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SOBRE A METÁFORA DA COLCHA DE RETALHOS 
 
Inspirada  no  Filme:  Colcha  de  Retalhos,  comédia  americana  de  1995,  dirigido  por  Jocelyn 
Moorhouse, com Winona Ryder, Anne Bancroft e Ellen Burstyn, selecionamos para metáfora 
inspiradora dessa pesquisa o processo de confecção de uma colcha de retalhos, onde a composição 
depende de cada retalho, mas não qualquer retalho. Cada retalho é chamado para sua composição, 
entre tantos retalhos, um especial para aquele contexto. E esse cuidado fará da colcha, “a colcha”, e 
não mais uma colcha. 
O filme conta a história de Finn, uma jovem universitária que decide passar o verão na companhia da 
avó e da tia, pois se encontra confusa em relação aos seus sentimentos pelo noivo, e precisa 
terminar sua dissertação de mestrado, que gira em torno da história de mulheres, de diferentes 
culturas, que ao realizar trabalhos manuais, participam de um ritual. 
Um  grupo de  amigas preparam uma colcha de  retalhos como presente de  casamento a  Finn. 
Enquanto a colcha é elaborada, Finn, a protagonista ouve o relato de paixões e envolvimentos, nem 
sempre  moralmente  aprováveis,  mas  repletos  de  sentimentos,  que  estas  mulheres  viveram. 
Essa colcha de retalho é carregada de simbologia, de histórias, cada uma representando uma 
lembrança, uma vivência, um  momento, vidas. E  cada retalho que  compõe a colcha traz uma 
simbologia própria. Retratam cada um deles uma história que influencia e é influenciada por outras 
histórias. 
Ao assistirmos o filme temos uma sensação de que a enorme colcha de retalhos é um pedaço vivido 
por cada personagem, ele nos leva a refletir sobre a vida e o papel de cada um de nós em nosso 
entorno, contexto tecido por todos os sujeitos, cada ponto dado na junção dos retalhos toca a h istória 
do outro, e a transforma, fazendo-o único. 
Em uma das partes finais do filme, uma forte ventania toma conta da pequena cidade. Fazendo com 
que as folhas da dissertação voem com o vento. Levando-nos de forma simbólica a refletir que os 
sentimentos e ideias não se prendem a nada e que podem mudar de acordo com o movimento 
natural da vida. Isso nos é mostrado pelas personagens. Sophia, pela primeira vez coloca seus pés 
no lago construído pelo seu marido. Gladi começa a quebrar a parede imensa de objetos quebrados 
que foi construído por magoas e cada pedacinho daqueles objetos colados na parede simbolizava 
toda uma vida carregada de choro, de ódio e de tristeza. Em que ao entrar no ateliê do seu marido 
tem uma surpresa ao ver todas as pinturas dela pintadas por ele. Levando-as assim numa longa série 
de transformações psicológicas, ingressando no processo de individuação, culminando na realização 
da totalidade. (Ver mais a esse respeito em http://www.webartigos.com/artigos/039-039-colcha-de- 
retalhos-039-039-historias-contadas-atraves-de-simbolos/34636/#ixzz44uDUa76J) 

 
E nesse percurso do movimento natural da vida, é que foi tecida a “colcha de retalhos” que se 
transformou nessa tese, construída no diálogo  intercultural entre os sujeitos da pesquisa, com suas 
percepções nem sempre racionais, com simbologias próprias. O grande desafio foi escolher os 
retalhos em cada parte, tornar essa colcha-tese, espaço mais de reflexões e questionamentos, do 
que de respostas e certezas, podendo desafiar e inspirar novas composições.

http://www.webartigos.com/artigos/039-039-colcha-de-retalhos-039-039-historias-contadas-atraves-de-simbolos/34636/#ixzz44uDUa76J
http://www.webartigos.com/artigos/039-039-colcha-de-retalhos-039-039-historias-contadas-atraves-de-simbolos/34636/#ixzz44uDUa76J
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RESUMO 
 
Essa  pesquisa  tem  por  contexto  a  Cooperação  Educacional  Internacional  entre 
Brasil e Moçambique, do tipo Sul-Sul, de fortalecimento do Sistema de EaD e 
expansão do Ensino Superior de Moçambique, cuja estratégia foi a gestão 
compartilhada de quatro cursos superiores de EaD, entre Universidades do Sistema 
UAB e Universidades moçambicanas. Delimitamos estudar a construção do currículo 
de formação do curso de Formação de Professores para o Ensino Básico 
(Pedagogia), a partir da análise de seu Projeto Pedagógico (PP). Além de interpretar 
o contexto das relações da cooperação, e seus reflexos nas concepções e práticas 
curriculares   propostas,   no   curso   investigado,   a   partir   de   alguns   de   seus 
intervenientes (universo restrito de gestores pedagógicos de curso, gestores das 
Universidades e dos Sistemas de Ensino dos dois países). A Pesquisa é Qualitativa, 
Descritiva e Crítica baseada em Estudos Culturais que partilham o compromisso de 
examinar as práticas culturais do ponto de vista de seu envolvimento com, e no 
interior de relações de poder. Num primeiro momento construímos a base conceitual 
do discurso/análise dos textos e contextos. Em seguida passamos à leitura e estudo 
dos documentos oficiais e legais orientadores da construção de currículos de 
formação de professores e da EaD dos países em cooperação. Para num terceiro 
momento reconstruir o contexto através do diálogo entre as múltiplas vozes dos 
sujeitos da pesquisa, incluindo a da pesquisadora, como parte desse universo, 
presentes nos registros de campo da Coordenação Executiva e Coordenação Local 
do Projeto (relatos, publicações científicas, relatórios de avaliação, e, nas entrevistas 
semi-estruturadas presenciais e onlines) e, as suas respectivas análises, a fim de 
responder as questões de estudo. Nessa pesquisa, o desafio foi criar o ambiente 
favorecedor para estabelecer esses diálogos emanados dos  textos e  contextos, 
respeitando as suas subjetividades e contextos históricos de suas produções. Assim, 
para dar coerência aos posicionamentos político e epistemológico que inspiram a 
análise proposta pelos Estudos Culturais, a opção pelo método de pesquisa foi a 
Bricolagem. Os resultados foram a descrição crítica do contexto investigado com 
suas  possibilidades e limitações,  e,  a  consequente  construção  de  pressupostos 
epistemológicos, políticos, ético-culturais e pedagógicos  referências para   outras 
experiências à semelhança da estudada, com o intuito de valorizar os passos bem 
sucedidos  na  direção  do  propósito  da  cooperação  em  estudo,  e,    de  superar 
entraves que se apresentaram no desenvolvimento desta, a partir de movimentos já 
iniciados no percurso do biênio 2012-2014. 

 
Palavras-Chave: Cooperação Internacional Sul-Sul, Interculturalidade, WEB- 
Currículo, Sistema de Educação à Distância, Currículo de Formação de Professores 
EaD, Bricolagem, Programa UAB-Moçambique, Gestão  emancipatória.



 

 
 

 

ABSTRACT 
 
This research has as its background the International Educational Cooperation 
between Brazil and Mozambique, of the South-South type, of strengthening the EAD 
and the expansion of Higher Education of Mozambique, whose strategy was the 
shared management of four higher EaD courses, UAB system and Mozambican 
universities. We delimit study the construction of the curriculum of formation of the 
course of Teacher Training for Basic Education (Pedagogy), from the analysis of its 
Pedagogical Project (PP). In addition to interpreting the context of the relations of 
cooperation, and its reflections in the curricular conceptions and practices proposed, 
in the course investigated, from some of its stakeholders (a restricted universe of 
pedagogical course managers, managers of Universities and Teaching Systems of 
the  two  Countries).  Research  is  Qualitative,  Descriptive,  and  Critical  based  on 
Cultural Studies that share the commitment to examine cultural practices from the 
point of view of their involvement with, and within, relationships of power. In a first 
moment we construct the conceptual base of the discourse / analysis of texts and 
contexts. Then we  read  and  study the  official  and  legal  documents  guiding the 
construction of teacher training curricula and the EaD of the countries in cooperation. 
In order to reconstruct the context through the dialogue between the multiple voices 
of the research subjects, including that of the researcher, as part of this universe, 
present in the field records of the Executive Coordination and Local Coordination of 
the Project (reports, scientific publications, Evaluation, and semi-structured face-to- 
face and online interviews) and their respective analyzes in order to answer the study 
questions. In this research, the challenge was to create the enabling environment to 
establish these dialogues emanating from texts and contexts, respecting their 
subjectivities and historical contexts of their productions. Thus, to give coherence to 
the political and epistemological positions that inspire the analysis proposed by the 
Cultural Studies, the option by the research method was DIY. The results were the 
critical description of the context investigated with its possibilities and limitations, and 
the consequent construction of epistemological, political, ethical-cultural and 
pedagogical presuppositions for other experiences similar to the one studied, in order 
to value the successful steps in the Direction of the purpose of the cooperation under 
study, and of overcoming obstacles that have arisen in the development of this, 
starting from movements already initiated in the course of the 2012-2014 biennium. 

 
Keywords: South-South International Cooperation, Interculturality, WEB-Curriculum, 
Distance Education System, Teachers Training Curriculum EAD, DIY, UAB- 
Mozambique                  Program,                  Emancipatory                  Management.
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“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 
esperançar; 
porque tem gente que tem esperança do verbo 
esperar. 
E esperança do verbo esperar não é esperança, é 
espera. 
Esperançar é se levantar, 
esperançar é ir atrás, 
esperançar é construir, 
esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante, 
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro 
modo...” (FREIRE, 1996, s.p.) 
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INTRODUÇÃO: O LUGAR DA PESQUISADORA, O NASCEDOURO DA PESQUISA E 
SEU CONTEXTO -  APRESENTANDO O AMBIENTE E O CAMINHO DA CRIAÇÃO 
 

Muitos acordarão um dia com a transformação já feita sem que tenham atentado para 

o processo construtivo. Olharão tudo com ar de espanto. 

(LIMA, 1971, p.62) 

Apenas quando podemos nomear nossas experiências - dar voz a nosso próprio 

mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com vontade e um 

propósito - podemos começar a transformar o significado daquelas experiências, ao 

examinar criticamente os pressupostos sobre os quais elas estão construídas 

(GIROUX; McLAREN, 1993, p.26). 

 
 

Esta tese de doutorado faz parte de um longo processo histórico de formação, 

trabalho e investigação que iniciei nos meus primeiros anos escolares, quando tomei 

contato com a educação formal, com os primeiros modelos de práticas de educação, de 

perfis de professores, passando por toda minha formação na Educação Básica, mais tarde 

na minha formação como professora no Ensino Superior, na graduação, e, pós graduação, 

no mestrado (GONZAGA, 1998) onde discuti as dimensões essenciais do ser professor a 

serem consideradas na sua formação, incluindo minha própria história de vida, em que 

foram tecidas muitas colchas, se valendo de retalhos que foram selecionados, em cada 

momento, com olhares diferentes e múltiplos parceiros-artesãos, ora liderando, ora sendo 

liderada nessa arte de criação de novos contextos, perspectivas e possibilidades, no campo 

da Educação.  

Para Josso (2004), uma experiência vivenciada torna-se formadora quando 

considera as aprendizagens passadas que simbolizam as atitudes, os pensamentos, o 

saber fazer e os sentimentos do presente, sob a ótica de um processo de"caminhar para 

si": 

O processo de caminhar para si apresenta-se, assim, como um projeto a ser 
construído no decorrer de uma vida, cuja atualização consciente passa, em primeiro 
lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, pensamos,fazemos, 
valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com os outros e com o ambiente 
humano e natural (JOSSO, 2004, p.59). 

