] intensificação de visitas de trabalho às instituições 

procurando fazer o acompanhamento dos formandos. Todos os formadores 
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deviam fazê-lo, isto por um lado. Por outro, seria interessante se os melhores 

trabalhos produzidos nos Módulos fossem trabalhados [revistos] e editados para 

depois chegarem às instituições, melhorando assim a prestação da Revista 

Científica do ISAP que seria o instrumento valioso na articulação entre ambos 

(Q/ND/01). 

Seria melhor introduzir o acompanhamento dos formandos nos locais de 

trabalho não só ao longo do período da sua formação, mas também nos 

períodos seguintes, se possível em toda a sua vida profissional até a reforma 

[aposentação] (Q/F/CPSAP2/03). 

O que notei [...] é que a instituição não faz o acompanhamento das pessoas que 

manda formar... O que eu sinto é a falta de ligação entre o ISAP e as nossas 

instituições… nós quando viemos ao ISAP viemos receber o Certificado 

Profissional que é para melhorar o nosso desempenho na instituição... O que 

nós sentimos é que não há esta ligação entre o ISAP e as instituições... As 

lideranças, neste caso, desconhecem totalmente o que efectivamente o formando 

vai fazer lá [no ISAP] (DG/Intervenção 1). 

[Deve-se] reforçar a comunicação, realizar encontros constantes e formação 

dos formadores, a partir de experiencias do local de trabalho dos formandos 

(Q/F/CPSAP2/04). 

Podia-se ver a possibilidade de, por exemplo, o ISAP passar a ter acesso e 

participar nos conselhos coordenadores dos Ministérios para ouvir e aprender 

sobre os aspectos positivos e negativos decorrentes do funcionamento do sector 

público. O mesmo seria válido em relação à participação no conselho de 

Ministros, em alguns debates do Parlamento e em algumas sessões dos 

Governos Provinciais e Distritais (Q/ND/03). 

Aprofundando a reflexão sobre a fraca divulgação dos trabalhos elaborados 

pelos funcionários no âmbito da formação no curso CPSAP, constata-se que: 

₋ Alguns trabalhos são de baixa qualidade, pois não aprofundam a reflexão 

sobre os reais problemas de organização e funcionamento das instituições 

em que os seus autores trabalham; 

₋ Alguns funcionários têm receio de divulgar os seus trabalhos por temerem 

represálias por parte dos dirigentes das suas instituições por exporem os 

problemas institucionais; 
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₋ Nem todas as instituições do sector público são abertas para fornecerem 

informação para a pesquisa. 

Os formandos não querem apresentar os seus trabalhos nos seminários... Têm 

medo... Um ensaio que aprofunde a reflexão sobre a organização e 

funcionamento institucional... Ao falar de problemas concretos da instituição 

nos seus ensaios não sentem segurança no ISAP, porque a qualquer momento 

pode ser que o seu superior hierárquico encontre o trabalho... E ele pode sofrer 

represálias. Já para os novos formandos, um aspecto importante é esse: porque 

talvez já tivessem relacionamento com colegas que estão sendo formados e eles 

colocam a questão de que os trabalhos podem ser divulgados [...] o que tem 

acontecido é que quando os formandos realizam os trabalhos, apresentam 

superficialmente os assuntos... Eles não tocam na profundidade da questão... 

Não aprofundam a análise do que acontece na instituição para que haja 

mudança (DG/Intervenção 1). 

Eu estou no [nome da instituição] realmente nem toda a informação é possível 

recolher no [nome da instituição], pelo carácter da instituição, é uma instituição 

paramilitar... Para retirar alguma informação que possa ser necessária... De 

certeza que a recolha de dados há-de ser limitada... Deve se ter isso em 

consideração. A administração pública não é igual em todas as instituições 

(DG/Intervenção 5). 

Tem se notado que alguns dos nossos formandos decidem vir à formação por 

iniciativa e interesse próprio, embora isso acabe sendo também interesse das 

instituições... Mas dizem não encontrar a aceitação que seria desejável por 

parte de alguns responsáveis, de tal forma que eles acabam fazendo a formação 

sem todas as possibilidades... Sem todas as facilidades para a recolha da 

informação sobre a instituição para aprofundar a análise que devem fazer nas 

aulas e nos trabalhos... Isso em alguns momentos pode limitar as possibilidades 

de aperfeiçoarem o seu trabalho do dia-a-dia (E/ND/03). 

 

4.3. Resultados do curso CPSAP percebidos pelos sujeitos da pesquisa 

A análise do processo de formação feita no item 4.2 demonstrou que há o 

reconhecimento de que as actividades desenvolvidas no âmbito do currículo do curso 

CPSAP, apesar das limitações identificadas, oferece possibilidades de aprendizagem 

crítica, cujas evidêndias se manifestam na actuação dos funcionários formados, 
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influenciando algumas transformações na organização e funcionamento do sector 

público. 

Iniciamos a nossa reflexão sobre os resultados do curso com afirmações dos 

sujeitos da pesquisa fazendo uma avaliação geral do curso CPSAP: 

Nós até temos aqui poucos funcionários formados, mas mudou muita coisa 

(E/SH/02). 

Eu vejo que, de facto, os resultados dos cursos que têm sido ministrados aqui 

nesta Escola [no ISAP] são positivos (E/SH/04). 

Muitas vezes os estudantes dizem para mim... Olha doutora, aquele assunto de 

que nós falamos na aula... Por exemplo, a avaliação do clima organizacional... 

Isto já é possível no local de trabalho dar algum input em relação a estes 

aspectos da reforma do sector público (E/ND/02). 

Destes quatro que concluíram o CPSAP, nota-se que há uma evolução [...] fui 

notando de perto que eles, de facto, estão a melhorar... E hoje duas dessas 

pessoas estão em funções... Ascenderam a outras funções... Uma está fora daqui 

do Ministério... Mas é porque foi demonstrando a cada dia que passava que 

tinha conhecimentos, principalmente na área de gestão de recursos humanos. 

Outra está na secretaria-geral... Já vinha nessa função, mas nota-se na maneira 

como intervém que é uma pessoa que sofreu alguma transformação (E/SH/02). 

Sentimos que há diferença na interpretação dos assuntos, na abordagem do 

trabalho, na maneira de pensar, na responsabilidade... A formação marcou 

grande diferença... Marcou grande diferença (E/SH/03). 

Bom, não me parece haver diferença entre os resultados do CPSAP 1 e do 

CPSAP 2 porque os estudantes que foram na altura admitidos para o ISAP 

deram muita contribuição para a aprendizagem, se calhar pelo nível que 

traziam... Nível de preparação e experiência de trabalho [...] e com 

responsabilidade acrescida nos sectores donde vinham. Portanto, o seu 

posicionamento académico me pareceu mais sério e mais consolidado. Daí que, 

a avaliação que eu faço, de facto, a partir da altura em que nós arrancamos 

com o curso até 2009, é positiva (E/ND/01). 

A maior parte dos funcionários formados procuram implementar os 

ensinamentos do ISAP, através de maior entrega e responsabilidade no 

cumprimento da sua missão e realização das suas tarefas dentro dos prazos 

previstos (Q/F/CPSAP1/01). 
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Resumindo a avaliação geral que os sujeitos da pesquisa fazem do curso 

CPSAP: 

₋ Apesar do número reduzido de funcionários formados, os resultados do 

curso CPSAP são positivos; 

₋ Os sujeitos reconhecem que os resultados do curso estão a produzir 

mudanças significativas no sector público, pois existem evidências de que os 

egressos do curso CPSAP mudaram a forma de abordar assuntos 

relacionados com o seu trabalho, assumiram novas formas de pensar os 

assuntos relacionados com o trabalho e revelam maior responsabilidade; 

₋ Em termos de resultados, não há distinção entre os egressos do CPSAP 1 e 

do CPSAP 2. Isso se justifica pelo facto de que na altura do ingresso ao 

curso ambos possuiam experiência de trabalho e assumiam 

responsabididades de liderança e gestão no sector público e durante a 

formação todos tiveram grande participação nos estudos e contribuiram para 

a aprendizagem, assumindo posicionamento académico sério. 

Neste item do nosso trabalho, aprofundamos a reflexão sobre os resultados do 

curso CPSAP, ou seja, as evidências da aprendizagem crítica nas práticas profissionais 

dos egressos do ISAP, procurando compreender de que forma é que tais resultados são 

percebidos pelos sujeitos da pesquisa como favorecendo ou limitando as possibilidades 

de o curso CPSAP contribuir para a formação de funcionários competentes para a 

prestação de serviços de qualidade no sector público moçambicano e para a promoção 

da cidadania plena. 

Na análise dos resultados do curso CPSAP, procuramos compreender os ganhos 

e limites da formação tomando em consideração três âmbitos:  

(i) Instituições do sector público que enviaram funcionários para a formação no 

curso CPSAP entre os anos 2006 e 2009, na expectativa de que aprendessem 

algo que possibilitasse mudanças significativas na sua actuação profissional, 

contribuindo para a transformação do sector público; 

(ii) ISAP, instituição que ofereceu o curso CPSAP entre os anos 2006 e 2009, como 

primeira experiência moçambicana de formação profissional superior em 

administração pública, que deve aperfeiçoar-se para garantir, como Escola de 

Governo, o cumprimento efectivo da sua missão (MOÇAMBIQUE, 2004 b; 

ISAP, 2007 a);  
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(iii) A promoção da cidadania, considerando que é dever dos servidores públicos 

como profissionais e como cidadãos aprimorar incensantemente os serviços que 

prestam, buscando a satisfação do direito dos cidadãos de ter acesso a serviços 

públicos de máxima qualidade, que respondam aos seus anseios e que aumentem 

as suas possibilidades de usufruto do direito à cidadania plena. 

 

4.3.1. Ganhos e limites para as instituições que enviaram funcionários para 

formação no curso CPSAP entre os anos de 2006 e 2009 

Mudanças registadas depois da formação dos colegas: 

melhoria dos métodos de trabalho que se tornaram mais 

participativos, com a colaboração de todos; bom 

relacionamento, liderando as massas sempre auscultando a 

base; aumento de eventos de consulta (encontros, convívios, 

palestras e outras actividades); maior disciplina laboral 

(Q/C/CPSAP1/01-01). 

 

Fizemos a análise dos ganhos e dos limites do curso CPSAP para as instituições 

que enviaram funcionários para formação nesse curso, entre os anos de 2006 e 2009, 

considerando que as cartas que apresentaram candidaturas de funcionários para o curso 

indicavam que a formação deveria contribuir para a melhoria na organização e 

funcionamento das instituições no âmbito da reforma do sector público.  

Essa expectativa das instituições coincide com a indicação de que as instituições 

implementadoras do Sistema de Formação em Administração Pública são instrumento 

da reforma do sector público, devendo contribuir para a profissionalização do sector 

público (MOÇAMBIQUE, 1994 b; CIREP, 2001; MOÇAMBIQUE, 2012). E encontra 

alinhamento com a expectativa apresentada pelos sujeitos desta pesquisa
99

 de aprender 

para compreender melhor os problemas que afectam o funcionamento das instituições e 

actuar para a sua solução, contribuindo, dessa forma, para a transformação do sector 

público. 

Assim, procuramos responder a duas perguntas fundamentais: 

₋ Que evidências de aprendizagem crítica na actuação profissional dos 

funcionários formados no curso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, são 

reconhecidas pelos sujeitos da pesquisa como sendo reveladoras das 

possibilidades do curso para o desenvolvimento da formação profissional em 

administração pública? 

                                                             
99 Fizemos a análise da expectativa em relação ao curso CPSAP no item 4.1. 
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₋ Que aspectos relacionados com as instituições onde trabalham os 

funcionários formados no curso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, são 

reconhecidos pelos sujeitos da pesquisa como limitando as possibilidades do 

curso para o desenvolvimento da formação profissional em administração 

pública? 

Os dados indicam que os sujeitos reconhecem ser possível encontrar na dinámica 

das instituições exemplos concretos de intervenção dos funcionários formados no curso 

CPSAP entre os anos de 2006 e 2009 que evidenciam mudanças significativas na sua 

actuação profissional, influenciando melhorias no trabalho dos seus colegas e 

transformando a organização e funcionamento das instituições.  

Tais evidências, além de declaradas pelos egressos do curso CPSAP, foram 

vivenciadas por formadores, nas visitas ao local de trabalho dos funcionários formados 

e são sentidas pelos seus superiores hierárquicos e colegas de trabalho na convivência, 

no trabalho em equipa e no apoio que os egressos do curso CPSAP prestam ajudando a 

compreender as situações problemáticas e a encontrar caminhos possíveis para enfrentar 

essas situações e para a transformação da instituição em que trabalham e do sector 

público, em geral. 

Eu recordo-me de ter visitado a [nome de um distrito na província de Maputo] 

onde o formando era o chefe do [instituição que o formando dirigia], portanto 

toda a abordagem que ele foi trazendo na conversa que tivemos com ele e com 

os seus colegas, mostrava que o aspecto cultural e político era relevante na 

reflexão para a mudança de atitudes de alguns colegas. E eu quero acreditar 

que ele, porque se tratava de um chefe... Com uma patente alta... Agora é o 

actual [cargo mais alto em relação ao anterior...] Mudou naquele ano... Era 

muito diferente do que era antes... Portanto, a camaradagem... As próprias 

redes sociais de camaradagem... O nível de intervenção no [nome da instituição] 

eram outras. A reciprocidade era completamente diferente, o que significa que 

quebrou o bloqueio cultural e o bloqueio político [...] mas tudo baseado na 

História (E/ND/01). 

Eu há bem pouco tempo... Estive a dar uma formação... Uma palestra na 

direcção Provincial da [nome da instituição] na Província de Maputo... E fui 

chamada por uma estudante que foi minha aluna, por causa das matérias que 

nós abordamos ao nível de sala de aula, que ela achava que era importante 

passar-se essa mensagem para os restantes funcionários da sua direcção [...] 
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convidou-me na semana da Função Pública para ir lá e falar com os 

funcionários sobre os aspectos ligados à cultura organizacional [...] Como este, 

já existiram muitos ao longo destes anos todos. Porque começou a haver... E 

sempre são ex-estudantes [...] Convites para conselhos coordenadores para ir 

conversar com as pessoas envolvidas nos conselhos coordenadores... Convites 

para participar de seminários que são feitos pelas instituições [...] E ainda 

cursos de formação mesmo, que eles convidam que é para se abordar os 

assuntos que já foram abordados ao nível de sala de aula, para se puder 

encontrar... Se calhar... Um alinhamento daqueles que participaram [no curso 

CPSAP] com aqueles que ainda não podem participar... Porque... Realmente, 

não é possível que de uma hora para outra todos eles participem. Mas eles 

acabam encontrando uma forma de poder envolver cada vez mais funcionários... 

Não seja apenas pelos cursos de Certificado, mas por outras formas que eles 

encontram, e isto acontece porque eles realmente valorizam aquilo que eles vêm 

aprender aqui no ISAP (E/ND/02). 

Os dois relatos de experiências vivenciadas por formadores do ISAP no local de 

trabalho de funcionários formados no curso CPSAP revelam os seguintes resultados que 

podem evidenciar o valor da formação: 

₋ Mudança de comportamento que influencia o relacionamento interpessoal, 

aumentando a reciprocidade entre funcionários e reduzindo as barreiras 

culturais e políticas; 

₋ Partilha de oportunidades de aprendizagem, alargando as possibilidades de 

mais funcionários beneficiarem da formação oferecida pelo ISAP, através de 

eventos como palestras, seminários e cursos com participação de formadores 

do ISAP, abordando matérias que foram tratadas no curso CPSAP. 

A reciprocidade entre os funcionários proporciona um ambiente favorável para o 

diálogo no trabalho, favorecendo a aprendizagem mútua e a partilha de experiências. 

Por isso, olhamos para aquela partilha de oportunidades de aprendizagem como um 

momento que vai permitir o (re)processamento da aprendizagem inicial realizada no 

curso CPSAP numa instituição concreta, que enfrenta desafios contextualizados, 

permitindo que, ao mesmo tempo em que o conhecimento se espalha como mancha de 

azeite (D/MF/01) para alcançar o máximo de funcionários, a sua abordagem é 

aprofundada para dar possíveis respostas a preocupações específicas daquela instituição. 
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O conhecimento assim produzido pode influenciar a construção de valores 

comuns, em termos éticos e deontológicos, e sustentar os elementos da cultura daquela 

instituição. 

“Frequentemente, esses elementos fornecem uma interpretação ou uma 

mensagem para os membros da organização a respeito do que se considera 

importante e válido. A linguagem é funcionalizada, as mensagens e 

comportamentos convenientes são aplaudidos, recomendados e aderidos, o 

conteúdo é naturalizado e espera-se que ele seja reproduzido entre os demais 

membros ou aos novatos” (FREITAS, 2007: 15). 

A promoção da cultura comum na administração pública moçambicana é um dos 

objectivos da formação profissional em administração pública (MOÇAMBIQUE, 1994 

b; CIREP, 2001; MOÇAMBIQUE, 2004 b; MOÇAMBIQUE, 2012). Considerando a 

imensidão e a complexidade de instituições que corporizam a administração pública, 

acreditamos que aquele objectivo apenas será alcançado se cada instituição assumir o 

desafio de transformar em prática, ajustando-os à sua própria missão e natureza, os 

valores e os elementos da cultura organizacional considerados válidos para a 

administração pública moçambicana, cujo desafio principal é a satisfação da expectativa 

dos cidadãos de viver numa sociedade mais democrática. 

A mudança de comportamento e a partilha de oportunidades de aprendizagem 

são os resultados mais marcados nas reflexões dos sujeitos da pesquisa, combinados 

com outos como: 

₋ Busca dos melhores caminhos para a solução dos problemas que surgem no 

trabalho;  

₋ Fundamentação legal dos actos administrativos; 

₋ Capacidade de equacionar os meios e condições de trabalho necessários para 

realizar as suas actividades com sucesso e produzir os resultados desejados. 

Com calma e de forma reactiva, sabem encontrar caminhos para vencer as 

dificuldades (Q/C/CPSAP1/01-01). 

Um exemplo interessante... Eu tenho um colega que passou por aqui, que fez o 

CPSAP2 [...] Ele trabalha nos arquivos... Ele conseguiu mudar a cara dos 

Arquivos (E/SH/04). 

O colega formado no ISAP regista melhorias no relacionamento com os 

colegas; Maior dinâmica na realização das actividades; Procura alcançar os 
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resultados previamente planificados; Aumentou a sua criatividade para 

encontrar soluções aos constrangimentos encontrados (Q/C/CPSAP1/01-01). 

[Os funcionários formados distinguem-se] pela capacidade de interacção com 

os colegas, a capacidade de análise de situações problemáticas e na 

apresentação de propostas de solução dos problemas identificados (Q/SH/06). 

[Os funcionários formados revelam] dinamismo, maior articulação, motivação 

no trabalho em equipes e, acima de tudo, profissionalismo na resolução de 

assuntos ligados ao sector (Q/SH/11). 

[...] mesmo na interpretação da legislação já começam a dizer: “se eu digo 

autorizo a licença disciplinar, tenho que ir buscar o comando que dita isso”... 

Antes eles não tinham isso, não porque não quisessem... Não sabiam... Não 

sabiam [...] Outra diferença é que começaram a exigir meios de trabalho... 

Antes, ter um computador ou não ter computador para eles não fazia 

diferença... Mas agora, porque eles sabem que têm de responder a uma 

solicitação dentro de um determinado prazo... Comecei a ter funcionários, a 

partir de chefe de departamento, de repartição... A solicitarem meios de 

trabalho... É isso que, de facto, permite que eles superem as metas que lhes são 

atribuidas (E/SH/03). 

Revelam uma capacidade bastante flexível de resolver os assuntos e também 

revelam um conhecimento de administracao pública... Não pensam que o [nome 

da instituição] é uma ilha... Porque não é, nem outra instituição é uma ilha... 

Então, revelam o conhecimento disso e quando têm assuntos para tratar [...] 

sabem equacionar: “bom esse assunto... Para eu sair desse problema eu tenho 

que contactar a instituição X que já tinha essa noção”... Já é muito bom, isso 

permite que o expediente tenha o seu andamento, e tenha o seu melhor 

desfecho... Do que chegar, pegar nos papéis, olhar, e pôr de lado porque não 

tem saida... Quer dizer, cada pessoa sabe qual é o caminho a seguir, qual vai 

ser a solução... Quando chega, pega nos papeis e dá andamento, consulta o que 

não sabe, mas não pára, o expediente anda (E/SH/04). 

Um dia, estava na nossa sala de reuniões um grupo de 12 a 13 funcionários... 

Veio alguém ao meu gabinete dizer-me assim: “estão concentrados na sala de 

reuniões e não estão a fazer nada”... Estranhando, levantei-me e fui para lá...  

Entrei e cumprimentei: “tudo bem? O que estão a fazer aqui?”... Eles 

responderam: “Estamos a estudar legislação”... Ninguém os mandou... Este 
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factor do estudo da legislação quebra aquelas barreiras de relacionamento... 

Quebra aquele individualismo... Evita o que muitas vezes acontece: “Meu 

Departamento... Minha repartição” [...] Aqueles funcionários não eram de um 

único departamento nem de uma única repartição... eram de várias áreas... 

Começaram a ver que para além daquilo que fazem têm de aprofundar a 

legislação e quando se juntam e discutem quebram as barreiras de 

relacionamento (E/SH/03). 

As palavras dos sujeitos da pesquisa que escolhemos para ilustrar os resultados 

da formação relacionados com a busca de soluções para os problemas do trabalho, 

fundamentação legal dos actos administraticos e consideração das condições e meios de 

trabalho informam sobre algumas características que os sujeitos atribuem aos 

funcionários formados no curso CPSAP e à forma como eles actuam no contexto 

profissional, como sejam:  

₋ Possuem uma visão integral da administração pública moçambicana; 

₋ Actuam com profissionalismo 

₋ Possuem conhecimento (sabem);  

₋ Buscam cada vez mais conhecimento; 

₋ São calmos; 

₋ Tomam iniciativa; 

₋ São criativos, reactivos, dinámicos, flexíveis; 

₋ Possuem motivação para o trabalho em equipa; 

₋ Incentivam para o estudo; 

₋ Promovem o diálogo; 

₋ São exigentes (exigem condições e meios de trabalho como garantia da 

satisfação da exigência de qualidade nas tarefas que vão realizar); 

₋ São agentes de mudança para a melhoria da dinámica institucional e 

consequentemente da qualidade do trabalho realizado. 

Essas características que se acredita que foram desenvolvidas pela formação 

oferecida aos funcionários do Estado no âmbito do curso CPSAP lembram alguns 

elementos da educação comprometida com a formação de profissionais competentes, 

numa perspectiva construtivista. 

Na reflexão sobre as evidências dos resultados do curso CPSAP nas instituições 

do sector público, os sujeitos apontaram para alguns elementos reveladores de que 
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existe um reconhecimento colectivo do valor da formação de que os funcionários 

beneficiaram no curso CPSAP entre os anos de 2006 e 2009, como sejam: 

₋ Confiança na sua capacidade profissional, que resulta em: 

o Atribuição de tarefas que exigem maior responsabilidade, 

o Atribuição de tarefas com efeitos multiplicadores da aprendizagem 

adquirida e das práticas profissionais exemplares, 

o Nomeação para cargos mais altos; 

₋ Valorização da sua postura profissional como exemplo a seguir; 

₋ Manifestação de orgulho de ter funcionários formados no curso CPSAP; 

₋ Apoio para que as iniciativas de mudança sejam implementadas; 

₋ Maior exigência de qualidade. 

Aumentou a minha capacidade para analisar as políticas e estratégias ligadas à 

educação, emitir pareceres técnicos sobre assuntos educacionais, fazer planos, 

seleccionar trabalhos mais complexos; e aumentou a confiança dos meus chefes 

sobre a minha capacidade de tratar determinados assuntos como conceber e 

coordenar cursos de capacitação, monitoria e avaliação de actividades sobre 

desenvolvimento do pessoal (Q/E/CPSAP1/09-04). 

Há muitos egressos que ascenderam as categorias mais altas e a 

responsabilidades de direcção e de liderança apartir dos cursos do ISAP [...] 

Outro caso que eu me recordo é do actual [novo cargo de um egresso do ISAP] 

que na altura trabalhava, se não me falha a memoria... no [instituição] e... até 

escreveu a dissertação dele sobre [instituição onde trabalhava]. A intervenção 

dele e a interacção com os colegas em volta do funcionamento da instituição, 

sobretudo das instituições públicas no geral, valeu-lhe a promoção ao nível 

[novo cargo]... O outro caso é do [cargo actual do egresso] que substituiu 

[nome] [...] Tirando o que aconteceu mais tarde... Parece que foi em 

reconhecimento do seu exercício mental que teve o convite para [nome da 

instituição] (E/ND/01). 

Com toda naturalidade, estes aspectos [mudanças sugeridas pelos colegas 

formados no ISAP] foram aceites porque deram mudanças e dinamizaram o 

próprio sector quanto ao profissionalismo (Q/SH/11). 

Pelo facto de chegar de manhã e ver um funcionário empenhado, que já não se 

mete muito na conversa... Os outros conseguem ver: “não, aqui há uma 

mudança... Este já não é aquele que chega aqui, conta novela, conta o que se 



224 
 

passou na novela... Está mais empenhado no seu trabalho, tem uma dedicação 

maior no trabalho”... Então, as pessoas procuram seguir o exemplo, não 

querem ficar atrás [...] Muitos que já estão a ver que pararam no tempo e no 

espaço vêm me perguntar: “quando é que eu vou conseguir também ir ao 

ISAP?”... Porque estão a ver a melhoria dos outros... Pelo crescimento dos 

outros (E/SH/04). 

Eu sinto que eles acolhem os exemplos... Vestem os exemplos e começam a 

interiorizar aqueles exemplos na vida deles (E/SH/02). 

Os colegas aceitam igualmente com orgulho e naturalidade e por causa disso 

actualmente no [nome da instituição e outras do mesmo sector], há uma 

avalanche de quadros a solicitarem vaga no ISAP para o estudo e não só, 

querem participar mais no trabalho, à semelhança da minha pessoa, sou uma 

referência para os colegas (Q/E/CPSAP1/08-03) 

A turma que começou consigo [com a pesquisadora enquanto Directora 

Académica do ISAP] está agora a concluir a Licenciatura... Se estivesse cá… 

Quando terminaram o certificado fizemos questão de fazer uma festa para eles... 

Aquela festa que o graduado faz em casa... Nós fizemos lá na instituição... É o 

reconhecimento de que a formação deles é muito importante para a 

instituição… mas depois queremos o resultado e trabalho (E/SH/03). 

Em relação aos meus colegas, a situação é bem melhor. Eles aceitam a minha 

diferença, apoiam dando uma força para continuar a contribuir para a melhoria 

da instituição. Os colegas acham que o curso CPSAP1 foi uma oportunidade 

para a transformação da estrutura de funcionamento da administração pública 

em Moçambique (Q/E/CPSAP1/07-05). 

Considerando que o maior número dos colegas do meu sector passou pelo ISAP, 

a aceitação tem sido maior, contribuindo para o desenvolvimento da nossa 

organização (Q/C/CPSAP1/03-03). 

Embora integradas na demonstração do reconhecimento das possibilidades do 

curso CPSAP para o desenvolvimento da formação profissional em administração 

pública, as duas últimas falas dos sujeitos sugerem algumas limitações que podem 

reduzir tais possibilidades. Ao referir que é bem melhor (Q/E/CPSAP1/07-05), o sujeito 

estabelece comparação entre os colegas e outros indivíduos que não aceitam a diferença 

que ele marca na instituição. Enquanto que o sujeito Q/C/CPSAP1/03-03 parece 
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insinuar que onde haja menos colegas que passaram pelo ISAP a diferença que os 

funcionários formados no curso CPSAP fazem na instituição teria menor aceitação. 

Usamos essas duas sugestões para iniciarmos a reflexão sobre os aspectos que, 

nas instituições, limitam as possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública que resulte em mudanças significativas 

na actuação dos funcionários formados, contribuindo para a transformação da 

administração pública. 

As mudanças de atitude levam tempo, a resistência às mudanças é uma 

realidade para alguns funcionários. Por exemplo, a uma necessidade de se 

trabalhar para se produzir resultados. O importante não é apenas assinar o 

livro de ponto, mas o mais importante ao longo do dia laboral é o que conseguiu 

produzir (Q/E/CPSAP1/01-01). 

Sinto que me distingue no negativo o facto de ser exigente na forma de tratar os 

assuntos. Às vezes a instituição não me percebe, sou único no sector que 

frequentou o curso do ISAP. A minha contribuição é pouco compreendida para 

melhorar a forma de tomada de decisão na instituição (Q/E/CPSAP1/07-05). 

[...] Mas por parte da liderança máxima... Esta é a parte em que eu sinto que 

não há reconhecimento. [...] Tivemos uma funcionária que seis meses depois de 

ter terminado o curso acabou pedindo transferência e foi para um outro sector... 

Tenho agora um caso de um funcionário [...] tudo indica que ele também não vai 

continuar aqui connosco [...] vai sair [...] ainda não há valorização do 

conhecimento que eles têm... Do potencial que eles têm. [...] não há aquela 

sensibilidade por parte de quem dirige, para puxar um pouco mais... Há espaço 

para puxá-los... Infelizmente, o factor confiança ainda determina os lugares em 

que nós colocamos qualquer que seja, mesmo que tenha este nível... Mesmo que 

tenha competência, se ele ainda não tem confiança... É o que falta ainda... Nós 

descobrirmos... E sermos capazes de dizer: “ele não é da nossa confiança, mas 

podemos ganhar esta confiança porque ele tem bom desempenho... É uma 

pessoa competente” (E/SH/02). 

Um dos aspectos que pode reduzir as possibilidades de o curso CPSAP 

contribuir para a melhoria do desempenho prende-se com a falta de 

cometimento por parte do líder, o que pode, de certa forma, inviabilizar 

qualquer tipo de mudança proposta pelos técnicos que beneficiam de formação 

(Q/F/CPSAP1/01). 
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Uma estudante que vinha da... [nome da instituição] e que inclusivamente entrou 

em confrontação com as lideranças da instituição, por causa da maneira dela de 

ser... Digamos... Da afronta daquilo que diz respeito ao funcionamento da 

instituição em si... Essa senhora acabou saindo da instituição [que lhe mandou à 

formação] e agora está na [nome da instituição]... Penso que a aceitação dela 

na [nome da instituição] deveu-se, digamos a... A este dinamismo do ponto de 

vista de olhar e trazer soluções de alguns problemas de ordem institucional. É 

que a instituição em si tinha uma série de problemas de funcionamento... E... 

Não só de funcionamento... Como de relações interpessoais... O funcionamento 

e as relações... Parece-me que não jogavam... E ela... Aparece com espírito 

crítico, sobretudo na gestão financeira... Para aqueles que estavam habituados 

a fazer as coisas de uma forma não organizada, olharam para ela como uma 

inimiga... E daí... Todo o combate a partir do próprio [função do superior 

hierárquico] com quem eu falei, era exclusão desta senhora. Portanto, porque 

ela procurava despertar atenção para um bom funcionamento da instituição, 

valeu-lhe a exclusão e afastamento... Mas eu acredito que no lugar onde ela 

está... E que até conversei com ela há alguns dias... Está a prestar bons 

serviços... Parece que aqui [instituição onde trabalha actualmente] em vez de 

deita-la para o lixo como era a previsão dos líderes do [nome da instituição 

anterior]... foi promove-la (E/ND/01). 

Transcrevemos essas reflexões dos sujeitos da pesquisa por apresentarem alguns 

elementos que confirmam que nem todos os actores das instituições do sector público 

reconhecem as possibilidades do curso CPSAP para a promoção de aprendizagem 

crítica. Eles consideram que essa falta de reconhecimento acontece quando: 

₋ Há pouca compreensão do valor das contribuições que os funcionários 

formados no curso CPSAP podem dar para a melhoria da qualidade do 

trabalho; 

₋ Há fraca sensibilidade sobre o valor da competência, privilegiando o critério 

de confiança para a valorização dos funcionários; 

₋ O funcionário formado no ISAP não modera o seu carácter, entrando em 

confrontação com as lideranças para introduzir mudanças nas práticas 

institucionais; 
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₋ Há resistência à mudança numa instituição que tem problemas de 

funcionamento aliados ao mau ambiente e a problemas de relacionamento, 

que bloqueiam as possibilidades de desenvolvimento do espírito crítico; 

₋ Há exclusão de pessoas cujas práticas profissionais sugiram mudança às 

práticas habituais. 

 [Existe algo de] negativo não em mim, que tive a oportunidade de formação; 

sinto e vivo a inveja dos que não tiveram esta formação e que em muitos casos 

são meus superiores (Q/E/CPSAP1/07- 06). 

O comentário que se pode fazer é que o clima e o ambiente de trabalho, para 

mim, é o catalisador para toda a entrega no que diz respeito à mudança de 

comportamento dos colegas... Quando o ambiente é turvo... Tudo fica bloqueado 

e encarado numa situação completamente diferente. Este foi o caso... por 

tanto... Ela [a funcionária formada no ISAP] não encontrou o espaço 

adequado... Não é?... Para... Como é que vou dizer... Para... O exercício mental 

não é?... À volta daquilo que foram as aprendizagens do ISAP... Antes pelo 

contrário, encontrou afronta e exclusão (E/ND/01). 

O facto de os mesmos funcionários se sentirem rejeitados numa instituição do 

sector público e aceites noutra, também do sector público, levanta alguns 

questionamentos sobre a uniformidade das normas e dos critérios de valorização dos 

profissionais da administração pública moçambicana (NIPASSA, 2009) e põe em causa 

a confiança na capacidade dos funcionários formados no curso CPSAP, apontada como 

sendo uma das evidências do reconhecimento das possibilildades do curso para o 

desenvolvimento da formação profissional. Essa foi uma temática que suscitou debate 

aceso no grupo de discussão. 

Um dos aspectos que vem aí como aspecto positivo é que, geralmente, eles têm 

ascendência a funções mais altas... Já ouvi isso também entre os colegas, mas 

para mim, a questão que se levanta é se isso é um facto real... Quer dizer, se 

isso é uma coincidência ou resulta mesmo do facto de o funcionário ter estudado 

no ISAP. Realmente, existem alguns que ascenderam a posições de relevo [...] 

Até que ponto a formação determinou essa ascendência? Para mim, é difícil 

agora ter que dar opinião sobre isso, mas acho que é um aspecto que importava 

reflectirmos [...] Se olharmos assim, de uma forma geral, realmente nós temos 

sempre ascendências e progressões ao nível do Aparelho do Estado e temos 

muitos também que ascendem a posições mais altas, mas que não passaram pelo 
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ISAP... Temos alguns também que ascenderam e passaram pelo ISAP... A 

questão é mesmo essa (DG/Intervenção 3). 

Sim, por isso acho que aí interessa haver uma forma muito mais detalhada, 

muito mais específica é como disse... A administração pública é vasta... Nós 

temos diversas instituições e apesar de estarem todas na mesma organização 

que é a administração pública, nós temos diferenças entre as instituições, há 

algumas que são mais eficientes outras são menos eficientes... Então, acho que 

interessava, também, vermos donde é que vem este tipo de percepções nas 

instituições. Fazer o cruzamento entre a instituição e a informação 

(DG/Intervenção 4). 

Essa discussão mostra que a temática “confiança”, ligada à mobilidade 

profissional e ao reconhecimento dos profissionais competentes no sector público 

moçambicano carece de estudos aprofundados. Partilhamos da opinião formada pelos 

sujeitos da pesquisa no grupo de discussão sobre a necessidade de cruzamento de 

informações sobre vários funcionários em diversas instituições, acompanhando a sua 

mobilidade profissional e a sua progressão na carreira para uma melhor compreensão, 

numa perspectiva crítica, dos factores que determinam a confiança. Esse é um problema 

que fica reservado para outra pesquisa.  

No nosso entender, no sector público moçambicano, deveriam ser de confiança 

os funcionários mais competentes como profissionais e cidadãos, cuja acção, 

comportamento, comprometimento com o trabalho e disponibilidade para aprender 

continuamente buscando criticamente o aperfeiçoamento pessoal e instituicional, sejam 

promissores da transformação da administração pública, aumentando a sua capacidade 

de resolver os problemas que afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de 

usufruto do direito à cidadania plena. 

A vontade de aprender, buscando constantemente a autosuperação é um 

elemento fundamental que, aliado à formação profissional em administração pública, 

pode aumentar as possibilidades de cada vez mais profissionais do sector público 

moçambicano, e por que não todos, merecerem confiança por serem bons 

administradores públicos, bons gestores públicos, bons técnicos do aparelho burocrático 

e das diversas áreas de actuação da administração pública e, acima de tudo, bons 

políticos, socialmente comprometidos com a prestação de serviços de boa qualidade e 

com a satisfação dos anseios, interesses e necessidades dos moçambicanos.  
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Nesse caso, aplica-se a sugestão de Nogueira (1998) sobre a necessidade de 

formação de “bons gerentes públicos”: 

“Bons gerentes públicos não existem prontos no mercado; precisam ser 

formados cuidadosa e permanentemente. Precisam aprender a assimilar com 

rapidez, a conviver com informações ampliadas, incertezas, redes e conexões 

multilaterais, relações interorganizacionais tensas e conturbadas. Precisam 

saber construir organizações flexíveis, abrir-se para negociação e mobilizar a 

participação societal, valorizando pessoas e dinámicas associativas. O gestor 

adequado para este fim de século, portanto, deve ser capaz de dominar 

conhecimentos e habilidades que escapam de modelos tradicionalmente 

estabelecidos ou de rotinas rigidamente normatizadas, conhecimentos esses 

que estão sob permanente questionamento” (NOGUEIRA, 1998: 203). 

Nos dados, identificamos outros elementos relacionados com as instituições do 

sector público que reduzem as possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento 

profissional em administração pública, nomeadamente: 

₋ Falta de observância do “critério de mérito” na selecção dos funcionários 

para a formação no ISAP, que devia ser associado à expectativa de que eles 

possam ser os principais promotores de mudança no sector público; 

₋ Ausência, em muitas instituições do sector público, de políticas e estratégias 

institucionais de formação e desenvolvimento profissional dos funcionários 

como componente do plano e orçamento;  

₋ Conflitos resultantes da contestação dos funcionários formados no ISAP por 

acharem que deveriam ter uma “carreira especial”, com “salário 

diferenciado”; 

₋ Excesso de zelo por parte dos funcionários formados, na aplicação das 

normas; 

₋ Excessivo apego às teorias por parte dos funcionários formados. 

Outra coisa que eu acho que está má... É a selecção das pessoas que vêm aqui 

para se formar... No início, a vinda para o ISAP era meritória... Portanto, 

estamos a dizer que vêm para aqui directores nacionais... Chefe de 

departamentos ao nível central e por ai fora... Agora há pressões à margem 

daquilo que é o mérito das pessoas... Baseada no clientelismo que tem sido o 

factor de debate nas minhas aulas [...] As pessoas que vêm para aqui... Parecem 

as pessoas excluídas [...] eu acho que a selecção devia voltar a ser rigorosa... 



230 
 

Tem de ser rigorosa... E explicar-se às pessoas que... Ponto número um para a 

formação no ISAP é o certificado... Que tem a ver com a melhoria do 

desempenho das instituições (E/ND/01). 

Deviam ser as instituições a suportarem as propinas ou financiamento dos 

formandos que mandam para o ISAP, mas isso não acontece. Porque, no plano 

de formação, as formações não estão orçamentadas ou não têm plano de 

formação, então, o funcionário... Ele quer aumentar o seu nível académico... Ele 

pede uma carta na instituição para o ISAP e ele é que suporta todas as propinas 

até ao final do curso (DG/Intervenção 6). 

Nós temos conflitos... Nós temos aqueles que são chamados da [alguns sectores 

do Ministério] cujos salários são diferenciados... Este é que é o grande 

problema, nós estamos a gerir isto [...] Estamos a ter pessoas competentes em 

sectores que não têm aquele estímulo pelo seu desempenho... Eles eram 

funcionários diferenciados no Ministério... Hoje os funcionários que se 

formaram no ISAP também marcam diferença na instituição e também querem 

esse reconhecimento (E/SH/03). 

 [O colega que ferequentou o curso CPSAP) Manifesta-se mais apegado à teoria 

do que à prática (Q/SH/06). 

Para uns pode ser considerado negativo... É o facto de eles, porque dominam e 

conhecem esses instrumentos, não se libertam deles... Para eles, tudo é feito de 

acordo com o que eu haveria de chamar, regras... Então, eles não saem daquilo 

que está legislado... Porque é assim que o dispositivo diz... Tem que ser assim e 

é assim que nós temos que fazer... Então, pode ser considerado como um erro ou 

uma falha... O excesso de zelo no uso de dispositivos normativos... Por vezes, há 

este excesso que limita a capacidade de pensar de outra forma... Falta até 

capacidade de ir buscar outros suportes para fundamentar a acção, que não 

seja apenas aquele dispositivo legal... Porque, por vezes, para tomar algumas 

decisões, teremos que combinar os dispositivos e encontrar uma saída 

(E/SH/02). 

A constatação sobre o excesso de zelo no cumprimento das normas remete à 

limitação do curso CPSAP na educação dos funcionários para uma análise crítica das 

situações em que se aplicam as normas, considerando a importância da adequação das 

decisões às normas e à necessedade de satisfação do interesse dos cidadãos, 

combinando as normas com outros dispositivos sociais e éticos na tomada de decisão. 
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“O bom governante é tão determinante quanto a boa lei, mas leis e homens 

precisam interagir sempre. Um mau governante deve encontrar nas leis o 

freio que o coíba e o discipline, assim como uma boa lei só pode frutificar se 

encontrar bons homens para defendê-la e aplicá-la. Como Norberto Bobbio 

observou, podemos dizer que o bom governo distingue-se do mau governo 

quando está dirigido para o bem comum, não para o próprio bem dos que 

governam, e quando governa segundo leis estabelecidas e não segundo 

decisões tomadas caso a caso, fora de qualquer regra preliminarmente 

constituída” (NOGUEIRA, 2004: 102). 

Os conflitos resultantes da contestação sobre a relação entre desempenho e 

salário estão relacionados com a questão levantada pelo sujeito D/MF/02 sobre a 

necessidade de se estabelecer uma ligação entre formação profissional em administração 

pública, quando resulte em competência, e carreiras profissionais do sector público.  

A questão da diferenciação de salários entre funcionários do Estado com perfil 

profissional similar e grau de exigência no trabalho considerado equivalente constitui 

factor de contestação dos funcionários do Estado, sendo a greve dos médicos, ocorrida 

no segundo trimestre de 2013 o momento mais expressivo dessa reivindicação. 

A reflexão sobre as evidências de aprendizagem crítica na actuação profissional 

dos funcionários formados no curso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, e sobre os 

aspectos relacionados com as instituições onde trabalham os funcionários formados, que 

limitam as possibilidades do curso para o desenvolvimento da formação profissional em 

administração pública leva-nos a concluir que não basta formar os funcionários do 

Estado como “novos gerentes públicos” (NOGUEIRA, 1998) para que sejam 

materializadas as transformações almejadas no sector público moçambicano para 

melhor servir o cidadão.  

É importante que o ambiente de trabalho no aparelho de Estado seja favorável à 

adopção de propostas de mudança, respondendo à pressão cada vez maior dos cidadãos 

que clamam por melhores serviços públicos, maiores oportunidades de usufruto do 

direito à cidadania plena e por uma vida mais digna. 

“[...] o novo gestor público casa-se com outro tipo de organização: leve, ágil, 

inteligente, centrada nas pessoas e nos resultados. Está em sintonia com 

servidores técnico-administrativos de idêntica qualidade. Mas está também 

na dependência de um Estado reformado, capaz de pensar estrategicamente, 

planejar, coordenar, focalizando no cidadão competente para fomentar 

cooperação, radicalmente público” (NOGUEIRA, 1998: 191). 
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4.3.2. Ganhos e limites para o ISAP 

O ISAP precisava de docentes com mais disponibilidade para 

poder responder às exigências do curso… Via-se que os 

docentes corriam de um lado para o outro... Uns chegavam, só 

davam trabalho ou só se corrigia aquele trabalho... Acho que 

não tinham tempo de se prepararem... Sentia-se isso. 

(E/SH/04). 

Iniciamos a discussão sobre os ganhos e limites do curso CPSAP para o 

desenvolvimento da formação profissional em administração pública no ISAP, 

destacando uma das principais limitações do ISAP como instituição de formação em 

processo de estabelecimento que, ao mesmo tempo em que fazia convergir para si 

experiências diversas de docentes universitários e de funcionários do sector público, 

vivenciava o dilema da gestão de uma equipa de trabalho constituída por pessoas que 

tinham ocupações e obrigações profissionais em outras instituições. 

A reflexão do sujeito E/SH/04, que transcrevemos na epígrafe, leva-nos a 

acreditar que no âmbito do cuso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, o ISAP 

vivenciou uma situação paradoxal por ter formadores que eram profissionais em 

exercício em outras instituições. Essa estratégia ofereceu possibilidades para a 

construção de um currículo que fosse relevante para o trabalho no sector público, 

adoptando abordagens teóricas consistentes com a actualidade nas diversas áreas de 

conhecimento que sustentam a formação profissional em administração pública. Porém, 

reduziu as possibilidades de aprendizagem crítica dado que os formadores não tinham 

disponibilidade suficiente para responderem às exigências do curso no que se refere à 

preparação, orientação das actividades de ensino-aprendizagem tanto no período 

presencial como nos períodos de aprendizagem independente, acompanhamento dos 

formandos no local de trabalho, avaliação, entre outras. 

O reconhecimento de que o curso CPSAP produziu aprendizagem crítica cujas 

evidências temos vindo a analisar neste capítulo 4 é revelador de que, apesar das 

limitações, o currículo do curso CPSAP oferece possibilidades para o desenvolvimento 

da formação profissional em administração pública. Neste item buscamos a 

compreensão dessas possibilidades e limites para o aperfeiçoamento da experiência 

moçambicana de formação profissional superior em administração pública iniciada pelo 

ISAP.  



233 
 

Os dados desta pesquisa revelam que os resultados que se reflectem em 

mudanças siginificativas na actuação dos funcionários formados no curso CPSAP, entre 

os anos de 2006 e 2009, e em transformações nas dinámicas institucionais do sector 

público resultam de:  

₋ Empenho da liderança e das equipas de trabalho do ISAP para a construção 

de um “modelo moçambicano” de formação profissional superior em 

administração pública que respondesse às necessidades de profissionalização 

do sector público;  

₋ Processo participativo na construção e gestão do currículo; 

₋ Currículo alinhado com as necessidades de formação profissional dos 

funcionários do Estado; 

₋ Qualidade do currículo de formação profissional superior em administração 

pública reconhecida por especialistas internacionais; 

₋ Formandos do curso CPSAP que se adaptaram facilmente ao modelo de 

formação do ISAP; 

₋ Dedicação aos estudos por parte dos funcionários que frequentaram o curso 

CPSAP entre 2006 e 2009. 

No período em causa, o currículo produzido marcou-me pela positiva mercê do 

empenho das equipas envolvidas na sua elaboração. A sua aprovação por 

consultores internacionais prova a sua qualidade que não foge dos padrões dos 

curriculos das instituições com a mesma vocação. Todos os programas do ISAP 

são de grande qualidade (Q/ND/01). 

A forma como os grupos se articulavam para criar o currículo é positiva 

(Q/ND/02). 

É positivo o diagnóstico participativo com os beneficiários, funcionários 

públicos, sobre as fraquezas que existem e que matérias leccionar 

(Q/F/CPSAP1/02). 

É positivo o currículo que alinha as necessidades de formação com a realidade 

da função pública moçambicana; currículo que reduz o desligamento dos 

formandos do seu local de trabalho (Q/F/CPSAP2/04). 

O currículo concebido, em muitos aspectos, foi criterioso e realista em função 

dos objectivos a que se destinava a formação (Q/ND/03). 

Nesses anos, os resultados foram muito bons, no meu entender, porque nessa 

altura as turmas eram compostas por funcionários em cargo de direcção e 
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chefia. Por isso, sabiam o que queriam e, rapidamente, adaptaram-se ao modelo 

de formação do ISAP. Por outro lado, talvez porque tinham espaço para se 

dedicarem aos estudos fora da sala de aula porque eram chefes. O que não 

acontece actualmente que entram simples funcionários públicos 

(Q/F/CPSAP2/03). 

A entrega [dos formandos] era total, o mergulho nos conteúdos era completo, a 

participação era boa para não dizer excelente [...] Mesmo olhando para os 

trabalhos produzidos no final do módulo, revelam essa entrega... Revelam a 

força de muitos deles. É o que se pode dizer da avaliação... avaliação 

qualitativa e não quantitativa porque as notas variam não é... Do ponto de vista 

de qualidade, o trabalho produzido é bom (E/ND/01). 

Os sujeitos da pesquisa confirmam uma das constatações que fizemos no 

capítulo 1, item 1.2.2 deste estudo ao referir que a participação é uma das principais 

características do processo de construção do currículo do ISAP e que o currículo em 

construção passou por processos de validação.  

Ao falar dos actores que participaram na construção do currículo, os dados 

confirmam também a ausência, nesse processo participativo, dos principais 

beneficiários dos serviços prestados pelo sector público, como sejam, o sector privado, a 

sociedade civil e os cidadãos, em geral. Esse factor pode limitar as possibilidades do 

curso CPSAP para o desenvolvimento da formação profissional em administração 

pública orientada para a educação de profissionais cidadãos críticos, comprometidos 

com a transformação da administração pública moçambicana no contexto da 

consolidação do Estado de direito democrático e de justiça social. 

“O gestor público de que se necessita hoje é um técnico altamente 

diferenciado, seja vis-a-vis os gestores do passado [...] seja vis-a-vis seus 

congêneres privados. Como todos os demais gerentes, está obrigado a 

processar muitos dados e informações, a reciclar conhecimento com rapidez, 

a ser polivalente e pouco especializado. Mas, diferentemente dos gestores 

privados, precisa ser técnico e político, isto é, operar como um agente de 

atividades gerais que possui conhecimentos específicos, como planejador 

que trabalha “fora” dos escritórios, com os olhos no processo societal 

abrangente, em seus nexos contraditórios e explosivos; como profissional 

cujo êxito depende de uma dinâmica que não é friamente controlável, mas é 

essencialmente política e, como tal, não se deixa isolar dos interesses e das 

paixões humanas. Seu raio de ação está colocado aos problemas da 
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democracia, da representação e da participação. Entre suas novas 

atribuições, aliás, encontra-se precisamente, em lugar de destaque, a de atuar 

como difusor de estímulos favoráveis à democratização, à transparência 

governamental, à cidadania, à redifinição das relações entre governantes e 

governados, Estado e sociedade civil” (NOGUEIRA, 1998: 189 e 190). 

No item 4.2, ao analisar os limites e possibilidades do processo de formação 

para a promoção da aprendizagem crítica apontamos para os aspectos relativos ao 

currículo em acção que aumentam ou reduzem as possibilidades do curso CPSAP para o 

desenvolvimento da formação profissional em administração pública. 

Constatamos que, embora o curso inclua a promoção de alguns valores 

característicos dos Estados democráticos, como participação, foco nas necessidades dos 

cidadãos, agir com respondabilidade para a satisfação do interesse público, 

transparência e separação entre políticas públicas e políticas partidárias, a sua 

abordagem parece voltada para dentro das instituições do sector público, reduzindo as 

possibilidades de o currículo de formação profissional superior em administração 

pública formar para “ativar o social” (MOGUEIRA, 2011), formando funcionários 

cidadãos competentes para agir no contexto da consolidação do Estado de direito 

democrático e de justiça social. 

Para aprofundarmos a compreensão sobre as possibilidades e limites do curso 

para o aperfeiçoamento da experiência moçambicana de formação profissional superior 

em administração pública iniciada pelo ISAP, solicitamos aos formadores do ISAP que 

fizessem uma reflexão avaliativa da sua experiência como formadores do curso CPSAP 

entre os anos de 2006 e 2009, e eles responderam: 

A Direcção do ISAP nesse período proporcionava um ambiente e um clima 

saudável para o trabalho. A Direcção académica sempre esteve junto dos 

formadores e estes da direcção. A interactividade entre os formadores era 

doutrinária, fazendo com que as equipas de trabalho fossem coesas (Q/ND/01). 

[A interacção com os colegas era] positiva, havia muitos encontros para debater 

a vida da instituição (Q/ND/02). 

A interacção com os colegas era boa, havia bom ambiente de trabalho e espírito 

de equipa (Q/F/CPSAP1/02). 

[Os processos de gestão pedagógica eram] formidáveis, os encontros mensais 

dos formadores e Workshops periódicos mostraram a eficiência na gestão 

pedagógica e académica nesse período (Q/ND/01). 
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Recordo-me dqueles encontros mensais [...] Também aqueles retiros que se fazia 

para análise de um determinado curso... Aqueles workshops pedagógicos... 

Workshops pedagógicos [...] Acho que eram pequenas coisas que fazem 

diferença e que ajudam a alinhar aquilo que é o pensamento colectivo... Eu 

lembro-me... Mês a mês... Elegíamos o assunto para o mês seguinte... Olha, 

estamos como dificuldades na avaliação... Como é que nós avaliamos nos 

processos participativos... E fazíamos o encontro, às vezes convidávamos 

alguém de fora para vir falar sobre esse aspecto específico, eu lembro-me, 

fizemos seminários com colegas da Faculdade de Educação (E/ND/02). 

As visitas ao local de trabalho [...] Aquilo para nós foram autênticas 

universidade. Aquelas visitas valeram-nos bastante... Até porque nos ajudaram 

a mudar de estratégias de leccionação... As metodologia e ensino (E/ND/01). 

Penso que os resultados são encorajadores, daí o papel que o ISAP foi 

ganhando de ano a ano e o aumento da pressão dos funcionários que buscam 

formação. Nos módulos que leccionei, apesar de grande parte dos formandos 

não serem da área financeira, se esforçaram em conseguir bons resultados 

(Q/F/CPSAP1/01). 

Da reflexão dos formadores podem-se reter alguns elementos que caracterizam o 

ambiente de trabalho que ofereceu possibilidades para o aperfeiçoamento da experiência 

moçambicana de formação profissional superior em administração pública iniciada pelo 

ISAP: 

₋ Ambiente e clima saudável para o trabalho; 

₋ Trabalho conjunto e interactividade dos formadores entre si e com a direcção 

do ISAP; 

₋ Preocupação em construir e rever, colectivamente, as estratégias de ensino-

aprendizagem; 

₋ Construção do pensamento colectivo sobre a formação a oferecer; 

₋ Aprendizagem crítica, num ambiente em que todos ensinam e todos 

aprendem. 