 

E como profissional: como formadora de profissionais da educação (continuada e 

inicial), como gestora e consultora de sistemas de ensino público (nas três esferas: 

municipal, estadual e federal) e privado, da Educação Básica ao Ensino Superior, há mais 

de vinte anos, sempre voltada para as questões da democratização do acesso e 

permanência de todos os cidadãos, nos processos educativos, particularmente daqueles 

excluídos dessas oportunidades, socialmente, bem como de uma educação de sucesso, a 
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serviço da verdadeira inclusão, do respeito à diversidade, dos movimentos intra e 

interculturais, da formação para a cidadania plena.   

Meu percurso profissional foi coerente com esses meus valores, quando optei no 

primeiro movimento da minha profissionalidade, na Educação Básica (da Educação Infantil 

ao Ensino Médio), em contribuir com os Sistemas de Ensino Público e no Ensino Superior, 

pelo Sistema Privado, pois nesses se concentravam o perfil de indivíduos que lutavam pela 

conquista de sua cidadania plena, que na nossa realidade brasileira ainda é a maioria da 

população.   

Nesse percurso, me deparei com a paulatina conquista social da democratização do 

acesso à escola, desde o final da década de 1980, mas a pouca clareza das políticas 

públicas e práticas pedagógicas em se comprometer com a garantia de permanência 

daqueles que conquistaram o acesso à Educação, com sucesso. 

Por isso, minha intervenção na realidade, como profissional, se deu por duas vias: 

uma como formadora de profissionais da educação e outra como gestora/consultora de 

sistemas de ensino formal e informal. Passei pela Rede de Ensino Municipal de São José 

dos Campos, interior de São Paulo (como professora, como gestora de escolas e gestora 

do sistema), pela Rede Estadual de São Paulo (como formadora de professores no ensino 

médio e consultora), pela Rede Privada de Ensino do Estado de São Paulo (atuando em 

Universidades como professora e gestora de cursos de Licenciaturas e Pós- graduação em 

Educação e gestora e consultora em Escolas de Educação Básica), pela Rede Municipal 

do Rio de Janeiro (como consultora e formadora continuada de profissionais da educação), 

pela Rede Estadual do Rio de Janeiro (como consultora e formadora continuada de 

profissionais da socioeducação), pela Rede Privada de Ensino do Estado do Rio de Janeiro 

(atuando em Universidades como professora e gestora de cursos de Licenciaturas e Pós 

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu em Educação, em nível local, estadual e nacional). 

Como consultora independente da OEI e UNESCO, atuando junto a vários setores do 

Ministério da Educação nas áreas: de Formação Continuada de Professores e Gestores, e 

Gestão Escolar e de Sistema, na Educação Básica, com destaque para o Programa 

Proinfância, na Coordenação de Educação Infantil (COEDI). 

Também nos últimos anos, atuei como Consultora de Empresas, ONGs, Secretaria 

da Saúde e Social, com Educação não formal (com formação de Educadores Sociais e 

Gestão de Projetos Sociais, Educacionais, Sócio-Educacionais e Sócio-ambientais), com 

destaque para as mais recentes: Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro/DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), 
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FIOCRUZ/Farmanguinhos - RJ (na Gerência de Gestão Social, como pesquisadora, 

coordenando o Projeto Turismo Pedagógico, integrando as áreas de atendimento: 

educação, saúde, social, turismo, história, e meio ambiente, em escolas públicas na Cidade 

de Deus) e ONG Alfazendo, atuante na Cidade de Deus e Complexo da Maré, ambas na 

capital do Rio de Janeiro (assessorando projetos socioambientais e formação de 

educadores socioambientais). Ainda como assessora pedagógica do Laboratório de Novas 

Tecnologias em Educação - LANTE/UFF, no desenvolvimento de um projeto de assessoria 

aos municípios brasileiros, na formação de gestores públicos, para a construção da 

qualidade da Educação Básica, com vista à melhoria dos resultados nas avaliações 

externas nacionais, e busca da garantia da permanência de todos com sucesso, 

coordenado pelo Prof. Dr. Celso Costa, coordenador de cursos UaB (Universidade Aberta 

do Brasil) e ex-diretor da Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES. 

Num segundo movimento, nos últimos sete  anos, do desenvolvimento da minha 

profissionalidade, busquei colocar de “cabeça para baixo” as prioridades dos espaços de 

atuação. Assim, contribuir na Educação Básica, com a Rede Privada de Ensino (na rede 

privada do Rio de Janeiro, na Rede Marista e Rede Mopi - RJ) e do Ensino Superior Público, 

presencial e a distância, como Consultora Técnica e Especialista em EaD (Educação à 

Distância) da Coordenação Geral de Articulação Acadêmica da Diretoria de Educação a 

Distância da CAPES (CGAC/DED/CAPES), na área de Gestão Acadêmica do Sistema UAB 

e Gestão de Projetos de Cooperação Educacional Internacional de Fortalecimento de 

Sistemas de EaD de Moçambique, na África. 

Essa inversão se deu não somente pelas circunstâncias e oportunidades que foram 

se colocando no meu percurso, mas por uma deliberada decisão, a partir do momento que 

fui percebendo que não bastava oferecer condições para a libertação de parte da grande 

massa de excluídos socialmente, no sentido de realizarem a grande revolução social, mas 

também contribuir para esse movimento revolucionário, cuidando da formação daqueles 

que representam a classe privilegiada, com melhores oportunidades de acesso aos 

equipamentos sociais e aos direitos, e que por isso com maiores chances de liderança no 

sistema produtivo. Assim, seduzindo-os para incluírem nos seus projetos de vida o 

compromisso com os menos favorecidos, conscientizando-os, da responsabilidade que 

deveriam assumir frente aos privilégios que lhe eram dados. Uma responsabilidade de 

contribuir com a educação e a vida daqueles que não possuem as mesmas oportunidades 

que eles, compartilhando e disponibilizando seus saberes a serviço da transformação e 
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inclusão social, fundamentados em valores eco-ambientais, tentando contribuir assim com 

movimentos emancipatórios de parte da grande massa dos excluídos socialmente. 

Nessas experiências, muitas vivências e conhecimentos foram construídos. E a 

busca pelas iniciativas inovadoras, nesse sentido, sempre me seduziram. Também, todas 

as formas e possibilidades de inclusão dos excluídos, particularmente socialmente.  

Assim, a Educação a Distância (EaD) surge no meu caminho, percebendo-a como 

possibilidade de incluir aqueles que por diversos motivos não puderam ou não podem 

frequentar uma formação presencial.  A EaD surge como um espaço de potencial 

capacidade de promoção de inclusão social.  Daí meu interesse de, há mais ou menos dez 

anos, me debruçar no conhecimento e prática dessa modalidade de ensino e 

aprendizagem, de forma a superar os entraves do modelo presencial, e não apenas 

reproduzi-lo, particularmente no campo do Currículo e da Formação Profissional, já que 

atualmente há uma forte tendência no hibridismo dessas práticas educativas entre 

presencial e a distância. 

O meu primeiro contato com a Educação a Distância (EaD) foi por meio de leituras 

acadêmicas ainda no meu curso de graduação (década de 1980), em que uma professora 

houvera concluído o Mestrado em Tecnologia Educacional (meados da década de 1970) 

no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), para formação dos quadros de 

especialistas do Projeto SACI (Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares). 

Bem mais tarde, em 2001, participei de uma Extensão Universitária, o Workshop: 

Educ@tional Technology, promovida pela Universidade Estácio de Sá – International 

Center e a Syracuse University, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez ouvi falar sobre a EaD 

e as novas TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) com profundidade, da teoria 

e prática, da formação docente para a EaD, do tutor, do design instrucional,  das 

semelhanças e diferenças entre a educação presencial e a distância, das diferentes 

concepções e práticas de EaD, da diferença entre ensino a distância e educação a distância 

etc.  

Na continuidade, comecei a participar de um grupo para discutir a EaD, os modelos 

de EaD, a sua concepção, no e para o Grupo de Ensino Superior Estácio de Sá, até então, 

apenas Universidade Estácio de Sá, na capital do Rio de Janeiro.  

Lembro-me das resistências, do corporativismo, entre os profissionais. Das muitas 

críticas em relação à EaD de grande parte dos participantes desse grupo. Profissionais com 

alguma experiência foram “importados” para a instituição, com o intuito de trazer seus 

modelos construídos em outros espaços institucionais, para o interior da Instituição.  
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Em seguida, os tecnólogos e os profissionais de mercado. Recebemos visita de 

empresas da área, querendo vender seus produtos. Muitos encontros e desencontros e 

uma única certeza: as contribuições que cada um trazia ainda eram muito incipientes para 

um projeto de EaD consistente, sustentável, coerente, um projeto inovador, que pudesse 

superar as deficiências das instituições que já caminhavam pelas veredas da EaD, 

mediadas pelas TIC. Modelos híbridos foram sendo construídos e aplicados.  

Alto investimento em tecnologia, em formação dos profissionais. Fomos desenhando 

os cursos, em parceria com os profissionais da Educação presencial que se abriram para 

desbravar o “novo”. Coordenei um dos dois cursos piloto de EaD (o de Pedagogia), 

acompanhando todo o processo, desde a construção do seu projeto pedagógico, que se 

deu coletivamente, com a contribuição dos NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) das 

Unidades de todos os campis até sua implementação. Fui coordenadora também do 

primeiro módulo de implementação do curso de Pedagogia - EaD e fui professora 

conteudista de uma das disciplinas desse módulo.  

 Acumulava nesse período a Coordenação Pedagógica Nacional, No Grupo Estácio 

de Sá. 

 Antes, porém, iniciamos a experiência de trabalhar com disciplinas online e tutoria, 

no currículo dos cursos presenciais, no Grupo Estácio de Sá, na Coordenação de 

Disciplinas Comuns das Licenciaturas, a qual liderava. Fui passando por todo o processo 

de construção e implementação, para legitimar minha ação de liderança do processo. 

Assim, além de gestora, fui executora.  

Ao deixar a Coordenação Pedagógica Nacional do Grupo Estácio de Sá, assumi 

como consultora especializada, contratada pela UNESCO, para um trabalho, na 

CAAC/DED/CAPES, de organização de toda a documentação dos cursos ofertados a 

distância nas Universidades da UAB, onde tomei contato com muitas outras experiências 

com a gestão e prática da EaD, em IES públicas, conveniadas do Sistema UAB do Brasil 

(SISUAB), e depois, no segundo trabalho, com duas IES do Sistema de Educação Aberta 

e EaD de Moçambique, onde coordenei o processo de parceria na organização, 

acompanhamento e avaliação da gestão do Programa UAB-Moçambique, de fortalecimento 

do Sistema Aberto e a Distância daquele País, numa cooperação que se propunha ser Sul-

Sul, entre Brasil e Moçambique. 

O sistema UAB é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) do Brasil, 

atualmente gerido pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), conforme a Lei nº 11.502, de 

11 de julho de 2007 (BRASIL, 2007). 

Abaixo, o organograma da Diretoria de Educação a Distância (DED), da CAPES (do 

início da pesquisa até os dias atuais), conforme o Quadro 1, a fim de localizar nessa 

Diretoria, meu espaço de atuação (CGPC/CAAC): 

 

 

 

Quadro 1 -Estrutura da DED/CAPES 

 

Fonte: BRASIL/CAPES, 2016 

 

Sendo organizada pelas seguintes Coordenações e Sub-coordenações: 

• Coordenação-Geral de Inovação em Ensino a Distância - CGIE  

o Coordenação de Apoio a Pólos - COAP 

o Coordenação de Tecnologia em Educação a Distância - CTED 

• Coordenação-Geral de Programas e Cursos em Ensino a Distância - CGPC  

o Coordenação de Articulação Acadêmica - CAAC 

o Coordenação de Programas, Cursos e Formação em Ensino a Distância - 

CPCF 

• Coordenação-Geral de Supervisão e Fomento - CGFO  

o Coordenação de Supervisão e Fomento - CSF 

o Coordenação de Concessão de Bolsas – CCB 

O SISUAB (Sistema Universidade Aberta do Brasil) foi instituído pelo decreto 5.800, 

de 08/06/2006 (BRASIL, 2006). 

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas 

que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da 

educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam 

na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores 
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e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. 

O Sistema UAB (...) fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições 

públicas de ensino superior, bem como apóia pesquisas em metodologias 

inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e 

comunicação. (BRASIL/CAPES,2016) 

 

Ele funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino 

superior e para a qualificação dos profissionais, particularmente de professores, 

fortalecendo a Universidade e consequentemente as Escolas de Educação Básica e o 

mercado de trabalho no interior do Brasil, e, o desenvolvimento regional, minimizando a 

concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos, e, reduzindo 

o fluxo migratório para as grandes cidades. 

 

A experiência, lócus da pesquisa 

Na experiência mais recente na UAB, atuei como consultora técnica especializada 

internacional do PNUD/ONU, assumindo a Coordenação Executiva do  Programa de 

Cooperação Técnica Educacional entre o governo brasileiro e governo moçambicano, sob 

a  gestão da CAPES/MEC, o Programa UAB-Moçambique. Um Programa de fortalecimento 

do Sistema de Educação Aberta e a Distância do governo de Moçambique, e 

democratização do acesso ao ensino superior de cidadãos moçambicanos, servidores 

públicos, particularmente professores atuantes na Educação Básica e gestores de 

diferentes setores públicos naquele país, estabelecido segundo a Política Brasileira de 

Cooperação Internacional com a África. 

 

A cooperação técnica com Moçambique está amparada pelo Acordo Geral de 

Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de Moçambique, 

assinado em 15 de setembro de 1981 e promulgado em 09 de junho de 1984. Ao 

final de 2011, o programa bilateral de cooperação técnica Brasil-Moçambique era 

composto por 21 (vinte e um) projetos em execução, 09 (nove) em processo de 

negociação. (BRASIL/ABC, 2016). 

 

 O Acordo de Cooperação entre Brasil e Moçambique para o desenvolvimento do 

Programa UAB-Moçambique foi assinado pelos representantes institucionais dos dois 

países em 09/11/2010 (BRASIL, 2010a), tendo por base legal o  Acordo Básico Geral de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Moçambique, firmado em 15 de Setembro de 1981 e promulgado em 09 de 
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Julho de 1984 (BRASIL, 1984).  No Brasil o Programa foi instituído pela Portaria Ministerial 

Normativa nº 22, de 26 de outubro de 2010 (BRASIL, 2010b). 

Para o desenvolvimento das trocas e parcerias proposta pela Cooperação entre os 

países, de fortalecimento do Sistema Aberto e a EaD de Moçambique, a estratégia proposta 

pelo governo brasileiro foi um projeto piloto de oferta de cursos de nível superior à distância 

com gestão compartilhada, escolhidos pelo governo moçambicano: um de Administração 

Pública (para formação de gestores atuantes em setores públicos em Moçambique) e três 

de Licenciaturas (denominação brasileira para os cursos de formação de professores): 

Matemática, Biologia e Pedagogia com ênfase no Ensino Básico (para formação de 

professores já atuantes  na Educação Básica Pública Moçambicana). Essa estratégia foi 

utilizada, pois ainda não tínhamos expertise desenvolvida para contribuirmos diretamente 

na gestão do Sistema moçambicano, uma vez que ainda estávamos construindo o nosso 

próprio Sistema de EaD.  

Esta estratégia foi implementada a partir de um projeto de parceria entre cinco 

Universidades brasileiras: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), e, duas Universidades Moçambicanas: Universidade 

Pedagógica (UP) e Universidade Eduardo Mondlane (UEM), atuando em três polos de 

apoio presencial localizados em Maputo (capital moçambicana), Beira (localizada na região 

Centro de Moçambique, Capital da Província de Sofala e segunda cidade mais habitada de 

Moçambique) e Lichinga (localizada no Norte de Moçambique, Capital da Província de 

Niassa), e onde os cursos são ofertados com docências compartilhadas e/ou em parcerias, 

entre professores moçambicanos e brasileiros, e certificação com reconhecimento bi-

nacional, cujas primeiras ofertas  findaram-se no ano de 2015-16, com perspectivas de 

expansão do Programa, com novas ofertas e novas turmas em novos polos de apoio 

presencial. Segue Quadro 2 que apresenta os cursos e número de estudantes matriculados, 

em sua primeira oferta. 
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Quadro 2- Cursos do Programa UAB-Moçambique, Universidades executoras e número de Estudantes 

matriculados 

 

CURSO INSTITUIÇÓES PARCEIRAS NA GESTÃO 
DOS CURSOS 

NÚMERO DE 
ESTUDANTES 

Administração Pública Universidade Federal de Juiz de Fora e 
Universidade Eduardo Mondlane 

90 

Biologia Universidade Federal de Goiás e Universidade 
Pedagógica 

209 

Ensino Básico 
(Pedagogia) 

Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro e Universidade Pedagógica 

219 

Matemática Universidade Federal Fluminense e 
Universidade Pedagógica 

176 

Total  694 

Fonte: BRASIL,2010c 

 

O País parceiro e seu contexto 

 
Moçambique, o país parceiro na Cooperação em estudo, é um país da África Austral, 

tem mais de 20 milhões de habitantes, e situa-se na costa do Oceano Índico. Foi Colônia 

de Portugal até meados da década de 1970, quando  tornou-se República Popular de 

Moçambique, com a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).(DOMINGOS,2014) 

A FRELIMO, foi resultado de um movimento político, criado em 1962, sob a liderança 

de Eduardo Chivambo Mondlane, intelectual moçambicano, funcionário das Organização 

das Nações Unidas (ONU). Ela nasceu da unificação de três movimentos libertários a 

MANU (MozambiqueAfricanNational Union), a UDEMANO (União Democrática Nacional de 

Moçambique) e a UNAMI (União Africana de Moçambique Independente). 

(...) A FRELIMO transforma-se em Partido Marxista Leninista da aliança operário-
camponesa em 1977 introduzindo um sistema político de partido único 
(LOEWENSTEIN, 1988:76). Com a proclamação da independência nacional 
sucederam-se transformações em favor das nacionalizações, onde o sistema 
educativo não fugiu à regra, foi uniformizado cujos objetivos eram a criação de um 
sistema moçambicano, público e laico, ultrapassando os objetivos e conteúdos 
coloniais. Visava construir uma sociedade livre, justa e solidária para garantir o 
desenvolvimento nacional de quadros para lutar contra a descriminação, pobreza e 
a marginalização, de modo a reduzir as desigualdades sociais e regionais criadas 
pelas assimetrias e políticas coloniais, para o Estado promover o bem-estar dos 
cidadãos sem preconceitos de origem, racial, étnica, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.(DOMINGOS, 2014, p.3). 

 

 O fato da população moçambicana não ser considerada e não ter, assim, acesso ao 

sistema público de educação em Moçambique, no regime colonial português, 

discriminando-os, resultou no grande índice de analfabetismo no país. 

Moçambique é um país que vem investindo em Educação, que possui muitos 

desafios com relação à Educação Básica, ainda com baixoíndice de alfabetização. Depois 

do segundo Congresso Mundial sobre a Educação para Todos, em Dakar, no Senegal, em 
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2000, verificaram-se mudanças significativas no seu sistema educativo. Pois nesse evento, 

a avaliação realça que o desafio maior da Educação para Todos está na África sub-saariana 

e no Sul da Ásia. Neste sentido, embora nenhum país que tenha necessidade deva ser 

excluído do auxílio internacional, a prioridade deve ser dada a estas duas regiões do 

mundo. Com o apoio de vários países e Organismos Internacionais, o Governo 

Moçambicano vem buscando o estabelecimento de uma educação básica obrigatória de 

sete anos para a totalidade da população. Sendo a Educação Básica ainda sua prioridade, 

falta recursos para investimentos nos outros níveis da Educação moçambicana. 

Trata-se de um país multicultural, e por isso mesmo desafia seus educadores. Os 

alunos dos diferentes níveis escolares trazem na sua bagagem cultural, crenças, hábitos, 

costumes, religiões, línguas e/ou dialetos usuais fora dos processos formais de educação. 

Os professores e os currículos escolares não podem ignorar a diversidade cultural dos seus 

alunos. O desafio é potencializar tal diversidade em prol da qualidade do ensino e sucesso 

da aprendizagem de todos, rompendo com a padronização e homogeneização desses 

processos de ensinar e aprender. As suas políticas têm sinalizado essa direção. Mas as 

suas práticas ainda estão aquém, já que a formação inicial e continuada dos seus 

professores não caminha no mesmo ritmo. 

O investimento no ensino superior tem sido também uma política, na tentativa de 

alinhar as exigências do desenvolvimento econômico e produtivo com os conhecimentos e 

preparo de mão de obra exigida por esse mesmo desenvolvimento. E na busca da 

democratização do acesso à essa educação, a Educação à distância surge em 

Moçambique como uma viável alternativa, especialmente àqueles que não puderam realizar 

ou continuar os seus estudos em regime regular, presencial elevando permanentemente os 

seus conhecimentos científicos-técnicos, particularmente dos professores da Educação 

Básica e gestores públicos.  

No bojo desse contexto, surge o acordo de cooperação técnica entre a UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) e Moçambique, através da Secretaria de Ensino Superior 

do MINED - MZ (Ministério da Educação de Moçambique) e INED (Instituto Nacional de 

Educação à Distância), órgão regulador e avaliador da Educação à Distância, em 

Moçambique, mediados pelos governos dos dois países. 
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Indagações da pesquisadora nas experiências vivenciadas com EaD: origem do 

problema da pesquisa 

O que nos chamou muito a atenção, nessas experiências com relação à EaD é o alto 

investimento financeiro que as Instituições privadas e públicas, das três esferas: municipal, 

estadual e federal vêm realizando, e a grande perspectiva de crescimento do número de 

cursos nessa modalidade de educação, atendendo cada vez um maior número de cidadãos, 

levando-nos a acreditar na potencialidade da EaD de contribuir significativamente com a 

democratização do acesso, particularmente do ensino superior, no Brasil e Moçambique, 

guardando as proporções.  

Apesar desse alto investimento, observamos que pouco tem se pensado 

consistentemente e sistematicamente, como política, no paradigma que baliza sua prática, 

na sua potencialidade intra e intercultural, e na formação dos profissionais atuantes nela, e 

a consequente prática pedagógica desses profissionais, reproduzindo um modelo de 

educação à distância aquém de um modelo progressista, libertador, emancipatório 

subestimando a potencialidade de transformação das práticas de ensinar e aprender que 

ela possibilita, por sua natureza. Ou seja, um modelo que pouco explora a potencialidade 

que essa modalidade de ensino traz no seu bojo, sua capacidade de desenvolvimento de 

autonomia dos estudantes em organizar seus próprios ambientes de aprendizagem, de 

acordo com seus interesses, condições de espaço/tempo e especificidades, bem como na 

sua metodologia de ensinar e aprender, da mediação pedagógica necessária para seu 

sucesso, de garantir os fatores favorecedores de desenvolvimento e a aprendizagem de 

seus participantes, do diálogo entre diferentes culturas num processo intra e intercultural, 

enfim de suas especificidades, capazes de retirar os aprendizes do isolamento que a 

distância favorece.  