Os formadores consideram que os resultados do curso CPSAP implementado 

entre os anos de 2006 e 2009 são encorajadores. A partilha de experiências entre os 

formadores resultou na institucionalização das melhores práticas e forticicou o 

sentimento de pertença ao ISAP, o que alimenta a preocupação de realizar cada vez 
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melhor o seu trabalho, contribuindo para o constante aperfeiçoamento da experiência 

moçambicana de formação profissional superior em administração pública. 

Eu tenho muito carinho por estes cursos de certificado... Pelo ISAP de uma 

forma geral... Porque... Como ajudei a construir... Então julgo que é importante 

também fazer acompanhamento (E/ND/02). 

Uma das coisas que tenho utilizado ao nível da sala de aulas para fazer com que 

os estudantes leiam os materiais é o uso dos resumos e das fichas de leitura... 

Hoje já aparece na pauta... “Resumo e ficha de leitura” como sendo obrigatório 

em cada um dos módulos [...] Foi um dos aspectos em que o modulo de 

Desenvolvimento Organizacional foi o primeiro a usar e acabou influenciando 

outros módulos (E/ND/02). 

Eu acredito que o ISAP cresceu... Cresceu bastante... Olhando para o curso de 

CPSAP [...] O curso CPSAP nas províncias, penso que trouxe dinámicas muito 

bem fortes comparando aos cursos ao nível central... Porque trata-se de 

províncias que são pequeninas... E dirigentes localizáveis [...] Eu estou me 

recordando do curso CPSAP 2 de Inhambane, em que os formandos, na sua 

maioria, são administradores distritais... Alguns directores distritais... E alguns 

directores ao nível provincial... A maneira como que aquela gente recebeu o 

curso foi bastante bonita [...] É que as perguntas que me iam fazendo e as 

experiências práticas que traziam para a aula... Estavam a ajudar-me a 

crescer... Cresci muito em Inhambane... Cresci bastante em Inhambane... 

Aprendi além daquilo que eu trazia na manga para ensinar... Também colhi 

muita coisa que me está ajudando até hoje... Quero dizer com isto que, nós 

somos docentes daqueles que vêm cá de espírito... Para ensinar, mas olhando 

para o modelo do ISAP em si... No ensino centrado no estudante que traz a sua 

experiência... Ajuda-nos também a crescer (E/ND/01). 

O sujeito E/ND/01 é o único que faz um destaque especial a um curso 

específico, o oferecido ao Governo Provincial de Inhambane, em 2010. Os elementos 

que ele destaca, como sejam província e distritos como espaços geográficos de 

dimensões pequenas, facilidade de localização dos dirigentes, possibilidade de 

discussão de questões mais focalizadas ao ambiente conhecido por todos, confirma a 

validade da nossa opinião de que a promoção da cultura comum na administração 

pública apenas será alcançada se instituições concretas assumirem esse desafio de 

trabalhar colectivamente, ali naquele contexto, para a compreensão e transformação dos 
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elementos que caracterizam a cultura da sua instituição, assumindo os princípios e 

valores éticos, sociais, culturais, políticos e deontológicos que devem caracterizar a 

administração pública no contexto da consolidação da democracia em Moçambique. 

O reconhecimento das possibilidades e a celebração dos bons resultados não nos 

devem desviar do objectivo principal da avaliação numa perspectiva crítica. Por isso, 

nos perguntamos: Para além daqueles que identificamos nos itens anteriores deste 

capítulo, que outros aspectos limitam as possibilidades do curso CPSAP para o 

aperfeiçoamento da experiência moçambicana de formação profissional superior em 

administração pública iniciada pelo ISAP? 

Os formadores apontaram como uma das principais limitações do curso CPSAP 

para o aperfeiçoamento da experiência moçambicana de formação profissional superior 

em administração pública o abandono de algumas práticas que eles reconhecem que 

contribuíam para a promoção de aprendizagem crítica, como sejam: 

₋ Redução da participação dos formadores na vida diária do ISAP; 

₋ Redução da frequência dos encontros de coordenação pedagógica;  

₋ Abandono da prática de assistência mútua às aulas para partilha de 

experiências práticas de orientação de processos de ensino-aprendizagem; 

₋ Redução do rigor na selecção de formadores, tomando em consideração a 

sua experiência de docência ou de trabalho no sector público; 

₋ Abandono da estratégia de integração de novos formadores com vista à 

harmonização do entendimento sobre os princípios que norteiam a formação 

no ISAP e sobre métodos de ensino-aprendizagem; 

₋ Redução da frequência das visitas ao local de trabalho dos formandos. 

Era preciso voltar-se ao que faziamos na fase inicial que eu achava que era 

importante... Aqueles contactos entre os docentes... Troca de experiência entre 

os docentes para análise daquilo que está a acontecer ao nível de sala de aula 

[...] eu sabendo daquilo que se discutiu antes como sendo as metodologias para 

este processo... Que eram metodologias participativas e aliar a teoria à 

prática... Fazer os estudos de caso... Então quando chegamos ao módulo seis 

[...] encontramos muitas vezes os estudantes a reclamarem que não foi assim em 

todos os módulos... Então significa que é preciso voltar-se a ter aquele encontro 

de docentes para podermos articular a presença ao nível de sala de aula... 

Como é que são as metodologias que nós deveremos usar... Que é para ver 

como é que isto pode dar melhores resultados (E/ND/02). 
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[A interacção entre formadores] no geral era boa, mas actualmente mudou por 

causa de alguns conflitos, devido à luta pelo protagonismo entre os docentes a 

tempo inteiro e os colaboradores, docentes em tempo parcial (Q/F/CPSAP2/03). 

[A interacção entre os formadores] é geralmente positiva, mas poderia ser 

melhoradas na base do trabalho em equipa, convívios, viagens de trabalho 

conjunto de forma rotativa e evitar grupismos (Q/ND/03). 

Cada vez menos eu tenho estado a participar naquilo que é o dia-a-dia do ISAP. 

Continuo a ser convidada para algumas acções de formação nos cursos 

Executivos... Alguma formação nos cursos de Certificado também, mas eu não 

sinto isso [...] E depois o outro aspecto também que eu acho que é crítico, o 

ISAP cresceu muito, está-se neste momento em quase todas as Províncias, se 

não todas... Temos muitos novos professores... Na altura, quando chegava um 

grupo novo de professores havia sempre... Pelo menos no nosso grupo de 

Desenvolvimento Organizacional... Na altura, todos os formadores que 

entraram, no primeiro curso em que eles participavam, eles participavam 

apenas como assistentes... Fazíamos uma espécie de indução do próprio docente 

que era para ele compreender aquilo que são as metodologias, compreender 

aquilo que é a visão... Dos fundadores do ISAP... Compreender aquilo que é a 

missão, o que é que se pretende no final... Porque muitos dos docentes que estão 

agora... Ao invés de usarem metodologias que conduzem à profissionalização, 

usam metodologias que conduzem... Se calhar eles têm um comportamento mais 

de universidade... Aquelas apresentações coloquiais... Por aí fora... Então eu 

penso que era preciso também voltar-se a pensar neste aspecto... Como 

introduzir os novos docentes naquilo que são as metodologias [...] Até já pensei 

em algum momento vir assistir aulas dos novos docentes... Se calhar... Para 

poder perceber porque isto é o que nós ouvimos dos próprios estudantes... Se 

calhar era preciso também voltarmos àquele aspecto que na altura tínhamos, 

um grupo de monitoria (E/ND/02). 

Só que agora... Como parou essa coisa de visita no local de trabalho... É difícil 

avaliar... É muito difícil... Porque naquela altura nós vivíamos as situações lá 

nas instituições, nas visitas... No local de trabalho [...] Agora é difícil porque já 

não há... A gente vê aqui estudantes e terminamos por aqui... Não sabemos 

quem são... Donde vêm... O que fazem... É difícil [...] (E/ND/01). 
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Analisando a reflexão dos formadores sobre o abandono de algumas práticas que 

eram consideradas promissoras para o aperfeiçoamento da experiência moçambicana de 

formação profissional superior em administração pública ocorreu-nos uma pergunta, 

será que os formadores do ISAP estão paralisados? O que quebrou a dinámica 

inicialmente estabelecida na equipa do ISAP? 

Examinando com alguma atenção a reflexão dos formadores constatamos que o 

que parece ter mudado é o ambiente de trabalho e as relações interpessoais, pois 

contrariamente às práticas de participação e partilha de experiências referidas 

anteriormente, encontramos grupismos e conflitos, uma situação que uns colocam na 

relação entre fundadores e novos formadores e outros na relação formadores efectivos e 

formadores colaboradores
100

.  

Em nossa opinião, é desses conflitos que decorrem todas as outras mudanças das 

práticas anteriores. O conflito faz parte da dinámica das relações sociais, por isso, no 

trabalho em equipa, a capacidade de sua gestão é fundamental para que as forças em 

tensão, ao invés de destruirem a vontade de continuar juntos, impulsionem a acção 

conjunta, tirando-se proveito da diversidade de interesses individuais ou de pequenos 

grupos, para estabelecer os interesses colectivos fazendo prevalecer aqueles que 

contribuem para o bem comum. 

 Julgo que nos processos de gestão pedagógica deve-se continuar a apostar na 

garantia da qualidade da formação de modo a que os nossos formandos possam 

responder cabalmente aos desafios do sector público (Q/F/CPSAP1/01). 

Os desafios do sector público moçambicano que referimos no item 1.1.3 exigem, 

sobretudo, a capacidade de administrar e gerir processos participativos. A participação 

democrática implica em relacionamentos interpessoais e interorganizacionais, múltiplos 

interesses individuais e colectivos em tensão, disputas sociais, políticas e económicas. A 

sua gestão passa necessariamente pela capacidade de busca constante das melhores 

formas de conciliar esses interesses sociais, políticos e económicos em tensão, fazendo 

prevalecer o interesse e o bem comum.  

Nesse contexto, o ISAP, Escola de Governo, só pode formar funcionários do 

Estado competentes se fortalecendo como instituição democrática, na qual haja 

ambiente para que, no trabalho em equipa, todos os componentes da equipa sejam 

                                                             
100 Formadores colaboradores é a forma como se designam os formadores do ISAP que são docentes em 

outras instituições de ensino superior ou são funcionários de instituições do sector público, enquanto que 

os formadores efectivos trabalham em tempo integral no ISAP. 
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protagonistas. O sucesso do ISAP na formação em administração pública depende da 

capacidade desses protaginistas de valorizar o passado, marcado pela história da 

sociedade em que actuam e pelas histórias de vida de cada um (que integram 

conhecimento, vivências, experiências), agindo juntos no presente sabendo que a sua 

acção afecta vidas humanas que clamam por uma vida feliz
101

.  

Outros aspectos relacionados com o trabalho realizado no ISAP, no âmbito do 

curso CPSAP que os formadores consideram que limitam as possibilidades desse curso 

para o aperfeiçoamento da experiência moçambicana de formação profissional superior 

em administração pública são:  

₋ Falta de actualização do currículo, no sentido de programas de formação. Em 

nosso entender, esse aspecto está relacionado com a discussão que fizemos 

no item 4.2.1 sobre a falta de actualização dos conteúdos e materiais de 

formação; 

₋ Falta de formação dos novos docentes sobre os princípios que devem 

orientar a formação nos cursos de formação profissional superior em 

administração pública; 

₋ Deficiente gestão administrativa dos processos pedagógicos. 

Parece-me que o currículo em implementação carece de alguma mexida, 

olhando para aquilo que são as dinámicas próprias dos processos de formação 

(Q/ND/01). 

Em alguns casos [o currículo] manteve-se estático e não acompanhou a 

dinámica do sector público (Q/ND/03). 

Em alguns casos há tendências de tornar os cursos mais académicos que 

profissionais. Isso pode fazer com que os formandos aprendam aspectos teóricos 

e tenham dificuldades de implementar acabando, por isso, sendo inútil. Há um 

certo desvio da Filosofia do ISAP, causada pela admissão de formadores sem 

experência profissional na função pública e por isso tornando os cursos mais 

académicos (Q/F/CPSAP1/02). 

No geral a gestão dos processos pedagógicos foi boa, não obstante algumas 

falhas tais como: calendarização das formações que por vezes não era com 

antecedência suficiente e não ficava claro quanto à partilha do tempo dos 

                                                             
101 “A associação de felicidade e cidadania se dá na medida em que o exercício da cidadania é 

possibilitador da experiência da felicidade” (RIOS, 2010: 120). 
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facilitadores; Assinatura dos contratos e remuneação dos formadores a tempo 

parcial tinha atrasos sistemáticos (Q/ F/CPSAP1/02). 

A reflexão que os sujeitos fazem sobre as possibilidades e limites do curso 

CPSAP para o aperfeiçoamento da experiência moçambicana de formação em 

administração pública leva-nos a conlcuir que o curso CPSAP implementado entre os 

anos de 2006 e 2009 como primeira experiência moçambicana de formação profissional 

superior em administração pública proporcionou aprendizagem crítica sobre o que se 

deseja que seja o currículo moçambicano de formação profissional superior em 

administração pública.  

 

4.3.3. Ganhos e limites para a promoção da cidadania 

“Para ser cidadão, é necessário que o indivíduo tenha acesso ao 

saber que se constrói e se acumula historicamente e ter 

condições de recriar continuamente esse saber” (RIOS, 2010: 

125). 

 

O principal argumento que norteia a nossa pesquisa, buscando a compreensão do 

currículo de formação profissional em administração pública em Moçambique, é que 

beneficiar de formação de qualidade é direito dos funcionários do Estado que têm a 

obrigação de aprimorar incensantemente os serviços que prestam de modo a satisfazer o 

direito dos cidadãos de ter acesso a serviços públicos de máxima qualidade.  

Nesse sentido, os funcionários do Estado são cidadãos que têm o direito de 

usufruir de formação de máxima qualidade, oferecida pelo ISAP que é uma instituição 

pública. Por isso, a compreensão do currículo do ISAP passa necessariamente pela 

resposta a perguntas como:  

(i) Até que ponto é que os cidadãos beneficiários directos dos serviços públicos 

prestados pelo ISAP sentem o seu direito de usufruir de serviços de máxima 

qualidade satisfeito? 

(ii) Dos resultados da formação, que evidências é que os sujeitos reconhecem 

como sendo indicadores das possibilidades e limites do curso para a 

promoção da cidadania plena? 

Para responder à primeira pergunta, sugerimos aos egressos do curso CPSAP 

realizado entre os anos de 2006 e 2009 que fizessem uma reflexão avaliativa do curso, 

apontando para os ganhos e limites da aprendizagem na sua vida pessoal, em termos 

sociais, académicos e profissionais. 
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Em termos sociais pude aprender que é muito importante o saber ser e estar 

numa determinada sociedade. A convivência, a cultura, os hábitos, podem ser 

um factor crítico de sucesso nas relações humanas, para tal é necessário saber 

ser e saber estar de modo a proporcionar um bom ambiente, uma liderança 

eficaz a todos os níveis da sociedade (Q/E/CPSAP2/04-07). 

Eu sinto que não estou na mesma quer profissionalmente quer socialmente quer 

em termos académicos, atingi um nível e status que garante a minha 

estabilidade social [...] Sinto-me satisfeito por muitas razões: a formação 

profissional garante a minha segurança e estabilidade no emprego. Melhorou a 

minha relação com a chefia e a consideração, o respeito e prestígio aumentou. 

O trabalho que realizo dignifica a instituição. A área do RH em que trabalho é 

forte e mais prestigiada já se fala de políticas de valorização humana e 

profissional (Q/E/CPSAP1/07-06). 

Estou satisfeita porque antes da formação a minha preocupação era fazer as 

tarefas que me eram incumbidas pela Direcção e distribuir pelos colegas e 

prestar contas à Direcção. Agora a preocupação é participar no planeamento e 

execução com objectivo de desenvolvimento humano e institucional. Estou 

preocupada com o bem público e com a sociedade [...] Para mim, o curso foi 

mais um incentivo para continuar a estudar porque com este nível deu para sair 

da categoria de técnico profissional em administração pública para técnico 

especializado em administração pública (Q/E/CPSAP2/03-08). 

Melhorou o meu conhecimento em varias áreas de administração pública as 

quais anteriormente desconhecia (Q/E/CPSAP1/08-03). 

[Ganhei] Reputação na sociedade, maior respeito e contribuir nos assuntos 

ligados ao desenvolvimento do país (Q/E/CPSAP1/09-04). 

Em termos sociais os benefícios são assinaláveis. Fui promovido para uma 

categoria superior, os meus ordenados melhoraram e por consequência a vida 

social também. A minha relação com os colegas melhorou bastante socialmente 

(Q/E/CPSAP1/07-05). 

As respostas dos egressos do curso CPSAP apontam para a sua satisfação por 

terem frequentado o curso e reconhecem que os resultados da formação se reflectem na 

sua vida social, sobretudo na relação com os colegas de trabalho e no aumento da sua 

autoestima. Eles apresentam evidências de aprendizagem crítica fazendo declarações 
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sobre o conhecimento adquirido que influencia a sua conduta social e identificando 

sinais de que outras pessoas também reconhecem que eles mudaram. 

Das evidências das possibilidades do curso CPSAP para a satisfação do direito 

dos cidadãos que beneficiam da formação destacam-se: 

₋ Capacidade de proporcionar bom ambiente no relacionamento com os 

outros, respeitando as diferenças sociais e culturais; 

₋ Capacidade de liderança; 

₋ Melhor relacionamento com a chefia; 

₋ Segurança e estabilidade no emprego; 

₋ Maior prestígio e reputação, tanto no local de trabalho como na sociedade; 

₋ Estabilidade social; 

₋ Capacidade de realizar trabalho que dignifica a instituição; 

₋ Incentivo para continuar a aprender. 

Na avaliação que os egressos fazem sobre os ganhos que resultaram do curso 

encontramos algumas referências que nos remetem a Rios (2010) falando do conceito de 

“felicidadania”. 

“Cidadania e felicidade colocam-se como intercomplementares. Ganham 

sentido num espaço verdadeiramente democrático, em que as ações e as 

relações se sustentam em princípios éticos: afirmam-se identidades no 

diálogo, no respeito mútuo, na justiça e na solidariedade e buscam-se 

condições de uma vida digna” (RIOS, 2010: 124). 

Encontramos marcas de felicidade na manifestação do sentimento dos 

formandos em expressões como sinto que não estou na mesma, sinto-me satisfeito 

(Q/E/CPSAP1/07-06), os benefícios são assinaláveis (Q/E/CPSAP1/07-05) que revelam 

o reconhecimento de que o curso contribui para a vida boa, ou seja, vida com dignidade 

(RIOS, 2010). Também encontramos marcas de que os sujeitos se sentem reconhecidos 

pelos outros quando falam da reputação, prestígio e dignidade – se o trabalho dignifica 

a instituição, então quem o realizou também se sente dignificado e partilha desse 

reconhecimento com os outros que fazem parte da instituição. 

É um reconhecimento igualmente declarado pelos colegas que partilham da 

felicidade dos funcionários que frequentaram o curso CPSAP por beneficiarem dos 

resultados: 

Mudou o próprio relacionamento, isto, porque eles trouxeram algumas matérias 

que nos sensibilizaram, defendem que a comunicação dentro da instituição é 
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fundamental, motiva, evitando especulação. Ensinaram-nos que a prestação de 

contas é também indicador de qualidade (Q/C/CPSAP1/05-04). 

Muito, muito satisfeito com os meus colegas, com este tipo de curso, pois 

aprendi deles como lidar com um numero elevado de colegas sem criar intriga, 

mas sempre de bom humor, saber gerir os constrangimentos que possam surguir 

dia após dia (Q/C/CPSAP1/01-01). 

Estou satisfeito com a formação dos colegas porque alguns pontos relacinados 

com o trabalho eu não tratava com responsabilidade. Graças ao desempenho 

dos colegas em oferecer-nos algumas ferramentas, foi possível desvelar sérios 

assuntos para servir cada vez melhor o cidadão (Q/C/CPSAP1/05-04). 

Eles [os colegas de trabalho dos funcionários formados no ISAP] olham para 

estes estudantes como seus defensores, como pessoas a quem se apoiar [...] 

Apoiam-se neles para sustentar as suas discussões... Muitas vezes, olham para 

estes funcionários, que foram do ISAP como aqueles que ainda estão no ISAP, 

como pessoas que lhes possam apoiar na defesa dos seus interesses... Dos seus 

direitos. Mesmo quando querem contestar um atraso ou uma falta quem escreve 

são estes... São os padrinhos dos que ainda não passaram pelo ISAP ou pelo 

IFAPA (E/SH/02). 

A dignidade de uma instituição do sector público pelo trabalho dos seus 

funcionários abre perspectivas para a possibilidade de satisfação de outros cidadãos que 

beneficiam dos seus serviços. 

A seguinte reflexão de um superior hierárquico que também beneficiou da 

formação no curso CPSAP faz marcações de elementos do processo de formação que 

contribuem para mudanças na vida dos funcionários como cidadãos, nomeadamente, 

discussões na sala, estudo da legislação, convivência com funcionários de outras 

instituições e a troca de experiências. 

A maneira como ele se apresenta no local de trabalho não é a mesma como se 

apresentava antes, por várias razões: as discussões que existem na sala de aulas 

moldam a pessoa... O estudo da própria legislação molda a pessoa... A 

convivência que tem com outros funcionários de outras instituições... A 

experiência que é transmitida nas discussões no momento de apresentação de 

trabalhos moldam as pessoas... Portanto, não pode ser a mesma pessoa daquela 

que era antes de vir ao ISAP (E/SH/03). 
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Outro elemento que nos fez lembrar a ideia de construção da felicidadania é a 

exigência que os funcionários formados fazem de meios e condições de trabalho para a 

realização das suas actividades e a sua proactividade para a manutenção do bom 

ambiente de trabalho. São exigências que revelam atitude crítica e responsável (RIOS, 

2010), que influenciam o trabalho de outros colegas e provocam acção para a superação 

das dificuldades que impedem a boa execução das tarefas. 

[...] Ele já não recebe o trabalho apenas por receber... Ele recebe o trabalho e 

equaciona com os meios que tem à sua disposição para fazer este trabalho... É 

um funcionário que eu não tinha antes [...] Ele começa exigir-me: “Eu para 

fazer isso preciso de condições... Nós não temos esses meios de trabalho no 

nosso sector... No nosso Departamento... Na nossa repartição” [...] de facto, 

comecei a fazer grandes discussões para que o nosso orçamento fosse revisto 

para eu também poder dar resposta à pressão que estava a receber (E/SH/03). 

Fora a postura dos funcionários porque se nota... Ela muda [...] diferentemente 

dos outros funcionários que, por exemplo, quando vêm aqui ao departamento de 

Recursos Humanos exigem determinadas coisas sem citar dispositivos legais... 

Estes que passam pela escola de governo apropriam-se da legislação, quer seja 

para exigir ou para contestar ou mesmo para fundamentar algo que eles estejam 

aqui a apresentar... Nota-se claramente que são diferentes de outros que possam 

ter o mesmo nível académico, mas que não passaram por este tipo de 

formação... Eles têm na legislação um suporte para fundamentar tudo quanto 

eles querem (E/SH/02). 

Nós tínhamos aqui uma funcionária que sistematicamente faltava [...] Ela 

marcava faltas e vinha ter comigo: “olha, está a acontecer isto, ela sempre 

falta”... E uma funcionária que foi estudante do ISAP disse: “olha, eu vou 

conversar com ela porque eu, de facto, tenho defendido junto ao chefe quando 

os colegas têm razão, mas agora vou lhe fazer ver que ela pode perigar a 

carreira dela” [...] e o que aconteceu é que esta funcionária que faltava mudou 

de atitude, passou a faltar menos, passou a ter menos justificações (E/SH/02). 

“[...] faz parte mesmo da ação competente a reivindicação de condições 

objetivas de boa qualidade para que se realizem seus objetivos, a crítica 

constante, para que se superem os problemas e se apontem e se transformem 

as condições adversas” (RIOS, 2010: 133). 
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Embora os sujeitos não apontem para os limites do curso para a promoção da 

cidadania, a análise das suas respostas leva-nos a inferir que o contexto social a que se 

referem é o ambiente do trabalho ou o reflexo desse ambiente para a sociedade. Apenas 

um dos sujeitos faz referência à participação no desenvolvimento do país e, mesmo 

assim, não especifica outros ambientes sociais em que a formação lhe permite actuar. É 

provável que essa seja uma das limitações do curso CPSAP decorrentes do fraco foco 

no “ativar o social” (NOGUEIRA, 2011). 

Terminamos este item com a reflexão de um formador que, reconhecendo o 

valor do curso CPSAP para a formação de profissionais competentes reivindica por 

maior reconhecimento, que deve ser evidenciado pelo interesse dos gestores do sector 

público em frequentar o curso, pelo salário e pela consideração do curso como condição 

para a nomeação de funcionários a cargos de direcção e chefia. 

É preciso continuar neste processo de formação, que eu acredito que é um 

processo que nos vai fazer... Mudar a administracao pública para melhor. Há 

algumas coisas que, se calhar, deveria-se pensar [...] Também era um 

pensamento já da altura em que estes cursos de Certificado foram criados [...] 

era preciso encontrar formas de obrigatoriedade de participação nestes cursos 

dos Funcionários Públicos que estivessem em cargos de direcção e de chefia 

[...] mesmo que o funcionário não seja formado em todo o Certificado... Mas 

pelo menos fazer-se alguma formação em relação a aspectos ligados à 

liderança... Gestão... Gestão da mudança... Gestão da coisa pública... Porque 

isto vai ajudar a alinhar o pensamento do funcionário público. E se as chefias 

forem as primeiras a participar disso, então significa que nós vamos ter a 

possibilidade de cada vez mais envolver os funcionários neste processo [...] A 

politica de promoção e progressão na carreira tem muito a ver com os 

Diplomas... Infelizmente, mas é preciso valorizar mesmo este Certificado... 

Então uma forma de valorização é aquela que eu já havia dito. Que o 

funcionário deve ter passado pelo Certificado para ser nomeado (E/ND/02). 
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4.4. ISAP como força motriz da comunidade intelectual  

Durante o período em que estiveram a participar desses 

cursos... Nós acabamos construindo uma relação... Então 

muitas vezes quando vou ao Sector Público, tenho encontrado 

estes estudantes e tenho conversado com eles para saber qual 

o impacto que estes cursos tiveram no seu local de trabalho... 
Para si próprios (E/ND/02). 

 

Neste item prosseguimos com a análise dos dados da pesquisa procurando 

identificar os limites e possibilidades do curso CPSAP para o aprimoramento do 

currículo de formação profissional em administração pública, reforçando a capacidade 

do ISAP como força motriz da comunidade intelectual que busca a transformação da 

administração pública moçambicana no contexto da consolidação do Estado de direito 

democrático. 

Como força motriz da comunidade intelectual, para oferecer formação 

profissional superior em administração pública, o ISAP precisa de intelectuais, ou seja, 

pessoas que produzem conhecimento nas diversas áreas, um conhecimento que interessa 

para que o sector público possa cumprir o seu fim último que é a prestação de serviços 

de boa qualidade e a garantia do usufruto do direito à cidadania plena.  

A ideia de comunidade intelectual se equipara à concepção de “intelectuais em 

rede” (DOWBOR, 2011) e de “comunidade de excelência” (ROSENBAUM, 2007), o 

que significa que estamos a falar de actores que convergem no âmbito da formação 

profissional em administração pública, actuando nos três eixos do processo de ensino-

aprendizagem: pesquisa (espinha dorsal da formação), ensino e prática (CASALI, 

2012).  

Assim, fazemos a discussão sobre os limites e possibilidades do curso para o 

reforço da capacidade do ISAP como força motriz da comunidade intelectual 

procurando compreender de que forma é que, no curso CPSAP, a pesquisa se articula 

com o eixo ensino e o eixo prática, promovendo simultaneamente a aprendizagem, a 

reflexão crítico-reflexiva e o desenvolvimento e transformação da administração pública 

moçambicana no contexto da consolidação do Estado de direito democrático. 

Da análise dos dados concluimos que o curso CPSAP favorece a reflexão 

crítico-reflexiva sobre os problemas que afectam o bom funcionamento da 

administração pública, criando oportunidades para que os formandos realizem pesquisas 

nas instituições onde trabalham e instigando-os a provocar a vontade dos seus colegas 

de aprender, contribuindo para a transformação das instituições do sector público em 
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comunidade de intelectuais que reflectem permanentemente sobre o seu fazer para 

aperfeiçoá-lo (DEMO, 2011). 

[A reflexão crítico-reflexiva acontece] na elaboração dos trabalhos de fim do 

módulo relacionados com a sua própria instituição [...] A criação de 

instrumentos de avaliação dentro dos locais de trabalho [...] uma das coisas que 

eu costumo exigir dos estudantes ao nível da sala de aula é que eles criem 

instrumentos de avaliação [...] Cria um instrumento e vai ao local de trabalho 

para fazer avaliação... Porque às vezes são percepções que nós temos e no fim 

quando a gente faz o estudo descobre que não é exactamente isso o que 

acontece (E/ND/01). 

Nós temos os chamados conselhos coordenadores, onde apresentamos o 

trabalho que realizamos num determinado período... Os Conselhos 

Coordenadores são anuais... Apresentamos os números, apresentamos o 

trabalho que realizamos e viu-se que a qualidade do trabalho nos órgãos 

centrais estava a subir… Alguns disseram: “É porque vocês são dos órgãos 

centrais”... Nós explicamos: “não é só porque estamos nos órgãos centrais, 

apostamos nas pessoas, apostamos na formação das pessoas”... Então, as 

províncias começaram a sentir que havia necessidade de apostar na formação 

das pessoas... Foi no ano passado que fiz uma visita à província de Inhambane 

[...] o Chefe de Departamento de Administração e Recursos Humanos estava 

muito entusiasmado porque ele e o Secretário Provincial tinham conseguido 

influenciar de tal maneira o Governo Provincial que o ISAP acabou abrindo o 

curso em Inhambane (E/SH/03). 

Os dados analisados não apresentam exemplos de extensão das redes da 

comunidade intelectual para fora das instituições do sector público. Isso nos leva a 

acreditar que tais redes apenas funcionam dentro das instituições do sector público, 

ficando assim limitanda a possibilidade de existência de uma comunidade intelectual 

que aprofunde a compreensão dos interesses dos cidadãos e dos problemas que afectam 

a vida dos moçambicanos e influencie os intelectuais que são especialistas em diversas 

áreas para produzirem conhecimento que sustente a elaboração de caminhos possíveis 

para a prestação de serviços públicos de boa qualidade e para a garantia do direito à 

cidadania plena. 
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Prosseguindo com a reflexão sobre os limites e possibilidades do curso CPSAP 

para o reforço da capacidade do ISAP como força motriz da comunidade intelectual, 

analisamos dados que nos permitiram identificar: 

₋ Os limites e possibilidades do curso CPSAP para o estabelecimento de redes 

de profissionais da administração pública que integrem a comunidade de 

intelectuais constituída por cidadãos engajados na buscam das melhores 

possibilidades para a transformação da administração pública moçambicana 

no contexto da consolidação do Estado de direito democrático; 

₋ Os limites e possibilidades do curso CPSAP para a promoção do 

desenvolvimento e transformação da administração pública moçambicana, 

formando líderes e gestores; 

₋ Os limites e possibilidades do curso CPSAP para a promoção da cidadania 

plena, formando funcionários do Estado que contribuiam para a solução dos 

problemas que reduzem as possibilidades de os cidadãos usufruirem de uma 

vida digna. 

 

4.4.1. Promovendo a acção crítico-reflexiva no sector público: funcionários 

do Estado na comunidade de intelectuais 

É por causa da formação... Eu agora não tenho funcionários... 
Tenho uma massa pensante... E nós estamos a apostar na 

formação... Estamos a apostar (E/SH/03). 

 

Os sujeitos reconhecem que a formação oferecida no curso CPSAP contribui 

para a promoção do espírito crítico-reflexivo e para a criação de redes de profissionais 

do sector público que continuam a aprender na prática, durante a realização das suas 

tarefas e ensinando os colegas a fazer melhor o seu trabalho. Também criam momentos 

de estudo, para aprofundar a aprendizagem prática. Nessas redes, alguns funcionários 

que frequentaram o curso entre os anos de 2006 e 2009 são reconhecidos como 

profissionais de referência. 

Influenciaram na medida em que eles ganham mais habilidades e trocam 

experiências e criam linguagem comum com outros funcionários criando 

condições para que estejam aptos para resolverem questões que antes não 

teriam capacidade. Por outro lado, o ISAP favorece a criação de redes 

profissionais o que possibilita a existência de muitos contactos de profissionais 

que podem apoiar em diversas questões de trabalho (Q/F/CPSAP1/02). 
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Para a Função Publica que é a instituição que coordena a actividade dos 

arquivos, ele [egresso do CPSAP 2] é uma referência... A Função Pública tem o 

[nome da instituição] como referência nessa área e quando há dificuldade nas 

outras instituições recomendam: “vão para o [nome da instituição] ter com 

fulano de X, que ele vai explicar como é que ele faz... Como é que ele organizou 

os arquivos tendo em conta o instrumento que está em uso agora”... Então, esse 

já é um passo positivo (E/SH/04). 

Os meus superiores hierárquicos orgulham-se e vangloriam-se em ter um 

subordinado que domina com a total naturalidade assuntos actuais da nossa 

administração pública, bem como a sua abordagem. Organizam sessões 

públicas para as quais me convidam como principal orador, assim como aos 

conselhos consultivos, conselhos coordenadores, palestras, seminários, estudos, 

entre outros (Q/E/CPSAP1/08-03). 

Algumas temáticas relacionadas com administração pública moçambicana foram 

objecto de discussão durante a formação no âmbito do curso CPSAP, entre os anos 2006 

e 2009, e acredita-se que os exercícios realizados são demonstrativos das estratégias 

possíveis para o aprofundamento da compreensão dos problemas que afectam o 

funcionamento das instituições. 

Nas aulas, foram objecto de discussão temáticas relacionadas com: 

₋ Reconhecimento dos factores históricos, sociais e políticos que influenciam 

as relações de poder nas organizações do sector público; 

₋ O grau de comprometimento da liderança do sector público que pode 

favorecer ou prejudicar a mudança 

₋ A resistência à mudança que se deve à falta de compreensão da sua 

importância e da necessidade de operá-la;  

₋ A reforma do sector público apenas pode ser bem sucedida se os 

funcionários assumirem que eles próprios são o sujeito e o objecto da 

mudança; 

₋ Para que ocorram mudanças no sector público, os funcionários devem 

compreender por que precisam mudar e quais os valores que norteiam a sua 

actuação como servidores públicos precisam de transformação; 

₋ A comunicação, o envolvimento e a participação de todos é a chave para o 

sucesso da reforma do sector público. 
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Na reflexão dos sujeitos sobre os resultados do curso CPSAP, encontramos 

algumas evidências de que há o reconhecimento de que o curso oferece possibilidades 

de desenvolvimento da consciência crítico-reflexiva. 

Agora a instituição privilegia mais a análise de estratégias, olha-se cada vez 

mais para os planos de actividade, há maior responsabilização, olhamos para 

os resultados ou metas e avaliamos se valeu apena a implementação dos 

objectivos pelos quais trabalhamos e traçamos outros. Consegui assessorar o 

meu superior hierárquico no que diz respeito aos objectivos organizacionais 

(Q/E/CPSAP1/09-04). 

Estou satisfeito com o trabalho dos colegas formados porque participam em 

estudos específicos em relação aos programas e propõem medidas destinadas 

ao seu desenvolvimento para assegurar a sua sustentabilidade e uma maior 

eficiência e qualidade de serviços prestados. Por outro lado, participam nos 

debates da elaboração de outras politicas do sector para defesa dos direitos das 

crianças, pessoa portadora de deficiência e pessoa da terceira idade 

(Q/C/CPSAP2/11-14). 

Os dados sobre os limites e possibilidades do curso CPSAP para o reforço da 

capacidade do ISAP como força motriz da comunidade intelectual, que contribui para o 

estabelecimento de redes de profissionais da administração pública, confirmam a 

redução dessa comunidade ao âmbito das instituições do sector público. Porém, algumas 

actividades realizadas durante o processo de formação, recorrendo à mídia como fonte 

de informação, ofereciam oportunidades para a identificação de actores, fora das 

instituições do sector público, que podem integrar as redes da comunidade de 

intelectuais, contribuindo para a aprendizagem e para a compreensão da realidade 

moçambicana. 

No grupo em que eu trabalhei e os formadores com quem trabalhei [...] nós 

discutíamos assuntos da actualidade, por exemplo, íamos ao jornal notícias que 

é o jornal que trazia muitos assuntos ligados ao aparelho de Estado e nós 

recortávamos o jornal que era para fazer a análise e o acompanhamento de um 

determinado caso que tenha acontecido no aparelho de Estado. Outro meio que 

nós usávamos era a televisão porque muitas vezes eram divulgados processos 

que aconteciam no aparelho de Estado então a partir daí nós fazíamos a análise 

deste problema que estava a acontecer (E/ND/02). 
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Na discussão sobre o processo de formação encontramos referência às palestras 

proferidas por especialistas de diversas áreas, nas quais participam funcionários do 

Estado e cidadãos interessados. Contudo, não há nenhuma referência a uma articulação 

estratégica, no sentido de as palestras organizadas pelo ISAP resultarem na 

sistematização do conhecimento e no seguimento do seu aproveitamento no âmbito da 

formação profissional superior em administração pública no curso CPSAP. 

A reforma do sector público constitui o foco da formação e o princípio 

enunciado pelo sujeito E/ND/02 sugere que a mudança que se almeja inside sobre o 

funcionário, como sujeito e objecto, descurando dos outros actores que intevêm e têm 

interesses no sector público moçambicano. 

Para haver mudança é preciso que este funcionário primeiro compreenda 

porque é que ele deve mudar [...] Ele é o sujeito e o objecto do processo... 

Quando eu digo sujeito significa que ele é que vai fazer a mudança... E quando 

eu digo objecto é sobre ele que vai recair a mudança... Então, fica difícil se nós 

não introduzirmos novos valores para podermos alterar a cultura da 

organização (E/ND/02). 

Ao estabelecer-se a comunidade de intelectuais no âmbito da formação 

profissional superior em administração pública é importante não esquecer que o 

funcionário de Estado é também um governante (NOGUEIRA, 2011): para administrar 

o sector público, gerenciar o sector público e executar actividades técnicas no sector 

público, o servidor público deve integrar redes de intelectuais mais complexas, que 

alcancem toda a sociedade, para que participe na produção do conhecimento 

moçambicano para o desenvolvimento da administração pública, sustentado por estudos 

científicos nas diversas áreas de conhecimento e por reflexões críticas sobre política, 

história, sociedade e cultura moçambicana e do mundo. 

“Cada homem exerce uma certa atividade intelectual, adota uma visão do 

mundo, uma linha de conduta deliberada e contribui portanto para defender e 

fazer prevalecer uma certa visão do mundo para produzir novas maneiras de 

pensar” (GRAMSCI, 1968 Apud GADOTTI, 2010: 142). 
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4.4.2. Promovendo o desenvolvimento e transformação da administração 

pública: Funcionários do Estado como líderes e gestores 

Começamos a formação pelo grupo dos chefes quando 

chegamos a tal conclusão de que toda e qualquer pessoa que 

fosse nomeada para o cargo de direcção e chefia, incluindo os 

ministros, incluindo os nomeados pelo presidente, deviam ser 

formados (D/MF/02). 
 

No item 4.1 constatamos que uma das expectativas dos sujeitos é de que o curso 

CPSAP promova aprendizagem necessária para que os funcionários do Estado sejam 

agentes de mudança do sector público moçambicano. Essa expectativa coincide com a 

referência que fizemos no capítulo 1 deste estudo, de que as instituições 

implementadoras do SIFAP são o instrumento da reforma do sector público que, através 

da formação, deve influenciar mudanças perduráveis e promover uma cultura comum na 

administração pública moçambicana (MOÇAMBIQUE, 1994, 2004 b, 2012). 

A nossa intenção era que o ISAP fizesse formação para melhorar o trabalho no 

sector público (D/MF/02). 

Como estratégia para o exercício de tal influência, o ISAP definiu como grupo-

alvo prioritário da formação no curso CPSAP, funcionários em cargos de direcção e 

chefia ou que as respectivas instituições reconheçam que desempenham funções 

relevantes para influenciarem a rápida transformação da administração pública 

moçambicana, os chamados funcionários meritórios (MONTEIRO, 2002). Ao adoptar 

essa estratégia de selecção dos funcionários a formar, assumia-se que os cursos de 

formação profissional superior em administração pública deveriam contribuir para a 

formação de líderes e gestores competentes para influenciarem mudanças nas suas 

instituições e no sector público em geral. 

No contexto da consolidação do Estado de direito democrático, os líderes e 

gestores devem influenciar a acção para a o desenvolvimento e transformação da 

administração pública moçambicana, simultaneamente, como acto político, ético e 

moral. Ou seja, tal influência deve manifestar-se na sua autoridade para conduzir as 

acções dos outros actores, não como acto compulsório ou manipulador, mas através da 

persuasão fundamentada, sujeita à crítica.  

“A influência leva os agentes sociais a conformar-se a determinadas ideias 

de modo voluntário [...] eles dão ou recusam seu consentimento, se dispõem 

ou não a comungar certas concepções, aceitam ou rejeitam os pontos de vista 

formulados, defendem com afinco os pensamentos que adotam (SROUR, 

2012: 98). 
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Espera-se que os funcionários formados no ISAP desempenhem um papel 

fundamental na liderança e gestão do processo de mudança no âmbito do 

desenvolvimento da administração pública moçambicana. A liderança transcende os 

cargos formalmente estabelecidos e o seu exercício depende da credibilidade e da 

confiança dos liderados para aderirem espontaneamente à influência do líder, por 

reconhecerem que os seus esforços vão conduzí-los à satisfação dos interesses 

colectivos sem chocar com as suas convicções (SROUR, 2012). 

A formação dos funcionários em cargos de direcção e chefia deve assegurar que 

eles se aperfeiçoem constantemente como líderes e gestores de modo a alcançarem 

aquilo a que Srour (2012) chama de “autoridade de mão dupla”, resultante do poder 

instituido pela nomeação formal, mas também reconhcecida pelos colaboradores que 

confiam na sua competência e estabelecem com ele uma sintonia espontânea, 

participando do projecto de desenvolvimento da administração pública sob sua 

orientação por reconhecerem que as suas propostas são consentâneas com as convicções 

deles (MONTEIRO, 2002). 

É por essa razão que, ao avaliar os resultados do curso CPSAP oferecido pelo 

ISAP entre os anos de 2006 e 2009 nos questionamos sobre os limites e possibilidades 

do curso para o desenvolvimento da formação profissional em administração pública, 

formando líderes e gestores que influenciem a acção para o desenvolvimento e a 

transformação da administração pública moçambicana. 

As reflexões dos sujeitos da pesquisa apontam para algumas mudanças na 

liderança e gestão das instituições em que trabalham funcionários formados entre os 

anos de 2006 e 2009, que acreditam serem evidêncas de que os resultados do curso 

CPSAP oferecem possibilidades para o desenvolvimento e transformação da 

administração pública moçambicana, contribuindo para: 

₋ Melhorar a gestão de recursos humanos, aumentando a motivação dos 

funcionários para o trabalho; 

₋ Aumentar a autonomia dos funcionários formados como consequência da 

confiança decorrente do reconhecimento do seu profissionalismo; 

₋ Reduzir as barreiras no relacionamento interpessoal, aumentando as 

possibilidades de participação na tomada de decisões e na materialização dos 

objectivos da administração pública. 

Na minha instituição, Recursos Humanos é uma das áreas que também mudou 

bastante. Temos um acompanhamento de cada funcionário... Sabemos onde é 
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que está e o que lhe falta... Isso não apenas em termos profissionais, mas 

também em termos pessoais... Há um conhecimento da capacidade em termos de 

recursos humanos na instituição [...] Influencia bastante [o desempenho 

colectivo]... Ajuda porque cria entusiasmo... A pessoa sabe que... “Estou 

aqui”... Sabe que passando três anos, no mínimo, pode não ser promovido, mas 

sempre vai progredir, porque nós temos uma base de dados que nos permite 

fazer isso. [...] um acompanhamento mais eficiente das progressões e das 

promoções estimula mais o trabalho... Já não temos aquela situação de 

documentos para mandar ao tribunal Administrativo... Porque antigamente 

voltavam, depois ficavam um mês na instituição... Agora já não temos esse 

prblema… há um conhecimento, não graças a mim, mas também graças aos 

esforços do Sector de Recursos Humanos e graças à capacitação que eu tive 

aqui sobre legislação relativa à gestão de recursos humanos... Isso mudou 

bastante (E/SH/04). 

A formação ajudou-me a compreender as diferenças sociais dos colegas e a 

partir daí tomar decisões em função desse conhecimento social, mas com 

suporte da legislação vigente na administração pública (Q/E/CPSAP1/01-01). 

Essas reflexões dos sujeitos da pesquisa apontam para exemplos de mudança na 

gestão de recursos humanos na sua instituição, tendo aumentado:  

(i) O acompanhamento do desenvolvimento profissional e pessoal dos 

funcionários, no âmbito de um plano institucional, o que cria entusiasmo 

para o trabalho, pois cada um sabe em que ponto do continuum da sua 

carreira se encontra e quais são as possibilidades de progressão; 

(ii) O conhecimento da capacidade da instituição para a realização do trabalho; 

(iii) A qualidade dos processos instruidos para o Tribunal Administrativo, o que 

contribui para a aceleração dos procedimentos que dependem do visto 

daquela instância; 

(iv) O reconhecimento do valor do esforço colectivo no processo de mudança; 

(v) O respeito pela diferença e enquadramento legal das decisões sobre pessoas. 

A escolha do sujeito E/SH/04 para ilustrar mudanças na gestão de recursos 

humanos não foi aleatória. Ele é gestor de recursos humanos da única instituição 

seleccionada para esta pesquisa que referiu ter enviado funcionários para formação no 

curso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, no âmbito do plano de formação e 

desenvolvimento profissional. Por isso, acreditamos que nessa instituição a análise 
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sobre as mudanças seja feita comparando a situação actual com informações resultantes 

da análise anterior. 

Os dados indicam que uma das evidências dos resultados da formação é a 

melhoria no desempenho profissional dos funcionários formados, o que contribui para o 

aumento da confiança por parte dos seus colegas e dos superiores hierárquicos, que 

passaram a acreditar na sua capacidade de gerir processos de trabalho. 

Agora sou mais ágil, e entendo melhor como posso dar andamento de 

expediente e no atendimento ao cidadão. Só deve esperar pelo chefe se o 

assunto exigir. Posso mandar aos outros sectores e dar andamento do 

expediente (Q/E/CPSAP2/03-10). 

Sinto-me bem acolhida e o meu chefe vê o meu desenvolvimento no trabalho e 

no tratamento de certos assuntos, abrindo mais caminhos para a minha 

instalação ou integração nas tarefas dos técnicos do meu nível 

(Q/E/CPSAP2/03-10). 

De facto, estou a investir... Como Director, é para eu assinar... É para eu dar 

uma orientação... A direcção que o trabalho tem de seguir... Não é para eu estar 

a pensar em coisinhas pequeninas. E sempre que isto é possível, chego a casa e 

durmo... Não tenho stress porque isto não ficou resolvido… É por isso que nós 

vamos continuar a apostar na nossa formação profissional no ISAP... 

(E/SH/03). 

O sujeito Q/E/CPSAP2/03-10 apresenta um exemplo de exercício de autonomia 

que, no seu entender, o tornou mais ágil, o que nos leva a acreditar na possibilidade de a 

mudança nos procedimentos de gestão e tomada de decisão sobre o percurso do 

expediente poder resultar na celeridade de resposta às solicitações dos cidadãos. 

A reflexão do sujeito E/SH/03 revela que o superior hierárquico sente que 

reduziu a pressão sobre ele uma vez que já não precisa de se preocupar com a gestão de 

tarefas (não pensa mais em coisinhas pequeninas), dedicando-se ao nível de produção 

de orientações estratégicas. A referência desse sujeito ao facto de dormir sem stress faz-

nos acreditar que a autonomia resultante do desempenho competente reduz o espaço 

“tóxico” no local que trabalho, aumentando a paz e a saúde dos profissionais que aí 

trabalham (CORTELLA e MANDELLI, 2011). 

A confiança assim como o reconhecimento da capacidade e da responsabilidade 

são elementos fundamentais para cimentar o bom relacionamento no âmbito do 

trabalho, facilitando a partilha de responsabilidades entre líderes e liderados.  
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De maneira mais relevante melhorou a minha relação com a chefia, colegas, 

respeito e consideração por todos os que de uma ou de outra maneira têm se 

beneficiado dos meus serviços, isto conduz logicamente à promoção, 

reconhecimento e mais responsabilidade (Q/E/CPSAP1/07-06). 

Permitiu-me fazer mais amigos e aprofundar o relacionamento, aproximação de 

uns e outros como colegas. Igualmente serviu para diminuir as barreiras que 

normalmente se verificavam entre superior hierárquico e técnico 

(Q/E/CPSAP1/01-02). 

O sujeito Q/E/CPSAP1/07-06 mostra como o melhor relacionamento com os 

colegas e com a chefia oferece possibilidades de aumento do respeito e consideração 

por parte dos utentes dos serviços.  

O bom relacionamento e a confiança mútua facilitam a partilha do conhecimento 

e o aprofundamento colectivo daquilo que são os objectivos institucionais, assegurando 

assim uma participação consciente, tanto na tomada de decisão, como na execução de 

tarefas conducentes ao cumprimento do objectivo último da administração pública que é 

a satisfação do interesse dos cidadãos. 

O curso CPSAP1 frequentado no ISAP faz muita diferença na minha instituição 

embora seja uma minha instituição Castrense. Na instituição percebem que a 

minha contribuição é para melhorar as formas de participação dos 

colaboradores na tomada de decisão. O curso permitiu que aproximasse os 

colaboradores junto à direcção da instituição na tomada de decisão 

(Q/E/CPSAP1/07-05). 

A minha posição em termos de chefia permanece na mesma, mas em termos 

profissionais evoluiu, razão pela qual não me sinto na mesma. A formação no 

ISAP [...] permitiu-me conhecer melhor os objectivos que o Estado 

moçambicano prossegue e sinto que sou um dos actores ou participante activo 

na prossecução desses objectivos (Q/E/CPSAP1/09-04). 

Há o reconhecimento de que a formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

entre os anos de 2006 e 2009 produziu aprendizagem crítica que se reflecte na actuação 

dos funcionários formados, contribuindo para melhorar a liderança e gestão do sector 

público. Porém, não é em todas as instuituições que tais possibilidades são sentidas, 

como se pode ver nas palavras de alguns sujeitos: 
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O meu superior hierárquico não aceita com muita facilidade as mudanças 

devido à sua própria natureza de tomada de decisão de forma vertical 

(Q/E/CPSAP1/07-05). 

As opiniões nas discussões por vezes criam um certo mal estar, isto porque 

existem certos superiores que julgam que pelo facto de serem chefes estão certos 

em tudo e suas opiniões são infalíveis [...] A estrutura da organização é 

complexa e obedece a sua natureza rígida. Por este facto, a descentralização de 

certos procedimentos administrativos não é prática (Q/E/CPSAP1/07-06). 

 Falta interacção permanente com o gestor de recursos humanos, de forma a 

que se faça o enquadramento devido dos técnicos sob sua responsabilidade 

(seus subordinados) nos sectores mais próximos às suas habilidades técnico-

profissionais (Q/C/CPSAP1/02-02). 

Resistência à mudança em algum momento, essa resistência penso que é devido 

à liderança que lá existente pois estes acham que o que vêm fazendo desde há 

muito tempo é assim e o subordinado deve obedecer cegamente ao superior 

hierárquico (Q/C/CPSAP2/08-13). 

A liderança da instituição não contribui para o desenvolvimento profissional do 

colega (Q/C/CPSAP1/02-02). 

A liderança [...] em algum momento se sente inferiorizada em termos de 

conhecimento, negando as mudanças pondo estes em algum momento 

esquecidos (Q/C/CPSAP2/05-11). 

Os sujeitos apontam para algumas barreiras institucionais que reduzem as 

possibilidades de mudança na liderança e gestão, como sejam: 

₋ Rigidez da estrutura vertical das organizações, reduzindo as possibilidades 

de descentralização dos procedimentos e partilha de responsabilidade na sua 

gestão; 

₋ Bloqueio à iniciativa e às possibilidades de desenvolvimento profissional 

como estratégia de “defesa” de alguns superiores hierárquicos inseguros 

sobre o seu conhecimento; 

₋ Crença de que o subordinado deve obediência cega ao superior hierárquico, 

cujas opiniões são infalíveis. 

Os dados revelam que os sujeitos acreditam que há evidências de que o curso 

CPSAP oferece possibilidades de formação para a melhoria da liderança e gestão do 

sector público e identificam algumas situações que ocorrem no local de trabalho dos 
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funcionários formados entre os anos de 2006 e 2009, que limitam a aplicação das 

aprendizagens.  

Não encontramos, na reflexão dos sujeitos da pesquisa, nenhuma referência 

específica ao aproveitamento dessas possibilidades e limites do curso para o 

aperfeiçoamento do ISAP como força motriz da comunidade intelectual engajada na 

busca das melhores formas de promover a compreensão, numa perspectiva crítica, das 

estratégias de liderança e gestão, influenciando a acção colectiva para o 

desenvolvimento e a transformação da administração pública moçambicana. Apesar 

disso, não deixamos de lado a hipótese de que a partilha de experiências e a articulação 

entre o ISAP e o sector público no âmbito do curso CPSAP incluam a análise de 

experiências de liderança e gestão e a busca de caminhos possíveis para o seu 

aprimoramento. 

 

4.4.3. Promovendo a cidadania plena: Funcionários do estado como 

promotores da cidadania plena 

No item 4.3.3 analisamos os limites e possibilidades do curso para a satisfação 

do direito dos funcionários do Estado, como cidadãos, de ter acesso a serviços de 

formação de máxima qualidade. Constatamos que os funcionários formados no ISAP 

sentem-se felizes por terem frequentado o curso CPSAP, pois reconhecem que o mesmo 

contribuiu para mudanças na sua vida, como profissionais e como cidadãos. 

A administração pública é também o braço do Governo, por isso, no âmbito da 

consolidação do Estado de direito democrático, é obrigação dos funcionários do estado 

prestar serviços de máxima qualidade, transformando a expectativa dos cidadãos em 

direitos e criando condições para o usufruto desses direitos (NOGUEIRA, 2011 e 2004). 

É nesse contexto que, ao analisar os resultados do curso CPSAP implementado 

entre os anos de 2006 e 2009 procuramos compreender os limites e possibilidades do 

curso para o desenvolvimento da formação profissional em administração pública que 

promova a prestação de serviços de boa qualidade, buscando solução para os problemas 

que afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de usufruto do direito à cidadania 

plena. 

Os sujeitos da pesquisa reconhecem que a sua acção como servidores públicos 

afecta toda a sociedade e eles próprios fazem parte do conjunto de cidadãos que sofrem 

quando a qualidade dos serviços prestados pelo sector público é baixa. 
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Quem se queixa mais do aparelho do Estado somos nós... Os próprios 

funcionários que vamos ao hospital e somos mal atendidos [...] É uma rede 

muito grande de pessoas a quem o mau serviço de um único servidor público 

afecta... É uma rede muito grande, que é toda sociedade (E/SH/04). 

Reflectindo sobre os resultados do curso CPSAP, os sujeitos da pesquisa 

apontam para algumas evidências de mudança na actuação dos funcionários formados 

entre os anos de 2006 e 2009, que acreditam que oferecem possibilidades de redução do 

sofrimento dos cidadãos, como sejam: 

₋ Mudança na forma como se dirigem ao público que procura os seus serviços, 

tendo aumentado o respeito e a cortesia; 

₋ Informação mais ponderada sobre o tempo necessário para a produção de 

respostas aos processos e petições dos cidadãos, ajustando para cada caso a 

previsão do tempo legalmente estabelecido; 

₋ Observância dos prazos de resposta aos pedidos, cumprindo a promessa feita 

conforme cada processo; 

₋ Emissão de dados sobre a capacidade de resposta às solicitações dos 

cidadãos; 

₋ Redução do volume de expediente em espera. 

Muitos deles, antes de virem ao ISAP encaravam o trabalho, na verdade, como 

qualquer um encara... Depois de entrarem no ISAP, a maneira de pensar... A 

maneira de agir... A maneira como eles se dirigem ao público que procura 

nossos serviços mudou bastante... É uma pessoa que já começa a pensar: “não 

devo dizer venha amanhã... Venha amanhã... É um assunto que eu tenho que 

equacionar em quanto tempo devo fazer, para depois a pessoa vir buscar o 

resultado que precisa”... Agora eles consideram que o resultado pode ser 

positivo ou negativo, mas não pode haver vai-vens... E isso é uma questão que 

está na lei. Então, as pessoas começam a interpretar a lei como deve ser [...] A 

observância dos prazos, na verdade [...] muitas das vezes aqueles prazos legais 

foram atirados... Mas agora os funcionários procuram corrigir… Nós temos um 

sector de emissão destes dados. Depois que começamos a vir para o ISAP nós 

recebemos vários diplomas de louvor... Vários diplomas de louvor... Cito o dos 

CFM [Caminhos de Ferro de Moçambique]... Cito o do Conselho Municipal de 

Maputo... Já não há aquele acumular as certidões por emitir... (E/SH/03). 
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Aumentou o respeito e a cortesia que temos prestado ao cidadão utente; há 

melhoria dos serviços prestados a este público (Q/E/CPSAP2/03-08). 

Os dados indicam que as mudanças na actuação dos funcionários formados no 

curso CPSAP, entre os anos de 2006 e 2009, percebidas pelos sujeitos da pesquisa como 

evidência das possibilidades do curso para a promoçao da cidadania plena estão 

relacionadas com a actuação dos servidores públicos dentro das instituições, 

respondendo às preocupações dos cidadãos que se deslocam às instituições à procura de 

alguma resposta específica. 

Passei a saber como funciona o governo... O Estado... O papel das políticas 

públicas para o desenvolvimento do país. Melhorei a comunicação com os 

colegas, passei a ver os colegas como parte fundamental para a melhoria da 

prestação de serviços ao cidadão (Q/E/CPSAP1/01-01). 

Os dados sugerem que, embora o curso CPSAP ofereça possibilidades de 

aprendizagem sobre o funcionamento do governo, do Estado e sobre o papel das 

políticas públicas para o desenvolvimento do país, parece ter limitações no 

desenvolvimento da consciência dos funcionários do Estado de que a sua actuação 

extrapola as fronteiras físicas das instituições do sector público. É dever dos servidores 

públicos buscar permanentemente a compreensão, numa perspectiva crítica, do alcance 

da sua actuação na solução dos problemas que atrasam o desenvolvimento do país e 

reduzem as possibilidades de os cidadãos moçambicanos participarem plenamente do 

processo de consolidação do Estado de direito democrático. 

“O ensino da melhor qualidade é aquele que cria condições para a formação 

de alguém que sabe ler, escrever e contar. Ler não apenas as cartilhas, mas 

os sinais do mundo, a cultura do seu tempo. Escrever não apenas nos 

cadernos, mas no contexto de que participa, deixando seus sinais, seus 

símbolos. Contar não apenas números, mas sua história, espalhar sua 

palavra, falar de si e dos outros. Contar e cantar – nas expressões artísticas, 

nas manifestações religiosas, nas múltiplas e diversificadas investigações 

científicas” (RIOS, 2010: 138). 

Em nosso entender, o “ensino de melhor qualidade” (RIOS, 2010) no âmbito da 

formação profissional em administração pública promove aprendizagem crítica, 

oferecendo possibilidades para que a história dos funcionários do Estado se inscreva, 

não apenas dentro das instituições em que trabalham, mas na sociedade moçambicana. 

No caso dos funcionários do Estado, a sua história inclui esforços empreendidos para a 



263 
 

redução males que atrasam o desenvolvimento do país e reduzem as possibilidades de 

os cidadãos moçambicanos participarem plenamente do processo de consolidação da 

democracia. 

Em jeito de finalização da análise dos dados sobre os limites e possibilidades do 

curso CPSAP para o desenvolvimento da formação profissional em administração 

pública em Moçambique, no quadro 8 resumimos as principais constatações desta 

pesquisa, tomando em consideração os seguintes elementos do currículo do curso 

CPSAP: finalidade da formação, conteúdos, materiais, valores que a formação promove, 

métodos de ensino-aprendizagem, articulação entre o ISAP e as instituições do sector 

público, evidência dos resultados da formação nas instituições do sector público, 

evidência dos resultados da formação no ISAP, satisfação dos cidadãos formados no 

ISAP, ISAP como força motriz e núcleo dinamizador da comunidade intelectual. 

 

Quadro 8 – Resumo dos limites e possibilidades do curso CPSAP para o desenvolvimento da 
formação profissional em administração pública em Moçambique 

 

ELEMENTOS 

DO 

CURRÍCULO 

LIMITES POSSIBILIDADES 

Finalidade da 

formação 
(Tomando como 

referência os 

focos da 
formação 

sugeridos por 

Nogueira (2011)) 

₋ Embora os sujeitos tomem 

consciência sobre a 
importância da aprendizagem 

para activar o social, não 

apresentam exemplos 
concretos de aprendizagem 

significativa nessa 

componente. 

O curso CPSAP forma para: 

₋ Organizar e administrar o Estado,  

₋ Reformar o Estado, 

₋ Gerenciar políticas públicas, 

₋ Regulamentar actividades. 

 

 

Conteúdos de 

formação 

₋ Desactualizados em relação à 
actualidade do conhecimento e 

à realidade da administração 
pública moçambicana, pois 

desde 2006 que não são 

revistos; 

₋ Conteúdos insuficientes para o 
desenvolvimento profissional; 

₋ Alguns formadores com fraco 
domínio dos conteúdos. 

Carácter crítico e interpretativo 
oferece possibilidades para o 

desenvolvimento da atitude crítico-

reflexiva considerando que: 

₋  O objectivo último do sector 

público é a satisfação do 

interesse comum dos cidadãos; 

₋ As políticas públicas são distintas 

das políticas partidárias; 

₋ Há uma relação entre governação 
e funcionamento do sector 

público; 

₋ Os programas de 
desenvolvimento devem criar 

capacidades para um 
desenvolvimento inclusivo, 

decente e sustentável; 

₋ A qualidade da administração 
pública depende da qualidade do 
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trabalho dos funcionários na 

prestação de serviços e na busca 

de soluções para os problemas 

que afectam a qualidade de vida 
dos cidadãos; 

₋ As instituições do sector público 

devem funcionar como 
“organizações aprendentes”, que 

tomam a experiência como fonte 

de inspiração para a busca de 
soluções futuras. 

 

Material de 

formação 

₋ Pastas de materiais de leitura 
obrigatória desactualizadas, 

desarrumadas e com textos em 

falta; 

₋ Falta referência a outras fontes 
de conhecimento. 

 

₋ Pastas contendo material de 
leitura obrigatória de qualidade e 

adequado para cada módulo; 

₋ Pastas de materiais de leitura 
obrigatória facilitam acesso às 

leituras básicas de referência para 

cada módulo. 

 

Valores e 

princípios que a 

formação 

promove 

₋ Redução das oportunidades de 

aplicação dos valores ao 

contexto institucional;  

₋ Ambiente e clima 

organizacional de algumas 

instituições do sector público 
não favorecem práticas 

baseadas em alguns desses 

valores e princípios. 

₋ Foco nos interesses e 

necessidades dos cidadãos; 

₋ Participação; 

₋ Diálogo; 

₋ Responsabilidade; 

₋ Respeito mútuo; 

₋ Respeito pela diferença; 

₋ Profissionalismo; 

₋ Confiança; 

₋ Transparência; 

₋ Separação entre interesses 

político-partidários e interesses 
de Estado. 

 

Métodos de 

ensino-

aprendizagem 

₋ Alguns formadores com 
dificuldades de aplicação de 

métodos activos; 

₋ Alguns formadores aplicam 
Estratégias de ensino-

aprendizagem inadequadas 

para a educação de adultos e 
para a formação profissional; 

₋ Fraca sistematização e 

aproveitamento 
multidisciplinar da experiência 

dos formandos no processo de 

ensino-aprendizagem; 

₋ Exiguidade do tempo que não 

permite o aprofundamento dos 

temas; 

₋ Formandos com fraca 

capacidade de análise e fraca 

participação nas aulas devido à 
má preparação anterior ou por 

Métodos activos que permitem: 

₋ Aprendizagem sobre a realidade 

da administração pública 

moçambicana numa perspectiva 
integral; 

₋ Realização de tarefas de 

aprendizagem que contribuem 
para análise crítica de problemas 

concretos vivenciados nas 

instituições onde os formandos 
trabalham; 

₋ Partilha de experiências entre 

funcionários de diferentes 
instituições e áreas de actuação 

do sector público; 

₋ Aperfeiçoamento da capacidade 
de leitura, escrita e 

enquadramento teórico das 

situações vivenciadas nas 

instituiçções; 
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não serem entendedores das 

questões em discussão 

₋ Algumas instituições não 
facilitam o acesso à 

informação para a realização 

de tarefas de aprendizagem; 

₋ Tempo insuficiente para a 
realização das tarefas de 

aprendizagem; 

₋ Alguns superiores hierárquicos 
apenas autorizam os 

funcionários para a formação 
na condição de continuarem a 

dar conta de todo o seu 

trabalho; 

₋ Algumas instituições não se 
interessam pelos resultados da 

análise crítica feita pelos 

formandos no âmbito da 
formação. 

 

₋ Aplicação prática das 

aprendizagens na solução de 

problemas concretos nas 
instituições do sector público 

onde os formandos trabalham. 

₋ Uso de informação disponível 
nas instituições onde os 

formandos trabalham para a 

compreensão da realidade e 

desenvolvimento da 
administração pública 

moçambicana; 

₋ Reforço do comprometimento 
das instituições do sector público 

com a formação dos seus 

funcionários, facilitando o acesso 
à informação e permitindo que 

dediquem algum tempo do 

trabalho para a realização de 
tarefas de aprendizagem no 

âmbito do curso; 

₋ Aproveitamento de algumas 
sujestões resultantes das 

actividades de formação para a 

melhoria do trabalho nas 
instituições onde os funcionários 

em formação trabalham e no 

sector público em geral. 

 

Avaliação no 

processo de 

ensino-

aprendizagem 

₋ Avaliação subjectiva; 

₋ Atraso no feedback; 

₋ Alguns trabalhos realizados 
pelos formandos não 

aprofundam a reflexão sobre 
os reais problemas de 

organização e funcionamento 

das instituições em que os seus 

autores trabalham; 

₋ Alguns funcionários têm receio 

de divulgar os seus trabalhos 

realizados no âmbito da 
formação; 

₋ Há instituições que não 

conhecem os trabalhos 
realizados pelos seus 

funcionários no âmbito do 

curso e outros que, mesmo 
conhecendo não se interessam 

pelos seus resultados. 

 

₋ Inclui tarefas de análise crítica de 

situações concretas relacionadas 

com organização e 
funcionamento do sector público 

moçambicano; 

₋ Temas para trabalhos finais de 
módulo sugeridos por colegas de 

trabalho e superiores hierárquicos 

dos formandos visando melhor 
compreensão de algumas 

situações vivenciadas nas 

instituições do sector público; 

₋ Instituições adoptam sugestões 
de melhoria do seu trabalho 

resultantes das actividades de 

formação realizadas pelos seus 
funcionários. 

Gestão do 

currículo 
₋ Deficiente circulação de 

informação; 

₋ Deficiente gestão de aspectos 
administrativos relacionados 

com o processo pedagógico; 

₋ Foco na qualidade da formação; 

₋ Ambiente e clima favorável para 

o trabalho em equipa; 

₋ Equipas constituídas por 
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₋ Dificuldades de gestão de 

equipa de trabalho constituída 

por profissionais em exercício 
em outras instituições; 

₋ Pouca disponibilidade dos 

formadores para responder às 
exigências da organização, 

acompanhamento do processo 

de aprendizagem e avaliação 

do curso; 

₋ Abandono de algumas práticas 

consideradas promissoras para 
a promoção de aprendizagem 

significativa. 

docentes e funcionários do 

Estado com experiência 

reconhecida oferece 

possibilidades de construção de 
currículo relevante para o 

trabalho no sector público 

moçambicano e consistente com 
a actualidade do conhecimento 

nas diversas áreas que sustentam 

a formação em administração 

pública; 

₋ Bom relacionamento e 

interactividade entre formadores 

e deles com a direcção do ISAP; 

₋ Institucionalização das melhores 

práticas experimentadas pelos 
formadores. 

 

Articulação 

entre o ISAP e 

as instituições do 

sector público 

₋ Falta de compromisso para 

acção conjunta, 
ISAP/instituições do sector 

público, no âmbito da 

formação dos funcionários do 
Estado; 

₋ Falta de reconhecimento, por 

parte de alguns gestores do 
sector público sobre o valor da 

formação oferecida pelo ISAP; 

₋ Nem todos os formadores 
realizam as visitas de 

acompanhamento dos 

formandos no local de 
trabalho; 

₋ Falta de sistematização das 

experiências do 
acompanhamento dos 

formandos no local de trabalho 

para seu melhor 
aproveitamento para a 

actualização do currículo e 

para a formação dos 

formadores; 

₋ Não há referência a visitas 

mútuas entre formandos aos 

seus locais de trabalho; 

₋ Não há referência a contactos, 

no âmbito das visitas que os 
formadores realizam às 

instituições do sector público, 

com os cidadãos beneficiários 

dos serviços prestados pelos 
funcionários que o ISAP 

forma; 

₋ As oportunidades vivenciadas 
pelos formadores e formandos 

₋ A articulação entre o ISAP e as 

instituições do sector público 
oferece oportunidades para tornar 

efectiva a ligação entre a teoria e 

a prática no processo de 
formação; 

₋ O levantamento das necessidades 

de formação nas instituições do 
sector público garante a 

relevância do currículo para o 

desenvolvimento da 
administração pública 

moçambicana; 

₋ As visitas de acompanhamento 
dos formandos no seu local de 

trabalho, realizadas pelos 

formadores, permitem avaliação 
da aplicação prática das 

aprendizagens e melhor 

compreensão da realidade e das 

necessidades de desenvolvimento 
da administração pública 

moçambicana; 

₋ A participação dos formadores do 
ISAP em reuniões, seminários e 

Conselhos Coordenadores do 

sector público constituem uma 
oportunidade para melhor 

compreensão dos problemas e 

avanços da administração pública 
moçambicana; 

₋ As palestras organizadas pelo 

ISAP permitem a participação de 
funcionários e da sociedade civil 

no debate de temas de interesse 

para o desenvolvimento da 

administração pública 
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no âmbito das actividades de 

articulação entre o ISAP e o 

sector público não têm um 

aproveitamento integrado, 
interdisciplinar e 

institucionalizado de modo a 

potenciarem as possibidades de 
aprendizagem significativa; 

₋ O acompanhamento dos 

funcionários no local de 
trabalho pelos formadores é 

limitado ao tempo da 

formação; 

₋ Fraca divulgação dos trabalhos 
feitos pelos funcionários do 

Estado no âmbito da formação. 
 

moçambicana; 

₋ Formadores melhoram as 

estratégias de formação em 
função dos resultados da 

articulação entre o ISAP e as 

instituições do sector público; 

₋ O aumento da aproximação entre 
o ISAP e as instituições do sector 

público, reforça o interesse pela 

formação oferecida pelo ISAP e 
o reconhecimento de que os seus 

resultados trazem benefícios para 

o sector público moçambicano; 

₋ As instituições que fazem 

seguimento do processo de 

formação dos seus funcionários 
tiram melhor proveito dos 

resultados da formação. 

 

Evidência dos 

resultados da 

formação nas 

instituições do 

sector público 

₋ Nem todos os actores das 
instituições do sector público 

reconhecem as possibilidades 
do curso CPSAP para a 

promoção de aprendizagem 

significativa; 

₋ Todos os exemplos de 
evidência de aprendizagem 

significativa estão relacionados 

com o contexto do trabalho 
dentro das instituições do 

sector público;  

₋ O ambiente e clima 
organizacional assim como 

condições de trabalho em 

algumas instituições do sector 
público não favorecem o 

desenvolvimento do espírito 

crítico e criativo nem 
propostas de mudança; 

₋ A rigidez da estrutura vertical 

de algumas instituições do 
sector público reduz as 

possibilidades de 

descentralização de 

procedimentos e partilha de 
responsabilidade na sua gestão; 

₋ Bloqueio à iniciativa e às 
possibilidades de 

desenvolvimento profissional 

como “estratégia de defesa” de 

alguns gestores do sector 
público inseguros sobre o seu 

próprio conhecimento; 

₋ Crença de que o subordinado 
deve obediência cega ao 

₋ Funcionários formados são 
profissionais de referência; 

₋ Novas formas de pensar 
influenciam mudanças de 

comportamento e de abordagem 

dos assuntos relacionados com o 
trabalho no sector público; 

₋ Melhorias na liderança e gestão 

do sector público. 

₋ Melhor relacionamento 

interpessoal, aumentando a 

reciprocidade entre funcionários 
e reduzindo as barreiras culturais 

e políticas; 

₋ Participação mais efectiva na 
elaboração de políticas e planos 

do sector público e na elaboração 

de políticas públicas; 

₋ Partilha de oportunidades de 

aprendizagem através de eventos 

como palestras, seminários e 
cursos orientados pelos 

funcionários que beneficiaram da 

formação no ISAP ou por 

formadores do ISAP; 

₋ Proactividade na busca dos 

melhores caminhos para a 
solução dos problemas que 

surgem no trabalho;  

₋ Capacidade de equacionar os 
meios e condições de trabalho 

necessários para realizar as 

actividades com sucesso e 

produzir os resultados desejados. 

₋ Maior engajamento dos 

funcionários formados na 
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superior hierárquico, cujas 

opiniões são infalíveis. 

 

influência dos colegas de 

trabalho para agirem com 

responsabilidade na gestão da 

coisa pública e na prestação de 
melhores serviços aos cidadãos; 

₋ Redução do volume de 

expediente em espera. 
 

Evidência dos 

resultados da 

formação no 

ISAP 

₋ Ausência dos principais 

beneficiários dos serviços 
prestados pelo sector público 

no processo de construção do 

currículo; 

₋ Abandono de algumas práticas 

que se reconhece que 

contribuíam para a promoção 
de aprendizagem significativa; 

₋ Falta de formação dos novos 

docentes sobre os princípios 
que devem orientar a acção nos 

cursos de formação 

profissional superior em 
administração pública; 

₋ Deficiente gestão do clima de 

tensão criado pela divergência 
de opiniões e de interesses dos 

intervenientes no âmbito da 

formação. 

₋ Aprendizagem significativa sobre 

o que se deseja que seja o 

currículo de formação 

profissional superior em 

administração pública em 

Moçambique; 

₋ Construção e gestão do currículo 
como processo participativo; 

₋ Qualidade do currículo de 
formação profissional superior 

em administração pública 

reconhecida por especialistas 
internacionais; 

₋ Currículo reconhecido como 

sendo relevante para o trabalho 
no sector público moçambicano; 

₋ Ambiente e clima saudável para 

o trabalho em equipa; 

₋ Desenvolvidas experiências de 

liderança, gestão e de formação 

de equipas para o 
desenvolvimento do currículo de 

formação profissional superior 

em administração pública que 
responda às necessidades de 

profissionalização e de 

desenvolvimento do sector 

público moçambicano;  

₋ Aprendizagem significativa, num 

ambiente em que todos os actores 

no âmbito da formação ensinam e 
aprendem; 

₋ Institucionalização das melhores 

práticas experimentadas no 
âmbito da formação. 

 

Evidências dos 

resultados da 

formação na 

vida dos 

funcionários 

formados 

₋ Todos os exemplos de 
evidência dos resultados da 

formação na vida dos 

funcionários formados estão 
relacionados com o contexto 

do trabalho dentro das 

instituições do sector público;  

₋ Nem todos os actores que 
lidam directamente com os 

funcionários formados 

₋ Satisfação resultante do 
reconhecimento de que existem 

mudanças significativas que se 

manifestam na vida social e 
profissional como resultado da 

formação; 

₋ Funcionários formados são 
reconhecidos e respeitados como 

profissionais de referência; 

₋  Melhorias no relacionamento 
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reconhecem evidências dos 

resultados da formação; 

₋ Alguns gestores do sector 
público não valorizam os 

funcionários do Estado pela 

sua competência. 

com os colegas de trabalho; 

₋ Aumento do prestígio social e da 

autoestima dos funcionários 
formados; 

₋ Maior proactividade para a 

manutenção do bom ambiente de 
trabalho e atitude crítica e 

responsável que influencia o 

trabalho de outros colegas e 

provocam acção para a superação 
das dificuldades que impedem a 

boa execução das tarefas. 

 

Evidência dos 

resultados da 

formação na 

vida dos 

cidadãos que 

beneficiam dos 

serviços públicos 

₋ Falta de informação 

sistematizada no âmbito da 

formação sobre as expectativas 
dos cidadãos em relação aos 

serviços públicos; 

₋ Ausência de informação dos 
cidadãos sobre o desempenho 

dos funcionários formados; 

₋ Os exemplos de evidência dos 
resultados da formação na vida 

dos cidadãos limitam-se ao 

contexto institucional. 
 

₋ Mais respeito e cortesia no 

atendimento ao público que 

procura os serviços públicos;  

₋ Informação mais ponderada 

sobre o tempo necessário para a 

produção de respostas aos 
processos e petições dos 

cidadãos, ajustando para cada 

caso a previsão do tempo 
legalmente estabelecido; 

₋ Observância dos prazos de 

resposta aos pedidos, cumprindo 
a promessa feita conforme cada 

processo; 

₋ Instituições do sector público 
reconhecidas e dignificadas pelo 

seu desempenho na resposta às 

solicitações dos cidadãos que 

procuram os seus serviços; 

₋ Aumento do prestígio das 

instituições do sector público. 
 

ISAP como 

força motriz e 

núcleo 

dinamizador de 

uma 

comunidade 

intelectual 

₋ As redes da comunidade 

intelectual construídas no 

âmbito da formação não se 
estendem para fora das 

instituições do sector público; 

₋ Falta um aproveitamento 
sistematizado das 

possibilidades e limites das 

redes de profissionais da 
administração pública criadas 

no âmbito da formação para a 

dinamização de uma 
comunidade intelectual 

engajada numa permanente 

busca da compreensão, na 

perspectiva crítica, da 
administração pública 

moçambicana e da formação 

dos servidores públicos como 
estratégia possível para o 

₋ No âmbito da formação, o ISAP 

favorece a criação de redes de 

profissionais da administração 
pública; 

₋ Nas redes de profissionais da 
administração pública, alguns 

funcionários formados pelo ISAP 

são reconhecidos como 

profissionais de referência; 

₋ O curso favorece a reflexão 

crítico-reflexiva sobre os 

problemas que afectam o bom 
funcionamento da administração 

pública, criando oportunidades 

para que os formandos realizem 
pesquisas nas instituições onde 

trabalham e instigando-os a 

provocar a vontade dos seus 
colegas de aprender, contribuindo 

para a transformação das 
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aprimoramento da sua 

capacidade de resolver os 

problemas que reduzem as 

possibilidades de usufruto da 
cidadania plena; 

₋  

₋ do curso para o 
aperfeiçoamento do ISAP 

como força motriz da 

comunidade intelectual 
engajada na busca das 

melhores formas de promover 

a compreensão, numa 
perspectiva crítica, das 

estratégias de liderança e 

gestão, influenciando a acção 
colectiva para o 

desenvolvimento e a 

transformação da 

administração pública 
moçambicana 

instituições do sector público em 

comunidade de intelectuais que 

reflectem permanentemente sobre 

o seu fazer para aperfeiçoá-lo; 

₋ Funcionários formados, como 

profissionais do sector público, 

continuam a aprender na prática, 
durante a realização das suas 

tarefas, influenciando os colegas 

a buscarem caminhos possíveis 
para fazer melhor o seu trabalho. 

 

Fonte: Autora, com base nos dados da pesquisa 

 

“Uma situação é uma articulação de limites e possibilidades” (RIOS, 2010: 124). 

Fizemos uma reflexão crítica, numa perspectiva retrospectiva, sobre situações concretas 

relacionadas com o currrículo do curso CPSAP, o que nos ajudou a compreender os 

limites cuja compreensão pode aumentar as possibilidades do currículo para o 

desenvolvimento da formação profissional em administração pública em Moçambique.  

Os resultados da nossa reflexão são uma resposta possível à nossa indagação 

inicial sobre o valor do esforço empreendido para o estabelecimento do currículo de 

formação profissional superior em administração pública em Moçambique e sobre os 

seus limites.  

Os dados desta pesquisa revelam possibilidades para o aprimoramento do 

currículo e para o reforço da capacidade do ISAP como força motriz e núcleo 

dinamizador de uma comunidade intelectual engajada na aprendizagem e na busca das 

melhores estratégias para a melhoria da prestação de serviços no sector público 

moçambicano e para a redução dos problemas que limitam as possibilidades de usufruto 

do direito à cidadania plena. 

“Quando assumimos uma atitude crítica, procuramos olhar de maneira 

abrangente para ver os aspetos bons e maus. A crítica nos permite “iluminar” 

o que estamos investigando, no sentido de aprimorar o que está bom e 

procurar superar o que não está. Na atitude crítica, encontra-se um 



271 
 

questionamento, uma indagação, um desejo de ampliar o nosso 

conhecimento” (RIOS, 2011: 86).  

 

4.5. Possibilidades e sentido para a transformação do currículo de formação 

profissional em administração pública em moçambique 

Julgo que nos processos de gestão pedagógica deve-

se continuar a apostar na garantia da qualidade da formação 

de modo a que os nossos formandos possam responder 

cabalmente aos desafios do sector público (Q/F/CPSAP1/08). 

 

Continuando com a reflexão crítica com vista à compreensão do currículo do 

curso CPSAP, agora numa perspectiva prospectiva, identificamos os caminhos que, na 

óptica dos sujeitos da pesquisa, oferecem possibilidades para a transformação do 

currículo de formação profissional em administração pública em Moçambique. 

Tais caminhos podem favorecer a redução dos limites do currículo, potenciando 

as possibilidades de formação de funcionários competentes e de aprimoramento da 

experiência do ISAP como força motriz dinamizadora da comunidade intelectual 

engajada na aprendizagem, produção de conhecimento, reflexão crítica e busca de 

soluções para os problemas que afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de 

usufruto do direito à cidadania plena. 

O sentido mais promissor da transformação do currículo de formação 

profissional em administração pública em Moçambique é o que implicaria: 

₋ O constante aprimoramento das estratégias de avaliação crítica do currículo; 

₋ O reforço das estratégias promotoras da participação de todos os actores da 

sociedade moçambicana no processo contínuo de construção do currículo de 

formação profissional em administração pública; 

₋ O reforço da consciência de que o espaço de actuação do servidor público 

competente ultrapassa o espaço físico da instituição onde trabalha; 

₋ O reforço da articulação entre o ISAP e as instituições do sector público; 

₋ O reforço da capacidade do ISAP como força motriz dinamizadora da 

comunidade intelectual continuamente engajada na aprendizagem, produção 

de conhecimento, reflexão crítica e busca de soluções para os problemas que 

afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de usufruto do direito à 

cidadania plena. 
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 A identificação de caminhos possíveis para o aprimoramento da experiência 

moçambicana de formação profissional em administração pública é uma forma de 

enfrentar a sensação de crise causada pelo reconhecimento de que existem obstáculos 

que reduzem as possibilidades de formação de funcionários competentes para a 

prestação de serviços de boa qualidade e para a promoção da cidadania plena. 

A crise corresponde ao ponto crítico do percurso de reconhecimento, no qual a 

memória do passado e a promessa do futuro se cruzam no presente causando um 

sentimento de insatisfação em relação à realidade actual e desencadeando um 

movimento de transformação dessa realidade tendo como perspectiva outra que seja 

reconhecida como sendo melhor.  

“[a crise implica] passagem de uma fase para outra, movimento em que se 

radicalizam ou se explicitam plenamente as contradições e as características 

críticas de um dado arranjo ou combinação, em que se morre e se renasce. 

Neste movimento, passado, presente e futuro se entrelançam e atinge-se um 

ponto inequivocamente “crítico”, no qual se faz sentir uma insatisfação em 

relação ao que está aí, estabelece-se uma distância em relação ao que já foi e 

prepara-se uma proposta para o que virá” (NOGUEIRA, 2004: 17). 

Os dados da pesquisa indicam que uma das formas de transformar o futuro da 

formação profissional em administração pública em Moçambique é o constante 

aprimoramento das estratégias de avaliação do currículo, buscando permanentemente a 

compreensão dos seus limites e possibilidades para a formação de funcionários 

competentes e para o desenvolvimento da formação profissional em administração 

pública em Moçambique. 

Sendo um curso Profissional deveria investir muito na monitoria e avaliação dos 

seus formandos, criando oportunidade para que estes possam desempenhar as 

suas funções de acordo com a formação e entender até que ponto há ou não 

retorno do aprendizado para as instituições (Q/C/CPSAP2/06-12). 

Após a formação, o ISAP deve fazer acompanhamento ou monitoria e avaliação 

em relação aos estudantes que passaram desta instituição. Oferecer-lhes 

oportunidades de participar nas palestras e outros cursos de curta duração que o 

ISAP oferece, pois isto pode ajudar no seu desenvolvimento profissional 

(Q/C/CPSAP2/08-13).  

Embora a reflexão dos sujeitos nos possa remeter à avaliação como controle 

monitorando se o desempenho dos funcionários está conforme a formação, o nosso 
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entendimento é de que essa avaliação seja crítica e emancipatória, funcionando como 

mecanismo de renovação permanente do currículo e de formação contínua dos 

profissionais do sector público. Dessa forma, a avaliação contínua terá um carácter 

formativo, funcionando também como principal motivação da pesquisa orientada para a 

permanente reflexão crítica sobre a qualidade do currículo e sobre a qualidade dos 

serviços prestados pelo sector público moçambicano. 

O ISAP poderia tirar maior proveito no sentido de procurar perceber os anseios 

da sociedade e fazer o alinhamento dos conteúdos da formação em função da 

realidade moçambicana. Este desafio deve ser permanente no sentido de dar 

resposta às inquietações do sector público (Q/F/CPSAP1/01). 

[Para melhoria da formação, deve-se] aprofundar o estudo do público-alvo e 

capacitar para a auscultação (Q/E/CPSAP2/08-09). 

Outra proposta de caminho possível para o constante aprimoramento do 

currículo é o reforço das estratégias promotoras da participação de todos os actores da 

sociedade moçambicana no processo contínuo de construção do currículo de formação 

profissional em administração pública.  

A par do aprofundamento do estudo do grupo-alvo, a reflexão do sujeito 

Q/E/CPSAP2/08-09 remete à ideia de uma formação que capacite para a auscultação, o 

que sugere possibilidades de transformação do currículo para o reforço da consciência 

de que o espaço de actuação do servidor público competente ultrapassa o espaço físico 

da instituição onde trabalha.  

A capacidade de auscultar os anseios dos cidadãos oferece possibilidades para, 

através dos profissionais do sector público, o governo moçambicano perceber melhor a 

sociedade para “interferir naquilo que move as pessoas: seus interesses, perspectivas, 

ideias e emoções” (NOGUEIRA, 2004: 105), promovendo o seu bem estar. 

A transformação do currículo de formação profissional em administração 

pública deve passar também pelo reforço da articulação entre o ISAP e as instituições 

do sector público, garantindo o permanente reconhecimento da relevância da formação 

profissional em administração pública tanto para as instituições como para o ISAP. Esta 

pesquisa evidencia que tal reconhecimento sustentaria a necessária articulação entre a 

teoria e a prática no âmbito da formação, uma prática que, simultaneamente, aumente a 

capacidade da administração pública moçambicana de aprimorar os serviços que presta 

aos cidadãos e o aperfeiçoamento do currículo de formação profissional em 

administração pública. 
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Que o ISAP passe pelas instituições e sensibilize as lideranças, no sentido de, 

aceitarem cada vez mais os quadros formados por esta escola de governo, pois, 

estes são os verdadeiros agentes dinamizadores da mudança (Q/E/CPSAP1/08-

03) 

Eu penso que falta, por parte de quem dirige [as instituições do sector público], 

saber o que é uma escola de governo [...] Ver de perto algumas linhas mestras 

dos cursos do ISAP... É preciso que estas pessoas também entrem para os 

programas deste tipo de instituições e percebam que, de facto, isto é possível... 

Afinal o que eles absorvem é isto... Então, eu penso que tem que haver mais 

cursos... Até existem cursos para os dirigentes... Mas creio que eles tinham que 

ter mais essa sensibilidade sobre o valor da formação que o ISAP oferece... 

Alguns têm, sim, esta sensibilidade... Mas são poucos [...] É preciso que os 

dirigentes reconheçam o potencial do ISAP para influenciar e produzir 

mudanças num funcionário... Mudar as instituições... Alguns vão ao ISAP, 

participam de cerimónias [...] mas é só papel... Não estão a fazer aquilo de 

forma interiorizada... Então, é esta interacção, a meu ver, que ainda falta... O 

ISAP vir aqui e fazer barulho... Mostrar: “olha, nós somos capazes de fazer 

isto... E fazemos desta forma” (E/SH/02). 

A reflexão dos sujeitos sugere algumas estratégias para o reforço da articulação 

entre o ISAP e as instituições do sector público para aumentar as possibilidades de 

reconhecimento do potencial da formação em administração pública para o 

desenvolvimento da administração pública moçambicana, como sejam: 

₋ Consciencialização sobre a importância da formação profissional em 

administração pública; 

₋ Divulgação dos princípios que norteiam a formação profissional em 

administração pública oferecida pelo ISAP; 

₋ Formação dos dirigentes do sector público. 

Outra coisa que eu penso... O ISAP até está a fazer com as condições que tem... 

Mas se calhar uma maior interacção entre o próprio ISAP e outros tipos de 

escolas similares... Esta interacção não pode ser só ao nível dos dirigentes. Tem 

que haver um grupo de formadores que vá a outro tipo de escolas semelhantes 

para beber dessas escolas e trazer para cá o “know how” das outras escolas e 

partilhar com os outros formadores... O que eles fazem... Nas condições em que 
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fazem... É muito. Mas a interacção haveria de melhorar ainda mais o seu 

desempenho (E/SH/02). 

As palavras do sujeito E/SH/02 remetem-nos a mais uma possibilidade para a 

transformação do currículo de formação profissional em administração pública em 

Moçambique. É o reforço da capacidade do ISAP como força motriz dinamizadora da 

comunidade intelectual continuamente engajada na aprendizagem, produção de 

conhecimento, reflexão crítica e busca de soluções para os problemas que afectam a 

sociedade e reduzem as possibilidades de usufruto do direito à cidadania plena. 

Nessa reflexão, o sujeto aponta para a possibilidade de extensão da rede dessa 

comunidade intelectual para o nível internacional, não só como estratégia de partilha e 

produção de conhecimento, mas também para potenciar a formação de formadores 

visando a melhoria da qualidade da formação oferecida pelo ISAP. 

Ainda no âmbito das alternativas de transformação do currículo de formação 

profissional em administração pública para o reforço da capacidade do ISAP como força 

motriz dinamizadora da comunidade intelectual, os sujeitos apontam para: 

₋ O aumento da capacidade financeira do ISAP e criação de mais espaços para 

oferta de cursos e oportunidades de reflexão crítica com vista ao 

desenvolvimento da administração pública moçambicana; 

₋ Partilha de responsabilidade na organização da formação; 

₋ Formação de formadores; 

₋ Reforço do acompanhamento dos processos pedagógicos; 

₋ Actualização dos conteúdos e materiais de formação; 

₋ Reforço das oportunidades de aplicação prática da aprendizagem e 

intercâmbio entre funcionários de diferentes instituições do sector público. 

A instituição devia ter mais capacidade mesmo em termos financeiros... Eu me 

lembro, tivemos um curso executivo [...] e governo mudou... As pessoas em 

funções de direcção mudam, era necessário que os actuais sucessores que não 

participaram do primeiro curso tivessem um curso executivo idêntico àquele que 

se organizou no outro mandato... Mas tivemos constrangimentos financeiros [...] 

Acho que à semelhança desses cursos de CPSAP que o ISAP suporta, devia 

haver um financiamento para os cursos executivos... Para alguns níveis, os 

cursos executivos deviam ser financiados (E/SH/04). 

O ISAP deve abrir mais espaços para receber mais funcionários a serem 

formados (Q/E/CPSAP1/08-03). 
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De agora em diante não queremos constituir uma turma específica só do nosso 

Ministério... Vamos ver se conseguimos negociar com o ISAP para pegar uma 

determinada turma... Nós assumirmos a responsabilidade, mas sermos inseridos 

no meio dos outros [funcionários] de diferentes grupos ( E/SH/03). 

Acho que os aspectos negativos podem ser superados mediante a formação dos 

docentes em áreas específicas para a melhoria de qualidade da instituição. O 

segundo aspecto que pode superar a parte negativa seria a introdução de novos 

temas e conteúdos para acrescentar aqueles que o ISAP lecciona. Assim, os 

funcionários formados sairão com conhecimentos mais amplos, diversificados e, 

sobretudo, direccionados para a realidade nacional (Q/E/CPSAP1/07-05). 

Julgo útil apetrechar a biblioteca com material de consulta suficiente 

(Q/C/CPSAP1/11-06). 

Acho que seria importante estabelecer um período de estágio do fim do curso 

CPSAP a ter lugar fora da instituição do formando para consolidar melhor os 

conhecimentos adquiridos (Q/C/CPSAP2/02-08). 

Devia-se investir no acompanhamento do estudante durante a formação; devia 

investir na ligação muito forte entre os formandos do ISAP com outras 

instituições de formação Profissional em Administração Publica para troca de 

experiências (Q/C/CPSAP2/06-12). 

A reflexão dos sujeitos indica que outra possibilidade de transformação do futuro 

da formação profissional em administração pública em Moçambique é a satisfação do 

direito dos funcionários formados de serem formalmente reconhecidos como 

profissionais competentes e merecerem uma retribuição que evidencie tal 

reconhecimento formal. 

Eu penso que seria pena um funcionário entrar no o aparelho do estado e sair 

sem passar pelas escolas de Governo. Seria muita pena mesmo... Se fosse 

possível os que têm um nível mais baixo passassem do IFAPA, os que têm um 

nível um bocadinho mais elevado passassem pelo ISAP, acho que não teríamos 

tantos problemas como temos hoje na nossa administrarão publica (E/SH/04). 

Deve-se atribuir o bónus aos funcionários formados e assegurar a mudança de 

carreira (Q/C/CPSAP2/12-15). 

Neste percurso de reconhecimento do valor do esforço colectivo, constatamos 

que o curso CPSAP resultou em aprendizagem crítica para o desenvolvimento da 

formação profissional em administração pública em Moçambique. Num olhar 
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retrospectivo, identificamos os limites e possibilidades do curso, o que nos permitiu 

perspectivar caminhos possíveis para transformar o futuro da formação profissional em 

administração pública em Moçambique. 

Tais caminhos de transformação do currículo apontam para as possibilidades de 

aprimoramento da capacidade do ISAP como força motriz dinamizadora de uma 

comunidade intelectual engajada na produção de conhecimento, reflexão crítica e busca 

de solução aos problemas que afectam a sociedade e reduzem as possibilidades de 

usufruto do direito à cidadania plena no contexto da consolidação do Estado de direito 

democrático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa revela que os resultados do curso CPSAP implementado entre os 

anos de 2006 e 2009 reflectem-se em mudanças na actuação dos funcionários formados, 

nas instituições do sector público, assim como no aperfeiçoamento da experiência de 

formação profissional em administração pública em Moçambique.  

Os dados analisados, porém, não fornecem informação consistente sobre a 

percepção dos cidadãos beneficiários dos serviços públicos em Moçambique sobre o 

valor da formação profissional em administração pública. Constitui também limitação 

desta pesquisa o facto de não incluir, como sujeitos, cidadãos beneficiários dos serviços 

prestados pelos funcionários que o ISAP forma. Esses pontos ficam, assim, reservados 

para próximas pesquisas. 

O percurso metodológico que adoptamos sugere princípios e procedimentos 

possíveis que, numa perspectiva crítica, poderão ser usados para promover a reflexão 

crítica sobre o currículo de formação profissional em administração pública em 

Moçambique, como um processo contínuo de manutenção da relevância dos cursos 

oferecidos pelas instituições implementadoras do SIFAP para a formação de 

funcionários do Estado como profissionais e cidadãos competentes. 

O reconhecimento colectivo de que o curso CPSAP produziu resultados de valor 

e de que a partir da compreensão dos seus limites e possibilidades é possível desvendar 

caminhos para a sua transformação sustenta a nossa convicção de que o futuro promete 

para Moçambique uma formação profissional superior em administração pública de 

qualidade cada vez melhor, oferecendo possibilidades de formação de profissionais do 

sector público moçambicano competentes para a prestação de serviços de melhor 

qualidade e para a solução dos problemas que reduzem as possibilidades de usufruto do 

direito à cidadania plena. 
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A promessa de uma formação de melhor qualidade encontra sustentação na vontade 

colectiva manifestada pelos sujeitos desta pesquisa, enquanto actores interessados na 

formação profissional em administração pública em Moçambique, de continuar a 

aprimorar a experiência do ISAP como força motriz dinamizadora da comunidade de 

intelectuais e gestores moçambicanos e internacionais, construindo continuamente o 

currículo de formação profissional em administração pública como espaço de 

aprendizagem, produção de conhecimento e participação na busca de solução dos 

problemas que travam o desenvolvimento de Moçambique e a consolidação do Estado 

de direito democrático, ainda que reconhecendo que esse é um empreendimento sem 

fim. 

A transformação do futuro da formação profissional em administração pública em 

Moçambique é uma exigência ética, política e pedagógica. Os dados desta pesquisa 

sugerem que apenas a constante garantia de uma formação profissional de máxima 

qualidade pode assegurar o direito dos funcionários do Estado de terem acesso a 

oportunidades de aprendizagem que aumentem as possibilidades de eles transformarem 

os anseios dos cidadãos em direitos e reduzir os limites que impedem o usufruto desses 

direitos, minimizando o sofrimento por que passam os moçambicanos que enfrentam 

limitações no acesso a serviços públicos de boa qualidade e na participação plena no 

processo de consolidação do Estado de direito democrático. 

Como actores envolvidos no processo de construção do currículo de formação 

profissional superior em administração pública em Moçambique, seguimos os 

princípios e procedimentos metodológicos da avaliação emancipatória para, numa 

atidude crítica, fazermos a objectivação da nossa experiência como caminho possível 

para que nós próprios nos reconheçamos reflectindo colectivamente sobre o valor do 

nosso trabalho e identifiquemos as possibilidades para a sua melhoria.  

Neste percurso de reconhecimento constatamos que o curso CPSAP resultou em 

aprendizagem mais crítica para o desenvolvimento da formação profissional em 

administração pública em Moçambique. O projecto do ISAP é continuar a educar os 

servidores públicos com competência e há esperança de que este estudo permita que os 

profissionais daquela instituição sejam reconhecidos como educadores competentes e 

que esse reconhecimento seja manifestado através de contribuições da comunidade 

intelectual moçambicana e internacional para o contínuo aperfeiçoamento do currículo 

de formação profissional em administração pública em Moçambique. 
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Apêndice A. 1. 

Questionário – Formadores do “Núcleo duro” do ISAP 

 
Código Q/ND/__________ 

1. Identificação 
1.1. Em que ano integrou a equipa do ISAP?  

1.2. Onde trabalhava nessa altura, e que funções desempenhava 

1.3. Qual era a sua formação profissional?  

1.4. Como foi o processo de sua integração nas actividades do ISAP 

1.5. Antes de integrar a equipa do ISAP, que experiência tinha em assuntos relacionados com 

administração pública e gestão do sector público?  

1.6. Em que atividades participou no ISAP? E que papel desempenhou em cada uma delas?  

1.7. Que Módulo(s) leccionou no ISAP entre os anos 2006 e 2009, nos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2? Assinale com 

 
Módulos do CPSAP 1 Módulos do CPSAP 2 

1. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 1. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 

2. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 2. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 

3. Políticas Públicas e Planificação 

Estartégica 

 3. Desenvolvimento Organizacional  

4. Recursos Humanos e Liderança  4. Comunicação Efectiva  

5. Economia e Gestão Financeira  5. Políticas Públicas e Planificação  

6. Desenvolvimento Organizacional  6. Gestão de Recursos Humanos  

7. Comunicação Efectiva  7. Economia e Finanças Públicas  

8. Governação e Desenvolvimento Local  8. Governação e Desenvolvimento Local  

 

1.8. Continua sendo formador do ISAP? Porquê?  

 

2. Expectativa em relação ao ISAP e ao curso CPSAP 

2.1. O que motivou a sua integração no ISAP?  

2.2. O que distingue o ISAP das outras instituições de formação que oferecem cursos superiores de 

administração pública em Moçambique?  

2.3. Qual é a principal finalidade da formação oferecida pelo ISAP nos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2? 

2.4. Na altura da criação do ISAP, de que forma se esperava que o sucesso da formação se reflictisse 

no funcionamento do sector público?  

 

3. Articulação com o sector público 

3.1. No período 2006 e 2009, como era feita a articulação entre o ISAP e o sector público?  

3.2. Como formador do ISAP, entre os anos 2006 e 2009, que oportunidades teve para conhecer 

melhor o sector público?  

3.3. Que benefícios considera resultarem da articulação entre o ISAP e o sector público, para si, para 

os formadores no geral, para os formandos, para o ISAP e para as instituições de origem dos 

formandos?  

3.4. O que acha que poderia ser melhorado na articulação entre o ISAP e o sector público?  
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4. Opinião avaliativa da sua experiência como formador do ISAP  

4.1. Nos módulos que leccionou entre os anos 2006 e 2009, que matéria considera de maior 

relevância para o trabalho dos funcionários do Estado? Porquê?  

4.2. Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa, considerando os 

seguintes elementos: 

4.2.1. Desenvolvimento curricular  

4.2.2. Materiais de formação  

4.2.3. Matérias abordadas  

4.2.4. Métodos e estratégias de formação  

4.2.5. Avaliação dos estudantes 

4.2.6. Gestão dos processos pedagógicos 

4.2.7. Interacção com os colegas  

4.2.8. Participação dos estudantes  

4.2.9. Acompanhamento dos estudantes no local de trabalho 

 

5. Indique a data e o local que lhe convém para conversarmos, fazendo uma reflexão avaliativa sobre os 

cursos de CPSAP oferecidos pelo ISAP entre os anos de 2006 e 2009  

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

Maputo, Junho de 2012 

 

 

 

Apêndice A.2 

Guião de entrevista – Formadores do “Núcleo Duro” do ISAP 

 
Código E/ND/__________ 

 

Opinião avaliativa sobre os resultados da formação 

1. Que comentário faz sobre os resultados obtidos pelos seus estudantes entre os anos 2006 e 2009, nos 

módulos que leccionou nos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

2. De que forma acha que os resultados obtidos pelos estudantes durante a formação influenciam o seu 

trabalho no sector público? 

3. Acha que o ISAP, através dos cursos CPSAP1 e CPSAP2, oferecidos entre os anos de 2006 e 2009 

contribui para mudanças no sector público?  

a. Que mudanças influenciou? 

b. De que forma considera que a formação contribuiu para tais mudanças? 

4. Aponte aspectos críticos que reduzem as possibilidades de os cursos CPSA1 e CPSAP2 contribuirem 

para a melhoria do desempenho da função pública. 

5. De que forma estes aspectos críticos podem ser superados? 

6. O que gostaria de acrescentar nesta reflexão avaliativa dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2? 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

Maputo, Junho de 2012 
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Apêndice A. 3 

Questionário – Formadores do ISAP 
 

Código Q/F/CPSAP ____/__________ 

 

1. Identificação 
1.1. Em que ano integrou a equipa do ISAP?  

1.2. Onde trabalhava nessa altura, e que funções desempenhava? 

1.3. Qual era a sua formação profissional?  

1.4. Como foi o processo de sua integração nas actividades do ISAP? 

1.5. Antes de integrar a equipa do ISAP, que experiência tinha em assuntos relacionados com 

administração pública e gestão do sector público? 

1.6. Entre os anos 2006 e 2009, em que atividades participou no ISAP? E que papel desempenhou em 

cada uma delas?  

1.7. Que Módulo(s) leccionou no ISAP entre os anos 2006 e 2009, nos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2? Assinale com 

 
Módulos do CPSAP 1 Módulos do CPSAP 2 

9. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 9. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 

10. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 10. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 

11. Políticas Públicas e Planificação 

Estartégica 

 11. Desenvolvimento Organizacional  

12. Recursos Humanos e Liderança  12. Comunicação Efectiva  

13. Economia e Gestão Financeira  13. Políticas Públicas e Planificação  

14. Desenvolvimento Organizacional  14. Gestão de Recursos Humanos  

15. Comunicação Efectiva  15. Economia e Finanças Públicas  

16. Governação e Desenvolvimento Local  16. Governação e Desenvolvimento Local  

 

1.8. Continua sendo formador do ISAP? Porquê?  

 

2. Articulação com o sector público 

2.1. Como é feita a articulação entre o ISAP e o sector público?  

2.2. Como formador do ISAP, que oportunidades teve para conhecer melhor o sector público?  

2.3. Que benefícios considera resultarem da articulação entre o ISAP e o sector público, para si, para 

os formandos, para o ISAP e para as instituições de origem dos formandos?  

2.4. O que acha que poderia ser melhorado na articulação entre o ISAP e o sector público? 

 

3. Opinião avaliativa da sua experiência como formador do ISAP  

3.1. Nos módulos que leccionou entre os anos 2006 e 2009, que matéria considera ser de maior 

relevância para o trabalho dos funcionários do Estado? Porquê? 

3.2. Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa, considerando os 

seguintes elementos: 

3.2.1. Desenvolvimento curricular 

3.2.2. Materiais de formação  

3.2.3. Matérias abordadas  

3.2.4. Métodos e estratégias de formação  

3.2.5. Avaliação dos estudantes 
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3.2.6. Gestão dos processos pedagógicos  

3.2.7. Interacção com os colegas  

3.2.8. Participação dos estudantes  

3.2.9. Acompanhamento dos estudantes no local de trabalho  

 

4. Opinião avaliativa sobre os resultados da formação oferecida pelo ISAP 

4.1. Que comentário faz sobre os resultados obtidos pelos seus estudantes entre os anos 2006 e 2009, 

nos módulos que leccionou nos cursos CPSAP1 e CPSAP2?  

4.2. De que forma acha que os resultados obtidos pelos estudantes durante a formação influenciam o 

seu trabalho no sector público?  

4.3. Acha que o ISAP, através dos cursos CPSAP1 e CPSAP2 oferecidos entre os anos de 2006 e 

2009, contribui para mudanças no sector público?  

4.3.1. Se sim, 

4.3.1.1. Que mudanças ocorreram? 

4.3.1.2. De que forma considera que estas mudanças foram influenciadas pela formação?  

4.3.2. Se não,  

4.3.2.1. Que mudanças considera que a formação poderia ajudar a desencadear?  

4.3.2.2. Porque será que a formação oferecida nos cursos CPSAP 1 e CPSAP2 não está a 

influenciar tais mudanças no sector público? 

4.3.2.3. O que se pode fazer para aumentar as possibilidades de a formação oferecida 

pelo ISAP contribuir para mudanças no sector público? 

4.4. Aponte os aspectos críticos que reduzem as possibilidades de os cursos CPSA1 e CPSAP2 

contribuirem para a melhoria do desempenho da função pública. 

4.4.1. De que forma estes aspectos críticos podem ser superados?  

4.5. O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2?  

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

Maputo, Junho de 2012 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A.4 

Questionário – Egressos do curso CPSAP entre os anos 2006 e 2009 
 

Código Q/E/CPSAP___/_______ 

Código da instituição_______________ 

 

1. Identificação 
1.1. Em que ano frequentou o curso CPSAP no ISAP?______________________ 

1.2. Que função desempenhava no seu local de trabalho quando ingressou ao curso CPSAP?  

1.3. Que função desempenha actualmente no seu local de trabalho?  

1.4. Qual era a sua formação profissional na altura em que ingressou no curso CPSAP?  

1.5. Como foi o processo do seu ingresso no curso CPSAP?  

 

2. Opinião avaliativa da sua experiência como formando do ISAP  

2.1. Dos módulos que frequentou no curso CPSAP, assinale com          os dois que considera mais 

relevantes para a sua vida profissional. 
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Módulos do CPSAP 1 Módulos do CPSAP 2 

17. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 17. Moçambique: História, Política e 

Cultura 

 

18. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 18. Introdução à Administração Pública e 

Governação 

 

19. Políticas Públicas e Planificação 

Estartégica 

 19. Desenvolvimento Organizacional  

20. Recursos Humanos e Liderança  20. Comunicação Efectiva  

21. Economia e Gestão Financeira  21. Políticas Públicas e Planificação  

22. Desenvolvimento Organizacional  22. Gestão de Recursos Humanos  

23. Comunicação Efectiva  23. Economia e Finanças Públicas  

24. Governação e Desenvolvimento Local  24. Governação e Desenvolvimento Local  

 

2.2. Dos módulos que assinalou na tabela como sendo os mais relevantes, indique os aspectos que 

mais lhe marcaram pela sua contribuição para a sua vida profissional.  