O que encontramos na maior parte das experiências é a reprodução do modelo de 

educação presencial, desconsiderando as peculiaridades do ambiente de aprendizagem, 

bem como, do perfil do professor e do aluno que se matricula no ensino à distância e de 

seus contextos, as competências necessárias, a fragmentação da ação docente e a falta 

de identidade do professor atuante nessa modalidade, da valorização de seu estatuto, da 

fragmentação de seu papel, assumido por diferentes profissionais, muitas vezes sem 

formação pedagógica, sem ao menos garantir espaços de organização e trabalho coletivo, 

resultando em grande parte no insucesso e evasão escolar. 

Apesar da EaD ser uma prática há muito desenvolvida, percebe-se uma carência em 

produções teóricas e práticas acerca dela, que realmente traga reflexões e avanços 
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significativos nas questões anteriormente levantadas, embora, atualmente se perceba cada 

vez mais, maior investimento nas produções científicas nesse sentido. Sem falar no pouco 

investimento das políticas públicas e das universidades na formação inicial dos profissionais 

para essas práticas, para superação desses entraves. Vivemos a dicotomia na relação 

entre os estudantes, muitos deles nativos digitais, e os formadores, resistentes às 

tecnologias como ferramentas de ensino e de aprendizagem, e sem vivência de EaD. Até 

por que, muitos outros papéis são atribuídos a esses formadores, para além de sua 

formação tradicional, que acaba muitas vezes nem dando conta da educação presencial, 

dominante historicamente, o que dirá da sua inserção na educação à distância com toda 

sua potencialidade e complexidade. 

Complexidade essa que envolve as diferentes culturas de seus agentes; educadores 

e educandos, potencializada na educação à distância, com a possibilidade de ter alunos e 

professores de diversas localidades, inclusive de países diferentes, em diferentes espaços, 

se encontrando em diferentes tempos (síncronos e assíncronos), possibilitando e mediando 

o diálogo entre essas diferentes culturas, num movimento intra ou intercultural, e que nem 

sempre ocorre pelas limitações da formação de seus profissionais. Com isso, garante-se a 

democratização do acesso, mas não a permanência com sucesso, refletindo na falta de 

comunicação entre os sujeitos envolvidos, dificultando os processos de ensinar e aprender, 

nos altos índices de evasão na maior parte dos cursos, ofertados nessa modalidade de 

ensino, o que observamos mais na realidade brasileira, e menos na moçambicana, dado 

talvez pelo fato do Brasil ter avançado mais no processo de democratização do acesso, 

oferecendo mais oportunidades. 

E, todos esses questionamentos associados com as experiências que vivenciei, 

despertou o interesse pela adoção do Projeto UAB-Moçambique como objeto de estudo , 

onde a  complexidade observada, até então, nas experiências com EaD se intensificam, 

pois se dá, com alunos que se encontram em diferentes províncias moçambicanas, com 

uma diversidade cultural muito grande, uma intraculturalidade, como no Brasil, e com a 

docência compartilhada entre professores brasileiros e moçambicanos em cooperação, 

provenientes também de histórias, concepções, valores, culturas diferentes, permitindo 

uma interculturalidade. Sem falar que são estudantes adultos e já atuantes como 

profissionais, com valores consolidados e de diversidade cultural. Temos assim, a 

dificuldade inerente às exigências da EaD e a interculturalidade, uma diversidade cultural 

potencializada entre atores de dois países diferentes e multicultutais, que precisam dialogar 

na construção de um projeto comum. 
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O problema da pesquisa/delimitação do estudo 

O problema que deu origem a essa pesquisa, tem seu nascedouro nessa experiência 

de Cooperação Técnica Educacional Internacional entre os governos brasileiro e 

moçambicano, o Programa UaB-Moçambique. 

Problema que se traduz em caracterizar o contexto intercultural do Programa, a 

cooperação e relações estabelecidas, delimitando-se à gestão de um dos cursos ofertados, 

o de Formação de Professores para o Ensino Básico (Pedagogia), na tentativa de 

identificar, a partir dessas relações entre os intervenientes brasileiros e moçambicanos na 

construção do Projeto Pedagógico e Curricular do curso, o que podemos aprender com 

essa experiência que possa contribuir para o sucesso de outras experiências de 

Cooperação Educacional Internacional em EaD do tipo Sul-Sul, que a mesma se propõe, já 

que o Brasil vem investindo fortemente em Políticas de Cooperação com a África, inclusive 

em cooperações educacionais cujo produto é a EaD. 

Nossa intenção não será destacar a diferença cultural entre os países em 

cooperação, mas o que acontece com cada interveniente brasileiro e moçambicano que 

participa e observa as experiências vividas e como elas aumentam ou não suas 

capacidades de lidar com a diversidade. No caso desta pesquisa delimitamos o contexto 

de um dos cursos ofertados, o de Formação de Professores do Ensino Básico (Pedagogia). 

 

Relevância Social da pesquisa/ justificativa 

Trata-se de um objeto de pesquisa de certo ineditismo, pelo seu tratamento com foco 

na EaD, em contextos interculturais de cooperações internacionais do tipo Sul-sul; pelo seu 

espaço e tempo de acontecimento, na contemporaneidade, e entre países em 

desenvolvimento.  

E, particularmente para o Brasil, se justifica, dada as grandes políticas e projetos 

governamentais do governo federal, principalmente a partir do governo Lula e governo 

Dilma (2016), em expandir suas relações com os países da África (com destaque para o 

Programa “Educação como Ponte Estratégica Brasil-África”, do Ministério da Educação 

brasileiro, de fortalecimento da Cooperação com países africanos de Língua Portuguesa, 

disponibilizando uma carta de produtos educacionais, para cooperação com esses países, 

incluindo a EaD), bem como as de incentivo aos processos de internacionalização da 

educação superior. Principalmente com Cooperações Técnicas, onde a EaD é um dos 

produtos de cooperação.  
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Com a grave crise econômica que coloca em prova a supremacia econômica do eixo 

Estados Unidos-Europa, observa-se a ascensão de diversos países em desenvolvimento, 

e a formação de novas alianças como o G-20, BRICS... Nesse novo contexto o Brasil se 

destacou, lançando mão de instrumentos para projetar seu poder, como investimentos na 

modernização de suas Forças Armadas, posicionamentos mais significativos nos foros 

internacionais, reivindicação como membro permanente no Conselho de Segurança da 

ONU, expansão da Língua Portuguesa, diversificação dos parceiros comerciais e ampliação 

das cooperações técnicas  com países pobres.  

Assim, estudando a cooperação entre Brasil e Moçambique, coube-nos analisar se 

essa cooperação buscou estabelecer relações horizontais onde as partes estabelecidas 

tiveram aprendizado mútuo, exigindo que os objetivos da cooperação visasse ganhos tanto 

para o país destinatário, quanto para o  remetente. Ou se a cooperação tenha  recebido 

influências da ideologia do déficit, onde a perspectiva etnocêntrica, a população, a cultura 

e a língua de países mais pobres são vistas como atrasadas, deficientes, primitivas e 

subdesenvolvidas, relacionada a uma visão colonialista. Para os marxistas, a cooperação 

internacional é uma manifestação do imperialismo. (SILVA, 2012). 

 

A ajuda reforçaria os padrões de desigualdade e injusta herdados do período colonial, 

impedindo reformas estruturais necessárias para a implementação de um novo 

modelo de desenvolvimento para os países do Sul. (MACIEL, 2009, p. 227, citado por 

SILVA, 2012, p.135-36). 

 

 Com essa ajuda, os países do norte poderiam se intrometer nas nações do sul, 

controlá-los e explorá-los, além de impor modelos de modernização e orientação liberal 

capitalista. (SILVA, 2012). A Educação nessa perspectiva seria um instrumento ideológico. 

 Também, se justifica pela internacionalização do Sistema UAB, traz  possibilidades 

de superar a nossa dificuldade, enquanto país, de lidar com cooperações internacionais 

numa visão intercultural do tipo Sul-Sul, dada as marcas das vivências que tivemos com as 

cooperações Norte-Sul, já sinalizada acima (com um modelo único de projeto de 

desenvolvimento, que nega o papel das tradições locais, e gera a desarticulação entre o 

econômico e o social, desrespeitando as diferenças culturais no mundo, e muitas vezes as 

reais necessidades do país recipiendário, demonstrando-se impotente na conduta desse 

mundo, rumo a uma prosperidade compartilhada). 

Aqui vale a pena já sinalizar que a ideia de internacionalização precisa ser melhor 

analisado, a fim de não cometermos equívocos. 
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Segundo Knight (2012), o objetivo da internacionalização da educação superior, não 

é um currículo mais internacionalizado, nem aumentar a mobilidade acadêmica, em si. O 

objetivo é que os estudantes possam ser melhor preparados para viver e trabalharnum 

mundo interconectado. Integrando assim, à dimensão internacional o ensino, a pesquisa e 

a extensão, de maneira sustentável. Superando a visão de associarmos a esse processo a 

concorrência, o mercantilismo, o interesse individual e o status social e econômico. 

E se tratando de um contexto intercultural, poder refletir e melhor compreender a 

situação das culturas na conjuntura atual,, verificar como vem se dando o processo 

comunicacional entre intervenientes de diferentes culturas, bem como as relações de  

poder, numa cooperação que se propões horizontal, tipo sul-sul. 

Ou seja, trata-se de uma  tentativa de construirmos de fato esse tipo de cooperação 

que rompe com o modelo hegemônico. 

Também oportunizaremos a possibilidade de, a partir dos nossos “achados”, poder 

refletir o papel da Universidade, em geral, como espaço de comunicação intercultural, de 

formação global. A contemporaneidade tem exigido das Universidades que não se limitem 

a ser um espaço de especializações, mas sim de formação global, onde o papel da  cultura 

através dos tempos, possa ser objeto de estudo, para melhor compreensão da 

interculturalidade, valorizando a autonomia e a identidade cultural, e não uma cultura de 

massa. (POZENATO, 2007). 

 

Questões de Estudo 

A fim de desvelar o problema, definimos como questões de estudo: 

• Como se caracterizou o contexto da Cooperação em estudo, considerada como 

relação intercultural do tipo  Sul-Sul, a partir das relações construídas na gestão do 

curso EaD de Formação de Professores de Ensino Básico (Pedagogia) entre os 

representantes institucionais das Universidades dos dois países? 

• Que pressupostos podemos apreender dessa experiência que possam contribuir 

com outras experiências de Cooperação Educacional Internacional em EaD, que se 

proponham do tipo Sul-Sul e na gestão de cursos de EaD na construção de seus 

projetos pedagógicos e curriculares interculturais? 
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Objetivos da pesquisa 

Assim, traçamos como objetivos desta pesquisa: 

• narrar e caracterizar o contexto da cooperação e relações estabelecidas, no 

ambiente delimitado; 

• identificar  pressupostos favorecedores de uma  cooperação técnica educacional 

internacional, do tipo Sul-Sul, presentes ou não na experiência investigada, em 

espaços de EaD, bem como na gestão de um curso EaD em contextos interculturais, 

especificamente da construção do currículo de formação de professores. 

 

Caracterização da Pesquisa  

A Pesquisa quanto a sua abordagem é Qualitativa e Crítica, baseada em Estudos 

Culturais, que partilham o compromisso de examinar as práticas culturais do ponto de vista 

de seu envolvimento com, e no interior de relações de poder. 

Também podemos classificá-la quanto aos seus objetivos como do tipo 

Descritiva/Narrativa e Explicativa/Interpretativa, pois descreve/narra a experiência, 

identificando os fatores que a determinam e/ou contribuem para sua ocorrência. (GIL, 

2008). 