2.3. O que mais lhe marcou pela negativa como formando do ISAP no curso CPSAP?  

2.4. De que forma acha que estes aspectos negativos podem ser superados?  

 

3. Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

3.1. Que benefícios pessoais acha que tirou da formação no curso CPSAP, 

3.1.1. Em termos profissionais?  

3.1.2. Em termos sociais?  

3.1.3. Em termos académicos?  

3.2. Acha que por ter frequentado o curso CPSAP no ISAP, faz alguma diferença na sua instituição?  

Se sim, 

3.2.1. Em que é que sente que se distingue, que seja positivo?  

3.2.2. Em que é que sente que se distingue, que seja negativo?  

3.2.3. Como é que o seu superior hierárquico aceita ou rejeita essa diferença?  

3.2.4. Como é que os seus colegas aceitam ou rejeitam essa diferença?  

3.2.5. Se não se distingue, o que se mantém?  

3.2.6. Há alguma razão que faz com que depois da formação continue na mesma?  

3.3. O que mudou na instituição onde trabalha como resultado da sua actuação por ter frequentado o 

curso CPSAP?  

3.4. Sente-se satisfeito com o resultado da formação que recebeu no curso CPSAP? Porquê?  

3.5. O que acha que deveria acontecer nos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2, para melhorar o retorno, em 

termos de resultados, para a sua instituição?  

3.6. O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2? 

 

Obrigada pela sua colaboração 

 

Maputo, Junho de 2012 
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Apêndice A.5 

Questionário – Superiores Hierárquicos dos Egressos do ISAP (Versão A) 
 

Código Q/SH/__________ 

Código da instituição ___________________ 

 

1. Identificação 

1.1. Que função desempenha na instituição?  

1.2. Há quanto tempo desempenha esta função?  

 

2. Sobre os funcionários da instituição 
2.1. Quantos funcionários existem na instituição, nas seguintes carreiras: 

2.1.1. Direcção e chefia  

2.1.2. Técnica e administrativa  

2.1.3. Apoio geral e técnico 

2.2. Destes funcionários, quantos participaram em cursos oferecidos pelo ISAP, e em que ano?  

2.3. Todos estes funcionários concluíram os cursos com sucesso? 

2.3.1. Se não, indique em que curso existem funcionários que não concluíram e as razões do 

insucesso 

2.4. Todos os funcionários formados no ISAP continuam em exercício na instituição?  

2.4.1. Se a resposta for não,  

2.4.1.1. Indique o número dos funcionários que não permanecem na instituição: Direcção 

e chefia  

Pessoal técnico e administrativo 

Pessoal de apoio 

2.4.1.2. Indique as razões que ditaram a mobilidade destes funcionários e as instituições 

para onde foram.  

2.4.2. Os funcionários que permanecem na instituição continuam nas mesmas funções que 

exerciam quando frequentaram os cursos do ISAP?  

2.4.2.1. Se não continuam, especifique as mudanças que ocorreram e as razões de tais 

mudanças.  

 

3. Motivação para envio de funcionários para formação no curso CPSAP entre os anos 2006 e 

2009 

3.1. Quem decidiu sobre o ingresso dos funcionários da sua instituição aos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2 entre os anos de 2006 e 2009?  

3.2. Porque é que a instituição decidiu enviar funcionários para formação nos cursos CPSAP1 e 

CPSAP2? Se hover diferenças conforme o curso especifique-as.  

3.3. Descreva a forma como os funcionários da sua instituição acederam aos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2  

3.4. O que esperavam que mudasse na instituição como retorno da formação dos funcionários?  

 

4. Articulação entre o local de trabalho dos formandos e o ISAP 
4.1. De que forma é que a sua instituição interagiu com o ISAP no contexto da formação dos seus 

funcionários nos cursos CPSAP 1 e CPSAP2? 

4.1.1. Na preparação da formação 

4.1.2. Durante a formação  

4.1.3. Depois da formação  
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4.1.4. Que benefícios é que esta interacção no contexto da formação nos cursos CPSAP1 e 

CPSAP2 trouxe para a instituição?  

4.1.5. Tomando em consideração os objectivos da formação dos funcionários, o que poderia 

melhorar na interacção entre o ISAP e a sua instituição?  

 

5. Indique a data e o local que lhe convém para conversarmos, fazendo uma reflexão avaliativa sobre os 

cursos CPSAP 1 e CPSAP2 frequentados pelos funcionários da sua instituição entre os anos de 2006 

e 2009.  

 

Muito obrigada pela colaboração! 

 

Maputo, Junho de 2012 

 

 

 

 

Apêndice A.6 

Guião de entrevista – Superiores Hierárquicos dos Egressos do ISAP 
 

Código E/SH/__________ 

Código da instituição ___________________ 

 

Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP 

1. Os funcionários formados nos cursos CPSAP1 e CPSAP2 entre os anos 2006 e 2009 fazem alguma 

diferença na sua instituição?  

1.1. Se sim, 

1.1.1. Em que é que se distinguem que seja positivo?  

1.1.2. Em que é que se distinguem que seja negativo? 

1.1.3. Como é que os outros colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

1.2. Se não,  

1.2.1. O que se mantém? 

1.2.2. Há alguma razão que faz com que depois da formação os funcionários continuem na 

mesma? 

2. O que mudou na instituição como resultado da actuação dos funcionários formados nos cursos 

CPSAP1 e CPSAP2? 

3. Como superior hierárquico de funcionários que concluíram o curso CPSAP, sente-se satisfeito com o 

resultado da formação? Porquê? 

4. O que acha que deveria acontecer para melhorar o retorno, em termos de resultados, da formação que 

o ISAP oferece nos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2 para a sua instituição? 

5. O que gostaria de acrescentar nesta reflexão avaliativa dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2? 

 

Obrigada pela colaboração 

 

Maputo, Junho de 2012 
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Apêndice A. 7 

Questionário – Superiores Hierárquicos dos Egressos do ISAP (Versão B) 
 

Código Q/SH/__________ 

Código da instituição ___________________ 

 

1. Identificação 

1.1. Que função desempenha na instituição?  

1.2. Há quanto tempo desempenha esta função?  

 

2. Sobre os funcionários da instituição 

2.1. Quantos funcionários existem na instituição, nas seguintes carreiras: 

2.1.1. Direcção e chefia  

2.1.2. Técnico e administrativo  

2.1.3. Apoio geral e técnico 

2.2. Destes funcionários, quantos participaram em cursos oferecidos pelo ISAP, e em que ano?  

2.3. Todos estes funcionários concluíram com sucesso os seus cursos? 

2.3.1. Se não, indique em que curso existem funcionários que não concluíram e as razões do 

insucesso.  

2.4. Todos os funcionários formados no ISAP continuam em exercício na instituição?  

2.4.1. Se a resposta for não,  

2.4.1.1. Indique o número dos funcionários que não permanecem na instituição: Direcção 

e chefia  

Pessoal técnico e administrativo 

Pessoal de apoio 

2.4.1.2. Indique as razões que ditaram a mobilidade destes funcionários e as instituições 

para onde que foram.  

2.4.2. Os funcionários que permanecem na instituição continuam nas mesmas funções que 

exerciam quando frequentaram os cursos do ISAP?  

2.4.2.1. Se não continuam, especifique as mudanças que ocorreram.  

 

3. Motivação para envio de funcionários para formação no curso CPSAP entre os anos 2006 e 

2009 

3.1. Quem decidiu sobre o ingresso dos funcionários da sua instituição aos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2 entre os anos de 2006 e 2009?  

3.2. Porque é que a instituição decidiu enviar funcionários para formação nos cursos CPSAP1 e 

CPSAP2? Se hover diferenças conforme o curso especifique-as.  

3.3. Descreva a forma como os funcionários da sua instituição acederam aos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2  

3.4. O que esperavam que mudasse na instituição como retorno da formação dos funcionários?  

 

4. Articulação entre o local de trabalho dos formandos e o ISAP 
4.1. De que forma é que a sua instituição interagiu com o ISAP no contexto da formação dos seus 

funcionários nos cursos CPSAP 1 e CPSAP2? 

4.1.1. Na preparação da formação 

4.1.2. Durante a formação  

4.1.3. Depois da formação  
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4.1.4. Que benefícios é que esta interacção no contexto da formação nos cursos CPSAP1 e 

CPSAP2 trouxe para a instituição?  

4.1.5. Tomando em consideração os objectivos da formação dos funcionários, o que poderia 

melhorar na interacção entre o ISAP e a sua instituição?  

 

5. Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

5.1. Os funcionários formados no curso de Certificado Profissional Superior em Administração 

Pública oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009 fazem alguma diferença na sua 

instituição?  

Se sim, 

5.1.1. Em que é que sente que estes funcionários se distinguem, que seja positivo? 

5.1.2. Em que é que sente que estes funcionários se distinguem, que seja negativo?  

5.1.3. Como é que a liderança da instituição aceita ou rejeita essa diferença?  

5.1.4. Como é que os outros colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

5.1.5. Se eles não mudaram, o que se mantém?  

5.1.6. Há alguma razão que faz com que depois da formação os seus colegas continuem na 

mesma?  

5.2. O que mudou na instituição como resultado da actuação dos colegas por terem frequentado o 

curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública oferecido pelo ISAP entre 

os anos 2006 e 2009?  

5.3. Como superior hierárquico de funcionários que se formaram no curso de Certificado Profissional 

Superior em Administração Pública, sente-se satisfeito com o resultado da formação que o ISAP 

oferece? Porquê?  

5.4. O que acha que deveria acontecer na formação que o ISAP oferece nos cursos CPSAP 1 e 

CPSAP 2 para melhorar o retorno, em termos de resultados, para a sua instituição?  

5.5. O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2?  

 

Muito obrigada pela colaboração! 

 

Maputo, Junho de 2012 

 

 

 

 

 

Apêndice A. 8 

Questionário – Colegas de trabalho dos Egressos do curso CPSAP  
Código Q/C/CPSAP___/_______ 

Código da instituição_______________ 

 

4. Identificação 
4.0. Que função desempenha na instituição?  

4.1. Há quanto tempo desempenha esta função?  

4.2. Há quanto tempo trabalha na instituição?  

 

4.3. Tem colega(s) que trabalha(m) directamente consigo que tenham frequentado, entre os anos 2006 

e 2009, o curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública oferecido pelo 

ISAP?  

4.4. Se sim, continue a responder às perguntas do questionário. 
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Se não, obrigada pela sua disponibilidade para colaborar, mas não está em condições de 

responder às próximas perguntas do questionário. 

 

4.5. Dentro da estrutura hierárquica da instituição, que relação tem com os colegas que frequentaram 

o curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública oferecido pelo ISAP?  

 

5. Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

5.1. Os seus colegas formados no curso de Certificado Profissional Superior em Administração 

Pública oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009 fazem alguma diferença na sua 

instituição?  

5.1.1. Se sim, 

5.1.1.1. Em que é que sente que estes colegas se distinguem, que seja positivo?  

5.1.1.2. Em que é que sente que estes colegas se distinguem, que seja negativo?  

5.1.1.3. Como é que a liderança da instituição aceita ou rejeita essa diferença?  

5.1.1.4. Como é que os outros colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

5.1.2. Se não,  

5.1.2.1. O que se mantém?  

5.1.2.2. Há alguma razão que faz com que depois da formação os seus colegas continuem 

na mesma?  

5.2. O que mudou na instituição onde trabalha como resultado da actuação dos colegas por terem 

frequentado o curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública oferecido 

pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009?  

5.3. Como colega de funcionários que se formaram no curso de Certificado Profissional Superior em 

Administração Pública, sente-se satisfeito com o resultado da formação que o ISAP oferece? 

Porquê?  

5.4. O que acha que deveria acontecer na formação que o ISAP oferece nos cursos de Certificado 

Profissional Superior em Administração Pública para melhorar o retorno, em termos de 

resultados, para a sua instituição?  

5.5. O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos de Certificado Profissional Superior em 

Administração Pública?  

Obrigada pela sua colaboração 

 

Maputo, Junho de 2012 
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Apêndice B – Depoimentos, respostas aos questionários e entrevistas 

 

Apêndice B.1 

Depoimentos – Membros Fundadores do ISAP (D/MF) 
 

Origem do ISAP 

D/MF/01 
Eu desde que iniciei o meu trabalho no governo após a independência, à semelhança do que 

aconteceu em todos sectores, tive como preocupação a formação porque nós começávamos a edificação 

da administração pública em cada um dos sectores com um grande défice de capacidades, não tínhamos 

tido tempo de preparar técnicos de administração pública nos sectores governamentais durante o período 

de luta de libertação. Sim, mandamos formar engenheiros, médicos, sim tínhamos aqui engenheiros, 

médicos e professores em vários sectores, mas não tínhamos gestores administrativos... Bom... não 

tínhamos nas quantidades desejadas, quase nada, ora por essa razão era uma componente fundamental da 

direcção naquela época formar.  

A primeira... Começou com um curso que fizemos na pousada das CFM [Caminhos de Ferro de 

Moçambique], acho que é a primeira acção de formação em administração pública. Era um curso de 

algumas semanas, cujo conteúdo era essencialmente jurídico-administrativo, isto é, as normas que 

interessam... Essa era a nossa maneira de pensar naquela altura... E político no sentido de formação 

política... Nós estamos aqui a falar de liderança, para isso nós tínhamos que formar pessoas para a 

liderança político e militar... Não eram os comandantes militares... Eram dirigentes, eram pessoas que 

tinham aprendido a dirigir pessoas e dirigir processos. Esse foi o primeiro curso que tenho na memória 

[...] em regime de internato, organizado ainda sob aquela forma de disciplina, que nós trazíamos [da luta 

de libertação]. Não era disciplina exclusivamente militar, é disciplina como, por exemplo, o formar, o 

marchar não era propriamente visto como militar... Tal como durante a luta armada, também eram vistos 

como processo de identificação, de participação e de organização para pessoas que nunca tinham vivido 

dentro das organizações. Tínhamos a parte... Como eu já disse... do direito administrativo, constituição, 

regras... E tínhamos a parte política composta por alguns elementos de carris ideológico, por exemplo, 

sobre a origem do homem, que dão uma visão científica do mundo; certamente haveria questões do 

marxismo sobre as quais as pessoas eram educadas e tínhamos uma grande parte que era estudo dos 

documentos da FRELIMO sobre os vários sectores. Bom, este é o primeiro curso. 

Depois disso, foi-se desenvolvendo mais ou menos nessa mesma linha, com algum 

melhoramento, aqui e ali, o que foi dando lugar ao Centro de Formação de Quadros Primeiro de Maio. 

Portanto, consolidamos esta experiência criando um centro na Catembe, usando a antiga Vila Marinha, 

usando o mercado, mercado que estava abandonado naquela altura, fechando a área do mercado e fazendo 

ali as camaratas, e fazendo aulas em vários lugares, usando casas da Vila Marinha, que era a Vila da 

Marinha Portuguesa na Catembe. Durante alguns anos funcionamos ali, recorrendo a docentes de vários 

sectores da administração pública ou da universidade [...] Formaram gerações inteiras de quadros da 

administração pública, sobre tudo de administração local... Todos os quadros que foram administradores 

durante aquele tempo e alguns ainda existem como o [nome próprio]... Ainda está nessa função e outros 

são presidentes dos Municípios como o [nome próprio], todos passaram por ali, este [nome próprio] 

também passou por ali, o [função que desempenha fora da administração pública] [...] 

Primeiro chamamos Centro de Formação Primeiro de Maio depois a mesma instituição foi 

transferida para Maputo [...] depois decidimos vir aqui para Matola... E primeiro viemos para o edifício 

onde está a funcionar o município da Matola, que se tinha fundido com o município de Maputo e o 

edifício principal estava vago... Ali ficou instalada a escola a que nós chamamos a Escola de Estado de 

Direito, nome inspirado na Academia de Estado de Direito da RDA [República Democrátrica Alemã], que 
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era uma espécie de escola de administração pública... No fundo poderíamos dizer isso... E hoje mais 

modernamente, escola de gestão pública. Essa escola respondia também ao principio segundo o qual as 

pessoas começavam a sentir a necessidade de uma escola que lhes desse um titulo académico, então nós 

resolvemos criar o instituto médio e a Escola de Estado de Direito entrou na categoria de instituto médio... 

O primeiro instituto médio de administração pública que foi criado... E ficou na altura a ideia que era 

preciso dar a formação superior [...] 

Eu um dia dei uma entrevista e disse, “temos que criar uma formação de ensino superior em 

administração pública”, sem saber muito bem o que isso implicava, para dizer a verdade... “Já que há 

formação média, também temos que ter a formação superior”... Sabia da necessidade, mas não sabia o que 

isso implicava. Sabia que nós precisávamos de quadros com formação superior. Então mais tarde deixo o 

governo sem ter cumprido essa tarefa. 

Vou para Paris, etc... E depois de voltar de Paris fui à África do Sul, convidado por uma 

faculdade... a [nome da faculdade] que estava a começar na altura... Tinha já a construção feita e tinha 

sido criada para formar os novos quadros do ANC. Para começar, ofereciam programas executivos para 

esses quadros [...] Fui convidado a uma palestra sobre “Governability Military Transition”, então fui lá 

[...] Tinham programas de gestão sectorial que depois foram se desenvolvendo e estava-se a planear a 

formação académica [...] Eu fui convidado para dar uma palestra no curso ad hoc feito para quadros que 

iam assumir funções governamentais [...] O director dessa nova escola que estava a ser criada que é 

[nome próprio], convidou-me para ir dar uma palestra e disse para eu escolher o tema... Eu escolhi o esse 

tema, “A Gestão da Transição e a Resposta às Demandas e às Espectativas Populares”, que nasce de uma 

palestra que eu tinha feito em Paris e que desenvolvi um bocado [...] Mais tarde eles disseram: “olha, tu 

tens que dar uma ajuda aqui, porque nós todos andamos a estudar administração pública [...] Mas nenhum 

tem a experiência que tu tens. Então a única pessoa com bagagem académica e uma experiência és tu”... 

Então, pediram-me primeiro para ser director de um curso para os quadros do Mpumalanga... Eu hesitei 

um pouco, mas o [nome próprio] que tinha visitado a escola disse-me: “Olha, isso vai ser a oportunidade 

de fazeres a formação superior em administração pública”...  

Então eu fui trabalhar na [nome da instituição sul africana] com essa ideia e criei lá um programa 

de administração pública, chamado Southern African Program, para o qual levei pessoas daqui [de 

Moçambique] e pessoas de Angola, daqui foram cerca de 40, dentre os quais, [nomes próprios] e outras 

pessoas que eu não me recordo... E com base nisso, comecei a montar a licenciatura em Administração 

Pública [...] Então formamos essas pessoas... Um processo que levou 5 anos... O processo de selecção, 

desenhar o programa... Financiamento... Todas essas coisas habituais, selecção das pessoas... Treinos... 

Testes de inglês... Testes de competências, e depois envio para África do Sul... Gestão das pessoas, 

acompanhamento das pessoas lá, e depois... Seleccionar aqueles que tinham qualidades e vontade para ser 

docentes... Submeter-lhes a uma formação de docentes, que é uma espécie de briefing, daquilo e por 

aquilo que eles tinham passado, para eles compreenderem que “olha, quando a gente fazia isto, é por esta 

e aquela outra razão”... E depois uma preparação para fazer levantamento de necessidades... Depois uma 

preparação em elaboração de currículos... Estas são as 3 fases, tudo isto levou 5 anos... Então entregamos 

a licenciatura em administração pública à UFICS [Unidade de Formação e Investigação em Ciências 

Sociais – Universidade Eduardo Mondlane]. Beneficiando do facto de que a UFICS já tinha feito 3 anos 

de excelente formação, porque de contrário, não teria sido possível. Isto é a formação académica. Mas eu 

comecei a verificar que esta formação académica exige 5 anos de formação...  

Agora é que começamos a entrar ao vivo, no objecto do teu estudo, no coração do tema – ISAP... 

Pensei: “se eu tirar as pessoas durante 5 anos, quando é que eu vou produzir resultados? Como é que eu 

faço uma transformação na administração pública?” [...] a experiencia das pessoas mandadas para fora, já 

estava a demonstrar que infelizmente quando as pessoas saiam da estrutura, cá atrás se fechava e já não 

voltava a aceita-los, se calhar o objectivo de formar ou de elevar a capacidade através da formação no 

mecanismo que estavamos a seguir estava a dar resultado inverso... É que já não ganhávamos uma nova 

pessoa... E perdíamos aquela que tínhamos e que nos custou uma fortuna para formar... São conhecidos os 

casos das pessoas que voltaram do exterior e que ficaram paradas [...] Então eu comecei a pensar que a 

maneira de formar tinha de ser outra [...] 
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D/MF/02 

Primeiro fizemos um diagnóstico... O diagnóstico que nós fomos fazer era por causa de uma 

situação em que... Havia um sentimento generalizado no País que [...] estava a penalizar todos os 

funcionários da Administracão Publica... Considerados incompetentes, insolentes...Todos aqueles nomes 

feios... Portanto, significa que a Administracão Pública tinha essas características que eram atribuídas às 

pessoas [...] É ai onde começa o aspecto de que o pessoal que faz limpeza até esconde coisas para depois 

você ir para lá [...] pagar... Porque são corruptos... Porque são não sei o que mais... Mas nós não fomos os 

primeiros a fazer isso... Fomos ver então o que é que podia motivar a isso? 

Então fomos ver que o motivo central... Que identificamos na altura era a insatisfação das pessoas 

pelos serviços que eram prestados... As pessoas não ficavam satisfeitas.  E eu dava exemplo a uma coisa 

que aconteceu comigo na altura [...] nós muitas vezes pensamos que a satisfação das pessoas é quando nós 

resolvemos os problemas... É quando, na nossa percepção, resolvemos o problema que a pessoa nos traz 

[...] eu descobri que muitas das vezes é quando eu explico à pessoa porque é que não posso resolver o 

problema que me traz... Por vezes, essa é que é a satisfação deles cá... Entendeu porque é que eu não 

posso resolver o problema... Mas eu recebi a pessoa.  Então, uma das questões de fundo que a gente 

colocava era essa de que se a pessoa vai aos serviços do Estado é porque quer encontrar resposta... 

Qualquer pessoa que vai para lá tem uma necessidade... E a grande frustração das pessoas era essa, é que 

não só não encontrava resposta como também ficava mais desanimado com a maneira como ela obteve 

insatisfação [...] Nós quando vamos pedir emprego... Para trabalhar na Administracão Pública, é para 

sermos servidores públicos [...] O nosso patrão é o cliente, como a gente costuma dizer, então nesse 

caso... Se, de facto, o público está insatisfeito não é ele que não tem razão, somos nós que não temos 

razão... Então, vale a pena pararmos um pouco e reflectirmos.  

Então quando fomos ver... a maior parte das causas... Encontramos muitas causas, mas não 

podíamos resolver todas elas, algumas delas também o tempo é que podia resolver, uma das causas que 

nós preferimos isolar era essa de salário... Se nós quisermos dizer que é por causa de baixos salários não 

vamos a lado nenhum... Então isolamos... Tiramos, não valia a pena... Não entra na equação...Vamos lá 

ver outras... Então fomos ver o problema pessoal de insatisfação do próprio indivíduo que está lá... Por 

causa do ambiente... Porque logo no princípio, quando ele começa a trabalhar não é devidamente 

enquadrado... Não lhe é dito o que tem que fazer... Ninguém o enquadra naquilo que hoje chamamos 

vulgarmente de termos de referência... Ele tem que saber o que tem de fazer... Quer dizer, o indivíduo 

começa a trabalhar, é ali atirado e vai fazer aquilo que lhe apetece, ou que lhe dizem [...] Então isso 

começa a criar frustração nele próprio... E ele descarrega isso aonde?... No público, não é? 

 Então o problema que temos aqui dentro é de insatisfação dos próprios servidores. Porque? 

Porque é que eles estão insatisfeitos?... Então vimos o ambiente de trabalho... Mas acima de tudo, antes 

do ambiente, falta de enquadramento... Eles não foram devidamente enquadrados. A pessoa tem que ser 

enquadrada quando entra num local [...] Então depois nos perguntamos, “não foram enquadrados 

porque?”; “Não foram ambientados porque?” Por um lado não podemos culpar as pessoas que não 

fizeram isso... É nossa cultura fazer isso quando alguém começa a trabalhar no Estado? Lembrando a 

maneira como começamos... Outro recebeu um papelinho para começar a trabalhar... Outro não sei o 

quê... Outro vem não sei de onde [...] Quem é que ia enquadrar o outro? [...] Então identificamos o nosso 

segundo problema: enquadramento.   

Mas fomos ver um outro problema... Era um problema relacionado com a preparação das 

pessoas... Porque a preparação das pessoas... As pessoas bem preparadas podem modificar o ambiente 

elas próprias... Quer dizer, em vez de serem elas a serem enquadradas elas próprias podem criar um clima 

para que quem de direito as enquadre... [...] Podem fazer com que ele próprio, sem querer os enquadre 

com as perguntas que fazem [...] Acabam sendo enquadradas e se ele for uma pessoa que pensa pode 

entender: “afinal de contas aqueles encontros todos que me pediram era por causa de uma coisa que eu 

podia facilitar... podia arranjar alguém que sempre que um novo colega chega... atribuo-lhe esse papel... 

Circula com ele pela instituição... Apresenta-lhe as pessoas... O que fazem [...] Senta-se com ele e explica 

o que é a instituição e o que se espera dele... É a tal coisa que ele devia ter feito” [...] 
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Portanto, temos aqui identificadas algumas coisas que podemos fazer sobre as pessoas que estão 

aqui [...] Se nós reconhecemos que um dos problemas é a preparação das pessoas [...] então temos um 

grande desafio aqui, que é de sempre pensarmos naquelas pessoas que temos... O que podemos fazer para 

mudarmos as pessoas que temos?... Então dissemos: “Bom, talvez o primeiro passo é com essas pessoas 

mesmo, em cada sítio fazermos um diagnóstico para elas próprias perceberem o que está mal porque se 

elas não perceberem qual é o problema vai ser muito difícil a gente entender isso e resolver o problema” 

[...] Então vimos três níveis, dividimos a análise em três grupos: Um grupo que nós chamávamos de 

pessoal menor... Podemos usar esse termo, pessoal menor... E o pessoal que fica no meio... E os chefes... 

Porque esses todos têm uma intervenção diferente, têm também uma satisfação ou insatisfação também 

diferente [...] Então vimos que era preciso preparar um pacote para cada um desses grupos [...] A primeira 

coisa que nós fizemos, antes do ISAP, foi reestruturar os IFAPAs [...] para alcançarmos o grande número 

de pessoas [...] já estávamos a pensar naquilo que mais tarde viemos a chamar programa de reforma do 

sector público, que era para resolver o problema da ética e da deontologia [...]  Fomos mexer também o 

currículo de formação dos IFAPAs e uma das coisas que introduzimos foram as relações humanas, a 

postura no trabalho [...] a importância de as pessoas falarem umas com as outras [...] O ISAP deveria 

continuar a formação iniciada nos IFAPAs... para a formação superior dos servidores públicos... E formar 

as lideranças para resolver aqueles problemas [...] 

Fomos ver também que o chefe do estado quando nomeia os vários dirigentes não quer olhar de 

onde é que vem [...] Ele tem outro tipo de qualidades que identifica, dentre outros, o de confiança... Nós 

não podíamos mudar isso... Quem eramos nós para mudar isso?... Entao, reconhecendo que ele tem outros 

criterios que não têm nada a ver com Administracao Pública, nós dissemos assim: “nós podemos fazer 

uma coisa: pegar essas pessoas que ele nomeou com os criterios dele e darmos aquilo que lhes falta”... Aí 

quem jogou um papel central não fui eu, foi o Presidente Chissano [...] Porque ele disse-me logo: “vai 

para França visitar a Ecole Nacional de Administration”... Ele conhecia aquela escola quando passou de 

lá... Eu disse que também iria para Portugal... Depois fui também para China visitar uma escola igual... A 

China também tem uma escola assim só que a da China é Escola do Partido Comunista da China... Mas a 

política é essa, alguém que foi nomeado vai imediatamente para formação... Então viemos com isso, 

vendemos a ideia [...] a primeira pessoa que gostou da ideia porque tinha sido ele a pensar assim... Foi o 

presidente... Disse: “avancem!”... Ele é que nos deu força... Ele tinha essa visão. 

Uma coisa que também ajudou é que eu tinha alguém que desenvolvia muito apaixonadamente a 

ideia da formação em administração pública... era o Óscar Monteiro... Ele ficou surpreendido, mas ao 

mesmo tempo chocado... Chocado no sentido positivo... Quando eu procurei por ele e disse: “Olha 

professor Óscar, eu tenho um desafio para si, o senhor sonhou em criar o Instituto Superior de 

Administração [...] por alguma razão nessa altura não conseguimos, mas eu tenho um desafio para si... 

Gostaria que trabalhasse comigo... Queria que gerisse essa ideia” [...] Foi bom... Ele gostou do projecto e 

empenhou-se... Ele começou a trazer novas ideias... Discutíamos... Por vezes preferia marcar com ele 

encontros para tarde porque podíamos falar até resolvermos aquilo tudo... Ele facilitou-me o trabalho... 

Não estava a fazer isso por causa de dinheiro... Ele entendeu a ideia... Ele ficou fascinado com a ideia do 

ISAP... Aquilo que queríamos fazer... Foi isso que lhe fascinou... Disse-me logo de início: “Um projecto 

desses vale a pena... Eu quero contribuir... Eu ponho a minha mão... Eu quero contribuir” [...] No fim 

conseguimos fazer aprovar o instituto [...] Nós estavamos a pensar na Reforma... A Reforma não poderia 

ser feita se nós não transformassemos os Recursos Humanos... tudo o que pudessemos fazer só 

funcionaria se tivessemos pessoas preparadas [...]  

Tínhamos inclusive a ideia de que a partir de certa altura [...] todas as admissões... Primeiro, que 

não devíamos admitir pessoas que não tivessem formação... Na altura estávamos a admitir pessoas com 7ª 

classe... Mas nós dizíamos que era preciso que, de ano para ano, fóssemos sempre elevando o nível [...] 

para que chegassemos a um dia em que, pudessemos dizer: “[...] só queremos funcionários que tenham 

formação Superior... Todos os funcionários têm de ter formação Superior” [..;] Eu dizia às pessoas: 

“vocês não se incomodem, nós não vamos deitar fora ninguém... Você vai chegar lá, você tem um plano” 

[...] quer dizer que a pessoa tinha de ter um plano e saber que deve se dedicar à formação e fazer a 

projecção da sua vida profissional: “eu vou ter que fazer agora o IFAPA, mas depois do IFAPA vou para 
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o ISAP”. [...] Nós dizíamos: “pode levar tempo, mas não há problema nós não estamos a lutar contra o 

tempo, nós estamos a lutar contra a imperfeição”... Nós estávamos a construir uma pirâmide... Uma 

pirâmide em que ia transpirar qualidade... Uma pirâmide na qual os elementos falassem entre si... Não era 

uma situação em que este do meio não falasse com os de baixo, nem esses de baixo não se conectassem 

com os de cima [...] 

Começamos a formação pelo grupo dos chefes quando chegamos à tal conclusão de que toda e 

qualquer pessoa que fosse nomeada para o cargo de direcção e chefia, incluindo os ministros, incluindo os 

nomeados pelo presidente, deviam ser formados... Foi assim como o ISAP foi aprovado... Deviam, 

quando nomeados, antes de irem exercer... Depois de terem tomado posse... Deviam passar pelo ISAP 

para um curso intensivo de Introdução à Administração Pública, porque tínhamos ai exemplos [...] de 

pessoas cuja atitude mostrava que de facto, se as pessoas são válidas para aquilo que nós queremos fazer, 

então ajudemos para que saibam qual é a ética qual é a cultura que existe no aparelho de Estado [...] O 

que nós queriamos fazer, era fazer cada um beber daquilo que é a liguagem do sector [...] Compreender 

como é que as pessoas se comportam... Como é que as pessoas respiram... Como é que as pessoas se 

relacionam umas com as outras [...] A instituição que tínhamos encontrado para fazer isso, era de facto o 

ISAP... Então o ISAP aparecia na tal linha de progressão na carreira. 

O ISAP também era para progressão na formação profissional... Era o prolongamento dos 

IFAPAs... A nossa intenção era que o ISAP fizesse formação para melhorar o trabalho no sector público... 

Mas o ISAP estava preocupado em fazer com que as pessoas fossem bacharéis, Licenciados... Não era 

esse o propósito [...] Tínhamos pensado num grupo de funcionários que tem muita experiência de 

trabalho... A alguns faltavam-lhes cinco anos para a Reforma... Que valia a pena pegarmos um grupo 

desses, prepararmos um curso específico para essas pessoas [...] Não precisam de ter habilitações 

académicas, mas podiam ir dar aulas... A única coisa que tínhamos que fazer, era ter um regente que fosse 

uma pessoa com formação académica... Mas o profissional podia ir ao ISAP moderar um debate com base 

na sua experiência... Porque aquilo que nós preconizávamos é que o ISAP devia ser uma instituição que, 

acima de tudo, ensina com base em exemplos... Com exemplos da Administração Pública... Enquanto que 

na faculdade de economia eu faço muitas vezes 40% de trabalho prático e 60% de teoria, o ISAP tinha 

que ser ao contrário... 60% de trabalho prático e 40% de teoria... Porque ali não era teoria o que mais 

interessava... 

Então está aí o porquê que nós valorizamos o certificado, porque dizíamos que toda e qualquer 

pessoa, a partir de uma certa altura, para ser ilegível a um cargo de Direcção e chefia... Só não podíamos 

controlar os nomeados pelo Presidente [...] para ele ser nomeado para um cargo de Direcção e Chefia, era 

a partir do certificado... Estávamos a sonhar... Sonhos... Mas que eu fico feliz quando vejo que há um 

grupo de pessoas no ISAP que quer fazer o Instituto... A única coisa que eu sinto falta é que não têm 

ambiente político e quem devia dar esse ambiente politico é quem tutela a instituição. 

D/MF/03 

Eu penso que... A visão da formação foi uma razão estabelecida desde a independência, por causa 

da própria conjuntura. O país ficou independente e com poucos quadros nacionais formados... Felizmente, 

o governo até hoje assume que a formação é uma prioridade... Os altos e baixos têm muito a ver com 

momentos históricos [...] e com a disponibilidade dos meios para investir na formação.  

A formação no Centro Primeiro de Maio, na Catembe... Os primeiros cursos foram inspirados na 

linha político-partidária... Naquilo que era a linha política da FRELIMO... Inspirada até na postura dos 

dirigentes da Frente de Libertação de Moçambique... O que se esperava é que a FRELIMO pensava sobre 

a postura do dirigente e ensinava aos quadros... E essa mensagem foi transmitida pelos quadros que 

participaram na luta armada aos novos funcionários que iriam assumir funções de direcção ao nível local 

como administradores, na altura, presidentes de localidade, etc. [...] Na época, o enfoque não era muito 

para a área técnica... Era para formar quadros capazes de mobilizar as comunidades... Na altura, as 

massas... Para o engajamento nas actividades de formação [...] O que se esperava dos dirigentes era que 

tivessem a capacidade de liderar as pessoas para se envolverem na produção... Porque produzindo elas 

resolvem os seus problemas, essa era a tarefa principal dos dirigentes [...] 
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Na década 80, por causa da opção socialista, o país teve uma relação muito chegada com a Ex-

RDA [República Democrática Alemã], e lá havia instituições que influenciaram muito a criação da Escola 

de Estado de Direito [...] Nessa altura a ideia era formar dirigentes que pudessem dirigir um país que 

claramente tinha uma opção socialista. Na altura Alemanha parecia ser um modelo mais adequado, é 

verdade que houve uma colaboração de Cuba. Cuba também enviou muitos professores para a Escola 

Estado de Direito para leccionar disciplinas ligadas a Leninismo e Ciências Politicas etc [...]  

O quarto Congresso [1984] é que veio dar uma guinada... Digamos assim, para a economia de 

mercado [...] Quando entramos para a nova constituição em noventa, ai o Estado muda de 

responsabilidade [...] Há uma mudança de paradigma... O Estado inclusive muda de papel... Passa a ser o 

formulador de políticas e um estimulador de iniciativas individuais... Então cabe ao Estado assegurar a 

gestão de políticas públicas... E começam a entrar também os financiamentos... Parcerias com instituições 

internacionais começam a injectar fundos [...] Eles exigem que o estado tenha capacidade de gerir esses 

recursos, sob o risco de não receber mais apoio caso os recursos sejam mal geridos [...] Então, é nessa 

altura que a abordagem de formação foi levada a cabo pela Escola de Estado de Direito perde sentido e a 

Escola também... Ela é transformada. 

Em 1996 é criado um Instituto Médio de Administração Pública... O IMAP que, de alguma 

maneira, em termos de programas curriculares, herdou os cursos médios que eram oferecidos pela Escola 

de Estado de Direito. Porque a Escola de Estado de Direito já tinha esta forma de oferecer cursos mais ou 

menos semelhantes ao ISAP... Que eram cursos de capacitação para dirigentes, formação de directores 

provinciais, administradores em cursos de curta duração e cursos de graduação... Porque já se reconhecia 

e que era preciso também começar a graduar as pessoas... Então, o IMAP herda os cursos de nível médio 

[...] o IMAP teve uma duração muito curta... Na altura estive lá como director... A preocupação não foi 

mudar o nome, mas mudar o programa curricular... Propusemos um novo currículo, mais voltado para o 

domínio da administração... Ciências de administração. Também mudamos o sistema de ingressos, para 

permitir a aceleração dos outputs: introduzimos o sistema semestral... Na época, era a única escola no país 

que tinha esse sistema de entradas semestrais [...] isso, combinado com o sistema modular, permitiu 

acelerar muito a formação. As duas modalidades coordenadas fizeram com que, pelo menos, o universo 

de funcionários atendidos com graduação do nível médio fosse rapidamente estendido [...] só não se 

esgota tão já o universo de funcionários com nível básico por causa do ensino à distância de nível básico 

que vai aumentar os ingressos para os cursos médios. Então, com a questão da municipalização viu-se a 

necessidade também de se olhar para a formação de funcionários para as autarquias [...] foi quando uma 

reflexão, aqui no Ministério, levou à criação, em 2001, dos Institutos de Formação em Administração 

Pública e Autárquica, dai o nome dos IFAPAs... Hoje já se reconhece que, se calhar, o Ministério da 

Função Pública deverá pensar nesta questão das autarquias... Será que não devem ter institutos 

autónomos?  

O ISAP surge por causa desta questão de retomar a capacitação dos dirigentes mas também sem 

fechar a oportunidade de dar alguma graduação voltada fundamentalmente para os funcionários de 

mérito... Esta é uma questão-chave. 
 

Vocação do ISAP: formar profissionais do sector público 

D/MF/01 

Primeiro, as pessoas não devem ser levadas para fora durante muito tempo, devem estar próximas 

dos locais de formação, este já é o primeiro princípio: proximidade da formação com o local de trabalho, 

isto é para o grosso das pessoas... É evidente que é preciso haver... Nós sempre precisámos em alguns 

casos de pessoas que têm capacidades para serem futuros docentes... Futuros pensadores da 

administração... E mandá-los para fazer um curso universitário completo e precisamos de novas entradas, 

de sangue novo [...] Portanto, a universidade tem que se prolongar e a universidade tem que dar algum 

tipo de pessoas com alta bagagem intelectual... Mas o grosso dos funcionários não é para serem 

consultores, é para serem funcionários, não é para serem pensadores, não é para serem docentes isso é um 
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grupo. Segundo é que tu tens que atingir um número grande para poder ter massa critica, isto é, fazer 

curso para uma ou duas pessoas por instituição não serve para nada. Tu podes pegar a melhor pessoa de 

uma instituição, pegar em dois ou três podes levar-lhes até ao doutoramento... Pessoas com formação 

comprovada... Por vezes quando eles voltam, a formação já se perde... Se esgota como areia no deserto. 

Porquê? Porque é uma pessoa só... Tal como uma andorinha não faz o verão...  Então é preciso 

desenvolver o segundo conceito: é preciso treinar instituições em vez de treinar pessoas... Ou melhor, 

treinar as pessoas através de instituições e mudar as instituições... que é outro paradigma de formação 

[distinto do paradigma universitário].  Isto é, se tu pegas numa instituição a todos os níveis e fazes 

formação dentro de um sistema coerente e integrado, para todos os quadros, a todos os níveis [...] 

começando pelos níveis mais altos até aos mais baixos, cada um recebe a formação que lhe compete [...] 

Para fazer isto, era preciso uma modelo de formação [...] Primeiro que observasse o princípio de 

menor desligamento de serviço [...] Segundo, uma formação que produza resultados e que fuja ao perigo, 

ou que evita tanto quanto possível o perigo duma formação que é muito bem pensada, mas cujo resultado, 

como acontece só se vê muito mais tarde... Então façamos pequenas formações dirigidas a certos temas 

[...] mas que permitam aferir rapidamente resultados [...] Terceiro, a formação deve em todos momentos 

ajudar a melhoria da organização... Não é formação pela formação... Também a organização académica, 

por exemplo, o tipo de estudo, os trabalhos, a investigação, os exercícios, as simulações devem reproduzir 

e utilizar os materiais... É assim que definimos o princípio que os trabalhos de investigação devem ser 

feitos não afastando as pessoas do serviço, salvo onde haja absolutamente necessidade, mas trabalhando 

muito perto do serviço, por exemplo, se faz políticas públicas deve avaliar como é que as políticas 

públicas foram elaboradas nesse ministério [...] portanto, evitar que as pessoas se afastem outra vez do 

serviço para andar à procura de documentos em documentos, como têm de fazer os académicos nas teses, 

doutoramento, mas que não é o trabalho do funcionário [...] Então os temas e locais de investigação 

seriam os próprios locais onde as pessoas trabalham, onde têm contactos fáceis... Utilizar o network que 

eles têm dentro do sector para ir buscar a documentação... Vantagem adicional... Desenterrar uma 

quantidade de informação cinzenta que está perdida nos ministérios, que não é utilizada, incluindo 

relatórios de peritos que foram feitos ao longo do tempo e que nunca foram... Nunca são suficientemente 

utilizados e às vezes ficam perdidos... São atirados para os carros... Digamos, desencravar esse material 

[...] Esse paradigma de formação poderia permitir através do estudo... Também uma homogeneização de 

conhecimentos da administração pública, porque houve pessoas que estudaram administração pública e 

houve pessoas que praticaram muito e que têm muitos conhecimentos... Essa fusão seria a base da ciência 

da administração pública moçambicana, produzida de uma maneira institucional e permanente... Isto é, 

numa organização produtora de saber... Uma organização da administração pública... Uma instituição 

como ISAP: Catalisadora de um processo de elaboração teórica, dentro da própria administração, por 

vagas... Não é uma pessoa que faz aqui e ali... Para começar a haver um pensamento homogéneo 

produzido por dentro [...] Íamos ver a todos os níveis quais são as pessoas chave... E a todos os níveis, 

dentro das organizações centrais e nas organizações locais e territorialmente... Para certas formações estes 

mereceriam uma atenção particular [...] Outa preocupação é o nível dos líderes... Dos elementos chave, 

aqueles que fazem andar e dos quais depende a máquina administrativa [...] oferecer uma formação que é, 

ao mesmo tempo, horizontal e vertical... Acompanhar com atenção... Cultivar e desenvolver. 

Isto implicava duas coisas, primeiro que se encontrasse um modelo que respondesse a varias 

preocupações [...] que as pessoas pudessem estar nos seus serviços e tivesse menos desligamento e que 

produzissem resultados... Então foi o sistema modular, com intervalos... Um módulo tem... Na ideia 

inicial, não sei como está agora... Teria três a quatro semanas. O primeiro dia da primeira semana seria de 

entrega dos materiais para serem estudados em grupos... Materiais de leitura, porque não se ia às aulas dar 

matérias... As pessoas já deviam ter lido, as aulas são para interactividade. A segunda semana seria uma 

semana de interactividade, uma semana de dez dias, deixando uma parte do dia para as pessoas voltarem 

ao seu sector de trabalho para despachar... para não parar a administração... Mas sabendo que esta semana 

era principalmente dedicada ao estudo [...] E depois, a terceira semana, é de preparação de um estudo 

[pesquisa], baseado em coisas que estão no sector para as pessoas não perderem muito tempo em 

trabalhos de busca académica é mais no conteúdo... No fim, apresentação do trabalho e discussão... E 
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depois, um período de repouso que permite que as pessoas façam outras actividades... Vão às províncias 

ganhem os respectivos perdiens... Toda esta coisa é preciso ter em conta... Mas que entrem em contacto 

com a realidade local [...] Os módulos foram objecto de várias discussões... Fomos adaptando 

sucessivamente... E criando novos módulos, como o de desenvolvimento local [...] 

Encontrada esta fórmula, a segunda fase era a generalização do modelo através da criação de 

instituições... Mas sobretudo de parcerias com instituições existentes que nos pouparia o trabalho de 

logística que em geral costuma levar dois ou três anos antes de começar... Pouparia a logística, pouparia a 

organização académica... Nós iriamos buscar nessas instituição pessoas com vocação e vontade de 

aprender os nossos módulos... Repare que os nossos módulos estavam já preparados e desenvolvidos, 

com todos os materiais... Com toda a pedagogia, portanto, nós não íamos ensinar uma pessoa toda aquela 

matéria... Íamos ensinar a ser o facilitador daquela matéria... É preciso não esquecer que este curso é 

dirigido para pessoas que já têm experiência... portanto, era para basear nessa experiência... Tu não 

precisas ser um grande especialista de politicas públicas, professor universitário, precisas saber politicas 

Públicas, ter experiencia, ter sido preparado especialmente naquela matéria... Tu não estas a formar um 

docente universitário, estas a formar uma pessoa para te dar um modulo para um curso que é dirigido a 

pessoas que vão ter teoria e pratica. Estamos a falar de certificado, certificado é isso... Não é para ir fazer 

outras coisas, é para trabalhar no sector público[...] 

Então achamos que deveríamos fazer depois parcerias com varias instituições e alguns contactos 

preliminares foram feitos e as instituições disseram: “sim senhora nós podemos fazer isso”. [...] Eles 

davam-nos as instalações [...] os funcionários iriam lá a certas horas... Em certos dias... E nós tínhamos de 

preparar docentes de lá e também tínhamos um corpo de docentes voadores... flyaing lessons... Lembras-

te da ideia dos flyaing lessons? [...] Juntamente com as pessoas locais começariam a identificar pessoas 

que tem essa capacidade [...] Identificam até os bons alunos... Bons discentes que depois participam... E, 

por tanto, a formação ia se espalhando como mancha de azeite... Esta era a ideia do ISAP... Não era do 

edifício. É por isso, como te recordas e bem... Nunca me preocupei com edifício [...] Para mim não é 

obsessão edificial ou monumental das instituições o que conta... O que conta é o que elas fazem [...] 

Outra modalidade que nós pensamos era o ensino à distância [...] porque tudo isso tem de 

funcionar em ondas... E o ensino à distância já pode começar em pequenas acções formativas... por 

exemplo, aos sábados... de actualização. Porque o ensino à distância supõe algum contacto com as 

pessoas. Isto é, não podes fazer ensino à distância da A á Z [...] é preciso ir lá fisicamente, e depois de ter 

falado fisicamente as pessoas já é fácil falar à distância... Como no Skype, tu falas bem no skype com 

pessoas que tu já conheces, com quem já falaste... Com uma pessoa que não conheceste, sempre tens uma 

pequena reserva [...] Há outras modalidades além destas. A modalidade que eu desejava fazer e que quis 

ensaiar na ACIPOL [Academia de Ciências Policiais] e depois também ali deixei só como premissa [...] é 

que o docente depois de formar vai acompanhar o formando no local de trabalho... Porque uma coisa é 

formar em ambiente artificial... É evidente que podes introduzir elementos de simulação... Mas tu vais 

trabalhar com a pessoa... Então é preciso que o corpo docente tenha mais pessoas e haja um grupo que 

está permanentemente a acompanhar como é que as pessoas foram trabalhar [...]  

Tomei como base uma experiência que eu vi... Não de que me falaram ... Quando visitei a Escola 

de Administração Pública do Quebec [...] Essas experiências desencadearam esta proposta:  fazemos uma 

parte da formação ali na sala de aulas mas depois fazemos a outra parte lá [no local de trabalho]... Porque 

já é uma formação mais específica... Porque o ambiente... Tudo isso é diferente. Repare, o ideal seria 

fazer isso depois de ter treinado toda a organização... Assim tu vês toda a organização [...]  

Agora já passo para os inputs da formação... Os inputs são buscados ali e são buscados através 

dos docentes volantes e são buscados através da área que nós chamamos de... Investigação e 

desenvolvimento curricular... Não era assim uma coisa desse género?... É através dessa investigação, 

obrigando os docentes a irem verificar bem o que os alunos fizeram naqueles trabalhos [...] Indo fazer 

visitas de investigação e as tais consultorias... Se possível pagas que acresceriam o rendimento da 

instituição... E dai é que nós tirávamos conteúdos para alterar a formação, para melhorar naturalmente a 

formação [...] O conceito ISAP não é uma instituição... É um sistema de formação qualificado, gradual, 

massivo... Para promover mudanças de conjunto e não para formar indivíduos... Nem para dar diplomas... 
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Os diplomas são o reconhecimento... Mais do que ele deu do que ele recebeu... O que ele deu e recebeu 

justifica o diploma [...] 

A formação também tem que atrair as pessoas... Nós temos de criar uma instituição em que as 

pessoas lutem para lá entrar... Aqui há dois caminhos: estabelecer que certos lugares daqui a um ano 

remoto... Para não criar desestabilização [...] todas as pessoas, para exercerem a função tal, tal e tal, têm 

que ter o certificado tal do ISAP, ou do sistema ISAP... Porque depois outras instituições podem dar 

certificados como nós... O que isso criaria? Criaria demanda [...] Vão criar sistemas de telecomunicação... 

Vão propor docentes... Vão se oferecer como docentes, quer dizer... Crias uma nova dinâmica dentro do 

sector... Esta é uma forma. A outra é [...] a graduação académica. Tens que reconhecer que as pessoas se 

queixam de que: “eu tenho muitas formações e sei fazer coisas mas isso não está a ser reconhecido”... 

Então para isso tem dois caminhos, uma mistura do APEL... Há vários nomes, não sei como é que dizem 

em brasileiro... É Acreditation of Private Experience Learn, esse é um dos acrónimos, há vários... APEL, 

combinando essa creditação como uma complementação da formação... Por exemplo, eu costumo dar o 

exemplo do administrador [nome próprio] que agora está em [nome do distrito onde o administrador 

trabalha], a última vez o encontrei em Macia... Ele entrou como Administrador [... fez] um curso dali da 

escola, ainda do Centro de formação de Estado de Direito... Ele [fez] vários cursos... Uma pessoa 

inteligente com várias experiencias... Eu não teria duvidas de dar-lhe o certificado ou diploma… Até mais 

[...] Desde que a gente avaliasse a experiência que ele tem... os conhecimentos que ele tem, identificar 

falhas naquilo no que faz parte do currículo actual [...] Daí damos um tempo para as pessoas se auto-

prepararem e depois podemos fazer alguns módulos de preparação para essas pessoas [...] Porque um dia 

vão deixar as funções executivas e devem poder passar para funções académicas... Não é só pelo título... 

Eu sei que há más razões como promoções, vencimentos... Mas serve na medida em que podem excitar as 

pessoas... Mas eu acho que este sistema está completamente errado, é um sistema de diplomas e não de 

competências. 

Nós devemos procurar desenvolver competências... O diploma deve servir para ter competências 

e não para provar competências que ainda estão por se demostrar. Pois há pessoas que vão fazer um curso 

não importa em quê... E vão trabalhar noutra área, e dizem: “eu tenho um curso, uma licenciatura e tenho 

que ganhar mais”... A gente pergunta: “e em que é que você melhorou o serviço?”... Não esta demostrado. 

Também não tínhamos a ideia de modelo de competências mas nem sabiamos como fazer... Uma coisa é 

ter a ideia, outra coisa é ter o como [...]  

É como avaliação e desempenho [...] fala-se há muito tempo... Não é fácil, se me dizem a mim: 

“faz um sistema destes”... Não sou capaz... Numa pequena instituição, sim... Agora desenhar um sistema 

para toda a administração pública [...] Eu tive um caso muito cómico que o meu chefe de administração 

veio me dizer: “Camarada Ministro, temos que admitir mais dactilógrafos porque aquelas que temos não 

servem”. Eu disse logo: “parece que houve um concurso pra dactilógrafos”. E ele: Sim, sim houve. 

Perguntei-lhe: “Mas quem é que presidiu o júri?” “Fui eu mesmo”, respondeu-me... Então... “desculpa, tu 

diriges um júri, admites 2 dactilógrafas e agora não servem? E agora queres fazer novas admissões?”... 

Então eu formulei um teorema que é o seguinte: na administração pública, pelo menos, 0 + 0 dá 1... Mas 

continua a dar 0... Acrescentas mais um zero, ainda dá 0, [...] Porque tu vais perder teu tempo a gerir essas 

5 pessoas, elas vão ter conflitos entre elas, portanto, a soma de zeros não acrescenta valores só diminui... 

D/MF/03 

O ISAP nasceu com uma missão própria, que não poderia ser realizada numa outra instituição que 

não fosse uma instituição do governo... Todas são do Estado: a UEM [Universidade Eduardo de 

Moçambique], ISRI [Instituto Superior de Relações Internacionais]... Mais tarde surgiram as privadas: o 

ISPU [Instituto Superior Politécnico e Universitário]... O ISCTEM [Instituto Superior de Ciências e 

Tecnologias de Moçambique]... Que forneceram todos cursos de Administração Pública... E a pergunta 

era: “Por que o ISAP? Por que mais uma instituição do ensino superior, se o Estado está a financiar 

instituições superiores?”... E a resposta é “tudo bem, todas elas fazem formações, mas nenhuma delas tem 

vocação para ser assumida como uma Escola do Governo, à semelhança de outros países que possuem 

instituições do Governo” [...] 