 

O Método 

Assim, para dar coerência aos posicionamentos político e epistemológico que 

inspiram a análise proposta pelos Estudos Culturais, a opção pelo método de pesquisa foi 

a Bricolagem, e da análise e compreensão dos dados levantados, a Hermenêutica Crítica. 

A Hermenêutica crítica de Ricouer (1990) se vale do pensamento de Habermas, onde a 

questão da interpretação dos fatos passa pela crítica das ideologias dominantes. 

Segundo Kincheloe (2006), em 1994, De Certeau utilizou a noção de Bricolagem 

para representar a união de vários elementos culturais que resultam em algo novo. 

No campo da pesquisa educacional, Kincheloe (2006) seguiu essa mesma direção 

definindo Bricolagem como um modo de investigação que busca incorporar diferentes 

pontos de vista de um mesmo fenômeno. Ampliou em 2007 essa definição ao afirmar que 

bricolagem é uma forma de fazer ciência que analisa e interpreta os fenômenos a partir de 

diversos olhares e técnicas existentes na sociedade atual, considerando as relações de 

poder no cotidiano investigado. 

Um outro motivo da  escolha do método da Bricolagem, é que o pressuposto dela é 

a democratização do processo de produção de conhecimentos, considerando os pontos de 
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vista de todos os envolvidos, e ajudando a desconstruir as hierarquias de dominação e de 

subordinação entre grupos sociais, além de contribuir para a criação de alternativas 

coletivas ao desigual e excludente sistema social vigente, princípios que vem balizando o 

estar e ser no mundo desta pesquisadora. 

Cabe nesse momento ressaltar que essa escolha da Bricolagem, nos permitiu 

algumas vezes romper com a descrição da estrutura tradicional de um relatório científico, 

onde as fases se apresentam muito bem delimitadas, separadas, e pré-concebidas como 

se estivéssemos apresentando cada “retalho” que compõe uma colcha, como se ele 

sozinho falasse de uma parte da colcha. No entanto, esse método nos questiona sobre isso. 

Cada retalho só pode ser compreendido enquanto parte da colcha, sempre em relação aos 

demais, que fazem dele ser o que é, para essa colcha.  

Assim, as informações sobre, por exemplo, o contexto, a metodologia de trabalho 

etc. são apresentados, na medida que apresentamos o processo de construção da colcha, 

onde essas informações são convidadas a entrar em cena, mesmo antes ou depois de 

serem estruturalmente apresentadas. 

Tecendo narrativas, textos dialógicos, com espaços para trocas de ideias entre leitor, 

autor e sujeitos da pesquisa, utilizamo-nos de “sub-questões”, ao longo da apresentação e 

análise dos dados teóricos e empíricos coletados, que além de romper com a possível 

hierarquia entre o contexto formal de um texto que se propõe científico e o contexto informal 

da prática e vivência do leitor, atuam como desafiadoras desse diálogo, permitindo ao leitor 

ir além do texto e contexto da pesquisa, abrindo não somente espaços de reflexão sob 

outros vieses, mas também outras possibilidades investigativas. 

O ponto alto do trabalho foi revisitar essa trajetória, extraindo desse percurso os 

pressupostos para construção de currículos de formação e gestão de programas de  

cooperação educacional do tipo Sul-sul, que possam servir de referência para o  sucesso 

de outras experências, da mesma natureza do Programa UAB-Moçambique e da gestão de 

cursos EaD em contextos interculturais. Criando assim, novas ferramentas de construção 

do conhecimento. Esses pressupostos nam da refleo dosdos coletados, ao longo da 

pesquisa. 

Por isso, esperamos que os leitores desse trabalho possam dialogar com ele, 

concebendo-o dessa forma, se abrindo para essa perspectiva de uma pesquisa qualitativa 

que, sem perder sua rigorosidade, lhe permite apresentar o estudo de tal maneira que 

aqueles que possam servir-se de suas produções se identifiquem, se sintam desafiados e 

compreendam que ser pesquisador, é ser humano como qualquer outro, o que o diferencia 
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é sua ousadia e curiosidade epistemológica, bem como sua capacidade de 

instrumentalizar-se da disciplina e do método mais apropriados para o tipo de investigação, 

que se empreende, aproveitando as oportunidades e desafios que lhes apresentam para 

novos conhecimentos. E sua pesquisa será tão significativa quanto estiver coerente com 

seu percurso, com seus desejos e com suas necessidades, mas também comprometida 

com a responsabilidade social e científica, de contribuir com determinada realidade, com a 

busca de resolução ou elucidação de um problema de uma determinada coletividade, 

atribuindo-lhe, assim, uma função social e trazendo avanços na área do conhecimento. 

 

A construção metodológica: técnicas e procedimentos 

 

 Por se tratar de uma investigação cujo contexto é marcado pela diversidade 

sociocultural, buscamos Almeida (2013) que sinaliza que, para esse tipo de realidade, a 

necessidade de uma metodologia de investigação que adote abordagem teórica/ 

documental, assim como a pesquisa de campo, realizada na prática concreta, “buscando 

identificar as inter-relações desveladas ao longo da pesquisa, alinhando-se com a pesquisa 

qualitativa, com foco mais no processo do que nos resultados”. (ALMEIDA, 2013, p.9), 

O percurso metodológico desenvolvido passou por diversas atividades para coleta 

dos dados teóricos e empíricos e sua análise, de acordo com as necessidades apontadas 

pelo processo de pesquisa.  

A coleta dos dados envolve revisão de literatura sobre o contexto investigado e 

conceitos estruturantes da narrativa do contexto; levantamento documental, desde o diário 

de campo da coordenação executiva, relatórios técnicos, registro de reuniões, encontros, 

avaliações e relatos de experiência, registros de entrevistas informais e observações em 

situações cotidianas da gestão etc., passando por documentos oficiais e legais, a processos 

narrativos de autorreflexão da pesquisadora, enquanto coordenadora executiva do 

Programa e pesquisadora (pessoais ou informações utilizadas no contexto dos Produtos 

compilados junto aos órgãos centrais da Gestão do Programa) e dos demais sujeitos da 

pesquisa.  

O ponto de partida da pesquisa foi a revisão de literatura sobre o tema e conceitos 

balizadores do discurso da pesquisa (pesquisa bibliográfica). Em seguida o levantamento 

documental, seguindo os mesmos passos da pesquisa bibliográfica, iniciando-se pela 

exploração das fontes legais e documentais, e depois das fontes da Gestão Executiva do 

Programa (diário de campo, relatórios e outros registros). 
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Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer 
tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 
contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os 
documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: 
relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. (GIL, 2008, p. 
51)  
 

Na parte teórica nossa busca se deu em dois âmbitos:  

1. Revisão de Literatura: levantamento bibliográfico sobre a temática, no banco de teses da 

CAPES e das Universidades: PUC-SP. USP, UNICAMP, UFRGS, UFSC, UNB entre outras; 

artigos científicos indexados no Scielo e em eventos científicos da área, e, livros da nossa 

biblioteca pessoal ; 

2. Análise Documental: levantamento de documentos oficiais e legais sobre os sistemas de 

EAD, normatizações e práticas dos dois países: Brasil e Moçambique, nos sites oficiais e 

solicitações de documentos junto aos setores e aos gestores governamentais. Como em 

diário de campo da coordenação executiva, relatórios técnicos, registro de reuniões, 

encontros, avaliações e relatos de experiência. 

 Na parte empírica, utilizamos o registro de observações em reuniões e visitas 

técnicas e entrevistas semiestruturadas presenciais e online. 

 E extraindo desse processo científico elementos favorecedores que auxiliem outras 

experiências a a avançarem, que denominamos pressupostos. 

 

 

 

 

A estrutura do trabalho 

Essa tese se apresenta com a seguinte organização: 

Na Introdução: apresentamos e contextualizamos o objeto de estudo e o plano de 

vôo, a fundamentação, justificativa e desenvolvimento do percurso metodológico, bem 

como apresentamos a estrutura da tese: 

No capítulo 1 Apresentamos a construção metodológica da pesquisa. 

No capítulo 2 apresentamos o contexto histórico e político dos países envolvidos, as 

políticas de EaD e Formação de seus Profissionais, no intuito de melhor compreender o 

contexto dos dois países envolvidos com a  experiência narrada. 

No capítulo 3 apresentamos o Programa UAB-Moçambique destacando a narrativa 

da criação e do desenvolvimento do curso investigado, fundamentados nos referenciais 

teóricos e documentais e nas categorias de análise emergentes do processo de pesquisa. 
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No capítulo 4 apresentamos os Pressupostos/contribuições do vivido no Programa 

UAB-Moçambique para outras experiências de cooperação. 

Nas considerações finais (apesar de nesse trabalho serem finais, há de 

considerarmos sempre em processo) retomamos as questões de estudo, apontando 

possibilidades e limitações do estudo, anunciando perspectivas de 

ampliação/aprofundamento de conhecimentos e desafios em termos de continuidade do 

estudo. 

Partimos agora para o detalhamento da construção metodológica da pesquisa, o 

percurso da confecção da colcha. 
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(DES)construir NÃO É destruir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Designer: Glson Rodrigues 
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A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode se dar fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria. (FREIRE, 1996, p. 16) 
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1.  A CONSTRUÇÃO  METODOLÓGICA DA PESQUISA - ESCOLHENDO OS 

RETALHOS, DESENHANDO O PERCURSO, SELECIONANDO E AFINANDO OS 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO E SELECIONANDO OS ARTESÃOS. 

 

E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras pessoas 
E é tão bonito, quando a gente sente 
Que nunca está sozinho 
Por mais que pense estar. 
(Trecho da música Caminhos do Coração, de GONZAGUINHA) 
 
 

 

Nosso propósito nesse capítulo é apresentar o método e a construção metodológica  

da pesquisa, bem como técnicas e instrumentos utilizados. 

O MÉTODO E A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

Conforme já anunciamos na introdução deste relatório nossa pesquisa é Qualitativa 

e Crítica, baseada em Estudos Culturais, que examina as práticas culturais do ponto de 

vista de seu envolvimento com, e no interior de relações de poder, e quanto aos seus 

objetivos é Descritiva/Narrativa e Explicativa/Interpretativa, pois descreve/narra a 

experiência, identificando os fatores que a determinam e/ou contribuem para sua 

ocorrência. 

 

Caracterizando a Pesquisa e o Método 

A pesquisa Qualitativa e Crítica fundamenta-se por uma teoria epistemológica e 

social que esclarece a relação entre produção de conhecimento, ação, identidade humana, 

poder, liberdade e mudança social. 

A Teoria Crítica se ocupa com as formas como as instituições mobilizam o poder no 

esforço para sobreviver, moldando o comportamento, dominando o outro, ou num viés mais 

produtivo, aprimorando a condição humana. (KINCHELOE, 2007). 

Os estudos culturais possuem natureza interdisciplinar e se caracterizam por caráter 

de transitoriedade, por se remeter a algo em constante transformação (estudos). Eles se 

propõem a questionar interações culturais baseadas no poder e autoridade, não se 

constituindo, por isso mesmo, em verdades absolutas e dogmáticas. Procura investigar a 

multiplicidade vigente no interior de cada cultura e relações interculturais, revelando o 
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quanto estes elos entre diferentes culturas estão permeados por vínculos de poder e 

hierarquias. Esses estudos surgem a partir do repensar da cultura, do processo de 

redescoberta das culturas nacionais e novas formas de articulação dessas culturas, na 

compreensão dos processos de organização e reorganizações das sociedades, das 

tensões nacionais (MATTELART, 2004). 