316 
 

Uma das tarefas que tive no âmbito da operacionalização do Sistema Nacional de Recursos 

Humanos foi olhar para as componentes que estavam relativamente avançadas e aquelas que estavam 

relativamente atrasadas nos vários mandatos [...] o mandato anterior tinha concentrado as atenções no 

desenvolvimento de sistema de gestão do pessoal da função Pública e desenvolveu o Sistema de Salários 

e Remuneração. Em 1994, o governo aprovou o SIFAP [Sistema de Formação em Admonistração 

Pública], mas SIFAP não teve de imediato um parceiro que permitisse a sua operacionalização... É neste 

quadro [...] da operacionalização do Sistema Nacional de Recursos Humanos, que abordamos este vazio 

no âmbito de formação... Eu vinha do cargo de Director do Instituto Médio da Administração Pública, 

onde tive a tarefa de reformular os programas curriculares e dar uma nova dinámica para ver se 

aumentávamos o nível de quadros médios na Administração Pública...  Então, a tarefa que recebi foi de 

procurar mecanismo de operacionalizar o SIFAP e conseguirmos apoio de alguns parceiros... Quase 

quatro ou seis anos depois da criação formal do SIFAP [...] 

Havia vários desafios: o primeiro, como resultado do diagnóstico que foi feito sobre o nível de 

qualificação dos funcionários... Naquela altura tinha-se constatado que técnicos superiores deviam ser 

cerca de 3%... Técnicos médios andava à volta de 10%... O resto não tinha qualificação média, era básica 

ou até abaixo do básico [...] Tendo em conta a aquilo que eram os resultados da formação da antiga 

Escola de Estado de Direito em termos de graduações, era preciso encontrar um mecanismo que 

permitisse que muito rapidamente mudássemos a pirâmide e isso passava por oferecer cursos... Digamos 

de graduação em Administração Pública. 

Nesse processo, o Ministério de Administração Estatal tinha que cumprir duas funções: uma que 

era qualificar os funcionários... Por causa da sua responsabilidade institucional de garantir o bom 

funcionamento de toda a Administração Pública... Mas o outro papel que nunca tinha sido aflorado, é que 

havia uma lacuna no Sistema Nacional de Educação... Não havia, como parte do SNE [Sistema Nacional 

de Educação] institutos públicos vocacionados para a formação de técnicos médios de Administração 

Pública... Por isso, o MAE agia também como parceiro do Ministério da Educação para a 

operacionalização desta componente de formação profissional em Administração Pública no âmbito do 

Sistema Nacional de Educação... É por isso que os cursos foram reconhecidos pelo Sistema Nacional de 

Educação... Os programas curriculares foram elaborados em parceria com o Ministério de Educação, 

como entidade responsável no país pela formulação de políticas de formação [...] Não seria vocação do 

Ministério de Administração Estatal na altura fazer cursos de graduação porque essa é responsabilidade 

do Ministério de Educação... Era, em minha opinião, uma responsabilidade temporária... Era preciso 

garantir que esta questão de formação de pessoal que está na máquina fosse abordada para depois 

passarmos para uma etapa seguinte, que é garantir-se o curso de formação permanente... Que são 

actividades que o Estado deve desenvolver continuamente para poder qualificar de forma permanente os 

seus funcionários e agentes de acordo com novas politicas, novas técnicas ou novas abordagens que o 

governo adopta na área de gestão da coisa pública.  

Enquanto pensávamos na questão de técnicos médios havia a necessidade de pensar também nos 

dirigentes. É aqui onde aparece a ideia de uma Escola de Estado, do nível superior para permitir o 

envolvimento dos dirigentes em acções de capacitação. A ideia do ISAP foi de retomar aquilo que foi a 

tradição da Escola de Estado de Direito na formação de dirigentes. A Escola de Estado de Direito formava 

directores provinciais, administradores, chefes dos postos e quadros de reserva... Na altura havia essa 

designação de quadros de reserva para alimentar a máquina [...] Então, com a criação do ISAP a ideia era 

alargar este universo envolvendo dirigentes do Estado, Governadores, Membros do Conselho de 

Ministro... Na dimensão estratégica. Na dimensão operacional também havia o desafio de uniformizar os 

procedimentos por parte de quadros superiores que, tendo formações específicas variadas, eram 

convidados a assumir funções de direcção no aparelho de Estado... E isso, impunha o seu envolvimento 

em cursos de capacitação para uniformização de procedimentos [...] Dando um exemplo, no Ministério de 

Saúde temos um médico e que é nomeado... A especialidade dele é médico... Até pode ser um médico 

especialista... Mas é nomeado Director Nacional de Saúde... Ele tem de gerir, mas ele não aprendeu 

gestão do sector público... O ISAP haveria de assegurar que este médico passasse por um curso de gestão 

para poder gerir as politicas publicas no Ministério da Saúde... No Ministério de Energia há um 
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engenheiro de petroquímica ou outro técnico que é nomeado Director Nacional... Para além da área de 

especialidade ele tem as áreas comuns da gestão do sector público que deve dominar para exercer muito 

bem a sua função de Director Nacional... A ideia era que ele passasse por um curso com outros colegas de 

outras profissões, que vão receber uma formação para poderem uniformizar a sua actuação no âmbito da 

área comum do Aparelho do Estado: gerir os Recursos Humanos, Materiais... Como dirigir e como agir 

perante situações de gestão de pessoas no dia-a-dia, no âmbito da actividade do sector. 

 Então, eu acho que, este é um aspecto central, dai a ideia dos cursos de certificado. Os cursos de 

Certificado são profissionalizantes... A ideia não era a graduação, as pessoas já têm das Universidades, até 

podem ser Mestres ou Doutores, mas têm conhecimento profissional específico... Quando são convidados 

para funções de direcção passam pelo ISAP para terem um curso de Capacitação de curta duração para 

poderem se inserire nesta função de direcção... Quem fala de um Director, fala do Governador, fala do 

Administrador do Distrito, fala do chefe do posto Administrativo, fala dos Membros do Conselho de 

Ministros… Em minha opinião, isso continua a ser um desafio porque o país ainda não está a conseguir 

fazer essa formação... Outra tarefa que estava também reservada ao ISAP era assegurar o curso de 

integração... Ainda não conseguimos fazer isso... Todo o funcionário, uma vez nomeado, antes de iniciar 

as funções passaria por um curso rápido no ISAP, para a sua rápida integração... Isso ainda não 

conseguimos. 

D/MF/04 

O ISAP, o que eu me recordo, é que foi uma iniciativa que surgiu no Ministério da Administração 

Estatal... Na altura, o objectivo era... No âmbito do SIFAP [Sistema de Formação em Administração 

Pública], criar uma espécie de Escola do Governo [...] Discutia-se na altura, se o modelo devia, por 

exemplo, ser equivale... Mais ou menos ao que se fazia na França onde os funcionários, e não só, teriam 

que passar por essa Escola para que fossem servidores públicos... Para que pudessem trabalhar na 

Administração Pública e no Governo [...] Em outros países, o modelo era um pouco diferente [...] a 

formação em Administração Pública era feita em várias universidades e o Governo recrutava, dentre os 

graduados dessas universidades. 

Optou-se por um modelo de desenvolvimento profissional dos servidores públicos que eu 

considero misto... Ou seja, não houve aqui em Moçambique... tanto quanto eu sei... a combinação da 

possibilidade de formar em Administração Pública nas diversas instituições de ensino superior, mas ao 

mesmo tempo criar uma entidade que fosse vocacionada, pelo menos nos primeiros tempos, à formação 

dos funcionários públicos em exercício. Esse era o objectivo inicial do ISAP [...] o que se verificava é que 

muitos servidores do Estado tinham formação superior e média mas em várias especialidades ... Desde 

economistas, engenheiros, pessoas de Direito, professores... Mas nessa altura não havia, em Moçambique, 

a tradição de formação superior em Administração Pública [...] Então, o objectivo era pegar nesses 

quadros e fazer uma formação de maneira que bebessem... Digamos assim... Os princípios fundamentais 

da Administração e da Gestão Pública, procurando que as pessoas pudessem entender uma determinada 

linguagem que é própria do Sector e ao mesmo tempo estivessem munidos de instrumentos que lhes 

permitissem uma melhor Gestão da Coisa Pública [...] Eu evitei utilizar aqui o pensamento comum, 

embora essa expressão fosse muito utilizada na altura [...] Na altura também se levantou a questão da 

diferença entre Administração e Gestão Pública, que é uma discussão que julgo que existe até aos nossos 

dias. A nossa preocupação ao construir o edifício curricular e os conteúdos programáticos dos cursos, foi 

que os participantes dessas formações pudessem tere disciplinas promovessem uma maior capacidade de 

gestão... Mas sem nos esquecermos também da necessidade da compreensão, por exemplo, do 

comportamento das pessoas que a quem a Administração Pública serve... E sem nos esquecermos também 

das questões legais e administrativas, que também são importantes [...] 

Na altura, as duas formações principais que foram equacionadas foi o Certificado Profissional 

Superior em Administração Pública do tipo um e dois... E a discussão que houve em relação a quem devia 

frequentar um e o outro certificado teve duas determinantes fundamentais: O CPSAP1 destina-se aos 

quadros superiores do Estado... Não se estava a discutir as Habilitações Literárias... E o CPSAP2 era 

destinado aos quadros intermédios do Estado. Eu lembro-me que essa foi a primeira discussão... Nem sei 

se isso está plasmado nos documentos, mas lembro-me ter sido essa a tónica inicial. Mas depois 
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confrontávamo-nos também com a questão das Habilitações Literárias, ou seja, pelo primeiro pressuposto 

significava que podia acontecer que alguém sem formação académica superior, mas que se fosse quadro 

superior do Estado, pudesse frequentar o CPSAP1... Mas o que aconteceu em termos práticos é que 

normalmente os quadros superiores do Estado tinham pelo menos a Licenciatura [...] e os quadros 

intermédios, nem todos tinham a Licenciatura... Provavelmente hoje a situação seja completamente 

diferente [...] 

Uma das coisas também que se pensou à partida, sobretudo em relação ao CPSAP1, era 

possibilitar que as pessoas pudessem ter uma formação ao nível de Mestrado, uma vez terminado o 

CPSAP1... Que o certificado somasse créditos académicos... Já nessa altura se falava de créditos, embora 

não houvesse um sistema de créditos como hoje... E mesmo assim a maior parte das universidades ainda 

não está a aplicar... Nessa altura, no projecto ISAP, já se falava em somar créditos e que esses créditos 

depois poderiam contribuir para a formação em mestrado [...] Já não era o mesmo em relação à 

graduação... O que se pensava é que a graduação poderia muito bem ser feita pelas universidades... Já 

existiam curso de Administração Pública em algumas universidades... Foram feitos contactos iniciais 

junto de universidades, quer públicas, quer privadas, para que as formações a nível da graduação fossem 

feitas nas universidades [...] isso porque pensava-se que o ISAP não teria estrutura e a capacidade 

suficiente para formar um número elevado de funcionários ao nível da graduação. O ISAP deveria, 

sobretudo, concentrar-se na formação especializada em Administração Pública [...] por isso os mestrados 

entram aí como uma formação mais especializada que se seguia ao CPSAP1... A possibilidade de um 

Doutoramento futuro para essas pessoas também foi colocada como hipótese, embora na altura não 

tivesse sido trabalhada... Apenas aparecia nas perspectivas [...] 

Na estratégia de formação do ISAP também estavam previstos cursos executivos, que eram 

cursos especializados de curta duração, e dirigidos a um público-alvo concreto... Como, por exemplo, 

Membros do Governo [...] pessoas que estivessem a dirigir uma determinada área... Cursos que fossem ao 

encontro de uma necessidade técnica, tecnológica, política, estratégica, etc... Que surgissem num 

determinado momento, em função de necessidades de promover harmonização de ideias... Eu julgo que os 

cursos executivos continuam sendo parte da missão do ISAP... Na altura, deu-se uma ênfase muito 

particular a essa questão dos Cursos Executivos e inclusivamente a possibilidade de também somarem 

créditos [...] 

Para desenvolver os programas foi preciso fazer um estudo... O estudo baseou-se, por um lado, 

nas reflexões que precederam o desenho da Estratégia Global da Reforma do Sector Público e nos 

Documentos existentes sobre o SIFAP... Mas também fez-se a auscultação nos diversos sectores ligados à 

Administração Pública... Foi feito um estudo... E na altura, nós tivemos também algumas experiências 

internacionais... [...] lembro-me do INA, o Instituto Nacional de Administração de Portugal, com quem 

tínhamos uma colaboração estreita... Inclusive tivemos um assessor que nos ajudou a planificar o 

CPSAP1 e a Pós Graduação em Administração Pública [...] Tivemos contactos também com outros países 

como Brasil... França... E mais tarde Gana, no âmbito de um programa financiado pelos holandeses [...] 

[...] É o que eu posso dizer em relação às premissas que orientaram o nascimento do ISAP... Eu 

sei que mais tarde algumas coisas mudaram... Eu já não tenho muita informação acerca disso […] peço 

desculpas se algumas coisas não me vieram à mente... tive que fazer um exercício de memória. 

 

Opinião avaliativa dos fundadores sobre o ISAP  

D/MF/02 

O que me preocupa hoje... É que o que o ISAP faz hoje já não está alinhado com aquilo que a 

Governação está a fazer... Essa instituição tinha sido feita para ser uma instituição profissionalizante... 

Portanto, era para servir o Governo... Não era como pouco a pouco está a acontecer... O ISAP não era 

para formar quem quer ser formado... Tinha que haver um compromisso entre o ISAP e o sector público... 

Havia um grupo, aquilo a que nós chamávamos na altura Conselho Orientador... Integrava alguns 

ministros [...] Esse órgão iria definir em cada momento qual é o grupo alvo... Porque tínhamos 

objectivos... era para que nós quando chegássemos em 2011... Que é agora... Pelo menos tinhamos todos 
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os dirigentes formados. Com toda a autoridade, diriamos: “estamos no bom caminho, não mudamos sim, 

ainda não mudamos, mas já temos alguma coisa apalpável, estamos no bom caminho”. 

D/MF/03 

Os cursos de graduação acabam sendo a prioridade porque, de alguma maneira, há uma pressão 

por parte dos funcionários. O ISAP, sendo uma instituição do Estado, e havendo dificuldades por parte 

dos técnicos médios que estão no Aparelho do Estado para ingressarem nas universidades normais por 

terem de fazer concursos de admissão... Então, encontram uma janela no ISAP, porque o acesso é 

directo... Entram para pressionar a instituição e conseguir elevar a sua qualificação académica usando o 

ISAP... Naturalmente que vão alegando que o ISAP é bom... “como sou funcionário, quero me formar em 

Administração Pública e o ISAP é o melhor lugar” [...] Mas isso tem a ver com a dificuldade de fazer o 

curso de Administração Pública noutras instituições onde têm que fazer concurso de ingresso como 

cidadão e não como funcionário.  

Então, aqui há o problema da capacidade próprio ISAP de dirigir os dois processos: assegurar esta 

vontade dos funcionários, mas também não fugir da sua vocação que é a formação regular dos dirigentes, 

garantindo os cursos de adequação aos cargos e esses cursos de certificados... Que a ideia era para depois 

terem uma ligação com o sistema de carreiras e remuneração, em termos de progressão... Essa ideia 

também não se conseguiu realizar... Não conseguimos desenvolver [...] 

Há lá muito trabalho pela frente, há muito trabalho pela frente... É verdade que é preciso evitar a 

transformação do ISAP numa instituição de ensino superior normal só para se equiparar a outras 

instituições que oferecem cursos de graduações... Porque o ISAP é uma Escola de Governo... Como tal, a 

tarefa do ISAP é transmitir aos dirigentes aquilo que são as abordagens do Governo e como devem ser 

implementadas na prática... O que o governo o dia quer... E vai passando isso aos dirigentes a vários 

níveis... Trazendo, naturalmente, aquilo que é a tendência moderna, no âmbito das ciências de 

administração... Mas sabendo que administrar não é apenas ciência, é arte... Mas tem a componente 

teórica que pega em algum nível de ciência [...] 

Quem deve fazer o curso de graduação no ISAP é o funcionário que nos IFAPAs faz o curso com 

excelente nota, como um prémio... E aqueles que, estando nos sectores com nível médio, o seu 

desempenho é de tal ordem elevado que o estado oferece esse privilégio de se formar no ISAP... Porque o 

ISAP é para os melhores... Quem merece entrar no ISAP, por ser uma escola do governo, deve ser um 

funcionário exemplar... Porque quem quer se formar em condições normais, vai para uma universidade 

[...] O ISAP não é para acolher pessoas que têm processos disciplinares... Pessoas que não são exemplos 

na administração pública... Porque é escola de dirigentes... Formar dirigentes significa seleccionar, à 

partida, pessoas que têm um perfil adequado. 

 Até para a docência [no ISAP]... A reflexão daquela altura indicava que não deviam ser 

iniciantes como professores... Seriam pessoas como os professores [nomes próprios]... Pessoas que já 

foram dirigentes e têm a experiencia [...] pessoas que estiveram por aí como dirigentes, que seriam 

convidados para dar aulas porque a ideia é transmitir aos participantes do curso formas de ser e de estar... 

Como é que o Estado quer que os seus dirigentes se portem... Como é que o Estado quer que os seus 

quadros de direcção, quer de nível estratégico, quer do nível [...] devem agir [...] O professor do ISAP tem 

que ser um exemplo... E lá, como a ideia é interacção, o professor vai transmitir essa experiência: “Eu 

estive no governo”... Até faz uma espécie de autocrítica: “Naquela altura, nós fizemos isso... foi um erro... 

Hoje é preciso evitar isso... A sociedade espera isto ou aquilo”… Só quem vivenciou é que pode fazer a 

ponte entre o passado e o presente... Com isso, os próprios formadores ou professores transmitirem 

confiança... São pessoas que são líderes... Os estudantes quando olham para as pessoas... Reconhecem 

que, de facto, estão perante autoridades políticas, administrativas e de alguma maneira também 

científicas... Continua esse desafio... Com devido respeito pelas pessoas que estão envolvidas na 

docência, mas… Se calhar devíamos tomar algumas cautelas. 
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Apêndice B.2 

Respostas ao Questionário – Formadores do Núcleo Duro (Q/ND)  
 

Expectativa em relação ao ISAP e ao curso CPSAP 

 

Pergunta: O que motivou a sua integração no ISAP? 

Q/ND/01 

Vontade própria de aprender e fortificar o meu capital na área de ciências sociais que abraço 

desde os anos 1990. Tratou-se de uma Aventura científica ao aceitar novos desafios contribuindo com o 

meu saber na procura de novas experiencias numa área que se encontrava distante de mim. 

Q/ND/02 

Contribuir a resolução de problemas existentes na função pública. Melhorar o funcionamento da 

função pública. 

Q/ND/03 

Razões profissionais e gosto de ensinar e aprender com os formandos adultos e dirigentes na 

formação pública 

 

Pergunta: O que distingue o ISAP das outras instituições de formação que oferecem cursos superiores 

de administração pública em Moçambique? 

Q/ND/01 

Em primeiro lugar, o modo de leccionação em si que, se tornou piloto em Moçambique, creio. O 

processo de ensino-aprendizagem baseado na estratégia de interactividade, centralizando toda a actividade 

intelectual no formando permite a cristalização das aprendiagens e sedimenta o conhecimento. Em 

segundo, lugar trata-se de cursos para funcionários Públicos com objectivos próprios e em terceiro lugar, 

se afiguram como cursos profissionalizantes. 

Q/ND/02 

As metodologias, pretende-se com estes cursos a aplicação prática e imediata das teorias no 

sentido de resolução de problemas concretos de funcionamento da administração pública. Os cursos são 

profissionalizantes 

Q/ND/03 

O ensino modular; Formação exclusiva dos funcionários e dirigentes do Estado; Instituição 

especializada, que resulta do desenvolvimento do projecto de formação dos funcionários do Estado de 

1977 ( Centro 1º de Maio) e 1980 (Escola de Estado de Direito). 

 

Pergunta: Qual é a principal finalidade da formação oferecida pelo ISAP nos cursos de CPSAP1 e 

CPSAP2? 

Q/ND/01 

Promover a compreensão das patologias sociais impostas pelas dinámicas politicas e económicas 

globais que afectaram de certa maneira o Estado e suas instituições. Os cursos têm como finalidade 

impulsionar mudanças no sector Público a partir do melhoramento de prestação de serviços por parte dos 

funcionários formados pelo e no ISAP o que poderá assegurar a modernização da Administração Pública. 

Q/ND/02 

Profissionalização dos funcionários públicos. 
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Q/ND/03 

Capacitação tecnico-profissional dos funcionários públicos. Dá-se a possibilidade para uma 

graduação aos melhores formandos que terminem o curso com mérito (14 Valores - mínimo) para fazer 

licenciatura (CPSAP2) e Mestrado (CPSAP1). 

 

Pergunta: Na altura da criação do ISAP, de que forma se esperava que o sucesso da formação se 

reflictisse no funcionamento do sector público? 

Q/ND/01 

Mudanças nas instituições do Estado, eficácia na Gestão da coisa Pública; boa prestação ou seja 

melhor prestação de serviços ao cidadão; mudança de mentalidade e de atitude dos funcionários e 

dinâmicas institucionais e colectivas na modernização da Administração Pública. 

Q/ND/02 

Que os funcionários adquirissem conhecimentos para a resolução de problemas do dia-a-dia. 

Melhoria do atendimento ao público. 

Q/ND/03 

Melhor desempenho dos funcionários; Maior eficiência e eficácia na prestação de serviços 

públicos. 

 

Articulação entre o ISAP e o sector público 

 

Pergunta: No período 2006 e 2009, como era feita a articulação entre o ISAP e o sector público? 

Q/ND/01 

Visitas a locais de trabalho dos formandos pelos formadores e também pela equipa de UMAI. 

Geralmente no acto da visita de trabalho promoviam-se encontros com o resto dos funcionários e 

Superiores hierárquicos destes formandos nos quais procurava-se avaliar o nível de prestação de serviços 

por parte destes, procurando aferir a sua intervenção e dinamismo antes, no processo e depois da 

formação. Em muitos casos os temas para os trabalhos finais dos módulos eram sugeridos nestes 

encontros. 

Q/ND/02 

Os alunos que entravam tinham que ser recomendados pelos serviços. Na semana de aplicação 

prática os formadores deveriam se deslocar aos locais de trabalho para fazer acompanhamento dos 

formandos. 

Q/ND/03 

Através de visitas exploratórias e de consultas sobre as necessidades de formação existentes. 

Visitas de acompanhamento dos formandos e monitoria. Participação e auscultação dos problemas da 

função pública nas reuniões, seminários e conselhos coordenadores. 

 

Pergunta: Como formador do ISAP, entre os anos 2006 e 2009, que oportunidades teve para conhecer 

melhor o sector público? 

Q/ND/01 

Visitando as instituições, dialogando com os funcionários em formação e outros que ainda não 

estivessem no processo, leituras de relatórios; textos e muito particularmente dos trabalhos produzidos, 

quer dos módulos por mim leccionados, quer de outros módulos como membro da UMAI e por último, a 

partir da participação em workshop localmente e fora. 

Q/ND/02 

Participação em seminários, palestras e visitas de estudo aos locais. 

Q/ND/03 

Contactos vários com os formandos provenientes de todos os sectores da função pública e de todo 

o país; Visitas de trabalho e formações nos Ministérios, Governos provinciais, trabalho nos distritos e 

postos administrativos. 
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Pergunta: Que benefícios considera resultarem da articulação entre o ISAP e o sector público, para si, 

para os formadores no geral, para os formandos, para o ISAP e para as instituições de 

origem dos formandos? 

Q/ND/01 

Mudanças de estratégias no processo de formação, melhoramento do modelo de ensino-

aprendizagem e conhecimento profundo das instituições. Do lado das instituições, a procura dos serviços 

do ISAP aumentou o que de certa maneira tem provocado constrangimento na aceitação porque a oferta 

não satisfaz os interesses das instituições. 

Q/ND/02 

Melhorou o atendimento dos cidadãos e os processos e procedimentos administrativos; para os 

formandos, aquisição de novos conhecimentos e sua relação com as formas de agir na gestão pública; 

para o ISAP, tornar-se uma escola de excelência. 

Q/ND/03 

Troca de experiência recíproca entre ISAP e instituições públicas, bem como entre formadores, os 

colegas dos formandos e vice-versa. Partilha de experiências de todos os intervenientes. 

 

Pergunta: O que acha que poderia ser melhorado na articulação entre o ISAP e o sector público? 

Q/ND/01 

Intensificação de visitas de trabalho às instituições procurando fazer o acompanhamento dos 

formandos. Todos os formadores deviam fazê-lo, isto por um lado. Por outro, seria interessante se os 

melhores trabalhos produzidos nos Módulos fossem trabalhados e editados para depois chegarem às 

instituições, melhorando assim a prestação da Revista Científica do ISAP que seria o instrumento valioso 

na articulação entre ambos. 

Q/ND/02 

Mais visita aos sectores onde os formando estão inseridos; maior colaboração das chefias no 

sentido de perceberem onde e como os funcionários estão a ser formados.  

Q/ND/03  

Podia-se ver a possibilidade de, por exemplo, o ISAP passar a ter acesso e participar nos 

conselhos coordenadores dos Ministérios para ouvir e aprender sobre os aspectos positivos e negativos 

decorrentes do funcionamento do sector público. O mesmo seria válido em relação à participação no 

conselho de Ministros, em alguns debates de Parlamento e em algumas sessões dos Governos Provinciais 

e Distritais. O ISAP deveria ter revista de Alunos. 

 

Opinião avaliativa da experiência dos formadores do Núcleo Duro do ISAP 
Pergunta: Nos módulos que leccionou entre os anos 2006 e 2009, que matéria considera de maior 

relevância para o trabalho dos funcionários do Estado? Porquê? 

Q/ND/01 

Abordagem sobre a evolução da administração pública em Moçambique, por reflectir sobre as 

instituições administrativas no passado pré-colonial e colonial e sua influência no Estado moderno pós-

colonial. Porque embora as dinâmicas globais imponham mudanças, há resistência, ligada à herança 

daqueles Estados no funcionamento das instituições. Trata-se da excessiva centralização, do neo-

patrimonialosmo e clientilismo. 

Q/ND/02 

Desenvolvimento organizacional, gestão dos processos da mudança uma vez que está a decorrer a 

reforma do sector público. 

Q/ND/03 

Gestão de Informação e Comunicação: Saberem organizar e usar devidamente todos os meios e 

sistemas de comunicação instituicional; Dominarem os métodos modernos e científicos de organização e 

gestão de informação; Conhecem o universo actual das pontencialidades das TIC, como instrumento de 

modernização. 
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Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa no processo 

de desenvolvimento curricular? 

Q/ND/01 

Parece-me que o curriculo em implementação carece de alguma mexida, olhando para aquilo que 

são as dinámicas próprias dos processos de formação. No período em causa o currículo produzido 

marcou-me pela positiva mercê do empenho das equipas envolvidas na sua elaboração. A sua aprovação 

por consultores internacionais prova a sua qualidade que não foge dos padrões dos currículos das 

instituições da mesma vocação. Todos os programas do ISAP são de grande qualidade. 

Q/ND/02 

A forma como os grupos se articulam para criar o currículo é positiva. 

Q/ND/03 

Os curriculos concebidos em muitos casos foram criteriosos e realistas em função dos objectivos 

de formação a que se destinavam, mas alguns se mantiveram estáticos e não acompanharam a dinámica 

do sector público. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa em relação 

aos materiais de formação? 

Q/ND/01 

Gozando de experiência acumulada enquanto coordenador da equipa da UMAI, nesse período 

tive a oportunidade de verificar as pastas conferindo os textos, os planos de estudo, tendo concluído que 

se tratava de materiais de alta qualidade e adequados para cada módulo. 

Q/ND/02 

Negativa: baixa qualidade por falta de actualização. 

Q/ND/03 

Negativa: Nem sempre estiveram disponíveis. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa em relação às 

matérias abordadas? 

Q/ND/01 

Assistência às aulas, que era uma prática nesse período ajudou-me na avaliação dos conteúdos 

abordados em cada módulo. Nunca houve desfasamento no seu tratamento. O grande mérito deve-se à 

estratégia metodológica operacionalizada. 

 

Q/ND/03 

Houve temas bastante participados por todos os formandos, mas também houve formandos com 

fraca capacidade de análise devodo à má formação escolar e profissional anterior. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa em relação 

aos métodos e estratégias de formação? 

Q/ND/01 

Excelente. Tratou-se do período de glória e de pico no processo de formação no ISAP. Os 

resultados são visíveis. 

Q/ND/02 

Positiva: ligação teoria a pratica. 

Q/ND/03 

Achei positivos os métodos baseados em andragogia. Mas em muitos módulos notou-se a 

disparidade entre métodos de ensino e avaliação. 
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Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa na avaliação 

dos estudantes? 

Q/ND/01 

Em obediência ao plasmado nos planos de estudo. Não me recordo de ter havido alguma 

reclamação nesse período. Havia muita rigorosidade embora houvesse problemas na publicação de pautas. 

Q/ND/02 

Positiva: elaboração de trabalho final do módulo. 

Q/ND/03 

O ISAP ainda não encontrou um método de avaliação realista. Também, os métodos de avaliação 

não são uniformes, cada docente tem o seu método, isso resulta em formandos com notas altíssimas num 

módulo e péssimas noutros. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa na gestão dos 

processos pedagógicos? 

Q/ND/01 

Formidáveis, os encontros mensais dos formadores e workshops periódicos mostraram a 

eficiência na gestão pedagógica e académica nesse período. 

Q/ND/03 

É aceitável, mas poderia ser melhorado e informatizado. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa no processo 

de interacção com os colegas (formadores)? 

Q/ND/01 

A Direcção do ISAP nesse período proporcionava um ambiente e um clima saudável para o 

trabalho. A Direcção académica sempre esteve junta dos formadores e estes da direcção. A interactividade 

entre os formadores era doutrinária, fazendo com que as equipas de trabalho fossem coesas. 

Q/ND/02 

Positiva, muitos encontros para debater a vida da instituição. 

Q/ND/03 

É geralmente positivo, mas poderia ser melhorado na base de trabalhos de equipes, convívios, 

viagens de trabalho conjunto de forma rotativa e evitar grupismo. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa na 

participação dos estudantes? 

Q/ND/01 

O modelo em si impunha dinamismo destes, no processo fazendo com que a participação fosse 

positiva. Por outro lado, a qualidade dos estudantes era outra e a equipa tinha passado por uma série de 

formações para aguentar com as exigências deste modelo. 

Q/ND/02 

Positiva: estavam muito entusiasmados. 

Q/ND/03 

A situação dos estudantes é variável, dependendo de cada curso, onde pode se encontrar 

estudantes com boas potencialidades e outros que não correspondem a expectativas. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou pela positiva e pela negativa no processo 

de acompanhamento dos estudantes no seu local de trabalho? 

Q/ND/01 

Fraco acompanhamento. Com a excepção da equipa do UMAI e de formadores de alguns 

módulos a maioria pautou pelo incumprimento. 

Q/ND/02 

Negativa: Faz-se pouco. 
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Q/ND/03 

Ultimamente tem sido fraco. Há poucas visitas, devido a vários factores: tempo, financeiro. 

 

 

 

Apêndice B.3 

Entrevista – Formadores do Núcleo Duro (E/ND) 

 
Avaliação geral dos resultados do curso CPSAP entre 2006 e 2009 

Pergunta: De um modo geral, que avaliação faz dos resultados do curso CPSAP que o ISAP ofereceu 

entre os anos 2006 e 2009? Se houver diferença entre o CPSAP 1 e o CPSAP 2 pode 

mencionar. 

E/ND/01 

Bom, não me parece haver diferença entre os resultados do CPSAP 1 e do CPSAP 2 porque os 

estudantes que foram na altura admitidos para o ISAP deram muita contribuição, se calhar pelo nível que 

traziam, nível de preparação e experiência de trabalho [...] e com responsabilidade acrescida nos sectores 

donde vinham. Portanto, o posicionamento académico em si, me pareceu mais sério e mais consolidado. 

Dai que, a avaliação que eu dou, de facto, a partir da altura em que nós arrancamos com o curso até 2009 

é positiva.  

Portanto, estamos a dizer que a entrega era total, o mergulho nos conteúdos era completo, a 

participação era boa para não dizer excelente. Mesmo olhando para os trabalhos produzidos no final do 

módulo, revelam essa entrega... Revelam a força de muitos deles. É o que se pode dizer da avaliação... 

Portanto, avaliação qualitativa e não quanitativa porque as notas variam não é... Do ponto de vista de 

qualidade, o trabalho produzido é bom. 

E/ND/02 

Bom, tenho tido alguma informação sobre os estudantes tanto do CPSAP do tipo 1 como do 

CPSAP do tipo 2 que foram meus estudantes... Então... Durante o período em que estiveram a participar 

desses cursos... Nós acabamos construindo uma relação... Então muitas vezes quando vou ao Sector 

Público, tenho encontrado estes estudantes e tenho conversado com eles para saber qual o impacto que 

estes cursos tiveram no seu local de trabalho... Para si próprios...  

Se calhar em relação ao local de trabalho... Ainda se torna um bocado difícil fazer uma avaliação 

porque a Função Pública... Ou... Aparelho do Estado... tem muitos funcionários e o trabalho que o ISAP 

fez até ao momento é uma gota no Oceano... Podemos dizer isso... Então significa que alterações... Nós 

vamos encontrar... Mas neste momento... Não sei se o impacto... Nós poderíamos dizer que o impacto já é 

visível... 

Mas daquilo que eu converso com os estudantes... Pelo menos em relação a eles próprios e em 

relação a seu trabalho... Isto tem um grande impacto... Muitas vezes encontro estudantes que hoje... Eles 

já falam... Porque eu fui professora de Desenvolvimento Organizacional... Nesta cadeira de 

Desenvolvimento Organizacional várias matérias são abordadas como por exemplo: mudança 

organizacional, cultura e clima organizacional, falamos das teorias ou dos paradigmas organizacionais... 

Falamos também das teorias da Administracao... Então, todas estas matérias são matérias que os 

estudantes no seu dia-a-dia eles necessitam para poderem levar avante as suas actividades.  Por exemplo... 

Mesmo a própria Reforma do Sector Público... Quando falamos dos assuntos da mudança de 

comportamento... Tinha que se trabalhar a mudança de comportamento em paralelo com a alteração dos 

valores comportamentais... Alteração das crenças... Dos hábitos... Que isto tudo está relacionado com o 

processo de cultura organizacional... Então, tendo já estes estudantes passado por este módulo de 

Desenvolvimento Organizacional, significa que eles têm bagagem suficiente para poderem sustentar esta 

Reforma do Sector Público... Mudança do comportamento do funcionário público... Então muitas vezes 

os estudantes dizem para mim... Olha doutora, aquele assunto de que nós falamos na aula... Por exemplo, 
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a avaliação do Clima Organizacional... Isto já é possível dentro do local de trabalho dar algum input em 

relação a estes aspectos da Reforma do Sector Público.  

Se as metodologias que foram pensadas no início daquilo que eram os certificados continuarem a 

ser usadas... Porque era uma metodologia de aliar a teoria à prática... Então, na altura quando se discutia 

estes cursos de certificado, era importante que ao nível de sala de aula se pudessem buscar exemplos 

concretos daquilo que está a acontecer no aparelho de estado num determinado momento que é para 

depois poder-se aliar a teoria e a prática. Era por exemplo quando nós falávamos dos estudos de casos em 

que os professores deveriam criar casos ligados a aquilo que está a acontecer no momento na 

administracao pública que é para depois serem analisados a nível de sala de aula... Por exemplo no grupo 

onde eu trabalhei e os docentes com quem trabalhei, que em algum momento também estive a coordenar 

este CPSAP do tipo 1 e o CPSAP do tipo 2, nós discutíamos assuntos da actualidade por exemplo íamos 

ao jornal notícias que é o jornal que trazia muitos assuntos ligados ao Aparelho de Estado e nós 

recortávamos o jornal que era para fazer a análise e o acompanhamento de um determinado casos que 

tenha acontecido no Aparelho de estado. Outro meio que nós usávamos era a televisão porque muitas 

vezes eram divulgados processos que aconteciam no Aparelho de Estado então a partir daí nós fazíamos a 

análise deste problema que estava a acontecer. 

E/ND/03 

Eu acho que a maneira como os cursos do ISAP, quer seja do CPSAP1 ou do CPSAP2, foram 

feitos de uma forma inteligente e... Para aquela fase em que se desenharam os tais cursos e programas, as 

condições que nós tínhamos eram aquelas... Podíam ter sido outras... Mas prontos, encontrou-se aquelas 

que se achou que eram as mais adequadas para o momento [...] Quero salvaguardar que não significa que 

não poderia ter havido outras alternativas [...] Volvido este tempo, hoje se tivéssemos que voltar a 

desenhar um outro curso, se voltássemos a avaliar a situação real da Administração Pública quero 

acreditar que a situação seria outra [...]  

Quero dizer que o processo realizado nessa fase [...] tem que ser encarado como um processo 

dinâmico e contínuo... Deve ser cíclico no sentindo de que as coisas começaram, vão evoluindo, vão 

exigindo por si próprias outras novas soluções [...] Daí que a tarefa do ISAP, para mim, não pode ser vista 

como acabada... Pode ter feito os cursos que fez, pode ter formado as pessoas que formou, essas mesmas 

pessoas em função da evolução das necessidades dos trabalhos que eles realizam tinha que se prever 

também em momentos posteriores [...] voltar a forma-los [...] 

Alguns conceitos estão neste momento em forma ou já estão em alguma fase mais evoluída, mais 

madura, quero acreditar que eles próprios, os formandos como tiveram uma base técnica cientifica estão 

se actualizando, lendo, acompanhando a sociedade, o próprio acesso a Administração Pública, mas não 

seria de mais que a própria instituição de vez em quando encontrasse formas de juntar os seus quadros e 

fazer uma reflexão de o que é que foi bom o que é que neste momento seria melhor e etc, etc. 

Falei do primeiro ponto mas juntando um pouco os outros. Tendo em conta essa realidade, quero 

pensar que os programas, os conteúdos, os currículas do ISAP na mesma sequência não poderemos nos 

dar ao luxo de pensar que temos currículo CPSAP1 ou CPSAP2 perfeito... Foi perfeito... Pode até 

continuar a ser perfeito... Mas estando numa área científica para podermos afirmar se continuam perfeitos 

ou não é necessário que façamos um pouco de investigação, que façamos o mesmo questionamento 

inicial, quais eram os objectivos e hoje quais são os objectivos... Sendo estes objectivos... Esses 

conteúdos correspondem ainda ou já não correspondem [...] quais são os que melhor poderão 

corresponder, etc. 

 

Influência dos resultados da formação no trabalho dos funcionários 

Pergunta: Acha que estes resultados influenciam o trabalho dos funcionários formados no seu local de 

trabalho? 

E/ND/01  

Acredito que sim, porque eu fiz parte da Unidade de Monitoria e Investigação e Avaliação... Ou é 

Unidade e Monitoria Avaliação e Investigação – UMAI... Acompanhei na qualidade de membro e 

coordenador dessa equipe em substituição do outro colega que não podia... O [nome próprio]. 
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Acompanhei muitos estudantes e participei em muitas reuniões, no local de trabalho de muitos estudantes 

e que... Inclusivamente, os temas para o trabalho final dos módulos era sugerido pelos colegas e pelos 

responsáveis hierárquicos. E... Penso que influenciou, porque mesmo do ponto de vista de mudanças de 

categoria, há muitos estudantes que ascenderam as categorias mais altas e a responsabilidades de direcção 

e de liderança apartir dos cursos do ISAP... E não só... Houve mudança de comportamento, maneira de 

pensar, não é... A maneira de encarar as coisas... E alguns até trouxeram soluções para problemas 

concretoa nas suas instituições... Aumentou o dinamismo para o trabalho. Influenciou bastante, pelo 

menos nesse período de 2006 a 2009. 

E/ND/02 

Por exemplo... Um dos aspectos que é muito discutido ao nível desta cadeira de Desenvolvimento 

Organizacional é a Reforma do Sector Público que é um dos grandes pilares da Reforma do Sector 

Público... É mudança do comportamento do funcionário... Então eu digo que isto tem estado a criar algum 

impacto quando... Quando eu digo... Algum impacto em relação a estes estudantes... Que foram aqui 

formados pelo ISAP... Porque a partir do momento que eles passam... Digo isso da cadeira de 

Desenvolvimento Organizacional... Eles começam a ter uma visão diferente daquilo que é a organização. 

E/ND/03 

Acho que em grande medida todos os nossos formandos [...] Manifestam mudanças em diversos 

momentos... Há melhorias até de coisas simples como... O uso dos meios informáticos por exemplo... As 

tecnologias de informação e comunicação que para alguns isso era tido como uma coisa de moda que não 

tinha assim muito impacto para o trabalho [...] Agora sabem que um relatório escrito à mão é tão 

importante, mas que é muito mais importante o mesmo relatório, a mesma síntese, a mesma nota, quando 

eles digitam no computador porque lhes permite ter uma forma de poder melhora-lo, reproduzir com mais 

facilidades [...] Mesmo na comunicação, nós por vezes falamos com eles pelo telefone... Era notório que 

aquilo que nós tentamos lhes fazer entender que quando alguém pega no telefone e diz “bom dia” e quer 

que alguém do outro lado lhe responda alguma coisa. Há regras mínimas [...] Identifico-me, eu que falo 

com a pessoa e quem está do outro lado também tem a mesma obrigação [...] O que normalmente, 

segundo eles não era prático. 

Uma coisa que era muito mais notória para quase todos os funcionários era quando nós falávamos 

de formas de recolha da informação que nós temos na administração pública. Quando eles se reúnem nos 

consultivos ou colectivos de direcção semanalmente ou mensalmente quando vão para os conselhos 

coordenadores, quando eles vão para os seminários que fazem em todas as instituições da administracao 

pública, questionados sobre [...] como é que eles devem se organizar para aproveitarem toda a informação 

que possa vir de diversas fontes para poderem valorizar isso como instrumento de trabalho posterior [...] 

Sentimos que não havia assim um critério para sistematizar informações desses encontros [...] 

 

Exemplos de mudanças promovidas pelos estudantes no local de trabalho 

Pergunta: Para não falarmos assim, ao alto, podemos pegar algum exemplo concreto... falou de 

soluções apresentadas por estudantes no local de trabalho, mudanças promovidas por 

estudantes no local de trabalho, tem em memória algum exemplo? 

E/ND/01 

Tenho... Eu recordo-me... Não me recordo do nome... De uma estudante que vinha da... [nome da 

instituição] e que inclusivamente entrou em confrontação com as lideranças da instituição, por causa da 

maneira dela de ser... Digamos... Da afronta daquilo que diz respeito ao funcionamento da instituição em 

si... Essa senhora acabou saindo da instituição e agora está na [nome da instituição]... Penso que a 

aceitação dela na [nome da instituição] deveu-se, digamos a... A este dinamismo do ponto de vista de 

olhar e trazer soluções de alguns problemas de ordem institucional.  

Um outro caso que eu me recordo é do actual [novo cargo de um egresso do ISAP), que na altura 

trabalhava, se não me falha a memoria... no [instituição] e... até escreveu a dissertação dele sobre 

[instituição onde trabalhava]. A intervenção dele e a interacção entre os colegas em volta do 

funcionamento da instituição, sobretudo das instituições públicas no geral, valeu-lhe a promoção ao nível 

de [novo cargo]. O outro caso é do [cargo actual de outro egresso] que substitui [nome]... Me parece que 
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sim... Tirando o que aconteceu mais tarde... Parece que foi reconhecimento do exercício mental... teve o 

convite para [instituição]. 

[Entrevistadora: Pergunda de esclarecimento:] Disse que a funcionária, sendo formanda do ISAP 

não encontrou devido enquadramento no [instituição]. Que comentário quer fazer em relação a esta 

situação em que parecia que ela despertava para os problemas... E o despertar resultou no afastamento 

dela?  

Bom, a visita que nós fizemos... Portanto... Nós fizemos duas visitas para a [instituição]... Uma na 

qualidade de formador... Docente, e outra na qualidade de membro do UMAI... É que a instituição em si 

tinha uma série de problemas de funcionamento... E... Não só de funcionamento... Como de relações 

interpessoais... O funcionamento e as relações... Parece-me que não jogavam... E ela... Aparece com 

espírito crítico, sobretudo na gestão financeira... Para aqueles que estavam habituados a fazer as coisas de 

uma forma não organizada, olharam para ela como uma inimiga... e dai... Todo o combate a partir do 

próprio [superior hierárquico] com quem eu falei, era exclusão desta senhora. Portanto, porque ela 

procurava despertar atenção para um bom funcionamento da instituição, valeu- lhe a exclusão e 

afastamento... Mas eu acredito que no lugar onde ela está... E que até conversei com ela há alguns dias... 

Esta a prestar bons serviços... Parece que aqui [instituição onde trabalha actualmente] em vez de deita-la 

para o lixo como era a previsão dos líderes do [nome da instituição anterior]... foi promovê-la [...] Pois, o 

comentário que se pode fazer é que o clima, o clima e o ambiente do trabalho para mim é o catalisador 

para toda entrega no que diz respeito a mudança de comportamento dos colegas... Quando o ambiente é 

turvo... Tudo fica bloqueado e encarado numa situação completamente diferente. Este foi o caso... por 

tanto... Ela não encontrou o espaço adequado... Não é?... Para... Como é que vou dizer... Para... O 

exercício mental não é?... À volta daquilo que foram as aprendizagens do ISAP... Antes pelo contrário, 

encontrou afronta e exclusão [...]  

Outro exemplo, iria olhar para o meu módulo “Moçambique: História Política e Cultura” que tem 

uma base não é?... De reflexão no sentido... Digamos... De olhar para o comportamento das pessoas... Do 

ponto de vista cultural... Do ponto de vista político... Muito particularmente olhando também para... Um 

pouco para aquilo que seria... cultura organizacional [...] Eu recordo-me de ter visitado a [nome de um 

distrito na província de Maputo] onde o formando era o chefe do [instituição que o formando dirigia], 

portanto toda a abordagem que ele foi trazendo na conversa que tivemos com ele e com os colegas, 

mostrava que o aspecto cultural e político era relevante no ponto de vista de reflexão para a mudança de 

atitudes de alguns colegas. E eu quero acreditar que ele, porque se tratava de um chefe... Com uma 

patente alta... Agora é o actual [cargo mais alto em relação ao anterior]... Não é?... Que mudou... Mudou 

bastante [...] O [nome do local e da instituição]... Mudou naquele ano... Era muito diferente do que era 

antes... Portanto, a camaradagem... As próprias redes sociais de camaradagem... O nível de intervenção no 

[nome da instituição] eram outras. A reciprocidade era completamente diferente, o que significa que 

quebrou o bloqueio cultural e o bloqueio político... Se assim quisermos dizer... Mas tudo baseado em 

história. 

E/ND/02 

Eu há bem pouco tempo... Estive a dar uma formação... Uma palestra na direcção Provincial da 

[nome da instituição] na Província de Maputo... E fui chamada por uma estudante que foi minha aluna e 

por causa das matérias que nós abordamos ao nível de sala de aula, que ela achava que era importante 

passar-se essa mensagem para os restantes funcionários da sua direcção... Ela trabalha na área de Gestão 

de Recursos Humanos na Direcção Provincial [Nome da instituição] e convidou-me na semana da Função 

Pública para ir lá e falar com os funcionários sobre os aspectos ligados a cultura Organizacional. 

E/ND/03 

Quando nós íamos para as instituições do nível central ou provincial ou distrital, já sentíamos que 

eles tinham uma ideia clara sobre como preparar uma reuniã... Quais são as etapas mínimas: ter uma 

agenda, saber qual é a sala, a que horas é que vai decorrer a reunião, quem são os participantes dessa 

reunião... E durante a reunião, quais são as regras mínimas para quem está a dirigir essa reunião em 

função da agenda... O secretariado sabia o que fazer em função de aquilo que estava sendo tratado... Que 

documentos finais é que os participantes poderão receber à posterior como resultado dessa reunião. E se o 
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mesmo assunto da reunião que se realizou voltar a ser abordado... É continuar, nem que seja daqui a uma 

semana ou um mês, sabe-se o que é necessário [...] Isto começamos a sentir que muitos deles assumiram 

como regra de trabalho as aprendizagens do curso. 

O impacto da nossa formação revelou sempre aspectos positivos em grande medida e porque 

grande parte dos nossos formandos no fim do curso [...] Foram promovidos e tiveram outras funções. O 

que mostra que há uma aceitação [...] Os próprios formandos levam uma certa bagagem que lhes permite 

assumir maiores responsabilidades nas suas instituições. 

 

Problemas de funcionamento do sector público abordados nas aulas 
Pergunta: Como formador e professor do Módulo [nome do módulo] tem em memória de alguns 

aspectos que provocaram muito debate... muita reflexão, apontados pelos formandos como 

alguma barreira para a mudança e para o desenvolvimento das organizações do sector 

público? 

E/ND/01 

Recordo-me da história de Niassa porque o problema da cultura está ligado ao factor político, não 

é? O factor da organização étnica... Por exemplo... Em Niassa... Onde esta um líder Yão, dificilmente está 

um líder Nyanja e... Onde esta um líder Nyanja, dificilmente esta um líder Yao... Né?... Em questões... 

Digamos... De adjuntos... portanto, o problema aqui é distribuição e redistribuição de poderes isso é que 

retorna... Quer em Nampula em que os Changanas são excluídos... Quer em Niassa que há exclusão 

recíproca destas etnias... Quer mesmo em Maputo, sobretudo na [instituição]... Recordo-me de uma turma 

que tínhamos... Quando ainda estávamos lá em cima [referência ao local onde o ISAP funcionou de 2005 

a 2009] que era toda ela repleta de gente do [ nome da instituição] que falava da divisão de [cargos] que 

era na base étnica... portanto, o problema cultural tem enquadramento na compreensão das relações 

institucionais. 

E/ND/02 

Uma das coisas que se colocava na aula era o uso do crachá... Então um dos formandos dizia: 

“Mas afinal o quê que está a acontecer eu estou a ver que os funcionários estão aqui mas nem todos estão 

a usar o crachá”... Então foi muito boa esta informação porque foi a partir deste assunto... O uso do 

crachá... Que eu peguei neste assunto para nós podermos discutir o problema da cultura da Organização... 

Então neste processo eu tentei saber por que é que os funcionários não estavam a usar o crachá... E o que 

me apercebi é que eles não usavam o crachá exactamente porque eles não compreendiam qual é a 

importância do uso do crachá... O quê que eu penso em relação a este assunto é que se calhar como se diz 

no senso comum colocamos a carroça a frente dos bois... Temos a Reforma do Sector Público... Nós 

queremos que as coisas aconteçam... Esta mudança do comportamento do Funcionário Público... Mas nós 

não fizemos absolutamente nada para mudar a cultura da organização... Não fizemos absolutamente nada 

para mudar os valores da organização, ou se escrevemos quando passamos ao processo de implementação 

isso não é verificado. 

 Então como é que nós continuamos a ter nesse momento um funcionário dentro do seu local de 

trabalho sem que esteja a usar o crachá?... Ele não usa porque ele não compreende qual é a importância do 

uso do crachá... Porque ele pode ser identificado pelas suas boas acções, e pode ser identificar também 

pelas suas más acções... Então se ele compreendesse que é aquilo que se diz nos processos de mudança 

Organizacional... Que é preciso haver a participação, o envolvimento do sujeito e objecto da mudança que 

neste caso é o funcionário público... e a comunicação... Então são aspectos que se calhar podemos até ter 

feito... Mas com que intensidade?... E com que compreensão?... Porque para haver esta mudança é preciso 

que este funcionário público primeiro compreenda porque é que ele está a mudar... Porque caso ele não 

compreenda... Ele é o sujeito e o objecto do processo... Quando eu digo sujeito e objecto significa que ele 

é que vai fazer a mudança... E quando eu digo objecto é sobre ele que vai recair a mudança... Então, fica 

difícil se nós não introduzirmos novos valores para podermos alterar a cultura da organização... Então 

continuamos a manter os mesmos valores [...] Então eu penso que o envolvimento... A participação e a 

comunicação deveriam ser aspectos que se deveria ter em conta em relação a este assunto da reforma do 

sector público... Mudança de comportamento do funcionário púbico. 
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E/ND/03 

Eles levantaram o assunto da coordenação [...] no distrito por exemplo vai o Administrador ter 

com a população de uma e aldeia dá uma orientação... Vem o governador, visita aquela mesma aldeia, dá 

outra orientação... Vem o Ministro de uma área qualquer àquela aldeia dá outra orientação... Vem o 

presidente da República, na Presidência Aberta, vai para aquela mesma aldeia dá outra orientação... Então 

a população no fim perguntava: “qual dentre tantas orientações é que nós temos que cumprir aqui¬”? E às 

vezes eram orientações... Algumas subsequentes, outras intercomplementares e algumas até contraditórias 

[...] Essas questões que eles levantavam [...] correspondem àquilo que eles vivem no dia-a-dia, só pode 

conhecer quem está lá no terreno de facto [...] Nós fazíamos-lhes ver que [...] O importante é que nesses 

níveis em que as coisas se realizam temos quadros de direcção e chefia que, tendo uma experiência ao 

nível de organização das coisas estarão em condições de acompanhar essas coisas e ajudar a população a 

sistematizar que olha ontem sobre a semente disse-se isto, hoje sobre a colheita ou sobre a recolha do que 

se semeou está-se a dizer isto, como conjugar isto... o que é que é mais importante e qual é a hierarquia da 

informação.  

Outro aspecto é que, quando eles se comunicam com seus subordinados... Alguns que estavam na 

formação queixavam-se... São chefes... Queixavam-se porque muitas vezes davam orientações claras às 

suas secretarias ou outros funcionários subalternos, [...] Mas que no fim do dia, chegavam à conclusão de 

que todas as orientações que eles tinham dado, ou grande parte dessas orientações, aqueles funcionários 

não sabiam cumpri-las como obrigação... Como deve ser. Nós perguntávamos na aula: “mas quando disse 

à pessoa que deveria preparar uma reunião ou uma audiência as tantas horas, com fulano de tal [...] tem a 

certeza de que ele terá entendido tudo quanto você disse da mesma maneira como você tinha como sua 

ideia interior? Tem a certeza de que ele também entendeu tal como o chefe estava a dizer”? Eles diziam: 

“Ah, eu acho que sim, ele devia ter entendido”. 

 

Pergunta: Acha que a formação que os funcionários recebem no ISAP ajuda a superar os problemas 

levantados nas aulas? 

E/ND/01  

Dependendo das dinâmicas... Estamos a olhar para as dinâmicas globais, em que se chama a 

atenção à localidade... Não é?... Como a base de resolução de um conjunto de problemas... Mas isso 

também... eu acredito que... Influencia muito para as dinámicas locais. E nós... Como uma instituição 

académica, estamos a trabalhar mais para as mudanças e aumento do dinamismo ao nível local. Eu 

acredito que haja mudanças... Muito embora alguns digam que vêm para aqui... Vêm cá... Que é para... 

Vêm cá que é para... Contornar as soluções e resistir às mudanças, mas eu acredito que há... Portanto, uma 

e outra instituição com a qual eu trabalhei bastante que inclusivamente orientei uma dissertação é o 

[instituição], onde há um bloqueio étnico muito forte... Mas os directores e chefes de departamento que 

passaram por cá dizem que há mudança do ponto de vista cultural e étnico de distribuição de poderes [...]  

Só que agora... Como parou essa coisa de visita no local de trabalho... É difícil avaliar... É muito 

difícil... Porque naquela altura nós vivíamos as situações lá nas instituições... Recorda-se daquela questão 

que colocava no inquérito sobre as visitas ao local de trabalho? [...] Aquilo para nós foram auténticas 

universidade. Aquelas visitas valeram-nos bastante... Até porque ajudaram-nos a mudar de estratégias de 

leccionação, de metodologia e ensino... Agora é difícil porque já não há... A gente vê aqui estudantes e 

terminamos por aqui... Não sabemos quem são... Donde vêm... O que fazem... É difícil [...] As visitas 

tiveram seu impacto positivo. Não deviamos abandonar. 

E/ND/02 

Começou a haver muitos convites de instituições... E sempre são ex-estudantes, por exemplo... 

Convites para conselhos coordenadores para ir conversar com as pessoas envolvidas nos conselhos 

coordenadores... Convites para participar de seminários que são feitos pelas instituições e que eles sempre 

acabam encontrando um momento para se fazer alguma abordagem... E ainda cursos de formação mesmo, 

que eles convidam que é para se abordar os assuntos que já foram abordados ao nível de sala de aula, para 

se poder encontrar... Se calhar... Um alinhamento entre queles que participaram nos cursos do ISAP e 

aqueles que ainda não podem participar... Porque... Realmente não é possível que de uma hora para a 



331 
 

outra todos eles participem. Mas eles acabam encontrando uma forma de poder envolver cada vez mais 

funcionários... Não seja apenas pelos cursos de Certificado mas outras formas que eles encontram, e isto 

acontece porque eles realmente valorizam aquilo que eles vêm aprender aqui no ISAP. 

[Entrevistadora] E as lideranças facilitam? 

Sim... Este assunto das Lideranças é também uma questão que é muitas vezes colocada. É 

verdade que o que temos estado a fazer ao nível de sala de aula neste módulo de Desenvolvimento 

Organizacional eh... Os formandos quando entram para estes cursos tem sempre a desculpa de que “o 

problema não é meu, mas é das Lideranças”... Então, que deveriam ser primeiro as Lideranças a 

participarem destes cursos... Embora já tenha havido turmas dentro do ISAP em que nós encontrávamos 

apenas pessoas que estavam em cargos de chefia... Tivemos por exemplo, o caso da província de Niassa, 

em Lichinga... Em que participou todo Governo Provincial num curso do CPSAP tipo 1. Eles colocam 

muitas vezes este problema das Lideranças... Que “a culpa não é minha”. Então, a mensagem que nós 

temos estado a passar ao nível de sala de aula é que cada um de nós... Nós... Quando digo nós estou a 

falar do funcionário Público [...] Então, a mensagem que nós temos passado é que cada um de nós 

funcionários públicos, no seu nível e no seu local de trabalho, deve passar esta mensagem e deve fazer 

com que estes aspectos aconteçam... Ao nível do seu local de trabalho... Porque só assim é que nós 

poderemos encontrar alguma mudança... Porque estamos a falar... Eu não sei qual é o número exacto de 

funcionários públicos que temos neste momento e quais são as estatísticas de quantos funcionários o 

ISAP já formou, mas eu continuo a dizer que é uma gota no Oceano. 

 

Aspectos que reduzem as possibilidades de resultados positivos 
Pergunta: Existem aspectos relacionados com o ISAP considera que reduzem a possibilidade do curso 

produzir resultados positivos? 

E/ND/01 

Eu penso que sim... A vocação da instituição em si parece estar a mudar... Eu recordo-me, quando 

iniciamos com as aulas no ISAP... O que se previa eram Certificados Profissionais em Administração 

Publica... Que têm a ver com aprendizagem para resolver alguns problemas de carácter institucional e... 

etc, etc... O que veio efectivamente estragar esta dinâmica... Na minha opinião... É o facto de o ISAP ter 

dado um salto para atribuição de graus académicos... Isso estragou... Portanto... Já não se olha para aquilo 

que é a vocação do próprio ISAP do ponto de vista académico e ideológico para não dizermos político 

também. A preocupação agora são os diplomas, são os graus isso de facto bloqueia o bom trabalho, não é, 

que o ISAP deu no inicio. 

Eu penso que... O ISAP, na minha opinião, devia continuar com essa aposta de certificados como 

acontece noutras instituições que eu conheço... Em Portugal... Por exemplo... Há uma instituição igual a 

esta... que não atribui graus académicos... Os graus académicos são atribuídos por outras instituições 

vocacionadas para tal. Porque de facto isto está a perder o sentido pelo qual o ISAP foi edificado... Na 

minha opinião, isto podia ser a longo prazo porque agora veja só... As pessoas já nem querem ir à 

graduação dos certificados... Não vão... Isso não é nada... O que interessa a eles é o diploma de 

licenciatura... Pós-graduação... E de Mestre... 

E outra coisa que eu acho que esta má... É a selecção das pessoas que vêm aqui para se formar... 

No início, a vinda para o ISAP era meritória... Portanto, estamos a dizer que vêm para aqui directores 

nacionais... Chefe de departamentos ao nível central e por ai fora... Agora há pressões à margem daquilo 

que é o mérito das pessoas... Baseada no clientelismo que tem sido o factor de debate nas minhas aulas... 

Do módulo que eu dou... Moçambique: História, Política e Cultura... O nepotismo e outras formas... 

Digamos... Não abonatórias para a selecção das pessoas que vêm para aqui... Dai que há muitos 

problemas que não interessa neste momento mencionar... Estão... Fora do horizonte temporal do seu 

estudo [...] As pessoas que vêm para aqui... Parecem as pessoas excluídas... E não as pessoas que vêm por 

mérito... O que eu acho é que a selecção devia voltar a ser rigorosa... Tem de ser rigorosa... E explicar-se 

às pessoas que... Ponto número um para a formação no ISAP é o certificado... Que tem a ver com a 

melhoria do desempenho... Não é?... Nas instituições... E que tem a ver com a melhoria de atitude... Do 

comportamento... E... etc. Etc. 
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Estamos a falar da melhoria do dinamismo institucional e da cultura organizacional... Não do 

certificado em si... O certificado... Sim senhora... Certificado... Estou a falar do diploma... Diploma 

académico... Concordo com ele... Mas o ISAP devia bater mais na questão do Certificado profissional e 

cobrir efectivamente as instituições... Porque os funcionários públicos são muitos... São muitos... Mas 

parece-me que a escola... Esta sendo consumida por um grupo de pessoas 

E/ND/02 

Aspectos críticos!... Eu penso que são vários... Eu vou citar aqui alguns que eu acho que são os 

mais importantes, na minha perspectiva. O primeiro aspecto crítico que eu acho que ao longo do tempo 

vai melhorando, é em relação aos materiais que são usados para estes cursos. O uso, por exemplo, do 

curspack aquela pasta de material de leitura obrigatória era preciso fazer actualização permanente do 

material. Quando eu digo é preciso fazer actualização permanente do material, é que, eu fui uma das 

pessoas que preparei aqueles materiais mais eu acho que aqueles materiais eram validos em 2006, hoje, 

por exemplo, tem um tema ao nível do CPSAP do tipo 1, que é «aprendizagem organizacional», em 2006 

no nosso país este assunto de aprendizagem organizacional, ainda era uma coisa muito fraca, não é, e nós 

não tínhamos materiais suficientes para compor aquela pasta neste tema [...] pusemos alguns materiais ali 

mas aquilo está completamente inadequado, desactualizado hoje. Então significa que é preciso fazer-se 

uma actualização constante dos materiais que a pasta contém... Este é um aspecto [...] 

Ainda em relação aos materiais... Eu agora estou no curso do ensino à distância do MINAG... 

Quando começamos, o material que era enviado aos estudantes, ou seja, o scanner que se tinha feito dos 

materiais era um scanner que quase nem dava para se ver... Não tinha qualidade nenhuma... Mas neste 

momento há uma outra disciplina que estou a dar e eu vejo que os materiais melhoraram bastante... Então 

significa que tudo isto acaba... Mesmo os próprios estudantes... Quando nós estávamos a discutir no 

chat... Eles na primeira aula para análise dos materiais eles já mostram-se mais satisfeitos em relação à 

qualidade do material... Que é fácil ver. Então, eu penso que é preciso encontrar formas de como é que 

nós vamos apresentar estes materiais assim na pasta como está... Se calhar este assunto de... Também pôr 

os materiais em discos... Eu acho que é muito mais confiável do que se nós apresentarmos as pastas 

porque muitas vezes as pastas passam de estudante para estudante e quando nós estamos a fazer a 

conferência dos materiais na aula de indução... Vamos verificar que há muitas pastas em que não constam 

todos os materiais... às vezes, até se encontra fora do lugar... Constam algumas paginas e faltam outras... 

Então... Isto dificulta. 

Uma das coisas que tenho utilizado ao nível de sala de aulas para fazer com que os estudantes 

leiam os materiais é o uso dos resumos e das fichas de leitura... Hoje já aparece na pauta... Resumo e ficha 

de leitura como sendo obrigatório em cada um dos módulos... Penso que é obrigatório em cada um dos 

módulos porque a ultima pauta que eu recebi já vinha ali resumo e ficha de leitura. Foi um dos aspectos 

em que o modulo de Desenvolvimento Organizacional foi o primeiro a usar e acabou influenciando outros 

módulos para se usar... Porque o importante aqui... O período de contacto entre os estudantes é limitado... 

Mas eles quando vêm para sala de aula, têm que vir já com os materiais lidos. Então muitas vezes eles 

vinham sem os materiais lidos... Então como forma de obrigar que eles lessem... Era... Antes de começar 

a aula eles têm que entregar a ficha de leitura ou resumo daquele tema que é para termos a certeza que 

alguma coisa eles leram e aprenderam sobre isso. Os estudantes comportavam-se como se estivessem 

num curso presencial, quando estão num curso sem-presencial que precisa de muito estudo fora da sala.  

Outro assunto que eu acho que é crítico, era preciso voltar-se ao que faziamos na fase inicial que 

eu achava que era importante... aqueles contactos entre os docentes, troca de experiencia entre os 

docentes, análise daquilo que está a acontecer ao nível de sala de aula... Porque... Por exemplo, agora 

Desenvolvimento Organizacional passou a ser modulo seis... Antes era módulo dois... Então quando era 

módulo dois, nós não tínhamos muita possibilidade de verificar o que é que aconteceu ao longo do 

curso... Mas agora, como modulo seis é possível verificar... Muitas vezes eu sabendo daquilo que se 

discutiu como sendo as metodologias para este processo... Que eram metodologias participativas e aliar a 

teoria à prática... Fazer os estudos de caso... Então quando chegamos ao módulo seis, continuamos a 

funcionar desta maneira... Encontramos muitas vezes os estudantes a reclamarem que não foi assim em 

todos os módulos... Então significa que é preciso voltar-se a ter aquele encontro de docentes para se puder 
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articular a presença ao nível de sala de aula... Como é que são as metodologias que nós deveremos usar... 

Que é para ver como é que isto pode dar melhores resultados [...] Aqueles encontros mensais... Mas 

depois... Também aqueles retiros que se fazia para fazer análise de um determinado curso... Aqueles 

workshops pedagógicos... workshops pedagógicos... Eu acho que é importante voltar-se a isso.  

E depois o outro aspecto também que eu acho que é crítico, o ISAP cresceu muito, está-se neste 

momento em quase todas as províncias, se não todas... Temos muitos novos professores... Na altura 

quando chegava um grupo novo de professores havia sempre... Pelo menos no nosso grupo de 

Desenvolvimento Organizacional... Na altura todos os formadores que entraram, no primeiro curso que 

eles participavam, eles participavam apenas como assistentes... Fazíamos uma espécie de indução do 

próprio docente que era para ele compreender aquilo que são as metodologias, compreender aquilo que é 

a visão... Dos fundadores do ISAP... Compreender aquilo que é a missão, o que é que se pretende no 

final... Porque muitos dos docentes que estão agora... Ao invés de usarem metodologias que conduzem à 

profissionalização, usam metodologias que conduzem... Se calhar eles têm um comportamento mais de 

universidade... Aquelas apresentações coloquiais... Por aí fora... Então eu penso que era preciso também 

voltar-se a pensar neste aspecto... Como introduzir os novos docentes naquilo que são as metodologias. 

Então acho que este também é um aspecto crítico [...] Eu tenho muito carinho por estes cursos de 

certificado... Pelo ISAP de uma forma geral... Porque... Como ajudei a construir... Então julgo que é 

importante também fazer acompanhamento... Até já pensei em algum momento vir assistir aulas dos 

novos docentes... Se calhar... Para poder perceber porque isto é o que nós ouvimos dos próprios 

estudantes. 

Se calhar era preciso também voltarmos àquele aspecto na altura tínhamos um Grupo de 

Monitoria... Talvez era preciso voltarmos a isso... Esse é outro aspecto também... Porque... Não... Porque 

as pessoas não podem pensar naquilo como policiamento... Mas como integração de Estratégias de ensino 

e aprendizagem tendo em conta aquilo que é a visão, aquilo que é a missão do próprio ISAP. Acho que 

esse também é um aspecto crítico. Provavelmente as pessoas novas que forem ler este meu depoimento 

podem pensar [seu nome próprio]... Saudosismo…Sim, [seu nome próprio] como saudosista… Mas eu 

acho que eram pequenas coisas que fazem diferença e que ajudam a alinhar aquilo que é o pensamento 

colectivo... Eu lembro-me... Mês a mês... Elegiamos o assunto para o mês seguinte... Olha, estamos como 

dificuldades na avaliação... Como é que nós avaliamos nos processos participativos... E fazíamos o 

encontro, às vezes convidávamos alguém de fora para vir falar sobre esse aspecto específico eu lembro-

me fizemos seminários com colegas da faculdade de educação [...] 

[Entrevistadora] Do que está a dizer podemos depreender que já não acontecem esses espaços de 

partilha e trocas entre os docentes? 

Se calhar é um bocado difícil eu dizer que reduziu porque cada vez menos eu tenho estado a 

participar naquilo que é o dia-a-dia do ISAP. Continuo a ser convidada para algumas acções de formação 

nos cursos Executivos... Alguma formação nos cursos de Certificado também mas eu não sinto isso [...] 

Mesmo naquela altura não estava a tempo inteiro... Vinha também para fazer a minha aula e ia embora... 

Mas sabia que tinha estes compromissos com ISAP... Que no dia X... Há-de haver aquele encontro em 

que a gente tem que participar... Então... Não sei se eu é que não estou a ser chamada... Ou se estas 

actividades não estão a acontecer... Então não posso dizer que não está a acontecer... É a minha 

percepção. 

E/ND/03 

Alguns nós de estrangulamentos: As pessoas que vêm para os nossos cursos, quando saem do 

sector de onde trabalham vêm para nós e trabalham durante o tempo em que estão connosco com uma 

visão da instituição de onde eles são provenientes, e muitas das vezes em função da actividade que eles 

vêm realizando. Este benefício deles quando voltam e assumem outras funções, muitas das vezes muda o 

horizonte que eles traziam na sua formação, nos trabalhos que eles escrevem, nas investigações que eles 

fazem, em função do ambiente próprio onde eles iam trabalhando. Bom, é o mal que vem para o bem, 

podemos comparar assim. 

Outro aspecto talvez que já não é forçosamente dos próprios formandos, mas tem a ver com a 

instituição que lhes forma, é: O ISAP começou com certo perfil... Com uma exigência de perfil dos 
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formadores, que deviam ter alguma bagagem e experiência para poderem transmitir esta experiência nos 

cursos. Isso foi sendo feito... E está se tentando fazer... Mas com certa moderação nos últimos tempos, 

tendo em conta que houve uma grande mudança em termos dos docentes iniciais que, no lugar de 

evoluírem para melhorarem cada vez mais, houve mudança... Houve retrocesso... Ao invés de 

continuação foi feita uma ruptura... Hoje em dia, vários formadores são pessoas que estão no ISAP como 

primeiro emprego [...] ainda com carência duma experiência daquilo que é, de facto, a vivência e a prática 

do trabalho na Administração Pública... E eles começam por ensinar os outros sobre Administração 

Pública... Por vezes eles ficam numa situação embaraçosa porque as pessoas a quem eles devem ensinar 

já trazem uma bagagem bastante profunda no aspecto prático... Sabem fazer as coisas no aspecto prático, 

só precisam de uma sistematização técnica e científica para fazerem melhor. 

Para mim, o que se notou como fraqueza que permitiu essas rupturas foi a falta de enquadramento 

adequado dos novos docentes sobre o que já se vinha fazendo no trabalho pedagógico desde a fase inicial. 

Então os antigos colaboradores não se sentiram confortáveis e preferiram recuar para as instituições onde 

eles vinham trabalhando... Mas deviam ficar e continuar a ajudar o ISAP a crescer. Era preciso que 

encontrássemos uma forma que estimulasse os docentes... Estímulo, nem sempre é o dinheiro... Não é 

pelo salário, mas as condições de trabalho, o enquadramento, as perspectivas que essas pessoas teriam de 

treinamento... Formação naquele domínio das ciências aplicáveis à função pública... Seriam alguns dos 

elementos que poderiam subsidiar este aspecto para poder se continuar com o processo.  

Outro caminho que eu acho que também se devia apostar nele é que no ISAP passam vários 

quadros... São formadas varias pessoas provenientes de varias províncias, vários Ministérios, vários 

Governos Provinciais... No seio dessas pessoas, em cada curso, em cada momento, temos descoberto bons 

servidores públicos que, tendo manifestado as suas capacidades intelectuais, cientifica, investigativa, etc... 

Poderá faltar-lhes alguns conhecimentos pedagógicos... Mas essa seria uma das fontes para o 

recrutamento de formadores para enriquecer o ISAP. Mas lá está... Tem de se encontrar a melhor forma 

de enquadramento, estímulo e manutenção dessas pessoas no ISAP, de contrário, estaríamos sempre a 

começar do zero e isso pode enfraquecer cada vez mais a Instituição. 

Eu acho que também alguns formandos, embora poucos, têm apresentado dificuldades para virem 

à formação [...] Tem se notado que alguns dos nossos formandos decidem vir à formação por iniciativa e 

interesse próprio, embora isso acabe sendo também interesse das instituições, mas dizem não encontrar a 

aceitação que seria desejável por parte de alguns responsáveis, de tal forma que eles acabam fazendo a 

formação sem todas as possibilidades... Sem todas as facilidades para a recolha da informação sobre a 

instituição para aprofundar a análise que devem fazer nas aulas e nos trabalhos... Isso em alguns 

momentos pode limitar as possibilidades de aperfeiçoarem o seu trabalho do dia-a-dia... Então quando o 

formador ainda não tem essa tal bagagem prática, em alguns momentos a parte científica e técnica pode 

não ter o impacto totalmente desejado... Não querendo dizer com isso que os formadores do ISAP tenham 

de ser sempre pessoas que são ou foram funcionários do Estado... Mas ajuda um pouco mais a entender as 

dificuldades que os formandos para melhor lhes orientar, para melhor corrigir algumas situações. 

Outro aspecto que eu acho que, provavelmente nem tem nada a ver com a formação, mas que 

acaba influenciado negativamente, tem a ver com o conceito de promoção na Administracao Pública... É 

um aspecto que pode parecer marginal, mas que tem influência para a nossa actividade de formação... 

Alguns dos nossos formandos, ao virem para o ISAP, o seu maior desejo é conhecer a ciência e a técnica 

da administração pública... Acho que é a maioria que tem esse desejo... Mas aparecem alguns cujo maior 

interesse é tere a base para serem promovidos... E como na administração pública... Bem ou mal... O que 

conta é o diploma... O certificado académico [...] as pessoas, para poderem melhorar as suas condições de 

vida, muitas das vezes procuram a formação como meio de promoção para melhorar o seu salário e não 

naquele sentido de vontade de ter o conhecimento como instrumento para solução dos problemas da sua 

profissão para que, consequentemente, possam também beneficiar desses tais melhores benefícios... Das 

promoções. A política salarial existente no País pode desvirtuar um pouco este conceito de formação para 

fins de melhoramento contínuo das actividades a Administracao Pública. 
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Outros 
Pergunta: Há alguma coisa de que não falamos nesta conversa e que gostaria de acrescentar? 

E/ND/01 

Não, eu penso que é tudo... Eu penso que é tudo... Eu acredito que o ISAP cresceu... Cresceu 

bastante... Olhando para o curso de CPSAP...  

Porque falamos muito do ISAP central... Internamente... e não viajamos muito para as 

províncias... O curso de CPSAP nas províncias, penso que trouxe dinámicas muito bem fortes comparado 

aos cursos ao nível central... Porque se trata de províncias que são pequeninas... E dirigentes 

localizáveis... Pois... Eu estou me recordando do curso CPSAP 2 de Inhambane, em que os formandos, na 

sua maioria, são administradores distritais... Alguns directores distritais... E alguns directores ao nível 

provincial... A maneira como que aquela gente recebeu o curso foi bastante bonita... Eu tive a 

oportunidade de dar o primeiro modulo... Como sempre... É que as perguntas que me iam fazendo e as 

experiências práticas que traziam para a aula... Estavam a ajudar-me a crescer... Cresci muito em 

Inhambane... Cresci bastante em Inhambane... Aprendi além daquilo que eu trazia na manga para 

ensinar... Também colhi muita coisa que me está ajudando até hoje... Quero dizer com isto que, nós 

somos docentes daqueles que vêm cá de espírito... Para ensinar, mas olhando para modelo do ISAP em 

si... No ensino centrado no estudante que traz a sua experiencia... Ajuda-nos também a crescer... Não 

conheço outras províncias, mas Inhambane e Niassa para mim marcaram-me pela positiva. Vale a pena... 

Vale a pena... Agora, Nampula... Foi um aborto por causa do interesse do mercado... São as dinâmicas do 

mercado que fazem com que as coisas tenham... Digamos... Outro vulto, uma outa abordagem... 

Formadores com uma integração muito fraca... Formação orientada para os diplomas... Só para somar 

números. 

E/ND/01 

Sim. Eu penso que é preciso continuar neste processo de formação, que eu acredito que é um 

processo que vai nos fazer mudar a Administracao Pública para melhor. Há algumas coisas que se calhar 

deveria se pensar embora... Também era um pensamento já da altura que estes cursos de Certificado... Eu 

não digo tanto dos cursos de graduação... Mas os cursos de Certificado... Deveria se encontrar formas, 

né... Embora agora seja muito prematuro... Mas estando já ao nível de quase todas as Províncias, era 

preciso encontrar formas de obrigatoriedade de participação destes cursos dos Funcionários Públicos que 

estivessem em cargos de direcção e de chefia. Então, em algum momento se calhar encontrar um espaço 

temporal em que se possa dizer que para ocupar o cargo deve-se ter esta formação... Incluir isso no... 

Como se diz... Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado... Que para ocupar um determinado 

cargo, precisa deste e daquele requisito. Se calhar este também poderia funcionar como um requisito 

básico. Se calhar também pensar-se que mesmo que o funcionário não seja formado em todo o 

Certificado... Mas pelo menos fazer-se alguma formação em relação a aspectos ligados a liderança... 

Gestão... Gestão da mudança... Gestão da coisa pública... Porque isto vai ajudar a alinhar o pensamento 

do funcionário público. E se as chefias forem as primeiras a participarem disso, então significa que nós 

vamos ter a possibilidade de cada vez mais envolver os funcionários neste processo. Então se calhar é isso 

que gostaria de acrescentar. Eu poderia ficar o dia todo só a falar... 

[Entrevistadora: ] Eu conheço a sua paixão pelo ISAP... 

Se calhar mais um aspecto... Este assunto da graduação... Sim! Mas não é porque a politica de 

promoção e progressão na carreira tem muito a ver com os Diplomas... Infelizmente, mas é preciso 

valorizar mesmo este Certificado... Então uma forma de valorização é aquela que eu já havia dito. Que o 

funcionário deve ter passado pelo Certificado para ser nomeado... Eu acredito que desenvolve 

competências de liderança... E se calhar pode dar muito mais competências se nós realmente formos por 

aquelas metodologias que foram aqui já apresentadas, metodologias participativas... 

A elaboração dos trabalhos do fim do módulo relacionados com a sua própria instituição... A 

criação de instrumentos de avaliação dentro dos locais de trabalho, por exemplo, uma das coisas que eu 

costumo exigir dos estudantes ao nível da sala de aula é que eles criem instrumentos de avaliação... Por 

exemplo... Os funcionários não estão satisfeitos por isto e aquilo... Cria um instrumento e vai ao local de 

trabalho para fazer avaliação... Porque às vezes são percepções que nós temos e no fim quando a gente faz 
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o estudo descobre que não é exactamente isso o que acontece... Então... Criação de instrumentos de 

avaliação...  

Depois... Os processos de implementação devem ser mais rígidos porque eu costumo dizer que o 

aparelho de Estado, é a instituição ou a organização que eu acho que tem mais documentos escritos e 

muito bem escritos... Mas quando passamos ao processo de implementação... É ai onde nós temos 

problemas.  

Por vezes, nós discutimos um assunto [...] Mas isso era preciso estar legislado ou era preciso estar 

regulamentado... E quando fóssemos abrir as gavetas constatamos que aquilo está muito bem 

regulamentado... O que está a acontecer é que nós quando passamos o assunto para implementação... Já 

não implementamos... O que falha é a transformação destas normas em práticas... Portanto, a gente lê a 

norma... A gente imagina um cenário... Observa a prática... completamente diferente... Diríamos que esta 

é uma das competências que deve constituir o foco da capacitação, transformar as normas em práticas. 

E/ND/03 

Bom, o que eu gostaria de acrescentar é que de facto o ISAP sendo uma instituição única do 

género em Moçambique tem o privilégio de poder trazer os resultados que todos esperamos... Que toda 

sociedade espera... Que o governo espera... Mas para que se consiga alcançar isso é necessário saber 

recolher e sistematizar as melhores experiências existentes dentro do País... Nas outras instituições... 

Mesmo que não sejam instituições que formem para administração pública... Temos universidades que 

formam para outras áreas, mas trata-se de domínio académico e cientifico... Temos que saber: Como é 

que estão a funcionar? Como é que se organizam? E mais do que isso, temos a possibilidade e a sorte de 

sermos uma nova instituição relativamente às outras instituições de formação em administração pública 

nos outros Países do mundo... Existem academias de ciências do Estado... Existem escolas de 

administracao pública em varias partes do Mundo... Com experiências que podem ser bastante úteis. 

Logicamente, não para copiar, mas para ver o que os outros fazem e vermos como é que nós faríamos 

melhor em função da nossa realidade. Podemos fazer essa troca de experiências com os outros em 

conferências, debates congressos... Nesse domínio das ciências da administração pública. Isso poderia 

melhorar e intensificar a nossa acção, trazendo cada vez mais enriquecimento para o próprio ISAP. 

Para terminar, aliando com as coisas que hoje em dia são a grande preocupação... a questão da 

qualidade do ensino Superior... O ISAP, sendo uma instituição de ensino superior, eu acho que tem uma 

grande oportunidade de se organizar internamente... De fazer as suas próprias avaliações internas... E está 

em condições inclusive de trabalhar com os indicadores estabelecidos ao nível nacional e comparar com 

os indicadores internacionais no domínio desta área em que está a formar... Na administracao pública. O 

ISAP pode recolher e adoptar os melhores indicadores e trabalhar no sentido da auto-avaliação de modo a 

que quando achar que já está a corresponder a esses indicadores, propôr a quem de direito, que é o 

Ministério através do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade no Ensino Superior, para fazer a 

avaliação externa... Avaliação externa não no sentido de vir dizer se está muito bom ou muito mau... Mas 

para trazer a possibilidade de outros intervenientes, das outras instituições, com mais experiência virem 

fazer a tal avaliação externa e deixarem melhores sugestões. Seria interessante que o ISAP nos próximos 

dois anos pudesse se submeter a uma avaliação externa e possivelmente a uma acreditação como uma das 

instituições de referência ao nível nacional, regional e internacional... Comparar-se as outras instituições, 

dentro do ranking internacional das instituições da Administração Pública existentes na SADC... Na 

CPLP... Estaríamos em condições de poder cumprir melhor com esses objectivos... E o ISAP pode apostar 

nesse domínio. 

 

Comentários sobre a pesquisa 
Entrevistadora: Muito obrigada pela sua participação nesta pesquisa, eu acredito que a informação que 

prestou vai ser de muita utilidade. 

E/ND/01 

Mas seria importante que depois decidíssimos... Experiência minha... Quando eu fiz o meu 

trabalho de campo... Depois de ter tratado a informação, com o texto eu voltei ao terreno para a discussão 

com uns pontos focais... Que era para o esclarecimento disto mais aquilo... Enriquecer isto mais aquilo... 
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Foi interessante... Se pudesse... Mais tarde... Depois de ter organizado a informação... Organizar uma 

mesa redonda em que os participantes da pesquisa estivessem lá para uma discussão... A sua pesquisa 

seria ainda muito mais rica. 

[Pesquisadora] Obrigada pelo conselho. 

Mesmo depois... Depois da defesa... Porque... Para mim, este estudo é muito importante... É pena, 

andamos muito ocupados… investigamos pouco... Eu gostaria de fazer Pós-doutoramento. 

E/ND/02 

Esta conversa ajudou-me... Fez-me lembrar muita coisa... É bom para melhorarmos a formação... 

Mesmo aquele questionário... Foi preciso parar para pensar. 

 

 

 

 

Apêndice B.4 

Respostas ao Questionário – Formadores 

 
Expectativa em relação ao ISAP 

Pergunta: Continua sendo formador do ISAP?  Porquê? 

Q/F/CPSAP1/01 

Considero que estar no ISAP tem sido uma valiosa experiência dado o cruzamento de várias 

experiências que permite uma melhor compreensão da administração pública moçambicana. Além disso, 

é uma forma de participar no desenvolvimento da administração pública. 

Q/F/CPSAP1/02 

Sim. Porque acho uma profissão interessante e nobre. Como formador desenvolvo minhas 

capacidades analíticas e aprendo mais sobre o sector público e teorias no geral. Sinto-me honrado como 

facilitador, contribuindo para transmissão do conhecimento, troca de experiências e melhoria de 

habilidades dos formandos. 

Q/ F/CPSAP2/03 

Sim. Porque gosto da minha carreira de docência, portanto, continuando a formar no ISAP é uma 

forma de consolidar a minha carreira. 

Q/ F/CPSAP2/04 

Penso que o que me mantem, ou por outra, continuo a ser docente do ISAP porque desejo 

contribuir na formação dos funcionários e agentes do Estado. 

 

Articulação entre o ISAP e o sector público 

Pergunta: Entre os anos de 2006 e 2009, como era feita a articulação entre o ISAP e o sector público? 

Q/F/CPSAP1/01 

O ISAP articula com o sector público na medida em que os funcionários que frequentam a 

formação são do sector público e trazem as suas experiências que podem partilhar com outros 

funcionários. A contribuição do ISAP é valiosa na medida em que tem organizado palestras com a 

participação dos estudantes, seus colegas de trabalho, membros do Governo e público em geral. 

Q/F/CPSAP1/02 

Como formador em tempo parcial, tenho pouca informação sobre isso. Contudo acho que hà boa 

aticulação uma vez que tem havido troca de informação com o sector público em vários sectores tais 

como: divulgação de cursos abertos, convintes para palestras e cursos executivos. As instituições têm 

solicitado o ISAP como instituição de referência para cursos executivos, formação profissional, palestras, 

etc. 
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Q/ F/CPSAP2/03 

Esta articulação é feita principalmente pelos trabalhos finais dos módulos, para os quais os 

formandos são orientados a escolherem temas que têm a ver com os seus locais de trabalho. Esta 

estratégia visa obrigar os formandos a discutir os problemas que impedem o bom funcionamento do 

sector público e, a partir daí, sugerir formas de mudança. A segunda forma são as palestras que são 

organizadas pelo ISAP, onde são convidados palestrantes externos com larga experncia em administracao 

pública. Esta é uma forma de o ISAP abrir-se à sociedade porque são encontros abertos para académicos 

sociedade civil, gestores públicos e cidadãos interressados na matéria. 

Q/ F/CPSAP2/04 

A articulação nesse período de 2008 a 2012 é feita através de acompanhamento formandos nos 

seus locais de trabalho e por formações constantes em cursos executivos. 

 

Pergunta: Como formador do ISAP, que oportunidades teve para conhecer melhor o sector público? 

Q/ FCPSAP1/01 

No dia-a-dia, o contacto com os funcionários do sector público tem sido a melhor escola, porque 

a intaracção constante permite o melhor conhecimento da realidade moçambicana. 

Q/FCPSAP1/02 

Tive diversas oportunidades para conhecer melhor o sector público: Participei no levantamento 

diagnóstico sobre necessidade de formação, onde foi possível perceber onde o sector público tem 

fraquezas e como potenciar; As acções de formação têm sido momentos para conhecer melhor o sector 

público uma vez que há formandos de diversos sectores e cada um tem partilhado a sua experiência. 

Q/ FCPSAP2/03 

São duas principais: (1) Como formador, as nossas aulas são interactivas, por isso, deixamos ou 

privilegiamos o debate de ideias em que os estudantes trazem pra aula experiências de diferentes sectores 

para confrontá-las com as teorias e conceitos discutidos nas aulas; (2) Nos anos 2006 a 2009, a direcção 

do ISAP encorajava os docentes a visitar as instituições públicas donde provinham os formandos, isto 

permitia compreendemos melhor o ambiente de trabalho dos nossos formandos facilitando sugerir e/ou 

recomenda-los a determinadas práticas. Agora este espaço quase não existe. 

Q/ FCPSAP2/04 

Tive a oportunidade de conhecer os avanços, dificuldades de funções públicas através de estudos 

de casos apresentados dentro de salas de aulas pelos formandos. 

 

Pergunta: Que benefícios considera resultarem da articulação entre o ISAP e o sector público, para si, 

para os formandos, para o ISAP e para as instituições de origem dos formandos? 

Q/F/CPSAP1/01 

Acho que são vários os benefícios resultantes desta interacção do ISAP com o sector público. O 

ISAP poderia tirar maior proveito no sentido de procurar perceber os anseios da sociedade e fazer o 

alinhamento dos conteúdos da formação em função da realidade moçambicana. Este desafio deve ser 

permanente no sentido de dar resposta às inquietações do sector público. 

Q/ F/CPSAP1/02 

Há vários benefícios: A afirmação do ISAP como instituição de referência na formação 

profissional Superior; A criação de condições para a existência de uma linguagem comum entre os 

profissionais do sector público; A aprendizagem e melhoria das habilidades dos fomandos e dos 

formadores. 

Q/ F/CPSAP2/03 

Há vários benificios desta articulacao: Para os formandos, eles ganham mais conhecimentos, grau 

académico o que lhes permite mudar de categoria e, consequentemente vêem o seu salário aumentado; 

Para as instituições de origem dos formandos desenvolve- se uma nova forma de abordagem e de olhar 

para o sector público que leva em muitos casos à mudança de atitudes, comportamentos e cultura de 

trabalho; Para o ISAP o maior ganho é a sua difusão e conquista dum espaço de referência na área de 

formação profissional em Moçambique. Prova disso é a extensão pelas províncias do país; Para mim é 
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mais uma oportunidade para associar as teorias e praticas através de experiências passadas pelos 

estudantes. 

Q/F/CPSAP2/04 

Para mim, os benefícios foram: maior conhecimento de realidade do sector público 

moçambicano, maior capacidade de interagir com os formandos e o sector público em si. Para os 

formandos: maior capacidade de discutir sobre os problemas dos seus locais de trabalho. Para o ISAP e 

instituições de Origem: melhor atendimento ao público, melhor comunicação interpessoal. 

 

Pergunta: O que acha que poderia ser melhorado na articulação entre o ISAP e o sector público 

Q/F/CPSAP1/01 

O ISAP tem a responsabilidade de procurar adequar os seus conteúdos para melhor satisfação da 

sociedade moçambicana que está cada vez mais exigente e responsável. 

Q/ F/CPSAP1/02 

Por vezes, há percepção de que o ISAP não consegue responder à demanda, poderia ser 

melhorada a capacidade de resposta às solicitações para frequência de cursos. 

Q/ F/CPSAP2/03 

Seria melhor introduzir o acompanhamento dos formandos nos locais de trabalho não só ao longo 

do período da sua formação, mas também nos períodos seguintes, se possível em toda a sua vida 

profissional até a reforma [aposentação]. Para isso, é preciso criar meios matérias e humanos, portanto, 

não se pode fazer isto apenas com a pequena unidade de monitoria. 

Q/F/CPSAP2/04 

Reforçar a comunicação, realizar encontros constantes e formação dos formadores, a partir de 

experiencias do local de trabalho dos formandos. 

 

Opinião avaliativa da experiência dos formadores do ISAP 

Pergunta: Nos módulos que leccionou entre os anos 2006 e 2009, que matéria considera ser de maior 

relevância para o trabalho dos funcionários do Estado? Porquê? 

Q/F/CPSAP1/01 

Nos módulos que leccionai, penso que as matérias sobre o processo orçamental, desde a 

preparação até ao controlo são fundamentais, na medida em que o nosso orçamento depende em grande 

medida de doações, isto até certo ponto tirou a independência do Governo nas suas escolhas. 

Q/F/CPSAP1/02 

Matérias de planificação são relevantes na medida em que um bom sector deve planificar. Fui 

notando que ainda há muitas lacunas na planificação e definição de Políticas no geral. Sem sabermos ou 

definirmos claramente onde queremos ir dificilmente poderemos melhorar o nosso desempenho. 

Q/F/CPSAP2/03 

Discussão teórico-conceptual, porque muitas das suas práticas quotidianas no local de trabalho 

passaram a ter um enquadramento. A reflexão sobre a origem dos Estados em Moçambique a partir dos 

Estados pré-coloniais: Gaza e Muenemutapa; a sua forma de organização político-administrativa, permitiu 

aos formandos ver que algumas práticas actuais do sector público não são novas ou são heranças desses 

Estados, sobretudo, na questão patrimonial do Estado que avançou para o neopatrimonialismo. 

Q/ F/CPSAP2/04 

A matéria sobre organizações aprendentes é de extrema importância para o trabalho dos 

funcionários do Estado porque nela aprendem a partilhar a visão institucional e a desenvolver-se a partir 

da própria experincia não como soluções, mas como fonte de inspiração para as futuras soluções: 

aprendendo a aprender. 
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Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa, no processo 

de esenvolvimento curricular? 

Q/F/CPSAP1/01 

O que marcou positivamente foi a aprovação da Lei do Ensino Superior para disciplinar o 

processo de ensino nas universidades moçambicanas, porque havia tendência de surgimento de novas IES 

sem qualidade. 

Q/F/CPSAP1/02 

Positivo: Diagnóstico participativo com os beneficiários, funcionários públicos sobre que 

fraquezas existem e que matérias leccionar. 

Q/F/CPSAP2/04 

Positivo: O currículo alinha as necessidades de formação com a realidade da função pública 

moçambicana; currículo que reduz o deslizamento dos formandos  do seu local de trabalho. 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa, em relação 

aos materiais de formação? 

Q/F/CPSAP1/01 

A qualidade dos materiais disponibilizados é boa, contudo, deve-se actualizar continuamente para 

estarem em dia.  

Como resultado da circulação das pastas de material, hoje em dia, as pastas estão muito 

desorganizadas, necessitando sua reorganização e disciplina por parte dos estudantes que as usam. 

Q/F/CPSAP1/02 

Negativo: Os materiaias de formação tiveram pouca actualização e a qualidade dos textos 

(cópias) foi piorando. 

Q/F/CPSAP2/03 

São bons, o que é negativo é o modelo de gestão de pastas. Elas passam de mão em mão, os 

formandos, alguns de má fé, retiram algumas páginas e/ou textos internos. Pastas desarrumadas. Que 

fazer? 

Q/FCPSAP2/04 

Positivo: organização do material em pasta. Negativo: Falta de actualização do material. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa , em relação 

às matérias abordadas? 

Q/F/CPSAP1/01 

Do conjunto, as matérias abordadas correspondem aos anseios da sociedade moçambicana. 

Q/FCPSAP1/02 

Positivo: Matérias elaboradas são pertinentes para a reforma do sector público, contudo deviam 

sendo acompanhadas de textos actualizados. 

Q/FCPSAP2/03 

No meu Módulo considero-as relevantes, não é possível abordar tudo tendo em conta o tempo. 

Q/F/CPSAP2/04 

Positivo: Matéria que vai ao encontro da realidade moçambicana. Negativo: Matéria não referem, 

ou melhor, não exploram as abordagens recentes  que são publicadas através de revistas científicas mais 

reconhecidas. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa , em relação 

aos métodos e estratégias de formação? 

Q/F/CPSAP1/01 

Julgo que a estratégia de formação é boa. Contudo, é preciso continuar a monitorar a formação 

realizada fora das instalações do ISAP, pois tem a tendência de baixar de qualidade. 
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Q/F/CPSAP1/02 

Positivo: Os métodos participativos desenvolvidos pelo ISAP contribuem positivamente para a 

fácil apreensão de conhecimentos e para o saber fazer na medida em que há exercícios práticos, estudos 

de caso, etc. 

Q/ F/CPSAP2/03 

São adequadas porque previlegiam a interacção o ponto fraco está ligado ao próprio modelo 

modular, os formandos reclamam o tempo que é curto e isso causa pressão porque para além de estar na 

formação também não se desligam da sua actividade normal no sector público. Muitos têm esta 

dificuldade de conciliar estes momentos. 

Q/ F/CPSAP2/04 

Positivo: Método adragógico, apresentação dos casos por parte dos formandos. Negativo: 

dificuldade de alguns formandos apresentarem um caso real. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa , na 

avaliação dos estudantes? 

Q/F/CPSAP1/01 

Penso que os estudantes consideram a formação oferecida pelo ISAP como sendo de grande 

qualidade. Daí a grande procura pelos serviços do ISAP. 

Q/ F/CPSAP1/02 

Penso que a metodologia de elaboração de ensaios em cada módulo deve ser sobrecarregada para 

os formando (se o formando tem nove módulos num ano, deve elaborar nove ensaios). 

Q/ F/CPSAP2/03 

As formas de avaliação (ficha de leitura, trabalho em grupo, exame e trabalho individual final) 

permitem captar os vários momentos da formação. O exame: é preciso apenas criar-se a folha apropriada 

para os estudantes porque na situação actual é embaraçosa para os formadores e formandos. Estes últimos 

acabam usando folhas A4. 

Q/ F/CPSAP2/04 

Positiva: o numero de avaliação: trabalho em grupo, ficha de leitura, resumo, ensaios e exames 

faz com que os formandos se apliquem cada vez mais. Negativo: registou-se o exame com consulta esta 

prática reduz a aplicação dos formandos. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa, na gestão 

dos processos pedagógicos? 

Q/ F/CPSAP1/01 

Julgo que nos processos de gestão pedagógica deve-se continuar a apostar na garantia da 

qualidade da formação de modo a que os nossos formandos possam responder cabalmente aos desafios do 

sector público. 

Q/F/CPSAP1/02 

No geral a gestão dos processos pedagógicos foi boa, não obstante algumas falhas tais como: 

Calendarização das formações (por vezes não era com antecedência suficiente e não ficava claro quanto à 

partilha do tempo dos facilitadores); Assinatura dos contratos e remuneação dos formadores a tempo 

parcial tinha atrasos sistemáticos. 

Q/F/CPSAP2/03 

É bom. Aqui talvez é fraco o processo de gestão dos trabalhos individuais dos estudantes. É 

preciso pensar-se num modelo que permita detectar situações em que alguns formandos entregam 

trabalhos dos estudantes anteriores. 

Q/F/CPSAP2/04 

Positivo: a boa gestão de processos. A gestão foi tal que nunca houve problemas. 
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Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa, em relação 

à interacção entre formadores do ISAP? 

Q/F/CPSAP1/01 

De um modo geral, a interacção foi boa. Contudo, verifica-se maior interacção entre colegas que 

leccionam os mesmos módulos, tendo reduzido a interacção entre formadores de módulos diferentes. 

Q/ F/CPSAP1/02 

A interacção com os colegas era boa, havia bom ambiente de trabalho e espírito de equipa. 

Q/F/CPSAP2/03 

No geral era boa, mas actualmente mudou por causa de alguns conflitos, devido à luta pelo  

protagonismo entre os docentes a tempo inteiro e os colaboradores, docentes em tempo parcial. 

Q/F/CPSAP2/04 

Positivo: a interacção com os colegas era boa na medida em que era incentivada pela direcção. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa, no que se 

refere à participação dos estudantes? 

Q/FCPSAP1/01 

Julgo que os estudantes têm feito esfoços no sentido de participarem cada vez mais nas sessões. 

Contudo, nos nossos módulos tem sido fraca, apenas participam mesmo os formandos que são 

entendedores de questões financeiras. 

Q/FCPSAP1/02 

A participação dos estudantes era boa havia entusiasmo e entrega às tarefas dadas pelo ISAP. 

Q/FCPSAP2/03 

É boa. No entanto, há os casos de altos funcionários do Estado que por obrigações profissionais 

têm faltado muito às aulas e no fim o docente é que fica com a difícil tarefa de decidir… 

Q/FCPSAP2/04 

Os estudantes sempre participam em actividades lectivas através de apresentação de casos  

vivenciados dentro da sua instituição , trabalhos individuais e em grupos, discussão em grupos e 

apresentação individual e colectiva do trabalho. 

 

Pergunta: Entre os anos 2006 e 2009, o que mais lhe marcou, pela positiva e pela negativa no 

acompanhamento dos estudantes no local de trabalho? 

Q/F/CPSAP1/01 

Julgo que a parte do acompanhamento dos estudantes no local de trabalho tem sido fraca, talvez 

pelo facto de grande número de formadores do ISAP serem funcionários do sector público e estarem 

nesse mesmo momento nos seus próprios locais de trabalho. Contudo, julgo que se deve potenciar muito 

este aspecto pelos ganhos que podem advir desta intaracção. 

Q/F/CPSAP1/02 

O acompanhamento dos estudantes no local de trabalho foi bastante irregular e com tendencia a 

piorar tanto que em 2009, praticamente não havia acompanhemento. 

Q/F/CPSAP2/03 

Já referi na questão 2.2 que é um bom modelo porque permite-nos conhecer o real ambiente de 

trabalho do formando para melhor orientá-lo na aprendizagem e escolha do tema do trabalho individual. 

Negativo, actualmente esta prática não é quase encorajada, por isso não são criados meios para o efeito. 

Q/F/CPSAP2/04 

O acompanhamento dos estudantes no local de trabalho foi positivo porque permitiu o estudante a 

alinhar os conhecimentos oferecidos na sala de aulas com a realidade, pese embora muitos docentes não 

tenham feito. 
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Avaliação geral dos resultados da formação oferecida pelo ISAP 

Pergunta: Que comentário faz sobre os resultados obtidos pelos seus estudantes entre os anos 2006 e 

2009, nos módulos que leccionou nos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

Q/F/CPSAP1/01 

Penso que os resultados são encorajadores, daí o papel que o ISAP foi ganhando de ano a ano e o 

aumento da pressão dos funcionários que buscam formação. Nos módulos que leccionei, apesar de grande 

parte dos formandos não serem da área financeira, se esforçaram em conseguir bons resultados. 

Q/F/CPSAP1/02 

No geral, os resultados foram bons, mais de 90% dos estudantes transitavam o módulo. As 

metodologias de ensino e de avaliação contribuiram para isso. 

Q/F/CPSAP2/03 

Nesses anos os resultados foram muito bons, no meu entender porque nessa altura as turmas eram 

compostas por funcionários em cargo de direcção e chefia. Por isso, sabiam o que queriam e rapidamente, 

adaptaram-se ao modelo de formação do ISAP. Por outro lado, talvez porque tinham espaço para se 

dedicarem aos estudos fora da sala de aula porque eram chefes. O que não acontece actualmente que 

entram simples funcionários públicos. 

Q/F/CPSAP2/04 

Comecei a leccionar no ISAP em Agosto de 2008 por esta razão não poderei avaliar ou comentar 

sobre os resultados obtidos nesse período. Assim a minha opinião avaliativa basear-se-á em resultados de 

formação oferecidos em 2009. Os formandos, em minha opinião, adquiriram conhecimentos úteis e 

valiosos para eles e para a função pública. 

 

Influência dos resultados da formação no trabalho dos funcionários 

Pergunta: De que forma acha que os resultados obtidos pelos estudantes durante a formação 

influenciam o seu trabalho no sector público? 

Q/F/CPSAP1/01 

Penso que qualquer formação tem consigo algo positivo, tanto para o sector público como para o 

próprio funcionário. Para os funcionários pode-se verificar através do maior desempenho e qualidade dos 

serviços onde estes funcionários estão afectos. 

Q/F/CPSAP1/02 

Influenciaram na medida em que eles ganham mais habilidades e trocam experiências e cria 

linguagem comum com outros funcionários criando condições para que estejam aptos para resolverem 

questões que antes não teriam capacidades. Por outro lado, o ISAP favorece para a criação de redes 

profissionais o que possibilita a existência de muitos contactos de profissionais que podem apoiar em 

diversas questões de trabalho. 

Q/F/CPSAP2/03 

Os resultados mostram que compreenderam as matérias dadas, o que lhes permite fazer e serem 

agentes de mudanças nas instituições. Se fossem chefes poderiam usar esses saberes para influenciar os 

seus subordinados a mudarem de atitudes e comportamentos. 

Q/F/CPSAP2/04 

Os resultados obtidos pelos estudantes durante a formação influenciaram-nos positivamente uma 

vez que até eram capazes de apresentar os casos concretos vividos por eles dentro da instituição.   

 

Pergunta: Que mudanças ocorreram no sector público que acha que foram influenciadas pelos cursos 

CPSAP 1 e CPSAP2 oferecidos pelo ISAP entre 2006 e 2009? 

Q/F/CPSAP1/01 

Penso que falar de mudanças graças ao ISAP é falar do aprimoramento. 

Q/F/CPSAP1/02 

A mudança mais importante foi ao nível mental, que é possível mudar, é possível melhorar a 

prestação de serviço, é possível e é necessario melhorar as qualificações profissionais. 
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Q/F/CPSAP2/03 

Nas atitudes, comportamentos e na forma de ser e estar dos funcionários e agentes do Estado. 

Eles agora percebem que estão para servir o público e não o inverso. 

Q/ F/CPSAP2/04 

As mudanças ocorridas são: melhoria na comunicação funcionário – utente; melhoria no 

relacionamento interpessoal; criatividade no funcionamento. 

 

Pergunta: De que forma considera que essas mudanças foram influenciadas pela formação? 

Q/F/CPSAP1/01 

A maior parte dos funcionários formados procuram implementar os ensinamentos do ISAP, 

através de maior entrega e responsabilidade destes no cumprimento da sua missão e realização das suas 

tarefas dentro dos prazos previstos. 

Q/F/CPSAP1/02 

Através do movimento criado e pelo reconhecimento do ISAP como instituição de referência na 

formação profissional. 

O ISAP criou um movimento e hoje em dia os cursos do ISAP são muito solicitados pelo sector 

público. Esse movimento e essas formações melhoraram a linguagem de trabalho no Sector Público, os 

funcionários formados no ISAP procuram fazer diferença nos seus locais de trabalho. 

Q/F/CPSAP2/03 

Porque no âmbito político já desde 2001 falava-se da Reforma do Sector público, mas a 

implementação era lenta. Assim, a formação vem consubstanciar esse discurso político, mostrando sob 

ponto de vista teórico-conceptual, bem como, recorrendo a exemplos a necessidade de mudança. 

Q/F/CPSAP2/04 

As mudanças foram influenciar de forma directa ou indirecta através de módulos oferecidos pelo 

ISAP. 

 

Pergunta: O que se pode fazer para aumentar as possibilidades de a formação oferecida pelo ISAP 

contribuir para mudanças no sector público? 

Q/F/CPSAP1/01 

Penso que o ISAP deve-se organizar no sentido de garantir uma formação contínua, ou seja, 

depois dos 9 meses, deve-se dar continuidade até concluir com a formação pois deste modo poderá 

contribuir para a prossecução dos anseios do sector público. 

Q/F/CPSAP1/02 

Pode-se massificar a formação, adquirindo instalações com mais capacidade e oferecendo mais 

cursos. 

Q/ F/CPSAP2/03 

Reintroduzir e/ ou introduzir o acompanhamento dos estudantes no local de trabalho durante o 

seu percurso na formação, em cada modulo, mas também depois, ao longo da sua vida profissional; O 

ISAP deve procurar estabelecer um diálogo regular com os gestores dos sectores donde provêm os 

formandos com vista a colher informação sobre os problemas que imperam o bom funcionamento desses 

sectores para em seguida ver como incorporar isso como exemplos ao longo da formação; Tendo em 

conta o primeiro aspecto que apresento nesta questão, pode se introduzir seminários de capacitações de 

curta duração aos funcionários que mostrarem algumas lacunas. 
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Aspectos que reduzem as possibilidades de o curso CPSAP contribuir para a melhoria do 

desempenho do sector público 
Pergunta: Aponte os aspectos críticos que reduzem as possibilidades de os cursos CPSA1 e CPSAP2 

contribuirem para a melhoria do desempenho da função pública. 