Segundo Denzin; Lincoln (2006) estamos vivendo o sétimo momento da pesquisa 

qualitativa, que iniciou-se em 2000. Esses sete momentos sobrepõem-se e funcionam 

simultaneamente no presente.  

 

Nós os definimos como o tradicional (1900-1950); o modernista ou da era dourada 
(1950- 1970); gêneros (estilos) obscuros (1970-19860; a crise da representação 
(1986-1990); investigação pós-experimental (1995-2000); e o futuro, que é a 
atualidade (2000- ). O futuro, sétimo momento, trata do discurso moral, com o 
desenvolvimento das textualidades sagradas. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 16) 

 

 Esse último momento pede que as Ciências Sociais e Humanas tornem-se espaços 

para diálogos críticos acerca da democracia, da raça, gênero, classe, globalização, 

Estados-nações, liberdade, comunidade etc. No sentido de relacionar a pesquisa qualitativa 

às esperanças, às necessidades, aos objetivos e às promessas de uma sociedade 

democrática livre e mais feliz. 

Para além de uma atividade situada que localiza o observador no mundo, reunindo 

um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo, 

transformando-o em representações como notas de campo, entrevistas, diálogos, imagens, 

gravações, anotações etc, e da pesquisa qualitativa envolver uma abordagem naturalista, 

interpretativa para o mundo, e, envolve o estudo do uso de uma variedade de materiais 

empíricos como estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de vida, 

entrevista, artefatos, textos e produções culturais, observações, históricos, que descrevem 

momentos e significados cotidianos e problemáticos na vida das pessoas, é preciso situá-

la dentro desse complexo campo histórico. 

Nesse sentido nossa pesquisa que se classifica como qualitativa, de cunho 

narrativo/descritivo e interpretativo, busca situar-se nesse sétimo momento, influenciado 

por uma nova sensibilidade, pela dúvida, pela recusa em privilegiar qualquer método ou 

teoria, onde o pesquisador se transforma num bricoleur, um indivíduo que confecciona 

colchas ou como na produção de filmes, alguém que reúne imagens transformando-as em 

montagens. A escolha das práticas de pesquisa depende das perguntas que são feitas, e, 

as perguntas dependem de seu contexto, do que está disponível nesse contexto e do que 

o pesquisador pode criar e desenvolver nesse cenário. Ele costura, edita e reúne pedaços 
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da realidade, um processo que gera e traz uma unidade psicológica e emocional para uma 

experiência interpretada por diferentes vozes, em diferentes perspectivas, pontos de vista, 

ângulos de visão, deslocando-se do pessoal para o político, do local para o histórico e 

cultural, sem privilegiar nem um deles.  

O termo bricoleur vem de bricolagem, que é oriundo do francês, que significa um 

trabalho manual feito de improviso, criativo, aproveitando materiais diferentes, e buscando 

o melhor e mais bonito resultado. Lévi-Strauss (1976) ao se apropriar desse termo define 

bricolagem como um método de expressão por meio da seleção e organização de 

componentes da cultura. E, ao revisitar o trabalho do antropólogo Derrida (1971) 

ressignificou o termo no âmbito da teoria literária, adotando-o como sinônimo de colagem 

de textos numa dada obra. Finalmente, De Certeau (1994) utilizou a bricolagem como a 

união de vários elementos culturais que resultam em algo novo, retomando a origem em 

Lévi-Strauss. 

Kincheloe (2007) defende uma nova dimensão da Bricolagem, mais ajustada à 

pesquisa, à dinâmica de um mundo complexo que vivemos, aprofundando o conceito lévi-

straussiano. Para Kincheloe (2007) o centro desse conceito é a interdisciplinaridade, pois 

considera não ser mais possível enxergar os fenômenos sociais fora da complexidade do 

contexto em que vivemos, onde há uma diversidade de fatores intervindo. Exigindo, assim, 

um novo processo de pesquisa social, e para ele, a bricolagem é uma opção viável, 

conectando teorias, metodologias, o pesquisador e o contexto da pesquisa. Para ele o 

pesquisador na Bricolagem trabalha nos limites do conhecimento, fazendo conexões entre 

os espaços e as margens que existem no conhecimento formal, “dando forma a uma nova 

consciência”. Não se juntam partes de coisas variadas, mas conectam-nas, criando algo 

novo, levando em conta o contexto da pesquisa, num movimento dialético. Assim, a 

Bricolagem trata de uma abordagem interdisciplinar e complexa, pois não se refere a mera 

justaposição de diferentes procedimentos e resultados, mas ao diálogo entre elas, 

pressupondo construir algo qualitativamente superior. 

O conceito de Bricolagem apropriado pela primeira vez, no campo investigativo, por 

Lévi-Strauss, em 1976, e definido como um método de expressão através da seleção e 

síntese de componentes selecionados de uma cultura. E a partir desse conceito, que alguns 

autores começaram a expandir seu uso e aplicá-lo à pesquisa científica, na 

contemporaneidade. 

O pesquisador está sempre presente nesse tipo de pesquisa, pois é ele que desenha 

a pesquisa, é ele quem decide o que é ou não relevante para o projeto, embora tudo isso 
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não seja necessariamente pré-definido. Para isso exige-se um conhecimento largo e 

profundo de teorias, dos campos e bases de conhecimento disciplinares de que a 

modalidade da pesquisa emana, e, metodologias múltiplas de coletar, descrever, construir, 

analisar e interpretar o objeto de investigação, bem como, de narrativas. 

Sua existência é explicada a partir de uma epistemologia da complexidade, 

desenvolvida por Edgard Morin. Exige postura ativa e rejeita diretrizes e roteiros rígidos, 

definidos a priori no planejamento da investigação. Estas surgem no processo com as suas 

possíveis demandas.  

Para Kincheloe, os bricoleurs avançam nesse domínio.  Exemplo desta 

complexidade é a relação entre a pesquisa e a teoria social. 

 

Como toda teoria é um artefato cultural, é inseparável da dinâmica histórica que a 
moldou. Assim o bricoleur busca essa complexidade, revelando os artefatos invisíveis 
de poder e cultura, documentando a sua influência em sua própria prática acadêmica 
na relação com a prática acadêmica em geral. (...) Os bricoleurs atuam a partir do 
conceito de que a teoria não é uma explicação do mundo - ela é mais uma explicação 
de nossa relação com o mundo. (KINCHELOE, 2007, p. 16) 

 

A Bricolagem não aceita visões deterministas da realidade social que pressupõem 

os efeitos de processos sociais, políticos, econômicos e educacionais. Por isso,  

 

(...) na bricolagem ativa, unimos nossa visão do contexto de pesquisa à nossa 
experiência anterior com métodos de pesquisa. Usando esses conhecimentos, 
fazemos bricolagem, no sentido de Lévi-Strauss, com nossos métodos de pesquisa, 
em contextos de campo e interpretativos. Essa ação da bricolagem é um processo 
cognitivo de alto nível que envolve construção e reconstrução, diagnóstico contextual, 
negociação e readaptação. (KINCHELOE, 2007 p. 17). 

 

Nela não se busca descobrir verdades escondidas à espera do pesquisador, o que 

se pretende é entender a sua construção e questionar como os diversos sujeitos sociais 

produzem e reproduzem o que é imposto pelos discursos hegemônicos, reconhecendo a 

inseparabilidade entre objeto da pesquisa e contexto. Assim, a linguagem e as relações de 

poder assumem papel determinante nas interpretações da realidade, em que a 

subjetividade e o posicionamento político não são descartados. Entende que o processo de 

pesquisa é subjetivo; no lugar de reprimir a subjetividade, busca seu papel na investigação. 

 

Bricoleur ocupa-se com a construção do eu, sua influência na percepção e na 
influência da investigação. O discurso e o contexto são dimensões centrais do ato 
interpretativo. O bricoleur não se dispõe a declarar uma verdade ao final de 
investigações empíricas, pois sabe que os mesmos dados e fatos, visto sob outras 
perspectivas, contextos, discursos e relações de poder geram interpretações 
distintas. Assim ressalta-se as características éticas, epistemológicas, ontológicas e 
políticas da pesquisa e do conhecimento produzido ao conduzir o papel da ciência 
como cultural.(KINCHELOE,2007 p. 17) 
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Para Neira; Lippi (2012) na Bricolagem,  

Construir conhecimentos a partir de múltiplas vozes exige saber qual a origem das 
explicações fornecidas e quais experiências sociais influenciam os olhares sobre o 
fenômeno investigado. Ou seja, é preciso ouvir diversas explicações sobre o objeto 
para que o pesquisador possa percorrer inúmeros caminhos, aproximar-se e, talvez, 
chegar a múltiplas interpretações. (p. 610) 

 

 E para Kincheloe (2007),  

O rigor de uma pesquisa inspirada na bricolagem se afirma na consciência da 
consulta à diversidade de posições (Kincheloe, 2007). O conhecimento produzido é 
assumidamente provisório e processual, pois se reconhece a existência de diversas 
interpretações sobre o objeto, edificadas por meio de discursos e construções sociais. 
Apesar de sua multilogicidade, fazer bricolagem implica selecionar métodos, 
estratégias e referenciais teóricos. O bricoleur, nas palavras de Denzin e  Lincoln 
(2006, p. 18), é “um indivíduo que confecciona colchas [...] que utiliza  as ferramentas 
estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente  quaisquer estratégias, 
métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu  alcance”. “A escolha das práticas 
de pesquisa depende das perguntas que são feitas, e as perguntas dependem do seu 
contexto” (Nelson; Treichler; Grossberg, 2008, p. 09). (NEIRA; LIPPI, 2012, p.611) 

 

Na construção social do conhecimento e da subjetividade humana, os bricoleurs 

adquirem sua própria historicidade. Daí sua relação com o construtivismo - processo de 

construção do conhecimento - e da historicidade na relação com a interpretação, entrando 

aqui o papel e a presença da hermenêutica crítica, a qual se ocupa da dimensão crítica do 

poder e de seus efeitos no mundo do conhecimento. 

Há diversos tipos de pesquisadores bricoleur, produtores de uma bricolagem 

complexa.  

O bricoleur interpretativo que concebe a pesquisa como um processo interativo 

influenciado pelo contexto das pessoas envolvidas. O bricoleurpolítico entende que ciência 

significa poder. O bricoleurnarrativo sabe que os pesquisadores contam histórias sobre o 

mundo que tiveram acesso e estudaram.  

 Assumimos o amálgama destes diferentes tipos, dada a complexidade e 

multiplicidade de formas de abordagem e possibilidades de resultados às questões 

levantadas, abrindo possibilidades de criação de novos procedimentos, improvisando e 

compreendendo os múltiplos processos que interagiram na produção do conhecimento aqui 

socializado. 

 O ato interpretativo na Bricolagem promove o desvendar de significados e sentidos 

expressos pelos diferentes sujeitos.  

Essa pesquisa tem também caráter descritivo, pois, identifica, registra e analisa as 

características ou variáveis que se relacionam com o fenômeno estudado. 
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A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 
(variáveis) sem manipula-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a 
frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 
natureza e suas características. Busca conhecer na vida diversas situações e 
relações que ocorrem na social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais 
complexas. A pesquisa descritiva pode assumir diversas formas, como: estudos 
descritivos e pesquisa documental. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 62)  

 

A pesquisa qualitativa enquanto campo de investigação surge da necessidade de 

entender o “outro” - o exótico, o primitivo não-branco, proveniente de uma cultura 

estrangeira, menos civilizada. Esta abordagem colonialista passou por diferentes 

momentos históricos, até ser desafiada a lidar com questões críticas em torno da 

democracia, raça, gênero, classe, poder etc. A sua competência é o mundo da experiência 

vivida, pois é nele que a crença individual e a ação cultural entrecruzam-se. 