Q/F/CPSAP1/01 

Um dos aspectos que pode reduzir as possibilidades de o curso CPSAP contribuir para a melhoria 

do desempenho prende-se com a falta de cometimento por parte do líder, o que pode, de certa forma, 

inviabilizar qualquer tipo de mudança proposto pelos técnicos que beneficiam de formação. 

Q/F/CPSAP1/02 

Em alguns casos ha tendências de tornar os cursos mais académicos que profissionais. Isso pode 

fazer com que os formandos aprendam aspectos teóricos e tenham dificuldades de implementar acabando, 

por isso, sendo inútil. Há um certo desvio da Filosofia do ISAP, causada pela admissão de formadores 

sem experência profissional na função pública e por isso tornando os cursos mais académicos. 

Q/F/CPSAP2/03 

O ambiente de trabalho que ainda tem muitos funcionários que não passaram destas formações e, 

portanto, resistem a mudança; O fraco papel disseminador das novas práticas aprendidas pelos formandos; 

O individualismo que caracteriza a nossa sociedade, assim, alguns formandos pensam só em si, saber 

pessoal que deve lhe servir, aumentar seu rendimento pessoal. 

 

Pergunta: De que forma estes aspectos críticos podem ser superados? 

Q/FCPSAP1/01 

No meu ponto de vista, este aspecto pode ser superado com a formação do próprio líder para que 

possa compreender a missão do ISAP. Assim poderá ser mais compreensível e facilitar todo o processo da 

reforma do sector público. 

Q/FCPSAP1/02 

Estes aspectos críticos podem ser superados com integração de novos formadores através de 

seminários sobre as metodologias do ISAP  e sobre o funcionamento do Sector Público no geral já que 

este último aspecto é importante para tornar os cursos profissionais. 

Q/FCPSAP2/03 

Diálogos permanentes com os gestores das instituições e com os formandos ao longo da sua vida 

profissional, quer em pequenas reuniões ,quer em seminários de curta duração para reforçar o seu papel 

na gestão de mudanças – réplica das formações. 

 

Outros 

Pergunta: O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2? 

Q/F/CPSAP1/01 

Para os cursos de CPSAP 1 e CPSAP2, primeiro, no CPSAP 1 devia-se introduzir a cadeira de 

língua inglesa, já que estamos a falar da integração regional na SADC. Para o CPSAP2, devia-se 

introduzir as cadeiras de técnicas de expressão em língua portuguesa e em língua inglesa e introduzir a 

cadeira de filosofia. 
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Apêndice B5 

Respostas ao Questionário – Egressos do ISAP 

 

 

Processo de ingresso no ISAP 

Pergunta: Como foi o processo de seu ingresso no curso CPSAP? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

O processo de ingresso no curso do CPSAP1 foi através de concurso documental cujo um dos 

requisitos era possuir o nível de licenciatura 

Q/E/CPSAP1/01-02 
O meu ingresso no curso de CPSAP foi mediante requerimento dirigido ao meu superior 

hierárquico  seguido de uma avaliação  curricular feita por um  júri  constituído para efeito. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Por convite de um amigo e parente, que tomou conhecimento do curso CPSAP no ISAP. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Foi através de candidatura documental dirigido ao [dirigente da instituição], onde a instituição 

seleccionou-me para frequentar o curso. 

Q/E/CPSAP1/07-05 
O processo do ingresso no curso CPSAP1 foi por candidatura individual. Tomei conhecimentos 

do curso na minha instituição e decidi candidatar-me, fui admitido para frequentar o curso. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

Tomei conhecimento através de colegas no serviço que havia um documento vindo do [nome da 

instituição] e que solicitavam candidatos para o curso no ISAP, procurei me aperceber do caso depois 

candidatei-me e formalizei a minha candidatura no ISAP, adquirindo o impresso – digo Ficha de 

inscrição. 

Q/E/CPSAP2/04-07 
O meu ingresso no curso CPSAP foi através da minha instituição [nome da instituição], âmbito da 

implementação e desenvolvimento da estratégia de aperfeiçoamento de formação técnica profissional e 

académica dos funcionários do [nome da instituição]. 

Q/E/CPSAP2/03-08 
A minha instituição é quem me seleccionou à candidatura para o ISAP e sou bolseira, os custos 

da minha formação são custados pela instituição.  

Q/E/CPSAP2/08-09 

Selecção interna na instituição [nome do departamento sita] no [nome da instituição]. 

Q/E/CPSAP2/03-10 
Foi evolução do que já tinha feito no IFAPA e veio a encaixar nos conhecimentos que já levava 

do IFAPA, é muito interessante viver e conviver com o ritmo da AP porque cada vez mais me abre a 

visão na Gestão da AP. 

 

 

Opinião avaliativa da experiência como formando do ISAP 

Pergunta: Dos módulos que frequentou no curso CPSAP, indique os dois que considera mais relevantes 

para a sua vida profissional. 

Q/E/CPSAP1/01-01 
Recursos Humanos e Liderança, Comunicação Efectiva. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

Politicas Publicas e Planificação Estratégic, Governação e Desenvolvimento Local 

Q/E/CPSAP1/08-03 
Politicas Publicas e Planificação Estratégica, Recursos Humanos e Liderança. 
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Q/E/CPSAP1/09-04 

Politicas Públicas e Planificação Estratégica , Recursos Humanos e Liderança. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Introdução a Administracao Publica e Governação, Politicas Publicas e Planificação Estratégica. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

Politicas Públicas e Planificação Estratégica, Recursos Humanos e Liderança. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Gesrtão Organizacional, Gestão de Recursos Humanos 

Q/E/CPSAP2/03-08 
Introdução a Administração Pública e Governação e Comunicação Efectiva 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Comunicação Efectiva, Política Pública e Planificação. 

Q/E/CPSAP2/03-10 
Politicas Publicas e Planificação, Economia e Finanças Publicas. 

 

Pergunta: Dos módulos que assinalou na tabela como sendo os mais relevantes, indique os aspectos que 

mais lhe marcaram pela sua contribuição para sua vida profissional. 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Os aspectos marcantes nos dois módulos assinalados são: Recursos Humanos e Liderança: 

conhecer as particularidades dos funcionários no desempenho das suas funções, cada tarefa ao funcionário 

que se adequa a essa tarefa. Liderança: influencia dos funcionários a desempenharem suas actividade 

produzindo resultados, motivá-los. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

Em relação a “Politicas Públicas e Planificação Estratégica” o que mais me marcou é o seu 

carácter critico e interpretativo das políticas públicas para compreender o seu alcance e impacto.  

Igualmente foi relevante ao mostrar a importância da planificação e do plano na vida das pessoas e das 

instituições quanto a governação e Desenvolvimento Local. Contribuição para visualizar os programas e 

desenvolvimento em curso e como estes podem criar capacidades para um desenvolvimento inclusivo 

decente e sustentável. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

RH : Elaboração do quadro do pessoal, elaboração e desenvolvimento das políticas de RH, a 

gestão dos recursos humanos. No módulo de Desenvolvimento Organizacional: a liderança, a cultura 

organizacional, gestão das mudanças bem como a gestão de resolução dos conflitos laborais, entre outros 

aspectos.Política Pública e Gestão Estratégica: a elaboração de um plano estratégico de uma organização. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Os aspectos que mais me marcaram foram ter contribuído para a elaboração de Estratégia de 

Desenvolvimento de RH, Elaboração da Política de Acção Social; Preparar os Planos de Actividades da 

instituição com seu respectivo orçamento, Participar na Elaboração do Plano Estratégico da [sector de 

trabalho]. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Os aspectos que mais me marcaram na contribuição da vida profissional foram os seguintes: Na 

administração e Governação os destaques para os conceitos e modelos de governação. A sua relação com 

a realidade Nacional, permitiram que eu fosse capaz de interpretar correctamente os aspectos de 

governação na minha vida profissional.  

Nas Políticas Públicas e planificação estratégica o modulo permitiu que eu fosse capaz de 

diferenciar os aspectos Políticos Partidários e as Políticas Públicas, bem como os ciclos de Políticas que 

ficaram bastante claros nas tarefas da minha vida profissional. Hoje tenho Instrumento que contribui para 

o melhoramento do meu sector de trabalho devido nos dois módulos que considero que foram mais 

relevantes para a minha vida profissional. 
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Q/E/CPSAP1/07- 06 

No modulo de Politicas Públicas e Planificação Estratégica adquiri conhecimentos científicos, 

capacidades e habilidades técnicas e conceptuais necessárias para compreender e dominar os conceitos 

relativos a estratégia, pensamento estratégico gestão estratégica e planificação estratégica. Foi 

fundamental adquirir capacidades técnicas de elaboração de um plano estratégico utilizando os 

instrumentos científicos principais da planificação.  

Quanto ao modulo de Recursos Humanos e Liderança, aperfeiçoei os conhecimentos a cerca das 

teorias e conceitos da gestão de recursos humanos. Aprofundei a questão dos tipos de liderança nas 

organizações modernas. Adquiri conhecimentos sólidos sobre as competências ou habilidades essenciais 

de um gestor de recursos humanos tais como: habilidades técnicas, humanas e conceptuais. Desenvolvi 

competências que me permitem interligar os subsistemas de gestão de recursos humanos e sua 

importância no sistema nacional de gestão de RH. Compreendi a importância do factor humano nas 

organizações, desenvolvi a capacidade técnica e humana de trabalhar com outras pessoas no sentido de 

entendê-las e motivá-las quer individualmente, quer em grupo, Isto tudo em saber ser e estar trabalhando 

com as pessoas. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Os aspectos que mais me marcaram pela sua contribuição para a minha vida profissional foram: 

Mudança organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Todo o ser humano passa pelo processo de 

aprendizagem, por isso todo e qualquer processo de mudanças em qualquer sociedade por mais necessário 

e bem preparado que seja, sempre enfrenta resistência, seja individual, seja organizacional, porque vai 

ocorrer alteração da estrutura de poder, dos hábitos que pode ser positiva ou negativo. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

O Modulo 2 me marcou bastante ao compreender que o sector público, ou melhor, a 

Administração Pública visa a satisfação do bem comum, isso é, a qualidade de vida de um povo se mede 

pela qualidade da Administração Pública do seu governo. Que também devia realizar as minhas tarefas 

com resultados demostrando a eficiência e eficácia sobre tudo a transparência nas decisões politicas e o 

envolvimento do cidadão no processo de decisão. Como gestora me senti comprometida na participação 

activa no processo de decisório da instituição assim como influenciar no meu grupo do departamento a 

agir com responsabilidade na gestão das coisas públicas em servir cada vez melhor o cidadão, pois é a 

nossa razão de existência na Administração Pública. 

Comunicação efectiva, neste módulo deu para compreender que a comunicação é indispensável. 

As tecnologias de informação e comunicação são meios de comunicação de actualidade. Neste contexto a 

globalização tornou a organização e o individuo mais próximo para se comunicar. É possível trocar 

correspondência com pessoas distantes em outros pontos do mundo através de mensagens de internet, 

email, televisão, telefone realizados a teleconferências, fax. Para o melhoramento, influenciei a Direcção 

no Planeamento para a aquisição de fax, computadores, assinatura do contracto com a TV, contra meia 

dúzia que existiam e que também eram os chefes que tinham direito e as máquinas do SISTAFE. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Tramitação de informações e a comunicação interna /externa, implementação das Politicas 

Publicas e agendamento dos assuntos. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Os módulos de Políticas Públicas e Planificação e Economia e Gestão Financeira marcaram-me 

tanto porque na altura eu estive na Direcção de Planificação e Desenvolvimento Institucional e me 

ajudaram a perceber como planificar e fazer orçamento na minha Direcção. Percebo que e a razão da 

minha mudança para a área na qual estou trabalhando neste momento foi para melhor usar tais 

conhecimentos. 

 

Pergunta: O que mais lhe marcou pela negativa como formado do ISAP  no curso CPSAP? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

O que me marcou pela negativa é o facto de alguns formadores do ISAP terem feito uma 

avaliação subjectiva nos seus módulos. Também pareceu haver trabalhos não corrigidos e até perdidos e 
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eu fiquei prejudicado pela perca do meu trabalho final do módulo [nome do módulo], mas consegui 

recuperar. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Docentes pouco preparados para o processo de cursos andragógico; alteração constante de 

actividades sem prévia informação aos formandos; demora na publicação dos resultados de alguns 

módulos; Não acompanhamento do primeiro grupo dos mestrandos em relação aos seus trabalhos o que 

faz com que se transtornassem e até hoje passados 4 anos nenhum deles defendeu (principalmente os que 

os que seguiram as especialização dos Recursos Humanos). 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Como formando no ISAP no curso CPSAP1 marcou-me pela negativa a metodologia usada no 

processo de formação... Poucos formadores dominam os conteúdos do curso. As exposições não 

produzem os resultados esperados. A outra marca pela negativa é a limitação dos temas e dos conteúdos, 

que não são suficientes para o desenvolvimento de competências que se pretende para a vida profissional 

de um Administrador Público.    

Q/ECPSAP2/03-08 

No fim do curso terminei com a média 13 e fiquei surpreendida em ter a informação de não poder 

transitar para BPAP porque devia ser com média 14, não obstante a condição era melhorar alguns 

trabalhos, isto é, levou o seu tempo e só em Fevereiro de 2013 é que termino o LPAP. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Por ser ensino Profissional deveria ser de lato senso e strito senso. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

A única marcação pela negativa que tive é apenas o tempo da formação que acho pouco. Na 

minha óptica devia-se dar um pouco mais de tempo para os formandos poderem ler e perceberem melhor 

porque a matéria é muito importante para a Gestão na Administração Pública. Nalguns momentos as 

pastas não têm todo o material necessário ai a dificuldade para o estudante. 

 

Pergunta: De que forma acha que estes aspectos negativos podem ser superados? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Podem ser superados se o ISAP realizar a supervisão das actividades pedagógicas dos formadores 

tomando medidas correctivas, isto é, acompanhamento permanente. Melhor selecção dos formadores, 

melhor selecção dos formadores para o ISAP. O ISAP é uma instituição de prestígio para os funcionários 

públicos por isso deve ter os melhores formadores. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Melhorando tudo o que de negativo mencionei no ponto anterior. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Acho que os aspectos negativos podem ser superados mediante a formação dos docentes em áreas 

específicas para a melhoria de qualidade da instituição. O segundo aspecto que pode superar a parte 

negativa seria a introdução de novos temas e conteúdos para acrescentar aqueles que o ISAP lecciona. 

Assim os formados sairão com conhecimentos mais amplos, diversificados e sobretudo direccionados 

para a realidade nacional.   

Q/E/CPSAP2/03-08 

A comunicação e a divulgação das decisões tomadas para o conhecimento de todos os formandos 

candidatos a ingresso no ISAP. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Na reformulação curricular institucional. 

Q/E/CPSAP2/03-10 
Apenas com mais um pouco de tempo, se fosse possível seria um mês e meio ou dois meses cada 

módulos. Assim o ISAP terá tempo suficiente de ver novas pastas depois que os estudantes terminam o 

módulo de repor o que estará em falta, porque isto também ajuda o estudante para ter mais concentração. 
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Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

Pergunta: Que benefícios pessoais acha que tirou da formação no curso CPSAP, em termos 

profissionais? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Passei a saber como funciona o governo, o Estado, o papel das políticas públicas para o 

desenvolvimento do Pais. Melhorei a comunicação com os colegas, passei a ver os colegas como parte 

fundamental para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão. 

Q/ECPSAP1/01-02 

Foi positivo na medida em que permitiu compreender um pouco mais a administração pública 

devido à partilha de várias experiencia e práticas de trazidas pelos formandos de distintos sectores da 

administração pública. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Melhorou o meu conhecimento em matérias e técnicas de administração; melhorou o meu 

conhecimento em assuntos de relacionamento interpessoal e no uso de tecnologias de informação e 

comunicação. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Aumentou a minha capacidade para analisar Política e Estratégia ligada à educação, emitir 

pareceres técnicos sobre assuntos educacionais, fazer planos, seleccionar trabalhos mais complexos, e 

aumentou a confiança dos meus chefes sobre a minha capacidade de tratar determinados assuntos como 

conceber e coordenar cursos de capacitação, monitoria e avaliação de actividades sobre desenvolvimento 

do pessoal. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Em termos profissionais os benefícios do curso CPSAP1 são muitos. Um dos maiores benefícios 

foi a melhoria de qualidade de prestação do serviço público, o aperfeiçoamento dos aspectos 

administrativos à sociedade. Aumentou a minha profissionalização no sistema de valores, na vocação para 

o serviço público. 

Q/E/CPSAP1/07-06 

Sinto-me munido de habilidades necessárias para desempenhar as funções de um gestor senior em 

qualquer organização. Tenho uma ampla visão estratégica na compreensão  e interpretação de que um 

todo é composto pelas partes. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Em termos profissionais os benefícios pessoais que eu acho que tirei foram: saber ser, saber estar 

e saber fazer, de forma a contribuir para aumentar as minhas habilidades capacidades, eficiência, eficácia, 

e a qualidade do trabalho no exercício das minhas funções. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

Aperfeiçoei a minha capacidade de escrita pois os trabalhos do fim de módulo requerem muita 

leitura, escrita e capacidade de enquadrar as várias realidades da minha instituição, compreendendo como 

se manifestam e como superar os problemas com conhecimentos já adquiridos. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Melhoria de salário. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Sinto-me cada vez mais talentosa ou técnica capaz de responder aos desafios do trabalho depois 

da percepção que o ISAP me deu para agir, ou tomar medidas de acordo com a legislação vigente na AP 

partindo da base ou da lei mãe CR e do EGFAE. 

 

Pergunta: Que benefícios pessoais acha que tirou da formação no curso CPSAP, em termos sociais? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

A formação ajudou-me a compreender as diferenças sociais dos colegas e a partir daí tomar 

decisões em função desse conhecimento social, mas com suporte da legislação vigente na administração 

pública. 
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Q/ E/CPSAP1/01-02 

Permitiu-me fazer mais amigos e aprofundar o relacionamento, aproximação de uns e outros 

como colegas. Igualmente serviu para diminuir as barreiras que normalmente se verificavam entre 

superior hierárquico e técnico. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Melhorou o meu conhecimento em termos de laços de amizade com outros colegas áreas de 

Administração Pública moçambicana. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Reputação na sociedade, maior respeito e contribuir nos assuntos ligados ao desenvolvimento do 

país. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Em termos sociais os benefícios são assinaláveis. Fui promovido para uma categoria superior, os 

meus ordenados melhoraram e por consequência a vida social também. A minha relação com os colegas 

melhorou bastante socialmente. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

De maneira mais relevante melhorou a minha relação com a chefia, colegas, respeito e 

consideração por todos os que de uma ou de outra maneira tem se beneficiado dos meus serviços, isto 

conduz logicamente a promoção, reconhecimento e mais responsabilidade.  

 Q/E/CPSAP2/04-07 

Em termos sociais pude aprender que é muito importante o saber ser e estar numa determinada 

sociedade. A convivência, a cultura, os hábitos, podem ser um factor crítico de sucesso nas relações 

humanas, para tal é necessário saber ser e saber estar de modo a proporcionar um bom ambiente, uma 

liderança eficaz a todos os níveis da sociedade. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

Para mim, o curso foi mais um incentivo para continuar a estudar porque com este nível deu para 

sair da categoria de Técnico Profissional em Administração Pública para Técnico especializado em 

Administração Pública. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Mais responsabilidade cortesia e deontologia Profissional. 

Q/CPSAP2/03-10 

O meu sentimento melhorou bastante e me sinto com a cabeça erguida ou dentro do que são as 

expectativas. 

 

Pergunta: Que benefícios pessoais acha que tirou da formação no curso CPSAP, em termos 

académicos? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Nada mudou embora que as expectativa fosse de mudança. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

Academicamente serviu para alimentar o espírito de investigação leitura e necessidade de 

continuar a aprendizagem. Igualmente fez reactivar em mim o desejo de prosseguir na escala dos níveis 

académicos, tendo se aberto uma oportunidade como PGPAP. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Melhorou o meu conhecimento em varias áreas de administração pública que anteriormente 

desconhecia. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Passei a preparar outros técnicos em matéria de gestão de recursos humanos. Acrescentar também 

o meu nível académico, pois saí com grau de Pós- Graduação. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Em termos académicos houve uma evolução para melhor. A minha capacidade de análise 

profissional melhorou. Estou a terminar a dissertação de mestrado profissional nos próximos meses será 

apresentado ao júri do ISAP. Há uma evolução grande. 
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Q/E/CPSAP1/07- 06 

Conclui o CPSAP 1, recebi o certificado profissional, não parei, fiz a Pós-graduação com a 

especialização em Gestão de Recursos Humanos. Portanto, em termos académicos obtive um nível 

superior que me permite melhorar o meu desempenho profissional. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Em termos académicos aumentei as minhas capacidades, assim como continuo aumentando cada 

vez mais os conhecimentos, conhecimentos científicos e comportamentos que me serviram de base para o 

meu desenvolvimento e aperfeiçoamento e especialização posterior. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

Ganhei bastante porque foi a consolidação da prática no que vinha fazendo nos serviços 

mecanicamente, sem observar a teoria da administração pública, que ajuda através dos seus conceitos a 

resolver problemas e a observar alguns aspectos organizacionais dentro da minha instituição. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Conhecimentos Científicos. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

A minha qualidade elevou-se de acordo com o nível, a visão e mais do que antes. 

 

 

Opinião avaliativa sobre os resultados do curso 

Pergunta: Acha que por ter frequentado o curso CPSAP no ISAP, faz alguma diferença na sua 

instituição? Se sim, em que é que sente se distingue, que seja positivo? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Faz diferença a abordagem dos aspectos ligados à administração pública, como essa 

administração pública funciona. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

A preocupação contínua de planificar e agir com foco nos indicadores do resultado e no alcance 

das metas. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Tornei-me mais interactivo em debates de natureza académica e profissional, tenho uma melhor 

visão na formação do pensamento lógico. As minhas opiniões por serem consistentes têm, em alguns 

casos, sido tomadas como valiosas na formação de algumas estratégias sectoriais. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Ajudei a melhorar os métodos de trabalho no meu local de trabalho com meus colegas, aumentei 

o meu horizonte de análise e interpretação de Politicas e Estratégia ligada a gestão de pessoal, aprefessoei 

mais trabalho em equipe e a comunicação flui cada vez mais. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

O curso CPSAP1 frequentado no ISAP faz muita diferença na minha instituição embora seja uma 

minha instituição castrense. A instituição percebe que a minha contribuição é para melhorar as formas de 

participação dos colaboradores na tomada de decisão. O curso permitiu que aproximasse os colaboradores 

junto à direcção da instituição na tomada de decisão. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

Ora muito bem, o volume e qualidade de conhecimentos adquiridos quando aplicados no dia a 

pós dia, a diferença ressalta por todos quantos juntos trabalhamos. A qualidade do trabalho apresentado 

aos superiores hierárquicos é motivo de admiração e a intervenção que é feita nos diversos encontros de 

trabalho é sempre considerada e elogiada. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Sinto que é positivo pelo facto de estar a frequentar o curso  CPSAP, que tem contribuindo 

bastante no aumento da eficiência, eficácia e qualidade do trabalho na minha instituição. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

Aumentou o respeito e a cortesia que temos prestado ao cidadão utente; há melhoria dos serviços 

prestados a este público. 
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Q/E/CPSAP2/08-09 

Obtenção das vantagens académicas. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Agora sou mais ágil, e entendo melhor como posso dar andamento de expediente e no 

atendimento ao cidadão. Só deve esperar pelo chefe se o assunto exigir. Posso mandar aos outros sectores 

e dar andamento do expediente. 

 

Pergunta: Em que é que sente se distingue, que seja negativo? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

O que sinto que seja negativo é que algumas decisões têm de se recorrer a outras instâncias, na 

consulta. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

É difícil avaliar. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Sinto que me distingue no negativo pelo factor de ser exigente na forma de tratar os assuntos. As 

vezes a instituição não me percebe, sou único no sector que frequentou o curso ISAP. A minha 

contribuição é pouco compreendida para melhorar a forma de tomada de decisão na instituição por isso 

seja negativo.   

   Q/E/PSAP1/07- 06 

Negativo não em mim que tive a oportunidade de formação; sinto e vivo a inveja dos que não 

tiveram esta formação e que em muitos casos são meus superiores. 

 

Pergunta: Como é que o seu superior hierárquico aceita ou rejeita essa diferença? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

As diferenças são aceites pela hierarquia que tem um papel preponderante no acompanhamento 

da minha evolução e na forma como é gerida a instituição, que resultados se produzem na escola. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Os meus superiores hierárquicos orgulham-se e vangloriam-se em ter um subordinado que 

domina com a total naturalidade assuntos actuais da nossa administração pública, bem como a sua 

abordagem e organizar sessões públicas  onde convidam-me como principal orador aos conselhos 

consultivos , conselhos coordenadores, e palestras, seminários, estudos, entre outros. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Felizmente na minha instituição privilegia o trabalho em equipe, consequentemente a ajuda 

mútua. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

O meu superior hierárquico aceita a diferença embora em alguns aspectos seja crítico, devida à 

natureza castrense da instituição. Não aceita com muita facilidade as mudanças devido à sua própria 

natureza de tomada de decisão de forma vertical.   

Q/E/CPSAP1/07- 06 

Quando se trata de um trabalho que dignifica a instituição a aceitação é boa, porém as opiniões 

nas discussões por vezes criam certo mal estar, isto porque existem certos superiores que julgam que pelo 

facto de serem chefes estão certos em tudo e suas opiniões são infalíveis. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

O meu superior hierárquico aceita esta diferença com muita satisfação, incentivando cada vez 

mais e enviando mais funcionários à formação.     

Q/E/CPSAP2/08-09 

Desconfianças. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

O meu superior hierárquico aceita essa diferença porque me sinto bem acolhida e o meu chefe vê 

o meu desenvolvimento no trabalho e no tratamento de certos assuntos, abrindo mais caminhos para a 

minha instalação ou integração nas tarefas dos técnicos do meu nível. 
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Pergunta: Como é que os seus colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

As mudanças de atitude levam tempo, a resistência às mudanças é uma realidade para alguns 

funcionários. Por exemplo, a uma necessidade de se trabalhar para se produzir resultados. O importante 

não é apenas assinar o livro de ponto, mas o mais importante é ao longo do dia laboral o que conseguiu 

produzir. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Colegas aceitam igualmente com orgulho e naturalidade e por causa disso actualmente no [nome 

da instituição e outras do mesmo sector], há uma avalanche de quadros a solicitarem vagas no ISAP para 

o estudo  e não só, querem participar mais no trabalho  à semelhança da minha pessoa, sou uma referencia 

para os colegas. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Ainda não se verificou rejeição em termos de método de trabalho introduzido após a formação, 

pois priviligia-se muito trabalho em equipe e a nossa comunicação é aberta, sempre nos procuramos em 

ter um clima organizacional saudável por forma a atingir os objectivos que constam no plano de 

actividades. Para além disso, a minha organização dá oportunidade ao pessoal para se formar cada vez 

mais.    

Q/E/CPSAP1/07-05 

Em relação aos meus colegas a situação é bem melhor. Eles aceitam a minha diferença, apoiam 

dando uma força para continuar a contribuir a melhoria da instituição. Os colegas acham que o curso 

CPSAP1 foi uma oportunidade para a transformação da estrutura de funcionamento da Administração 

pública em Moçambique. 

Q/E/CPSAP1/07-06 

Quanto aos meus colegas aceitam positivamente, alguns aproveitam aprender alguma coisa outros 

procuram oportunidades para terem a formação igual ou equivalente. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Os colegas aceitam com muita satisfação e que a minha instituição já enviou mais colegas para 

frequentarem o curso CPSAP.    

Q/E/CPSAP2/03-08 

Os restantes colegas aceitam na positiva a preocupação e satisfazer as preocupações dos utentes 

em pouco tempo, o funcionário se sente como integrante da organização e trabalha com objectivos de ter 

resultados desejáveis. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Ameaças. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Os colegas aceitam essas diferenças porque eles notam certa diferença, claro, positiva nas 

técnicas que uso, menos dificuldades no tratamento de tarefas ou actividades do sector. 

 

Pergunta: Se não mudou nada, o que se mantém? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Mantém-se a inda a resistência às mudanças, trabalho pelos resultados. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

A estruturada organização é complexa e obedece a sua natureza rígida. Por este facto, a 

descentralização de certos procedimentos administrativos não é pratica. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Insegurança, desespero e silencio. 
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Pergunta: Há alguma razão que faz com que depois da formação continue na mesma? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Não há nenhuma razão para que depois da formação continue na mesma. O importante é 

implementar os conhecimentos adquiridos seleccionando a colaboração e o empenho de todos. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

A minha posição em termos de chefia permanece na mesma, mas em termos profissionais 

evolutivo razão pela qual não me sinto na mesma, a formação no ISAP no meu ponto de vista foi 

excelente para minha vida profissional porque permitiu conhecer os objectivos pelos quais o Estado 

moçambicano prossegue e sinto que sou um dos actores ou participante activo na prossecução desses 

objectivos. 

Q/E/CPSAP1/07-06 

Eu sinto que não estou na mesma quer profissionalmente quer socialmente quer em termos 

académicos, atingi um nível e status que garante a minha estabilidade social. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Quando isso acontece e falta do empenho do individuo ou melhor, depois da formação tem que 

saber esperar as oportunidades, quando se mostra mais ágil a oportunidade sempre aparece.   

   

Pergunta: O que mudou na instituição onde trabalha como resultado da sua actuação por ter 

frequentado o curso CPSAP? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

O que mudou na instituição é que maior parte dos funcionários 95% se envolve no trabalho, no 

comprimento das normas, cada funcionário tem espaço para dar suas ideias para o bem da instituição. 

Críticas construtivas. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

Sinto que há mais responsabilidade e disciplina no atendimento ao cidadão e sobre tudo, no 

tratamento das matérias, do expediente e das actividades planificadas prestamos mais atenção aos prazos 

e indicadores de resultados definidos. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Mudou o tratamento oferecido aos cidadãos; abordagem interna dos processos e dos assuntos; há 

mais flexibilidade na produção e no tratamento das informações; a forma de realizar as actividades, entre 

outras. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Agora a instituição privilegia mais a análise de estratégias, olha-se cada vez mais para os planos 

de actividade, há maior responsabilização, olhamos para os resultados ou metas e avaliamos se valeu 

apena a implementação dos objectivos pelos quais traçamos. Consegui assessorar o meu superior 

hierárquico no que diz respeito aos objectivos organizacionais.   

Q/E/CPSAP1/07-05 

Na minha instituição o que mudou depois do curso no CPSAP 1 foi a metodologia de trabalho. A 

ética da Administração da coisa pública mudou bastante devido ao mérito de ter frequentado o curso 

CPSAP1. Hoje a instituição tem outra atitude a sua administração Pública. Mudar o conceito e a forma de 

relacionamento com os colaboradores. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

As minha atitude que se manifesta no comportamento e no meu desempenho e na produtividade, 

ou seja, nos resultados de trabalho. A observância rigorosa dos valores, crenças e as próprias atitudes em 

relação aos objectos, pessoas com quem me relaciono no dia a dia. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Eu acho que mudou na minha instituição são as reformas introduzidas no Sector Publico e com 

um dos resultados é esta de nos mandarem/enviarem seus funcionários para frequenta o curso CPSAP 

para o ISAP. Os resultados ainda não são visíveis, elas existem é um processo penso que, em curto prazo, 

elas serão muito bem notórios satisfatórios. 
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Q/E/CPSAP2/08-09 

Tendo mais agentes ou funcionários formados com capacidade e habilidades Profissionais. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Quando estive na Direcção de Planificação sentia-me capaz de elaborar o plano da Direcção até 

que o meu chefe já via os resultados a minha aplicação, porque afinal de contas era algo que tanto 

precisava entender. 

 

Pergunta: Sente-se satisfeito com o resultado da formação que recebeu no curso CPSAP? Porquê? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Aumentei o meu conhecimento quanto às politicas públicas, acompanhamento do que se passa no 

mundo. Embora, o nível académico não tenha subido, mas aprendi muito com o curso. 

Q/E/CPSAP1/01-02 

Sim, porque o curso permitiu aprender ferramentas úteis para o funcionamento da administração 

pública em termos de valores a defender, bem como, uma visão critica e construtiva no que concerne ao 

sentido e impacto de acções públicas no cidadão. 

Q/E/CPSAP1/08-03 

Sim, porque melhorou o meu desempenho. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Sinto sim, pois estou a aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação, valeu a pena. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Sinto satisfeito com o resultado da formação no CPSAP1. As razoes são várias. Entre elas 

destacam-se o conhecimento, as capacidades e habilidades adquiridas para lidar com assuntos na área de 

Governação e Politicas Publicas. Também satisfeito por te adquirido um nível académico superior e pela 

melhoria do nível social. 

Q/E/CPSAP1/07- 06 

Claro que sim, sinto-me satisfeito por muitas razões: a formação profissional garante a minha 

segurança e estabilidade no emprego. Melhorou a minha relação com a chefia e a consideração, o respeito 

e prestigio aumentou. O trabalho que realizo dignifica a instituição. A área do RH em que trabalho é forte 

e mais prestigiada já se fala de politicas de valorização humana e profissional. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

Sim, sinto-me satisfeita na medida em que no meu sector já se registam melhorias significativas, 

no aperfeiçoamento profissional que visa o melhoramento das minhas capacidades e habilidades. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

Estou satisfeita porque antes da formação a minha preocupação era fazer as tarefas que me eram 

incumbidas pela Direcção e distribuir pelos colegas e prestar as contas à Direcção. Agora a preocupação é 

participar no planeamento e execução com objectivo de desenvolvimento humano e institucional. Estou 

preocupada com o bem público e com a sociedade. 

Q/E/CPSAP2/08-09 

Sim, porque ganhei mais capacidades de dar respostas, as necessidades do público. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Acredito que sim, porque vejo e sinto as minhas qualidades profissionais, no tocante ao 

Dinamismo no trabalho ou na actuação, o domínio de tarefas. 

 

Pergunta: O que acha que deveria acontecer nos cursos CPSAP1 e CPSAP2, para melhorar o retorno, 

em termos de resultados, para a sua instituição? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Devia haver acompanhamento permanente das actividades pedagógicas; os cursos deviam 

continuar abrangentes com maior número de funcionários públicos. 
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Q/ E/CPSAP1/08-03 

O ISAP deve abrir mais espaços para receber mais funcionários a serem formados; O ISAP passe 

pelas instituições e sensibilize as lideranças, no sentido de, aceitarem cada vez mais os quadros formados 

por esta Escola do governo, pois, estes são os verdadeiros agentes dinamizadores da mudança. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Penso que deveria começar a rever o currículo, aumentar mais tempo de formação, promover 

mais programa de estágio, troca de experiencia entre as instituições dos formandos. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Acho que deveria promover mais cursos de nível executivo para o topo. Assim as instituições 

seriam capazes de melhorar a metodologia de trabalho e consequentemente o retorno de resultados para as 

instituições. 

Q/E/CPSAP1/07-06 

Alargamento da base dos ingressos, isto é, mas chefes e dirigentes deviam frequentar estes cursos 

para que as mudanças sejam rápidas e globais. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

O que acho que devia acontecer nos casos CPSAP1 e CPSAP2, para melhorar o retorno, em 

termo de resultados para a minha instituição, enviar mais funcionários para frequentar os cursos CPSAP1 

e CPSAP2. 

Q/E/CPSAP2/03-08 

A minha sugestão é que a Administração Pública devia capacitar com este nível a todos os chefes 

das instituições Públicas.   

Q/E/CPSAP2/08-09 

Capacitar todos os Funcionários e Agentes do Estado sem extensão partidária; ter maior 

interacção entre o ISAP e as instituições de proveniência dos estudantes. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Apenas aumento do tempo lectivo para melhorar aplicação dos funcionários. 

 

Pergunta: O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

Q/E/CPSAP1/01-01 

Os cursos ministrados devem ter uma qualificação académica 09 meses num curso é suficiente 

para ter um grau académico. 

Q/E/CPSAP1/09-04 

Olhar mais para a componente dos objectivos em termos de experiencia profissional, a instituição 

dado que estamos a lidar com assuntos do Estado. 

Q/E/CPSAP1/07-05 

Gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP1 e CPSAP2 que os módulos fossem 

diversificados e adaptados à realidade, a realidade Nacional. Que os temas e os conteúdos retratassem os 

aspectos da Administração nacional. As avaliações fossem objectivas, com enfoque em questões da vida 

nacional. 

Q/E/CPSAP2/04-07 

O que eu gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP1 e CPSAP2 se possível o 

módulo linguístico (Inglês) 

Q/E/CPSAP2/03-08 

É mais-valia para o funcionário em prestar serviços de melhor qualidade para o cidadão e isto é 

gratificante para a instituição que consegue satisfazer o desejo do utente.   

Q/E/CPSAP2/08-09 

Aprofundar os elementos de estudo do público-alvo, de modo a capacitar na auscultação. 

Q/E/CPSAP2/03-10 

Os cursos são tão bons e são de qualificação profissional de Raiz com todo o conteúdo, apenas 

mais um pouco de tempo no período lectivo que devia se aumentar. 
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Apêndice B6 

Respostas ao Questionário – Superiores Hierárquicos dos Egressos do ISAP
1
 

(versões A e B) 

 

Expectativa em relação ao ISAP 

Pergunta: Quem decidiu sobre o ingresso dos funcionários da sua instituição aos curso de CPSAP1 e 

CPSAP2 entre os anos de 2006 e 2009? 

Q/SH/02 

Quem decidiu foi o Exmo senhor Secretário Permanente, sob proposta do Departamento de 

Recursos Humanos tendo ainda merecido apreciação da Ministra. 

Q/SH/04  

A instituição 

Q/SH/06 

Por ser uma formação especifica de Administração Publica.   

Q/SH/08 

Foi a pedido individual com aprovação Superior.   

Q/SH/11 

Foi decidido por despacho de Exma. Sr.ª S. Permanente. 

 

Pergunta: Porque é que a instituição decidiu enviar funcionários para formação nos cursos CPSAP1 e 

CPSAP2? Se houver diferenças conforme o curso especifique-as. 

Q/SH/02 

Decidiu-se enviar funcionários para formação no curso CPSAP como forma de melhorar os 

conhecimentos dos funcionários e contribuir para a elevação do nível de formação técnico-profissional e 

da profissionalização dos funcionários do Ministério. Esta é uma forma de contribuir nos processos de 

reforma e modernização da administração pública. 

Q/SH/03 

Na verdade, os próprios funcionários tiveram conhecimento do início dos cursos, e manifestaram 

interesse. Nós como Direcção deferimos esse desejo porque precisávamos de melhor desempenho da 

instituição e isso se alcança com os recursos humanos melhor preparados e estamos a conseguir. 

Q/SH/04 

Porque o [nome da instituição] em 2007 aprovou uma Política e Estratégia de formação e 

capacitação Técnico-Profissional. Também no âmbito dessa Estratégia solicitamos a organização de um 

curso executivo de Técnicas de Elaboração Legística e de Pareceres. 

Q/SH/06 

A admissão reside no facto da formação do ISAP permitir que melhorem o desempenho 

profissional e consequentemente melhora a condição, a qualidade dos serviços prestados pelo sector.   

Q/SH/08 

Para aumentar os conhecimentos com vista a melhorar o desempenho profissional. 

Q/SH/11 

Eram funcionários que, tinham formação do nível médio geral, outros que já tinham o curso 

profissional médio, julgando necessário profissionalizar e garantir que as suas experiencias sejam 

harmonizadas, adquirindo novos conhecimentos de modo a termos o desempenho desejado. 

                                                             
1
 Das onze instituições seleccionadas para a pesquisa, seis superiores hierárquicos é que responderam ao 

Questionário, nomeadamente: SH/02; SH/03; SH/04; SH/06; SH/08; SH/11. O número de identificação do superior 

hierárquico corresponde ao da identificação da instituição. 
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Pergunta: O que esperavam que mudasse na instituição como retorno da formação dos funcionários? 

Q/SH/06 

O Desempenho, a criatividade, o dinamismo e habilidades. 

Q/SH/08 

A melhoria do desempenho das funções 

Q/SH/11 

Primeiro a mudança de atitude entre os funcionários uma vez que adquirem novas competências, 

habilidades e aptidões; e posterior mudar a maneira de como liderar o seu sector, bem como gerir os 

recursos disponíveis em prol do Desempenho do [nome da instituição]. 

 

Articulação entre o ISAP e o sector público 

Pergunta: Durante a preparação da formação, de que forma é que a sua instituição interagiu com ISAP 

no contexto da formação dos seus funcionários nos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

Q/SH/06 

Através de correspondências formal de disponibilização de vagas. 

Q/SH/11 

Divulgação dos cursos, solicitando as candidaturas dos funcionários elegíveis e os que estavam 

disponíveis para se formarem naquele instituto. 

 

Pergunta: Durante a formação, de que forma é que a sua instituição interagiu com ISAP no contexto da 

formação dos seus funcionários nos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

Q/SH/02 

Há uma aplicação directa dos conhecimentos obtidos na formação, são funcionários que se 

destacam dos outros devido a compreenção que tem das matérias ligadas a Administração Pública, 

constituindo-se estes funcionários nos sectores no âmbito da Reforma do Sector Público. 

Q/SH/03 

Aos funcionários da nossa instituição, durante a sua formação, foram lhes mantidos todos os 

direitos, incluindo dispensas sempre que o calendário académico assim o requeresse. A ida do funcionário 

ao ISAP foi e é uma aposta nossa, no sentido de aumentar o nível académico dos nossos colaboradores 

para melhor responder à estratégia em curso na função pública moçambicana que assenta no bem servir. 

Q/SH/04 

Durante a formação o [nome da instituição] fez acompanhamento dos seus funcionários e acolheu 

algumas sugestões de mudança na organização da instituição, e apoiou alguns em esclarecimento sobre 

determinados aspectos de organização e funcionamento da instituição que lhes permitiu a elaboração dos 

seus trabalhos curriculares.       

Q/SH/06 

Através de preenchimento de fichas de avaliação no posto de trabalho. 

Q/SH/11 

Sempre que foi necessário para a realização de algum trabalho científico e outros trabalhos 

práticos, disponibilizamos todos os documentos necessários e quando foi necessário entrevistas estivemos 

abertos. Também disponibilizamos dispositivos legais relativos à criação, organização e funcionamento 

deste Ministério. 

 

Pergunta: Depois da formação, de que forma é que a sua instituição interagiu com ISAP no contexto da 

formação dos seus funcionários nos cursos CPSAP1 e CPSAP2? 

Q/SH/02 

Denota-se uma melhoria na qualidade dos trabalhos efectuados o que contribui para o incentivo 

dos outros colegas a alcançarem melhores resultados nos rabalhos que estes executam. 

Q/SH/03 
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Nesta instituição qualquer funcionário que conclui qualquer que seja o nível académico tem a 

promoção imediata de mudança de carreira em função de desempenho e sempre que houver vaga pode 

ascender a função de Direcção e Chefia. 

Q/SH/04 

Continua a haver um acompanhamento, exigindo que cada um opere mudanças positivas no 

sector. 

Q/SH/06 

Através de preenchimentos de fichas de avaliar no posto de trabalho. 

Q/SH/11 

Garantir o enquadramento dos funcionários em outras actividades e desafios da instituição e 

também auscultar a eles em termo de mudança que poderão ser introduzidas para que haja um bom 

desempenho. 

 

Pergunta: Que benefícios é que esta interacção no contexto da formação nos cursos CPSAP1 e CPSAP2 

trouxe para a instituição? 

Q/SH/02 

Há uma notável melhoria no desenvolvimento de competências, percebe-se que os funcionários 

que se beneficiaram dos cursos CPSAP1 conseguem fazer uma análise científica, usando muitas vezes as 

informações/ conhecimento obtidos nos Cursos na tomada de decisões o que de certa forma contribui para 

a melhoria do desempenho individual e em fim último uma melhoria do desempenho institucional. 

Q/SH/03 

Mudança de qualidade de trabalho melhorou bastante a postura do funcionário perante os nossos 

sagrados clientes/ publico. A apresentação passou a ser autro porque também o salário melhorou. São 

pessoas mais satisfeitas, o trabalho é realizado com qualidade e menos tempo. Sentimos que estamos a 

criar uma massa crítica no sentido positivo para o crescimento da nossa instituição. Com estes mesmos 

funcionários, temos planos no sentido de irem mais além. Queremos mestres a partir deles. 

Q/SH/04 

Os cursos trouxeram benefícios tanto para a Instituição, porque os funcionários melhoram a sua 

prestação, como para os próprios funcionários, porque depois da formação foram todos enquadrados nas 

carreiras e os seus rendimentos e autoestima melhoraram bastante. 

Q/SH/06 

Estabelecidos contactos formais no sentido dos formandos passarem a fase posterior, o que não 

foi possível limitante média global abaixo de 14 valores. 

Q/SH/11 

A maneira de agir e pensar sobre a Gestão de Recursos Humanos bem como financeira, no uso 

dos princípios de equidade, transparência e combate a corrupção. 

 

Pergunta: Tomando em consideração os objectivos da formação dos funcionários, o que poderia 

melhorar na interacção entre ISAP e a sua instituição? 

Q/SH/06 

Que não se tomasse em consideração a média de 14 valores para continuidade do curso, mas 

também o aproveitamento ao longo do curso. 

Q/SH/11 

Fluxo de informação sobre o grau de desempenho ou aproveitamento pedagógico deverias se 

enviar semestralmente os relatórios para melhor monitoria e também a informação sobre alguns acordos 

remetidos, candidaturas que não foram seleccionados deveria se dar as respostas. 
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Opinião avaliativa sobre os resultados do curso CPSAP
2
 

Pergunta: Os funcionários formados no curso de Certificado Profissional Superior em Administração 

Pública oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009 fazem alguma diferença na sua 

instituição? Se sim, Em que é que sente que estes funcionários se distinguem, que seja 

positivo? 

Q/SH/06 

Pela capacidade de interacção com os colegas, a capacidade de análise de situação e na 

apresentação da proposta de solução. 

Q/SH/11  

A valorização dos próprios recursos Humanos quanto à situação de Gestão, motivação e 

transparência na gestão de recursos Financeiros. 

 

Pergunta: Em que é que sente que estes funcionários se distinguem, que seja negativo? 

Q/SH/06 

Manifesta-se mais apegado à teoria do que à prática. 

 

Pergunta: Como é que a liderança da instituição aceita ou rejeita essa diferença? 

Q/SH/06 

Afectando-os em áreas que lhes obriga a desenvolverem o trabalho prático. 

Q/SH/11 

É bem vinda e tem sido muito valiosa porque a intenção da Administração Pública é pactuar pela 

excelência e ela só pode ser alcançada com individuos conhecedores e convertidos àcausa da boa Gestão, 

liderança, transparência, pelo que as suas contribuições tem trazido muita diferença na maneira de ser, 

estar e saber ser. 

 

Pergunta: Como é que os outros colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

Q/SH/06 

Ainda não foi notória a rejeição dessa diferença. 

Q/SH/11  

Com toda naturalidade foram aceites estes aspectos porque deram mudanças e dinamizaram o 

próprio sector quanto ao profissionalismo. 

 

Pergunta: O que mudou na instituição como resultado da actuação dos colegas por terem frequentado o 

curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública oferecido pelo ISAP 

entre os anos 2006 e 2009? 

Q/SH/06 

Pontuação no cumprimento dos problemas e com a qualidade e eficiência obrigadas. 

Q/SH/11 

Dinamismo, articulação, motivação no trabalho em equipes e acima de tudo profissionalismo na 

resolução de assuntos ligados ao sector. 

 

Pergunta: Como superior hierárquico de funcionários que se formaram no curso de Certificado 

Profissional Superior em Administração Pública, sente-se satisfeito com o resultado da 

formação que o ISAP oferece? Porquê? 

Q/SH/06 

Sim, porque cada um sabe tomar conta do recado sem necessidade de pressão do chefe. 

 

 

                                                             
2
 Os superiors hierárquicos que foram entrevistados não responderam a estas perguntas, pois não constavam na 

Versão A do Questionário. São os casos de SH/02; SH/03; SH/04. 
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Q/SH/11 

É satisfatório, na em medida que algumas possuíam uma larga experiência e tendo em conta a 

necessidade de se contextualizar alguns princípios e maneiras, procedimentos administrativos, constitui 

um grande avanço para a instituição. 

 

Pergunta: O que acha que deveria acontecer na formação que o ISAP oferece nos cursos CPSAP 1 e 

CPSAP 2 para melhorar o retorno, em termos de resultados, para a sua instituição? 

Q/SH/06 

O objectivo profissional que proporciona saber. 

Q/SH/11 

Procurar dar-se mais trabalhos práticos que reflictam na realidade aspectos críticos construtivos 

do sector e procurar-se fazer esses trabalhos para servirem de instrumento orientador após, a avaliação e 

validação.   

 

Pergunta: O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos CPSAP 1 e CPSAP 2? 

Q/SH/11 

Nenhuma. Aliás, tendo em conta que são cursos, estes cursos deveriam servir de ponte para 

valorização do processo e procedimento, trazendo no concreto, como redigir uma correspondência oficial, 

quem pode autorizar num determinado assunto, quem por exemplo assina um ofício, a quem se dirige, 

etc., sobre os actos administrativos na função publica de modo que não haja discrepância na redacção, 

forma e algumas vezes conteúdo.    

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B7 

Entrevistas – Superiores Hierárquicos dos Egressos do ISAP 

 

Avaliação geral dos resultados do curso CPSAP entre os anos 2006 a 2009 

 

Pergunta: A instituição sente alguma diferença por ter funcionários que se formaram no curso CPSAP 

entre os anos 2006 e 2009?  

E/SH/02 

Tenho que concordar que sim... Sente-se uma diferença... Tenho quatro funcionários que 

concluíram já e tenho outros três que ainda estão a frequentar o ISAP... Destes quatro que concluíram, 

nota-se que há uma evolução... Dois deles até estiveram a trabalhar comigo logo no princípio, em 2008... 

E fui notando de perto que eles, de facto, estão a melhorar... E hoje duas dessas pessoas estão em 

funções... Ascenderam a outras funções... Uma está fora daqui do Ministério... Mas é porque foi 

demonstrando a cada dia que passava que tinha conhecimentos, principalmente na Área de Gestão de 

Recursos Humanos. Outra está na secretaria-geral... Já vinha nessa função, mas nota-se na maneira como 

intervém, que é uma pessoa que sofreu alguma transformação... No antes, creio que em 2008, até esta 

parte... Nota-se. 

E/SH/03 

Sem dúvida... Sem dúvida que sentimos bastante... Essa é a razão que nos animou para aquilo que 

é a nossa instituição hoje. Primeiro, a relação com o ISAP... As solicitações contínuas de mais vagas, 

mais espaços para os nossos funcionários é porque sentimos que os primeiros que entraram aqui... Que na 

verdade, quero confessar... Os primeiros entraram de forma individual… eles é que procuraram...  Eles é 

que descobriram o sítio e nos foram informar que há esta possibilidade... Como havia necessidade de se 
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fazer uma declaração, a confirmar que eram funcionários, nós fizemos isso... Mas pouco a pouco, fomos 

descobrindo que valia apena envolvermo-nos mais... E nós nos envolvemos de facto porque sentimos que 

há diferença na interpretação, na abordagem, na maneira de pensar na responsabilidade... A formação 

marcou grande diferença... Marcou grande diferença. Nós somos um Ministério que lida bastante com o 

público de todas as situações e carácter... Nós começamos a sentir que valia a pena...  E começamos a ter 

aquele envolvimento que a Conhece. 

[Entrevistadora] Acho curioso o facto de me dizer que os primeiros funcionários do seu 

ministério entraram no ISAP individualmente pois a solicitação de vaga é feita pela instituição... 

Quero confessar... Confesso... No princípio foi assim... Queriam ir ao ISAP... Se calhar as 

mensalidades são mais baixas, e… Naturalmente, passava-se a declaração… Quero confessar, se for a ver, 

algumas dessas declarações foram por mim assinadas... Mas quando começamos a ver os resultados, os 

frutos da formação, dissemos: “hei, alto aí… Eu também tenho o direito de indicar quem deve ir e não 

esperar que cada um me venha dizer… Eu quero ir estudar no ISAP”. E, de facto, tivemos um conflito 

muito grande porque uns que tinham expectativa, olhando para o seu desempenho, não mreceram 

prioridade... Foi uma maneira de compensar os que de facto tinham melhor desempenho... Motivar um 

pouco mais... 

Recorda-se que foi consigo que negociamos a constituição daquela turma, em 2007... Porque 

começamos a ver que não estávamos a conseguir integrar um número significativo... E a Directora disse-

nos que a andarmos por esse caminho nem em cinco ou seis anos cobririamos a instituição... E decidimos 

fazer aquele sacrifício de constituir aquela turma. Se os resultados dos primeiros a entrarem no ISAP não 

tivessem sido positivos, confesso que não teríamos feito aquele sacrifício... Um sacrifício que naquele ano 

não estava inscrito no orçamento... Foi um exercício financeiro que nós fizemos nas nossas verbas para 

conseguir realizar... Só nos anos seguintes é que começamos a incluir no orçamento a formação dos 

funcionários no ISAP [...] Essa é a experiencia que eu vivi... 

E/SH/04 

Sim, há mudança... Talvez não muito visível ao olho daquele que não está atento... Mas para mim 

que primeiro fui estudante desta escola, consigo ver e consigo perceber também porque é que não é 

visível para os outros... Isto porque poucos são aqueles que já concluíram o curso... Concluíram o 

CPSAP2, mas ainda estão se formando... Então, tendo em conta que esses cursos têm a sua exigência, 

muitas das vezes o funcionário estudante porque ele está na escola depois tem uma série de coisas para 

fazer no serviço... Muitas das vezes, chega às primeiras horas, procura fazer aquilo que são as obrigações 

do serviço e em algum momento tem que parar porque também tem que fazer trabalho da Escola... E nós 

é que inscrevemos os funcionários, entendemos dessa necessidade [...] Passei por aqui também, conheço 

essas exigências do curso... A agressividade que há e o tempo que é muito curto... Eu entendo muitas das 

vezes quando um e outro se queixam, porque as pessoas estão a estudar e estão com trabalho atrasado... 

tem havido esse tipo de queixas. Mas eu percebo. 

Com relação àqueles que concluíram o CPSAP... Até estão à espera... Estão na lista para ingressar 

nos outros níveis... Aquilo que é a percepção deles melhorou bastante. [...] Entao, eu vejo que de facto, o 

resultado dos cursos que têm sido ministrados aqui nesta Escola. São positivos. 