E para Giroux (2008, p. 98), Estudos Culturais são resultados do “(...) estudo da 

produção, da recepção e do uso situado de vários textos, e da forma como eles estruturam 

as relações sociais, os valores e as noções de comunidade, o futuro e as diversas 

definições do eu”. 

Esse campo traz uma importante contribuição teórica na desnaturalização dos 

discursos instalados na área da educação, além de ampliar e tornar mais complexa o 

debate sobre os processos de subjetivação. Assim, qualquer faceta do fenômeno 

pedagógico pode ser traduzida sob o modelo da textualidade. E enquanto texto a educação 

traduz-se em práticas, organizações, atividades nas suas mais complexas formas, 

requerendo condições legais e políticas, sempre determinadas por fluxos de poder e 

conhecimento, numa organização semântica própria, que existe dentro de uma rede de 

relações da cultura mais ampla escolar, docente.  

E por isso exige rigorosidade no processo investigativo, já que orienta uma análise 

dos processos de identificação/diferenciação travados no interior dos processos 

pedagógicos e compreensão de como se constroem as representações atribuídas a 

qualquer prática cultural, a partir de diversas fontes, métodos e técnicas, bem como a 

múltiplas leituras de mundo. 

Os Estudos Culturais consideram difícil, ou até impossível, provocar transformações 

e mudanças nos quadros sociais sem que sejam modificadas ou alteradas as estruturas e 

hierarquias que regem a produção dos conhecimentos científicos. Não reconhecem 

posicionamentos individuais (SILVA, 2006). Os participantes da pesquisa não são 

autônomos, eles influenciam e são influenciados pelas esferas sociais das quais fazem 

parte. 
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Para compreensão de como os diversos grupos constroem suas interpretações 

sobre a realidade do objeto dessa pesquisa, utilizei da hermenêutica crítica (com a tradição 

da teoria Crítica) como forma de análise. Ela emerge no diálogo entre a hermenêutica e a 

preocupação da teoria crítica com o poder e a ação social (McLAREN, 2000).  

Por sua vez, o ato hermenêutico implica produzir descrições dos textos sociais 

considerando seu contexto de produção, as intenções dos seus produtores e os significados 

mobilizados nos processos de sua construção, desenvolvendo uma forma crítica cultural 

que revele as dinâmicas do poder dentro desses textos sociais e culturais.  

Caberá ao pesquisador construir “(...) pontes entre o leitor e o texto, o texto e quem 

o produz, o contexto histórico e a atualidade, e uma determinada circunstância social e 

outra” (KINCHELOE; McLAREN, 2006, p. 288). 

 Na Bricolagem, como já afirmamos, as interpretações são entretecidas, ou seja, 

segundo Kincheloe (2007), tecida juntos, tecendo entremeando, visando uma produção 

coletiva de conhecimentos, respeitadora de múltiplas perspectivas, indo e vindo, 

contemplando o relativo, o temporário e o imprevisível da complexidade contemporânea. 

Na hermenêutica, segundo Kincheloe (2005), o contexto social participa do processo 

de interpretação. A hermenêutica surgiu, segundo Steinberg (2006, p.129,), “com a 

interpretação de textos religiosos e de escrituras canônicas dentro de seu contexto social e 

histórico”. Com o Iluminismo, a hermenêutica se fortalece e desafia os princípios 

hegemônicos da tradição científica que propunha o distanciamento entre o pesquisador e 

o objeto de pesquisa.  

Steinberg (2006, p.129), destaca que “uma das afirmações centrais do hermeneuta 

é que toda pesquisa e análise envolve uma variedade de consciências, incluindo a do 

pesquisador e os valores que residem tacitamente dentro dele”.  

Desta forma, na pesquisa hermenêutica, a “interpretação não é simples e direta” 

(STEINBERG, 2006, p. 129). Devido à complexidade e à ambiguidade do comportamento 

humano, nada está às claras; existe, portanto, sempre algo que pode ser escondido ou que 

se altera com a observação.  

Assim, o pesquisador precisa moldar os métodos de interpretação empurrando “os 

limites da compreensão humana conforme a natureza contraditória do mundo ao nosso 

redor” (STEINBERG, 2006, p. 130).E, na hermenêutica, a intuição do pesquisador está 

sempre presente. No caso da hermenêutica crítica, todo este processo visa ainda à 

emancipação do indivíduo. Steinberg (2006, p. 134) frisa que “o hermeneutacrítico 
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desenvolve uma pedagogia crítica, que tenta conectar os problemas diários dosindivíduos 

face ao debate público de poder, justiça e democracia”.  

 

As questões de estudo 

Com base nas concepções, questões e reflexões construídas na profissionalidade 

dessa pesquisadora, particularmente nessa experiência em estudo,  definimos as questões 

mobilizadoras da pesquisa, para desvelamento do objeto  investigado: 

✓ Como se caracterizou o contexto da Cooperação em estudo, considerada 

como relação intercultural do tipo  Sul-Sul, a partir das relações construídas 

na gestão do curso EaD de Ensino Básico (Pedagogia) entre os 

representantes institucionais das Universidades dos dois países? 

 

✓ Que pressupostos podemos apreender dessa experiência que possam 

contribuir com outras experiências de Cooperação Educacional Internacional 

em EaD, que se proponham do tipo Sul-Sul e na gestão de cursos de EaD na 

construção de seus projetos pedagógicos e curriculares interculturais? 

 
 

As categorias de análise 

As categorias emergiram no e do problema/objeto de estudo, na medidaem que 

descrevemos-o no seu contexto, e,  foram fundamentadas a partir dos referenciais teóricos 

selecionados na revisão de literatura, e tratadas no capítulo 2 deste relatório. 

Utilizamos, a priori, dois tipos de categorias de análise: as estruturantes e as 

reflexivas do discurso. No entanto, estivemos atentos durante o percurso da pesquisa para 

outras categorias que pudessem emergir. E elas emergiram (categorias emergentes). 

Consideramos categoria estruturante aquela que atravessa o discurso dando 

especificidade ao seu contexto de origem, o da pesquisa.E categoria reflexiva aquela que 

ilumina o discurso determinando o seu posicionamento político e ideológico.  

Esclarecido seus significados, passamos a identificá-las nessa pesquisa. 

Inicialmente identificamos na análise/interpretação das narrativas as seguintes categorias:  

• categorias reflexivas (CRE): Currículo, Cultura, Poder, Emancipação; 

• categorias estruturantes (CES):Universidade, Educação à Distância, Formação 

de Professores e Cooperação Internacional Sul-Sul. 

Mas, quando passamos pela análise da Hermenêutica Crítica identificamos outras sub-

categorias reflexivas, aqui denominadas  
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• categorias emergentes (CEM) da Cultura: contexto, diálogo, comunicação. 

linguagem, e do Currículo: tempo e memória. 

 

O lócus da pesquisa 

Inicialmente o lócus da pesquisa se daria em uma Universidade Pública Brasileira 

que ofertasse curso de Formação de Professores em EaD, e que acolhesse alunos de 

países e culturas diferentes. Como por exemplo, a UNILA (Universidade Federal da 

Integração Latino-americana, que acolhe estudantes de países vizinhos, Foz do Iguaçu – 

PR), a UNILAB (Universidade Federal de Integração Luso-Afro-brasileira, que acolhe 

estudantes de países da Língua Portuguesa, Redenção - CE) ou Universidade Global da 

Bacia Amazônica que acolhe também estudantes de países vizinhos, Santarém – PA).  

No entanto, ao assumir a Consultoria PNUD para a Gestão Executiva do Programa 

UAB-Moçambique, em janeiro de 2013, percebi ali um encantamento desafiante para a 

pesquisa de doutorado. Sabia dos desafios de exercer com dignidade e fidedignidade duplo 

papel: gestora e pesquisadora. Em comum acordo, eu e minha orientadora, encaramos o 

desafio.  

Essa pesquisa inicia-se em março de 2013, logo após a minha imersão no cotidiano 

da Gestão Executiva do Programa UAB-Moçambique, lócus da mesma, em janeiro de 2013 

e após ter realizado a primeira missão à Moçambique. 

 

Os sujeitos da pesquisa 

Selecionamos um grupo restrito de sujeitos que participam do diálogo sobre o objeto 

e contexto da pesquisa, e participantes da gestão do Programa UAB-Moçambique, e alguns 

mais especificamente no curso investigado, que são pares profissionais, sendo um atuante 

no Brasil e outro em Moçambique, respectivamente: 

a) sujeitos 1 e 2 – coordenadores do curso de Ensino Básico no Brasil 

(UNIRIO) e em Moçambique (UP): especialistas na área da Educação, 

com formação em cursos de formação de Professores, atuantes como 

tal nas respectivas Universidades, as quais representam, e indicados 

pelas Universidades. (atuantes como coordenadores pedagógico do 

curso investigado); 

b) sujeitos 3 e 4 – gestores atuantes no Centro de EaD das IES brasileira 

(UNIRIO) e moçambicana (UP): especialistas em EaD, formados 

respectivamente: em Curso de Nutrição e  em Curso de Formação de 
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Professores, ocupando funções técnicas nos Centros de EaD de cada 

Universidade; 

c) sujeitos 5 e 6 – Coordenador local 2011-14 (com base em 

Moçambique) e Coordenador Executivo do Programa 2012-14 (com 

base no Brasil – CAPES/MEC), consultores especialistas em gestão 

de EaD – PNUD, formados em Cursos de Formação de Professores, 

selecionados por edital público pela CAPES/MEC; 

d) sujeitos 7 e 8 – Representante dos Comitês Gestores  do Programa 

nomeados pelos governos do Brasil e de Moçambique, um 

representante da UNILAB (Brasil) e outro representante 

(Moçambique), formados respectivamente em Administração e 

Formação de Professores, ambos especialistas e gestores de EaD, 

nomeados pelos respectivos governos.  

Um universo de 7 profissionais (pois um deles assume duplo papel: sujeito 5 e 8) 

envolvidos com a construção do Projeto e Gestão do curso investigado, conforme já 

anunciamos anteriormente. 

Embora tenha envolvido inicialmente professores, tutores e técnicos, desde o início, 

na pesquisa, percebemos maior relevância nos dados dos  oito sujeitos especificados 

acima, conforme os objetivos e foco da pesquisa, já que foram agentes diretos ligados aos 

processos decisórios e de “poder” nos rumos da gestão do programa e curso, e alguns 

deles participaram na definição do PP e da proposta do currículo (instrumentos de 

organização da gestão) dos cursos, particularmente o investigado. 

O percurso metodológico 

Esta pesquisa se desenvolveu utilizando-se das duas vertentes: teórica e a empírica 

(de campo). 

 

PESQUISA TEÓRICA 

O ponto de partida foi o resgate histórico do Programa UAB-Moçambique até aquele 

momento através da leitura e interpretação de documentos, relatórios, depoimentos, 

memórias de reuniões, registros de formações. 