 

Opinião avaliativa dos resultados do curso CPSAP 

Pergunta: Em que é que os funcionários que se formaram no ISAP se distinguem dos outros? 

E/SH/02  

Fora a postura dos funcionários porque se nota... Ela muda... Há também uma directa 

interpretação da legislação, diferentemente dos outros funcionários que, por exemplo, quando vêm aqui 

ao departamento de Recursos Humanos exigem determinadas coisas sem citar dispositivos legais... Estes 

que passam pela escola de Governo apropriam-se da legislação, quer seja para exigir ou para contestar ou 

mesmo para fundamentar algo que eles estejam aqui a apresentar... Nestes nota-se claramente que são 

diferentes de outros que possam ter o mesmo nível académico, mas que não passaram por este tipo de 

formação... Eles têm na legislação como um suporte para fundamentar tudo quanto eles querem. 

E/SH/03 
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Muito deles, antes de virem ao ISAP encaravam o trabalho na verdade como qualquer um 

encara... Depois de entrarem no ISAP, a maneira de pensar... A maneira de agir... A maneira como eles se 

dirigem ao um público que procura nossos serviços mudou bastante... É uma pessoa que já começa a 

pensar: “não devo dizer venha amanha... Venha amanha... É um assunto que eu tenho que equacionar 

quanto tempo devo fazer para depois a pessoa vir buscar o resultado que precisa”... Agora eles 

consideram que o resultado pode ser positivo ou negativo, mas não pode haver vai-vens... E isso é uma 

questão que está na lei. Então, as pessoas começam a interpretar a lei como deve ser. A maneira como ele 

se apresenta no local de trabalho não é a mesma como se apresentava antes, por várias razões: as 

discussões que existem na sala de aulas moldam a pessoa... O estudo da própria legislação molda a 

pessoa... A convivência que tem com outros funcionários de outras instituições... A experiencia que é 

transmitida nas discussões no momento de apresentação de trabalhos moldam as pessoas... Portanto, não 

pode ser a mesma pessoa daquela que era antes de vir ao ISAP.  

Esta é que é a questão, mesmo na interpretação da legislação já começam a dizer: “se eu digo 

autorizo a licença disciplinar, tenho que ir buscar o comando que dita isso”... Antes eles não tinham isso, 

não porque não quisessem... Não sabiam... Não sabiam. [...] A observância dos prazos, na verdade ainda é 

um pouco… muitas das vezes aqueles são prazos legais que foram atirados... Mai agora os funcionários 

procuram corrigir… Nós temos um sector de emissão destes dados. Depois que começamos a vir para o 

ISAP nós recebemos vários diplomas de louvor... Vários diplomas de louvor... Cito o dos CFM 

[Caminhos de Ferro de Moçambique]... Cito o do Conselho Municipal de Maputo... Já não é aquele 

acumular as certidões... 

 Outra diferença é que começaram a exigir meios de trabalho... Antes, ter um computador ou não 

ter computador para eles não fazia diferença... Mas agora, porque eles sabem que têm de responder a uma 

solicitação dentro de um determinado prazo... Comecei a ter funcionários, a partir de chefe de 

departamento, de repartição... A solicitarem meios de trabalho... É isso que, de facto, permite que eles 

superem as metas que lhes são atribuidas. 

[Entrevistadora] Fez referência a um aspecto que eu achei curioso disse [...] significa que a 

formação foi combinada com outras acções institucionais? 

Sem dúvida... Ele já não recebe o trabalho apenas por receber... Ele recebe o trabalho e equaciona 

com os meios que tem à sua disposição para fazer este trabalho... É um funcionário que eu não tinha antes 

[...] Ele começa exigir-me: “Eu para fazer isso preciso de condições... Nós não temos esses meios de 

trabalho no nosso sector... No nosso Departamento... Na nossa repartição” [...] de facto, comecei a fazer 

grandes discussões para que o nosso orçamento fosse revisto para eu também poder dar resposta à pressão 

que estava a receber. 

[Entrevistadora] E acredita que esse é um dos resultados da formação? 

É por causa da formação... Eu agora não tenho funcionários... Tenho uma massa pensante... E nós 

estamos a apostar na formação... Estamos a apostar. 

[Entrevistadora] O vosso sector é líder, em termos de número de funcionários que se formaram 

no ISAP... Vocês chegaram a criar turmas e, apesar da descentralização do quadro de pessoal, nota-se 

que mesmo nas províncias há mais formandos da vossa área. Isso tem alguma explicação nessa aposta 

na formação?  

Nós temos os chamados conselhos coordenadores, onde apresentamos o trabalho que realizamos 

num determinado período... Os Conselhos Coordenadores são anuais... Apresentamos os números, 

apresentamos o trabalho que realizamos e viu-se que a qualidade do trabalho nos órgãos centrais estava a 

subir… Alguns disseram: “É porque vocês são dos órgãos centrais”... Nós explicamos: “não é só porque 

estamos nos órgãos centrais, apostamos nas pessoas, apostamos na formação das pessoas”... Então, as 

províncias começaram a sentir que haveria necessidade de apostar na formação das pessoas... Foi no ano 

passado que fiz uma visita à província de Inhambane [...] o Chefe de Departamento de Administração e 

Recursos Humanos estava muito entusiasmado porque ele e o Secretário Provincial tinham conseguido 

influenciar de tal maneira o Governo Provincial que o ISAP acabou abrindo o curso em Inhambane... 
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[Entrevistadora] Lembro-me que em 2008, o ISAP abriu um curso em Niassa e [nome prório] era 

na altura Directora Provincial e ela trabalhou de forma muito árdua junto do governador provincial 

para assegurar a abertura do curso. 

Ela já não está lá. 

[Entrevistadora] Que comentário faz sobre essas situações em que se investe na formação dos 

funcionários de um determinado posto ou lugar e logo de seguida eles se mudam? 

Isto acontece muitas das vezes não por vontade da hierarquia... Por vezes são razões profissionais, 

mas outras por razões familiares [...] Outros apresentam-nos razões objectivas: “eu não posso continuar 

naquele lugar porque quero continuar a progredir e o nível que eu quero alcançar já não existe ali”... O 

que nós temos estado a fazer é ter o cuidado de substituir por um elemento do mesmo nível. Nós tiramos 

[nome próprio] de Niassa e pusemos também um licenciado em substituição... Este cuidado temos tido... 

Neste momento a nossa aposta é, de facto, potenciar as províncias, estamos visivelmente satisfeitos com 

Sofala... Ao nível da cidade da Beira, temos mais de sete mestres na nossa Direcção Provincial... Agora a 

nossa ambição já não é só de licenciados temos outros sonhos... Mudar a qualidade do trabalho. 

E/SH/04 

Revelam uma capacidade bastante flexível de resolver os assuntos e também revelam um 

conhecimento de Administracao pública... Não pensam que o [nome da instituição] é uma ilha... Porque 

não é, nem outra instituição é uma ilha... Então, revelam o conhecimento disso e quando têm assuntos 

para tratar [...] sabem equacionar: “bom esse assunto... Para eu sair desse problema eu tenho que contactar 

a instituição X que já tinha essa noção... Já é muito bom, isso permite que o expediente tenha o seu 

andamento, e tenha o seu melhor desfecho... Do que chegar, pegar nos papéis, olhar, e pôr de lado porque 

não tem saida... Quer dizer, cada pessoa sabe qual é o caminho a seguir, qual vai ser a solução... Quando 

chega, pega nos papeis e dá andamento, consulta o que não sabe, mas não pára, o expediente anda [...] 

Um exemplo interessante... Eu tenho um colega que passou por aqui, que fez o CPSAP2 e agora 

está à espera de ingressar na licenciatura... Ele trabalha nos arquivos... Ele conseguiu mudar a cara dos 

Arquivos... Tanto que, para Função Publica que é a instituição que coordena a actividade dos arquivos, 

ele é uma referencia... a Função Pública tem a instituição [nome da instituição] com referência nessa área 

e quando há dificuldade nas outras instituições recomendam, vão para o [nome da instituição] ter com 

fulano de X, que ele vai explicar como é que ele faz... Como é que ele organizou os arquivos tendo em 

conta o instrumento que está em uso agora... Então, esse já é um passo positivo. 

Os funcionários formados eu vejo-lhes mais animados... Mais motivados... Não só pelo facto de 

terem esse conhecimento e terem adquirido uma capacidade de poderem resolver os assuntos com que 

deparam todos os dias, mas também porque a nossa formação resultou de um plano... Tinhamos em vista 

cumprir um plano de formação técnico-profissional em que estabelecemos metas... Então, quando nós 

matriculamos os funcionários foi mesmo para cumprir com aquele plano [...] Quando os funcionários 

terminaram o curso, mudaram também de carreira, mudaram também os seus salários e isso aumentou a 

sua autoestima, a sua confiança... quer dizer, todos os que passam por aqui não querem parar, querem 

continuar a formar-se... Isso já é muito bom, e é um exemplo para os outros. Há quem diga: “aqui 

qualquer dia você não tem servente porque você está formar todo mundo”... Mas eu prefiro que me digam 

isso, do que a realidade anterior em que tínhamos lá pessoas mas não tínhamos pessoas profissionais... 

Não tínhamos pessoas qualificadas... Então, se não tivermos serventes naquele grupo, vamos trazer de 

fora... Mas aqueles pelo menos já têm a sua vida melhorada, já adquiriram capacidades para fazer as 

coisas com mais eficiência com mais profissionalismo. Então eu vejo isso como um lado positivo. 

[Entrevistadora] Há mais alguma mudança que gostaria de apontar? 

[...] Só que a outra, eu tinha que falar de mim... Então eu prefiro não falar... Eu quando fui 

nomeada para chefiar o Departamento de Recursos Humanos, para além de ter sido responsável pela 

elaboração da Política e Estratégia de formação profissional, passei por aqui [pelo ISAP] e tive inclusive 

as aulas... Tive um módulo de Recursos Humanos que me valeu bastante para o meu trabalho. Nós 

sabemos que, na função Publica, quando se nomeia... Nomeia-se por acharem que o funcionário é bom 

naquilo ou noutra coisa... Muitas vezes não é e acaba sendo colocado em situações embaraçosas... Mas 
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porque passei por aqui, tive essa formação, sinto que os recursos humanos do [nome da instituição] 

também mudaram... Mas não vou aprofundar muito isso porque estaria a auto elogiar-me... 

[Entrevistadora] Se sente que introduziu mudanças como resultado da formação, não vejo mal em 

desenvolver o assunto... 

Tudo bem... Recursos humanos na minha instituição  é uma das áreas que também mudou 

bastante. Temos um acompanhamento de cada funcionário... Sabemos onde é que está o funcionário e o 

que lhe falta... Isso não apenas em termos profissionais, mas também em termos pessoais... Há um 

conhecimento da capacidade em termos de recursos humanos na instituição. 

[Entrevistadora] E isso influencia de alguma maneira o trabalho do colectivo? 

Influencia bastante... Influencia. Ajuda porque cria entusiasmo... A pessoa sabe que... “Estou 

aqui”... Sabe que passando três anos, no mínimo, pode não ser promovido, mas sempre vai progredir, 

porque nós temos uma base de dados que nos permite fazer isso. [...] um acompanhamento mais eficiente 

das progressões e das promoções estimula mais o trabalho... Já não temos aquela situação de documentos 

para mandar para o tribunal Administrativo... Porque antigamente voltavam, depois ficavam um mês na 

instituição... Agora já não temos esse prblema… há um conhecimento, não graças a mim, mas também 

graças aos esforços do Sector de Recursos Humanos e graças à capacitação que eu tive aqui sobre 

legislação relativa à gestão de recursos humanos... Isso mudou bastante. 

 

Pergunta: Como é que os funcionários que não beneficiaram da formação aceitam ou rejeitam as 

mudanças sugeridas pelos colegas que se formaram no ISAP? 

E/SH/02 

Eu acho interessante [...] Eles olham para estes estudantes como seus defensores como pessoas a 

quem se apoiar... Eu olho muito para vertente de Recursos Humanos... Apoiam-se neles para sustentar as 

suas discussões... Muitas vezes, olham para estes funcionários que foram do ISAP como aqueles que 

ainda estão no ISAP, como pessoas que lhes possam apoiar na defesa dos seus interesses... Dos seus 

direitos. Mesmo quando querem contestar um atraso ou uma falta quem escreve são estes... São os 

padrinhos dos que ainda não passaram pelo ISAP ou pelo IFAPA. 

[Entrevistadora] Eu gostei desse termo padrinhos... Será que os afilhados estão a tirar algum 

proveito em termos de aprendizagem ou eles ficam sempre por detrás dos padrinhos? 

Todos aprendem... Tive um caso de alguém que aprendeu muito e cresceu. Eu vou falar 

concretamente da [nome próprio] que é chefe de [área que dirige] e nós tínhamos aqui uma funcionária 

que sistematicamente faltava [...] Ela marcava faltas e vinha ter comigo: “olha, está a acontecer isto, ela 

sempre falta”... E uma funcionária que foi estudante do ISAP disse: “olha, eu vou conversar com ela 

porque eu, de facto, tenho defendido junto ao chefe quando os colegas têm razão, mas agora vou lhe fazer 

ver que ela pode perigar a carreira dela” [...] e o que aconteceu é que esta funcionária que faltava mudou 

de atitude, passou a faltar menos, passou a ter menos justificações e é uma das funcionárias que até toda a 

gente já diz: “tu já não faltas depois daquela missa que tiveste com a fulana de tal... Estás muito bem 

comportada”... Então eles seguem... É nesse sentido que eu sinto que eles acolhem os exemplos... Vestem 

os exemplos e começam a interiorizar aqueles exemplos na vida deles... Aconteceu, é um caso verídico 

mesmo. 

E/SH/03 

Vou citar um exemplo muito interessante: um dia, estava na nossa sala de reuniões um grupo de 

12 a 13 funcionários... Veio alguém ao meu gabinete dizer-me assim: “estão concentrados na sala de 

reuniões e não estão a fazer nada”... Estranhando, levantei-me e fui para lá...  Entrei e comprimentei: 

“tudo bem? O que estão a fazeraqui?”... Eles responderam: “Estamos a estudar legislação”... Ninguém os 

mandou... Este factor do estudo da legislação quebra aquelas barreiras de relacionamento... Quebra aquele 

individualismo... Evita o que muitas vezes acontece: “Meu Departamento... Minha repartição” [...] 

Aqueles funcionários não eram de um único departamento nem de uma única repartição... eram de várias 

áreas... Começaram a ver que para além daquilo que fazem têm de aprofundar a legislação e quando se 

juntam e discutem quebram as barreiras de relacionamento [...] Eu nem sabia que havia estudo... Não 

sabia... E a maneira como a informação me chega é muito deturpada... Mas quando chego, vejo que é uma 
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coisa positiva... Mandei servir sumo, mandei servir chá, mandei servir bolachas... E disse: “sempre que 

estiverem a estudar a legislação exijam isto”... O Estado pode pagar isso. 

E/SH/04 

Os colegas que não frequentaram o curso aceitam bem aqueles que frequentaram o cursos [...] 

Todos os dias estão a perguntar: “quando é que chega minha vez?”... Eu explico que agora têm que 

esperar um bocado... Vamos esperar que os outros também saiam, se não, depois isto vai criar problemas 

aqui dentro devido à exigência dos cursos [...]  

Quanto ao trabalho daqueles que ainda não estudaram no ISAP, os funcionarios que beneficiaram 

da formação, uns influenciam mais que os outros... Mas de uma ou de outra maneira, o facto de chegar de 

manhã e ver um funcionário empenhado, já não se mete muito na conversa... Os outros conseguem ver: 

“não, aqui há uma mudança... Este já não é aquele que chega aqui, conta novela, conta o que se passou na 

novela... Está mais empenhado no seu trabalho, tem uma dedicação maior no trabalho”... Então, as 

pessoas procuram seguir o exemplo, não querem ficar atrás [...] Muitos que já estão a ver que pararam no 

tempo e no espaço vêm me perguntar: “quando é que eu vou conseguir também ir ao ISAP?”... Porque 

estão a ver a melhoria dos outros... Pelo crescimento dos outros. 

 

Pergunta: Como superior hierárquico de funcionários que se formaram no ISAP, sente-se satisfeito com 

os resultados da formação? 

E/SH/02 

Eu, pelos exemplos que já apresentei, me sinto satisfeita com os resultados da formação... Nós até 

temos aqui poucos funcionários formados, mas mudou muita coisa [...] Mas por parte da liderança 

máxima... Esta é a parte que eu sinto que não há reconhecimento. [...] Tivemos uma funcionária que seis 

meses depois de ter terminado o curso acabou pedindo transferência e foi para outro sector... Tenho agora 

um caso de um funcionário que também [...] tudo indica que ele também não vai continuar aqui 

connosco... Esse até nem vai continuar no Estado... [...] vai sair [...] ainda não há valorização do 

conhecimento que eles têm... Do potencial que eles têm. Um deles nós até trocamos... Passou a 

desempenhar outras tarefas como técnico, mas mesmo assim ainda não é o que ele próprio gostaria que 

fosse... E eu percebo que não é, mas não há aquela sensibilidade por parte de quem dirige, para puxar um 

pouco mais... Há espaço para puxa-los... Infelizmente, o factor confiança ainda determina os lugares em 

que nós colocamos qualquer que seja, mesmo que tenha este nível... Mesmo que tenha competência, se 

ele ainda não tem confiança... É o que falta ainda... Nós descobrirmos... E sermos capazes de dizer: “ele 

não é da nossa confiança, mas podemos ganhar esta confiança porque ele tem bom desempenho... É uma 

pessoa competente”... Então tive dois casos um que, de facto, saíu e outro que esta em vias de sair porque 

não se sente valorizado. 

[Entrevistadora] Confiança... Valorização... O que seria essa valorização?  

Para mim, essa valorização não depende só da nomeação... Eu olho mais para as tarefas...  Eles 

têm que sentir que realizam tarefas com valor... É o mesmo que teres um funcionário que terminou o 

CPSAP1 e colocar na secretaria a receber expediente... Uma pessoa com quem se quiseres conversar 

qualquer coisa vai te explicar sobre muitos factores... Fundamenta e tudo... Entretanto está ali todos os 

dias a pôr uma nota e tal... A única coisa que se exige dele é receber e entregar expedientes... Então, não é 

muito a função, mas é o que ele faz e poderia até fazer mais sem estar em nenhuma função... 

[Entrevistadora] Porque será que isso acontece? 

É minha forma de ver... Eu acho que porque que as pessoas valorizam muito a Universidade 

Eduardo Mondlane... Algumas delas passaram pela Universidade Eduardo Mondlane e acham que é a 

melhor... Entretanto nunca foram para outra Universidade qualquer para perceber o faz para poderem 

comparar [...] Eu penso que falta, por parte de quem dirige, saber o que é uma escola de Governo [...] Ver 

de perto algumas linhas mestras dos cursos do ISAP... É preciso que estas pessoas também entrem para os 

programas deste tipo de instituições e percebam que, de facto, isto é possível... Afinal o que eles 

absorvem é isto... Então, eu penso que tem que haver mais cursos... Até existem cursos para os 

dirigentes... Mas creio que eles tinham que ter mais essa sensibilidade sobre o valor da formação que o 

ISAP oferece... Alguns têm, sim, esta sensibilidade... Mas são poucos...    
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E/SH/03  

De facto, estou a investir... Como Director, é para eu assinar... É para eu dar uma orientação... A 

direcção que o trabalho tem de seguir... Não é para eu estar a pensar em coisinhas pequeninas. E sempre 

que isto é possível, chego a casa e durmo... Não tenho stress porque isto não ficou resolvido… É por isso 

que nós vamos continuar a apostar na nossa formação profissional do ISAP... A turma que começou 

consigo está agora a concluir a Licenciatura... Se estivesse cá… Quando terminaram o certificado fizemos 

questão de fazer uma festa para eles... Aquela festa que o graduado faz em casa... Nós fizemos lá na 

instituição... É o reconhecimento de que a formação deles é muito importante para a instituição… mas 

depois queremos o resultado e trabalho. 

E/SH/04 

Estamos satisfeitos e vamos continuar a formar os funcionários do [nome da instituição] no ISAP. 

 

Pergunta: Há algum exemplo negativo na influência dos resultados da formação oferecida pelo ISAP no 

trabalho dos funcionários? 

E/SH/02 

Se calhar, para uns pode ser considerado negativo... É o facto de eles, porque dominam e 

conhecem esses instrumentos, não se libertam deles... Para eles, tudo é feito de acordo com o que eu 

haveria de chamar, regras... Então, eles não saem daquilo que está legislado... Porque é assim que o 

dispositivo diz... Tem que ser assim e é assim que nós temos que fazer... Então, pode ser considerado 

como um erro ou uma falha... O excesso de zelo no uso de dispositivos normativos... Por vezes, há este 

excesso que limita a capacidade de pensar de outra forma... Falta até capacidade de ir buscar outros 

suportes para fundamentar a acção, que não seja apenas aquele dispositivo legal... Porque, por vezes, para 

tomar algumas decisões, teremos que combinar os dispositivos e encontrar uma saída [...] Para uns isso 

pode ser considerado como um entrave... Como uma parte negativa... Em alguns momentos, não em 

todos. 

E/SH/03 

Todos os funcionários que são formados, quer no ISAP, quer em outros sítios, quando concluem 

o nível mudam de carreira ou mudam da categoria... Coisa sagrada para nós... Não é um favor, é uma 

maneira também de compensar os trabalhadores... Quando eu falei que mudam a maneira de se apresentar 

ao público é também porque quem é promovido passa a ganhar um pouco mais. Mas, na verdade, temos 

problemas porque a nossa casa é muito grande... Nós temos conflitos... Nós temos aqueles que são 

chamados da [sectores do Ministério] cujos salários são diferenciados... Este é que é o grande problema, 

nós estamos a gerir isto. Mas é uma questão que não depende do gestor dos Recursos Humanos... O que 

depende do Gestor dos Recursos Humanos é “a pessoa completou o nível olha para a legislação e a 

legislação diz quando completar este nível ele tem a possibilidade de passar para outro lado”... Isso nós 

fazemos... Unificar os salários isso já esta está no outro nível... Este é que é o grande calcanhar de 

Aquiles.  […] se me dissessem assim nós queremos 500 funcionários para passarem para [sector 

diferenciado] eu teria os 500 e ainda sobrariam... Todos querem ir para lá porque se ganha bem... Estamos 

a ter pessoas competentes em sectores que não têm aquele estímulo pelo seu desempenho... Eles eram 

funcionários diferenciados no Ministério... Hoje os funcionários que se formaram no ISAP também 

marcam diferença na instituição e também querem esse reconhecimento. 

E/SH/04 

Eu não diria negativo, o facto de o funcionário ter que em algum momento parar com seu trabalho 

porque as 13 tem que vir a escola, tem que abrir sua pasta, fazer alguma coisa. Eu penso que isto foi um 

desafio para a instituição e para o próprio funcionário.  

Tanto que os que vêm de manhã costumam ficar [no serviço] até mais tarde sob risco de terem 

que apanhar chapa, já não podem ir na carrinha porque a carrinha não os  pode esperar. Mas porque cada 

um sabe que chegou... Apanhou na sua secretaria trabalho... Então sabe que tem que concluir o trabalho 

porque dia seguinte de manhã vai à aula. Eu não vejo isso como um ponto negativo. 
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Pergunta: O que acha que deveria acontecer para melhorar o retorno da formação que o ISAP oferece 

para a sua instituição? 

E/SH/02 

É preciso que os dirigentes reconheçam o potencial do ISAP para influenciar e produzir 

mudanças num funcionário... Mudar as instituições... Alguns vão ao ISAP, participam de cerimónias [...] 

mas é só papel... Não estão a fazer aquilo de forma interiorizada... Então, é esta interacção, a meu ver, que 

ainda falta... O ISAP vir aqui e fazer barulho... Mostrar: “olha, nós somos capazes de fazer isto... E 

fazemos desta forma”... Outra coisa que eu penso... O ISAP até está a fazer com as condições que tem... 

Mas se calhar uma maior interacção entre o próprio ISPAP e outros tipos de escolas similares... Esta 

interacção não pode ser só ao nível dos dirigentes. Tem que haver um grupo de formadores que vá a outro 

tipo de escolas semelhantes para beber dessas escolas e trazer para cá o know how das outras escolas e 

partilhar com os outros formadores... O que eles fazem... Nas condições em que fazem... É muito. Mas a 

interacção haveria de melhorar ainda mais o seu desempenho. 

E/SH/03 

Naturalmente que isto é um processo começou... Não tínhamos conhecimento profundo de alguns 

aspectos e de certas realidades... Eu penso que o caminho é bom... Mas, de facto, algumas coisas têm de 

melhorar, sobretudo na legislação... Para além daquela que se trabalha, também tem que se encontrar um 

espaço para a Lei 14, por exemplo, sobre procedimentos administrativos... É importante que um Técnico 

Profissional em Administração Pública conheça a profundeza daquela lei que tem tudo lá... É preciso que 

seja abordada nem que seja numa sessão... Duas sessões, incidir mais na legislação [...] 

De facto, estamos a formar muitos funcionários. Começo a sentir que, a pesar do esforço que 

fazemos... Começo a sentir uma certa frustração... Gostaria que todos aqueles que concluírem os 

certificados passassem para outros níveis e todos os que concluíssem esse nível passassem para o nível do 

Mestrado. Não estamos a conseguir... Vamos discutir agora no nosso Conselho Coordenador, que inicia 

próxima semana... Vamos ver que esforço é que a gente pode fazer junto com ISAP, considerando que 

esta turma dos 34 vai terminar agora [...] A ideia é que estes têm de trabalhar durante um período... Se 

tiverem que voltar para o Mestrado vai ser depois de algum período porque temos aqueles outros que 

concluíram o certificado há mais tempo... talvez criar uma turma desses para fazer a Pós- Graduação. 

Só que agora não queríamos... De agora em diante não queremos constituir uma turma específica 

só do nosso Ministério... Vamos ver se conseguimos negociar com o ISAP para pegar uma determinada 

turma... Nós assumirmos a responsabilidade, mas sermos inseridos no meio dos outros de diferentes 

grupos [...]  

[Entrevistadora] Qual é a vantagem que vê nessa inserção numa turma com funcionários de 

outros sectores? 

Eu quando vim para o CPSAP 1 e me misturei com os colegas da Defesa, da ACIPOL, do 

Ministério da Saúde, do Ministério do Interior... Saí com outra visão sobre o trabalho no sector público... 

Uma visão mais global, portanto. É isso que nós queremos para os outros colegas […] Não constituir um 

grupo fechado... Isto é uma universidade, o Presidente Samora dizia que Bacharel tem meio mundo e 

Licenciado tem o mundo cabeça... Funcionário formado no ISAP tem que ter o universo todo. 

E/SH/04 

Bom, eu quando estive aqui no ISAP... Foi numa fase em que... Eu penso que era uma fase de 

organização ou instituicionalização do curso e tivemos alguns problemas [...] havia demora da entrega das 

notas, sentia-se que havia alguma coisa relacionada com o corpo docente... Mas penso que com o tempo 

isso mudou, pois dos meus colegas nunca ouvi queixas... Acho que com o tempo isso deve ter sido 

sanado... Mas na altura era uma das cosas que se devia sanar [...] O ISAP precisava de docentes com mais 

disponibilidade para poderem responder às exigências do curso… Via-se que os docentes corriam de um 

lado para o outro... Uns chegavam, só davam trabalho ou só se corrigia aquele trabalho... Acho que não 

tinham tempo de se prepararem... Sentia-se isso [...] 

A escola de Administracao Publica foi uma coisa bem pensada... Mudanças levam o seu tempo 

[...] Mas eu penso que seria pena um funcionário entrar no o aparelho do estado e sair sem passar pelas 

escolas de Governo. Seria muita pena mesmo... Se fosse possível os que têm um nível mais baixo 
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passassem do IFAPA, os que têm um nível um bocadinho mais elevado passassem pelo ISAP, acho que 

não teríamos tantos problemas como temos hoje na nossa administrarão publica... Então penso que foi 

uma coisa bem pensada e é uma coisa que tem que se acarinhar e apoiar... O Estado tem de apoiar mesmo 

porque precisamos... Penso que há diferença entre sair de casa e ir pedir emprego numa loja e sair de casa 

para ir pedir emprego no aparelho do Estado... É diferente... No aparelho do Estado somos servidores, na 

loja somos empregados até onde der, mas já o compromisso que a gente assume com Estado não é até 

onde der... É um comprometimento... É um comprometimento do tipo “venha o que vier, mas eu estou 

aqui para servir”... Então, isso aprende-se nesta escola [no ISAP] e no IFAPA. 

[Entrevistadora] Na sua resposta causou-me curiosidade a passagem em que diz: “estou aqui 

para servir”... É para servir a quem? 

É para servir primeiro a si e servir aos outros. Primeiro a si porque imagina esse o transtorno... Se 

tivesse que se deslocar e houvesse desencontro... Se me encontrasse ocupada e lhe pedisse para voltar no 

dia seguinte... Nós também sentimos... Quem se queixa mais do aparelho do Estado somos nós... Os 

próprios funcionários que vamos ao Hospital e somos mal atendidos [...] É uma rede muito grande de 

pessoas a quem o mau serviço de um único servidor público afecta... É uma rede muito grande, que é toda 

sociedade. 

[Entrevistadora] E o que quer dizer ao referir que o Estado deve apoiar a Escola de governo? 

Quando referi que a instituição tem que ser acarinhada e apoiada é porque a instituição devia ter 

mais capacidades mesmo em termos financeiros... Eu me lembro, tivemos um curso executivo [...] e 

governo mudou... As pessoas em funções de direcção mudam, era necessário que os actuais sucessores 

que não participaram do primeiro curso tivessem um curso executivo idêntico àquele que se organizou no 

outro mandato... Mas tivemos constrangimentos financeiros [...] Acho que à semelhança desses cursos de 

CPSAP que o ISAP suporta, devia haver um financiamento para os cursos executivos... Para alguns 

níveis, os cursos executivos deviam ser financiados. 

 

 

 

 

 

Apêndice B8 

Respostas ao Questionário – Colegas de trabalho dos Egressos do ISAP 

 

Opinião sobre o sucesso ou insucesso da formação oferecida pelo ISAP no curso CPSAP 

Pergunta: Os seus colegas formados no curso de Certificado Profissional Superior em Administração 

Pública oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009 fazem alguma diferença na sua instituição?  

Q/C/CPSAP1/01-01 

Registo de melhoria no relacionamento entre colegas; Maior dinâmica na realização das 

actividades; Procura de alcançar os resultados previamente planificados; Aumento de criatividade de 

encontrar soluções aos constrangimentos encontrados. 

Q/ C/CPSAP1/02-02 

Nível de consciência científica técnico-profissional e administrativa profissional. 

Q/ C/CPSAP1/03-03 

Realizam as suas actividades com base nos procedimentos técnico-profissionais adquiridos no 

ISAP. Os trabalhos melhoraram significativamente, estes estudantes graduados trouxeram à organização 

uma mais-valia para o desenvolvimento da Administração Pública.   

Q/ C/CPSAP1/05-04 

No tratamento de actos administrativos melhoraram, as comunicações e relações públicas são 

excelentes, antes a situação era bastante difícil. Ultimamente são uma referencia na instituição. 

Q/ C/CPSAP1/09-05 

Demonstra claramente os conhecimentos adquiridos durante a sua formação, dando contribuições 

e sugestões  valiosas para o bom desenvolvimento das actividades no seu sector de actuação. 
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Q/ C/CPSAP1/11-06 

Qualidade do trabalho e interpretação clara do funcionalismo e responde integralmente aos 

desafios que impõem a reforma do sector, eficiência, eficácia e qualidade de serviço. 

Q/ C/CPSAP2/01-07 

Dinamismo, eficiência dos resultados de trabalhos. 

Q/ C/CPSAP2/02-08 

Os meus colegas já apresentam trabalho de qualidade, quando elaboram pareceres e propostas, 

fazem menção do dispositivo legal; por outro lado antes de cumprir com os despachos observam o 

enquadramento legal, a fim apertar aos superiores em caso de não haver o devido enquadramento. 

Q/ C/CPSAP2/03-09 

O seu desempenho aumentou e melhorou; Consegue acompanhar os colegas  e ajuda-los nas suas 

dificuldades; Os trabalhos apresentados têm nexo e não tem sido devolvido frequentemente. 

Q/ C/CPSAP2/04-10 

Dinamismo no trabalho e contribuição valiosa a nível do funcionamento e Organização da 

Instituição. 

Q/ C/CPSAP2/05-11 

Nos procedimentos administrativos e tomada de decisão, pois aplicam a legislação em todos os 

actos; formam, capacitam os demais técnicos. 

Q/ C/CPSAP2/06-12 

São criativos, partilham a informação com os outros, colaboram sempre de forma positiva no 

processo de tomada de decisão, estão comprometidos com a instituição. 

Q/ C/CPSAP2/08-13 

Sim. Estes colegas têm muito de positivo, distinguem-se de qualquer funcionário que não tenha 

passado do ISAP, na forma de abordar as questões técnicas, pois estão preparados para resolução de 

qualquer problema seja de complexo e são desafiadores.   

Q/C/CPSAP2/11-14 

No cumprimento do plano da instituição já se consegue planificar as actividades e tornar possível 

o seu cumprimento. Dão sugestões aos outros funcionários de forma a aderirem ao processo da reforma 

do sector público, quanto às melhores formas de servir o cidadão. Tendo em conta o factor comunicação 

na tramitação do processo até ao despacho. 

Q/ C/CPSAP2/1-15 

Sim, marcam diferença positiva. Novos ambientes em relação à administração pública; inovações 

em matéria de administração pública, contribui para o melhoramento de uma administração transparente. 

 

Pergunta: Em que é que sente que estes colegas se distinguem, que seja negativo? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

Com calma e de forma reactiva, sabem encontrar caminhos para vencer as dificuldades. 

Q/ C/CPSAP1/02-02 

Falta interacção permanente com o Gestor de Recursos Humanos, de forma a que se faça o 

enquadramento devido aos técnicos sob sua responsabilidade (seus subordinados) nos sectores mais 

próximos às suas habilidades técnico-profissionais 

Q/ C/CPSAP1/05-05 

De negativo pode ser difícil de verificar, visto que há tendência a melhorar. São eles que trazem 

novidades positivas para o bom funcionamento da instituição. 

Q/ C/CPSAP1/11-06 

Nada a apontar, pois todos contribuem positivamente sem complexos. 

Q/ C/CPSAP2/01-07 

Em nenhum aspecto, pois a tendência é para a melhoria. 

Q/ C/CPSAP2/02-08 

Em alguns casos o cumprimento de instruções ilegais; realização de tarefas que não estão 

previstas no plano; a falta de observância do acto administrativo na elaboração de documentos. 
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Q/ C/CPSAP2/03-09 

Por vezes tem demostrado espírito de superioridade embora não seja de forma aberta. 

Q/ C/CPSAP2/04-10 

Tem maior domínio teórico em detrimento da prática sobre o funcionamento e Organização da 

Instituição Pública. 

Q/ C/CPSAP2/08-13 

Resistência a mudança em algum momento mas que essa Resistência penso que é devido à 

liderança lá existente pois estes acham que o que vem fazendo desde há muito tempo é assim e o 

subordinado deve obedecer cegamente ao superior hierárquico.   

Q/ C/CPSAP2/09-15 

Falta de transmissão de alguns conhecimentos administrativos, no que concerne a boa 

administração Pública. 

 

Pergunta: Como é que a liderança da instituição aceita ou rejeita essa diferença? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

As mudanças são aceites de forma lenta pelos colegas. Contudo, há uma preocupação de se 

aumentar para mais colegas com bastante trabalho e abnegação. 

Q/ C/CPSAP1/02-02 

Não aceita, rejeita a diferença apresentada, opondo-se as propostas apresentadas de mudança; a 

liderança da instituição não contribui para o desenvolvimento profissional do colega. 

Q/ C/CPSAP1/03-03 

Na nossa Direcção gozam da vantagem do nosso Director ter sido formado no ISAP, dai que 

aceita as contribuições sem sobressaltos. 

Q/ C/CPSAP2/05-04 

A liderança a partir destes colegas até propôs para que o ISAP deslocasse para o distrito para 

formar pelo menos uma turma de gestores de Estado.   

Q/ C/CPSAP2/01-07 

Aceita e promove perspectivando a expansão do curso para maior número de colegas 

beneficiários. 

Q/ C/CPSAP2/02-08 

Alguns dirigentes recebem com maior gratidão, outros nem dão oportunidade para opinar sobre  

algo que esteja errado. 

Q/ C/CPSAP2/03-09 

Procura chamar atenção na parte negativa. 

Q/ C/CPSAP2/04-10 

A liderança aceita diferença de tais colegas na medida em que ao longo da experiência vão 

ganhando pratica do trabalho. 

Q/ C/CPSAP2/05-11 

A liderança rejeita essa diferença, pois em algum momento se sente inferiorizado em termos de 

conhecimento, negando as mudanças e pondo estes colegas, em alguns momentos, esquecidos. 

Q/ C/CPSAP2/06-12 

A liderança da instituição aceita essas diferenças de modo que são chamados “os formados do 

ISAP” para darem a sua contribuição no desenvolvimento organizacional e ajudarem os colegas. 

Q/ C/CPSAP2/08-13 

A lderanca pode aceitar as diferenças provavelmente por não ter nenhum impacto ou não afectar 

no desenvolvimento das actividades diárias. 

Q/ C/CPSAP2/11-14 

É possível mediante envolvimento dos mesmos a partir do momento em que ela seja informada 

sobre decisões tomadas e os objectivos estabelecidos e que seja ouvido ansiedades e sugestões.  Em fim, 

que haja comunicação e aconteça.   
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Q/ C/CPSAP2/09-15 

Nunca senti,  mas não há Resistência de mudança a liderança da instituição aceita com as 

inovações necessitada na Administração Pública; 

Mas alguns chefes ainda resistem com as mudanças, por não aceitar os dispositivos legais 

previstos no EGFAE e REGFAE e outras legislações avulsas. 

 

Perguntas: Como é que os outros colegas aceitam ou rejeitam essa diferença? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

A maior parte dos colegas tem aceitado esta mudança de forma lenta uns e rápida para outros, 

sempre na procura de conhecer mais coisas novas para a mudança individual e da instituição. 

Q/ C/CPSAP1/02-02 

Não aceita, rejeita a diferença apresentada, opondo-se as propostas apresentadas de mudança; não 

contribui, a liderança da instituição, para o desenvolvimento profissional do colega. 

 

Q/ C/CPSAP1/03-03  

Consideramos que o maior número dos colegas do meu sector passou pelo ISAP, a aceitação tem 

sido maior, contribuindo para o desenvolvimento da nossa organização. 

Q/ C/CPSAP1/05-04 

 Aceitar a partir de boa prestação de serviço dos colegas que fizeram o CPSAP  que neste 

momento estão a frequentar o LPAP. 

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Os colegas aceitam a diferença, uma vez que se interessam em ingressar havendo lançamento de 

novas edições, da mesma forma que procuram  apreender com os colegas que estão ou beneficiaram desta 

formação. 

Q/ C/CPSAP2/02-08  

Os que têm dirigentes que dão oportunidade de partilhar as informações conseguem ultrapassar as 

diferenças. Portanto é muito importante que na instituição haja comunicação efectiva. 

Q/ C/CPSAP2/03-09  

Muitos dos colegas recorrem a sua ajuda 

Q/ C/CPSAP2/04-10  

A liderança aceita diferença de tais colegas na medida em que ao longo da experiência vão 

ganhando pratica do trabalho. 

Q/ C/CPSAP2/05-11  

Os colegas aceitam positivamente pois através destes aprendem mais e são capacitados. 

Q/ C/CPSAP2/06-12 

 Os outros colegas aceitam essa diferença honrando-os e colaborando no exercício das suas 

funções.   

Q/ C/CPSAP2/08-13  

Os colegas que não passaram do ISAP tem conhecimento técnico, mas é diferente daquele 

funcionário que passou do ISAP. Eles Resistem em algum momento às mudanças, mas por vezes por falta 

de conhecimento técnico, torna-lhes difícil adaptar-se aos novos modelos. ¬ 

Q/ C/CPSAP2/11-14  

Os colegas aceitam essa diferença no cumprimento. O papel de lançarem novos desafios e 

perspectiva de crescimento profissional. 

Q/ C/CPSAP2/12-15  

Pelo menos nestas instituições os colegas aceitam essas diferenças, visto que agora a 

administração pública está em mudanças para o melhoramento, o bem servir ao cidadão. 
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Pergunta: Há alguma razão que faz com que depois da formação os seus colegas continuem na mesma? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

Sempre que a pessoa vem duma formação alguma coisa se aprende e há um espírito de aplicar na 

vida diária o que aprendeu para melhorar não só a sua própria vida, mas dos colegas e da sociedade vendo 

sempre o modelos dos seus formadores.  

Q/ C/CPSAP1/03-03  

Não é possível continuar na mesma, há sempre novas formação Psicológicas.  

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Não, pois qualquer formação para que seja significativa deve trazer diferença e mudança, daí que 

exige dos formandos uma dedicação e auto-uperação. 

Q/ C/CPSAP2/02-08  

Não, pois o curso oferece todas ferramentas necessárias para o funcionamento tornar-se mais 

brilhantes, saber planificar as actividades do dia-a-dia, bem como, respeitar a base legal em vigor e os 

planos da instituição. 

Q/ C/CPSAP2/03-09 

 Deveriam mudar umas acontece que para alguns interessa o diploma e não está aliada ao trabalho 

Q/ C/CPSAP2/05-11  

Não, não há nenhuma razão pois aprendemos através destes, através de alguns instrumentos. 

Q/ C/CPSAP2/11-14  

Os colegas após a formação continuam na mesma  porque ocorre nos casos em que o curso não 

tenha interesse.  Para o plano de desenvolvimento de recursos humanos do sector onde se encontram 

afecto. 

Q/ C/CPSAP2/09-15  

Sim, motivação por parte da instituição. 

 

Pergunta: O que mudou na instituição onde trabalha como resultado da actuação dos colegas por terem 

frequentado o curso de Certificado Profissional Superior em Administração Pública 

oferecido pelo ISAP entre os anos 2006 e 2009? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

Mudanças registadas depois da formação dos colegas: melhoria dos métodos de trabalho que se 

tornaram mais participativos com a particioação de todos; bom relacionamento, liderando as massas 

sempre auscultando a base; aumento de maiores eventos de consulta (encontros, convívios, palestras e 

outras actividades); maior disciplina laboral.  

Q/ C/CPSAP1/02-02  

Nível de planificação das actividades programadas, embora muitas vezes a instituição não 

contribui para o cumprimento dos planos. 

Q/ C/CPSAP1/03-03  

Melhorar o relacionamento interpessoal entre colegas; funcionários e os chefes; funcionários e 

clientes. Os funcionários passaram a dar respostas atempadamente e com suporte técnico- profissional. 

Q/ C/CPSAP1/05-04  

Mudou o próprio relacionamento, isto, porque eles trouxeram algumas matérias que nos 

sensibilizaram, a mesma defende que a comunicação dentro da instituição é fundamental motiva, evitando 

especulação. Ensinaram-nos que a prestação de contas aos é também indicador de qualidade.   

Q/ C/CPSAP1/11-06  
Qualidade de serviço e qualidade individual no desempenho das funções. 

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Muitas coisas mudaram, se não vejamos: A liderança e a gestão de métodos participativos de 

trabalho, bom desempenho dos funcionários, redução ou eliminação dessas intrigas, disciplina laboral em 

alta que se demostra na entrega dos funcionários no trabalho, entre as várias mudanças.  

Q/ C/CPSAP2/02-08  
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Na área onde estou afecta (Secretaria Geral) há partilha de informação, espírito de trabalho em 

equipe, bom ambiente de trabalho e observação de documentos. 

Q/ C/CPSAP2/03-09  

O Desempenho 

Q/ C/CPSAP2/04-10  

Muita visão estratégica, funcionamento na organização  da instituição. 

Q/ C/CPSAP2/05-11 

Mais celeridade na tramitação e procedimentos administrativos  com destaque promoção, 

progressão e tomada de decisão.   

Q/ C/CPSAP2/06-12  

Há mais interacção, dialogo, colaboração, e os processos de gestão de Recursos Humanos são 

céleres de modo a servir melhor o cidadão. 

Q/ C/CPSAP2/08-13  

Pode até existir mudanças mas não são notáveis pois no sector onde realizo as actividades só 

somos duas funcionárias, tornando-se difícil identificar o que mudou ou está a mudar pois é difícil 

influenciar na direcção com 40 funcionários sendo apenas duas. 

Q/ C/CPSAP2/11-14  

Monitoria e avaliação do impacto dos programas de Acção Social, nos seus grupos alvos tendo 

em vista o melhoramento dos serviços prestados. 

Q/ C/CPSAP2/09-15 

Muita coisa mudou na forma de interpretar a legislação, na forma de tramitar os processos, na 

forma como se relacionam com outrem, também na forma de saber ouvir e tratar as coisas com boa fé. 

 

Pergunta: Como colega de funcionários que se formaram no curso de Certificado Profissional Superior 

em Administração Pública, sente-se satisfeito com o resultado da formação que o ISAP 

oferece? Porquê? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

Muito, muito satisfeito com os meus colegas, com este tipo de curso  pois aprendi deles como 

lidar com um numero elevado de colegas sem criar intriga mas sempre de bom humor saber gerir os 

constrangimentos  que possam surguir dia a pois dia.   

Q/ C/CPSAP1/02-02  

Sim. Porque trouxe uma dinâmica diferente para aquilo que vejo, agora, como sendo a 

conciliação da técnica e da ciência com os princípios e regras administrativas. 

Q/ C/CPSAP1/03-03  

Primeiro, porque acrescentaram valores técnico-profissionais no seu trabalho; segundo, porque 

beneficiaram de promoções e progressões nas suas carreiras. 

Q/ C/CPSAP1/05-04  
Estou satisfeito com a formação dos colegas porque alguns pontos relacinados com o trabalho eu 

não tratava com responsabilidade. Graças ao desempenho dos colegas em oferecer-nos algumas 

ferramentas, foi possível desvelar sérios assuntos para servir cada vez melhor o cidadão. 

Q/ C/CPSAP1/11-06  

Julgo que sim pois  é de qualidade aceitável. 

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Sinto-me bastante satisfeito, porque o sucesso por eles trazido ou cultivado é também sucesso da 

instituição e, porque não, meu sucesso também. 

Q/ C/CPSAP2/02-08 

Sim, porque aprendi a saber fazer, saber ser e  saber estar na organização. 

Q/ C/CPSAP2/03-09  

Sim, porque a pessoa sai com uma visão e conhecimento que lhe permite não executar tarefas 

cegamente. 
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Q/ C/CPSAP2/04-10  

Sim fico satisfeito, porque de mim muita coisa mudou em termos da minha maneira de trabalhar, 

maior domínio das legislações. 

Q/ C/CPSAP2/05-11  

Sim, sim pois atingiu um patamar elevado na função pública, ou através do conhecimento, isto é, 

ética na administração publica. 

Q/ C/CPSAP2/06-12  

Sim, não sou o mesmo, quer dizer, após a formação, obtive de algum modo conhecimentos 

adicional em matéria de administração pública, gestão de recursos humanos, gestão estratégica de pessoal 

e muito mais. 

Q/ C/CPSAP2/08-13 

 Estou satisfeita 

Q/ C/CPSAP2/11-14  

Estou satisfeito com o trabalho dos colegas formados porque participam em estudos específicos 

em relação aos programas, e propõem medidas destinadas ao seu desenvolvimento para assegurar a sua 

sustentabilidade e uma maior eficiência e qualidade de serviços prestados. Por outro lado, participam nos 

debates da elaboração de outras politicas do sector para defesa dos direitos das crianças, pessoa portadora 

de deficiência e pessoa da terceira idade. 

Q/ C/CPSAP2/12-15  

Não porque há outros que requerem a mudança de carreira, e outros requerem o bónus de 30%, 

outros não aceitam, outros não encontram o dispositivo legal que sustenta. 

 

Pergunta: O que acha que deveria acontecer na formação que o ISAP oferece nos cursos de Certificado 

Profissional Superior em Administração Pública para melhorar o retorno, em termos de 

resultados, para a sua instituição? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

O CPSAP, nos próximos cursos podem introduzir módulos sobre a gestão escolar, gestão 

empresarial (noções de empreendedorismo) e aspectos pedagógicos. 

Q/ C/CPSAP1/05-04  

Acho que o ISAP ao nível local e distrital deveria seleccionar funcionários para frequentar o 

CPSAP por sector, pelo menos 1 técnico de cada repartição, falo dos 05 ou 04 serviços distritais. 

Q/ C/CPSAP1/11-06  

Dar-se importância a formação aos que beneficiam de modo que demostram os seus 

conhecimentos. 

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Que fossem ministrados módulos relacionados com a descentralização da gestão financeira e de 

recursos humanos, capacitando o distrito. 

Q/C/CPSAP2/02-08  

No período o de aplicação prática, devia haver visitas, feitas pelos formadores, às instituições 

para que as lideranças das mesmas possam também contribuir para que o formando encontre espaço para 

desenvolver os seus conhecimentos. 

Q/ C/CPSAP2/03-09  

O ISAP deveria acompanhar os formandos no local de trabalho para ouvir dele e dos seus 

superiores para obter o Feedback. 

Q/ C/CPSAP2/04-10 

Visita a Instituições públicas para se inteirar dos problemas destas tendo em vista a sua 

acomodação no quadro curricular do ISAP. 

Q/ C/CPSAP2/05-11  

Formar mais técnicos e os especializar de forma a servirem cada vez mais e melhor o cidadão; 

capacitar mais a liderança do topo. 
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Q/ C/CPSAP2/06-12  

Sendo um curso Profissional deveria investir muito na monitoria e avaliação dos seus formandos, 

criando oportunidade para que estes possam desempenhar as suas funções de acordo com a formação e 

entender até que ponto há ou não retorno do aprendizado para as instituições. 

Q/ C/CPSAP2/08-13  

Após formação o ISAP deve fazer acompanhamento ou monitoria e avaliação em relação aos 

estudantes que passaram desta instituição. Oferecer-lhes oportunidades de participar nas palestras e outros 

cursos de curta duração que o ISAP oferece, pois isto pode ajudar no seu desenvolvimento profissional. 

Q/ C/CPSAP2/11-14 

Promover e realizar acções de formação e capacitação em matérias relativas ao género, e 

promover acções que visem a consolidação do papel da família na protecção da criança, do idoso, da 

pessoa portadora de deficiência e outros grupos vulneráveis à violência. 

Q/ C/CPSAP2/12-15 Atribuir o bónus aos funcionários formados e assegurar a mudança de 

carreira. 

 

Outros 

Pergunta: O que gostaria de acrescentar nesta avaliação dos cursos de Certificado Profissional 

Superior em Administração Pública? 

Q/C/CPSAP1/01-01 

Que os cursos se expanda para os distritos  e a mais funcionários ; e que antes da sua expansão 

seja feita uma avaliação e sua divulgação para maior integração de funcionários. 

Q/ C/CPSAP1/02-02  

Penso que as questões colocadas são suficientes para, e em função das respostas dadas, trazer o  

que entendo ser o panorama geral da  apreciação da abordagem do Quotidiano. 

Q/ C/CPSAP1/03-03 

 Por mim, deveriam acrescentar o estudo de língua Inglesa; Técnicas de elaboração de 

documentos e a Filosofia.   

Q/ C/CPSAP1/05-04  

Reforço da formação dos funcionários tratando-se de um sector com maior número de 

funcionários, a demanda de servir cada vez melhor o cidadão é maior. 

Q/ C/CPSAP1/11-06  

Julgo útil apetrechar a biblioteca com material de consulta suficiente. 

Q/ C/CPSAP2/01-07  

Acho ser eficiente a avaliação que esta sendo feita. 

Q/ C/CPSAP2/02-08  

Acho que seria importante estabelecer um período de estágio do fim do curso " CPSAP" a ter 

lugar fora da instituição do formando para consolidar melhor os conhecimentos adquiridos. 

Q/ C/CPSAP2/03-09  

Aumentar o número de salas de aulas para contemplar mais candidatos da instituição pública. 

Q/ C/CPSAP2/05-11  

Melhorar a logística. 

Q/ C/CPSAP2/06-12 

 Devia-se investir no acompanhamento do estudante durante a formação; devia investir na ligação 

muito forte entre os formandos do ISAP com outras instituições de formação Profissional em 

Administração Publica para troca de experiencia. 

Q/ C/CPSAP2/08-13   

Um aspecto negativo que notei é em relação aos próprios módulos do curso por exemplo no 

CPSAP2 módulo 0 trata de História Política e que no final do módulo deve desenvolver um tema. Os 

estudantes terminam o 1º ano do curso sem saber como elaborar um trabalho científico pois o modulo que 

trata do assunto só é oferecido no 2º ano, sugerindo que o ISAP implementasse como 1º modulo Métodos 
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de investigação, e existir padrões ou modelo na elaboração dos trabalhos do fim do modulo pois cada 

docente implementa seu modelo.      

Q/ C/CPSAP2/11-14  

Deviam-se introduzir matérias relacionadas com gestão ambiental 

Q/ C/CPSAP2/12-15 

O curso CPSAP 2 deve incluir muita aplicação da legislação e interpretação, porque há alguns 

que me admiram por interpretarem alguma legislação como se fossem alunos da 12ª classe. 
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Anexo 1 – Mapa de África: Localização de Moçambique no continente 

africano 
  

Anexo 2 – Mapa de Moçambique   

Anexo 3 – Princípios Fundamentais da Administração Pública 

Moçambicana 
  

Anexo 4 – Decreto nº 55/1994. De 09 de Novembro, cria do SIFAP   

Anexo 5 – Decreto nº 62/2004 de 29 de Dezembro, cria do ISAP   
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ANEXO 1 

Localização de Moçambique no continente africano 
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ANEXO 2 

Mapa de Moçambique: divisão por Províncias 
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ANEXO 3 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004) 

TÍTULO XII 

 



383 
 

 

 

 

  



384 
 

 

 

  



385 
 

 

  



386 
 

 

 

 

 

 

  



387 
 

 

 

 

 
 



388 
 

 

 



389 
 

 

 
 



390 
 

 
 



391 
 

 
 



392 
 

 



393 
 

 

 

 
 

 



394 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PRE TEXTO Ana Nhampule 2013 FINAL (1)
	TESE Ana Nhampule 2013 FINAL (1)
	APENDICES Ana Nhampule 2013 FINAL (1)