A Revisão de Literatura inicial: 

Num primeiro momento, procedemos a revisão de literatura. A busca foi nos campos: título, 

resumo e palavras-chave. Foram usadas como palavras de busca:Cooperação 

Internacional Educacional e EaD; Cooperação Internacional Educacional em Moçambique; 
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Cooperação Internacional educacional Sul-sul; Currículos de Formação de Professores em  

EAD; Gestão em EAD. Porém, não consegui encontrar nenhuma produção consubstancial 

devido a restrição imposta pela articulação entre as palavras, concluindo que as buscas 

iniciais eram muito restritivas,  sugerindo  que não podíamos afirmar a não existência de 

estudos, mas sim a falta de trabalhos que tenham tomado as palavras-chave iniciais como 

filtro. Retomamos as buscas, partindo das seguintes categorias/assuntos - chave:  

1.EaD: teoria e prática;  

2.Gestão em EaD no Brasil e em Moçambique;  

3. Cooperação Internacional Educacional/Cooperação Sul-sul;  

4. Interculturalidade;  

5. Formação inicial de Professores (pedagogia)  

6. Ensino Superior em Moçambique. 

Aos poucos foram emergindo outros conceitos como: Cultura, Poder, Emancipação, 

Diálogo, Trabalho, Educação, Cooperação, Universidade etc. E na medida que foram 

emergindo, referenciais teóricos foram buscados. 

Segue no Quadro 3 o que encontramos, após a seleção das produções que 

realmente agregariam valor às reflexões propostas pelos objetivos e questões da pesquisa,  

a seguir, em cada uma dessas pré-categorias: 

Quadro 3-  Revisão de Literatura – Material pré-selecionado 

      categorias 

material 

1 2 3 4 5 6 

Artigos 

Científicos 

328 143 6 62 12 3 

Dissertações e 

teses 

212 128 2 38 6 5 

Livros ou parte de 

livros 

24 13 0 6 6 2 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Destes materiais selecionados, indicados no quadro acima, após leitura e análise, 

elegemos alguns para fundamentação teórica, conceitos prévios que tinha sobre o contexto, 

e para a definição das categorias de análise dos dados teóricos e empíricos apresentados, 

ao longo desse trabalho. Todos encontram-se indicados nas Referências bibliográficas, ao 

final desse relatório, e alguns citados ao longo do trabalho. 

 

A Revisão Documental: 
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Foram selecionados, lidos e refletidos, bem como considerados nessa pesquisa os 

seguintes documentos oficiais e/ou legais:  

a) Documentos Oficiais de instituição e regulamentação do Programa UAB-Moçambique e 

da Cooperação entre o Brasil e Moçambique, no Brasil:  

• Portaria Normativa, nº 22, de 26/10/2010, que institui o Programade Apoio 

à Expansão da Educação Superior a Distância na República de 

Moçambique, e dá outras providencias;  

•  Portaria nº. 11, de 18 de maio de 2011, que regulamenta a implantação 

do Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior a Distância na 

República de Moçambique e a 

•  Portaria Interministerial nº. 1.009, de 10 de agosto de 2012, que Institui o 

Comitê Gestor do Programa (Publicados no Diário Oficial da União ); 

b) Oficiais de regulamentação da Educação no Brasil, Formação de Professores e EAD:  

• Lei nº 9394, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que estabelece as Diretrizes e Bases da educação Nacional;  

• Parecer /CEB nº 1 de 1999, institui as DCN para a formação de 

professores na Modalidade Normal em Nível Médio; 

• Parecer/CES nº 970/1999, trata do Curso Normal Superior e da 

Habilitação para Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental nos cursos de Pedagogia; 

• Parecer/CNE nº 115/1999, trata dos Institutos Superiores de Educação e 

dos Cursos Normais Superiores;  

• Decreto nº. 3.276/1999, dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na educação básica; 

• Decreto nº. 3.554/2000, altera o Decreto nº. 3.276/1999; 

• Parecer CNE/CP nº. 133/2001, trata de esclarecimentos quanto à 

formação de professores para atuar na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental;  

• Parecer CNE/CP nº. 09/2001, trata das DCN para a formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena;  

•  Parecer CNE/CP nº. 27/2001, dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP 09/2001 que dispõe sobre as DCN para a formação de 
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professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena; 

• Parecer CNE/CP nº. 28/2001, dá nova redação ao Parecer CNE/CP 

21/2001 que estabelece a duração e carga horária dos cursos de formação 

de professores da educação básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena.; 

• Resolução CNE/CP nº. 01/2002, institui as DCN para a formação de 

professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena; 

• Resolução CNE/CP nº. 02/2002, institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da educação básica;  

• Resolução CNE/CEB nº. 01/2003, dispõe sobre os direitos dos 

profissionais da educação com formação de nível médio, na modalidade 

Normal, em relação à prerrogativa do exercício da docência, em vista do 

disposto na Lei 9.394/96, e dá outras providências;  

• Parecer CNE/CP 04/2004 (incorporada a Resolução nº. 02/2004), trata do 

adiamento previsto no art. 15 da Resolução CNE/CP nº. 01/2001, que 

institui as DCN para a formação de professores da educação básica em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

• Parecer/CNE nº 5/2005, aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia;  

• Parecer/CNE nº 3/2006, reexamina o Parecer 5/2005. Fevereiro de 2006;  

• Resolução 1/2006, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia licenciatura.de Maio de 2006;  

• Documento Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância (BRASIL/MEC, 2007); 

•  . Projeto de Lei (aprovado pelo Congresso Nacional) do Plano Nacional 

de Educação (BRASIL/PNE, 2011-2020) n. 8.035., 2010; 

•  Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a 

distância. (BRASIL/MEC/INEP, 2012); 

c) Oficiais de regulamentação da educação em Moçambique, Formação de Professores e 

EAD:  
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• Plano Estratégico de Educação 1999-2003 do MINED (1998) que estabelece 

orientações, estratégias e metas para a Educação Nacional; 

• Documento: Ensino a Distância: uma primeira abordagem do MINED (1980), que 

mapeia a situação da EAD no país e metas para essa área; 

•  Documento Educação à distância em Moçambique, que faz um balanço dessa 

modalidade de ensino e prioriza investimentos para contribuir com o descompasso 

entre as metas da educação ea realidade, de 2001, do MINED; MESCT;  

• Documento: Estratégias para Formação de Professores para 2004 a 2015, com 

propostas de políticas, do MINED (2004); 

d) Outros documentos no Brasil e Moçambique acessados em fontes/sites oficiais dos 

governos:  

• Catálogo: Cooperação Técnica do Brasil para à Àfrica, 2010, da ABC (Agência 

Brasileira de Cooperação) do MRE do Brasil;  

• Acordo Geral de Cooperação entre Brasil e Moçambique (ABC,  de 15/09/1981);  

• Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre Brasil e Moçambique 

(ABC, de 01/06/1980);  

• Censo da educação superior: resumo técnico: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012.( INEP-BRASIL);  

• Relatório de Gestão CAPES, 2013 (CAPES/MEC/BRASIL);  

• Dados disponíveis nos sites oficiais dos dois Governos (Brasil e Moçambique) 

 

c) Documentos da gestão, Relatórios e apontamentos no Diário de Campo da 

Coordenação Executiva, Produtos sob a responsabilidade da Coordenação Executiva 

(Coordenador Executivo e Local) do Programa no período de 2010 à 2014, relatórios, 

atas, auto-avaliação, Plano Estratégico da Coordenação Executiva etc. 

 

e) Outros: Plano de Ação de Buenos Aires (PABA), de 1978, documento no qual o termo 

“Cooperação horizontal” aparece pela primeira vez e propunha a cooperação técnica entre 

países em desenvolvimento. 

A leitura desses documentos foi realizada à medida que, eles se apresentavam no 

levantamento bibliográfico ou pela exigência durante a construção do percurso da pesquisa, 

sempre para configuração do contexto ou para compreensão de aspectos dele, cada qual 

com suas especificidades. 
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 Ao analisar esses documentos fui construindo a gênese e o histórico da Educação, 

da Educação à Distância, das Políticas de Formação de Professores nos dois países: Brasil 

e Moçambique, além de obter as informações para auxiliar na interpretação e análise do 

contexto da pesquisa, das Relações da Cooperação e da compreensão da Construção do 

Projeto Pedagógico e de sua proposta curricular (Currículo). Além da percepção do como 

as Universidades envolvidas foram se configurando como espaço de poder e cultura, como 

espaço de formação do professor e como espaço de trabalho. Ainda nos auxiliaram, 

também, a construir os conceitos balizadores: estruturantes e reflexivos do nosso discurso, 

expressos ao longo da pesquisa. 

Cabe ressaltar que essa construção não se deu de forma linear, nem previamente 

determinada. Ainda cumprindo os créditos do doutorado, no Grupo de Pesquisa, 

coordenado por minha orientadora, iniciamos ainda que prematuramente a revisão de 

literatura, mais como desenvolvimento da técnica do que exercício do processo da 

pesquisa, já que ainda estávamos delimitando o objeto da pesquisa. Esse momento serviu 

de base para a seleção final do recorte conceitual e criação das condições favorecedoras 

da revisão de literatura, base de toda construção conceitual da tese. 

 A partir da Revisão de literatura, da coleta e leitura de documentos oficiais e legais 

pertinentes ao objeto da pesquisa, bem como do diário de campo construído por essa 

pesquisadora, enquanto gestora, e outros registros como relatórios, avaliações, atas etc, 

que com um olhar crítico, sem perder de vista de que sendo gestora, fui também 

pesquisadora. E sendo pesquisadora trouxe à tona a vivência de gestora, fui tecendo a 

pesquisa. 

 

A PESQUISA EMPÍRICA 

 Seguimos as seguintes etapas: 

a)Procedi coleta inicial de depoimentos/narrativas e percepções de agentes envolvidos 

diretamente com o Programa: brasileiros e moçambicanos, em situações da gestão, em 

entrevistas informais com questões semi - estruturadas, ou em reuniões técnicas em 

pequenos ou grandes grupos, coincidindo com as necessidades da gestora, estabelecendo 

para esse momento um roteiro investigativo de campo: 

• História do Programa: motivações, construção dos projetos, possibilidades 

e limitações, envolvidos. 
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• Relações estabelecidas e prática na gestão do programa/cursos: sistema 

de trocas de conhecimentos, experiências e expertises no âmbito do 

programa (relação Sul-sul) 

• Cultura organizacional: processos e fluxogramasProcesso de 

Institucionalização do Programa/Cursos pelas Instituições envolvidas; 

• Prática de formação continuada dos profissionais envolvidos; 

• Memórias e registros do Programa: práticas existentes e metodologia; 

• Regulação/creditação dos cursos pelas universidades; 

•  Práticas de Avaliação do Programa/cursos. 

Assim, o diagnóstico resultante desse processo investigativo, nos ajudou não 

somente na orientação da gestão executiva do Programa, pois permitiu uma visão 

estratégica sobre o mesmo, como também nos permitiu delimitar esta pesquisa de 

doutoramento, no Curso de Ensino Básico (Pedagogia) gestado na parceria entre a UNIRIO 

– Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Universidade Brasileira) e a UP – 

Universidade Pedagógica (Universidade Moçambicana). Esta escolha foi devido ao 

histórico da construção do projeto do curso, da observação da hipótese de uma “aparente” 

dificuldade nas relações entre o coordenador brasileiro e o moçambicano na gestão do 

curso, pelo depoimento dos mesmos, e devido a nossa maior inserção como pesquisadora  

e experiência como formadora de professores na Universidade, nesse curso.  

 

b) Após esse levantamento estratégico preliminar, realizei o tratamento das informações, 

confirmando-as, confrontando-as e refinando-as através de resgate de memórias 

específicas, conversas informais /entrevistas semi -estruturadas em atendimentos 

individuais e em equipe presencialmente, relatórios técnicos, memórias e registros pessoais 

em campo, artigos científicos produzidos pelos sujeitos, dissertações e teses desenvolvidas 

recentemente (nos cinco últimos anos)  sobre o contexto do Programa. Algumas entrevistas 

complementares, foram realizadas, na etapa final da pesquisa, virtualmente, mediadas pela 

internet, contribuindo em parte para atualização dos dados, e consequentemente para a 

narrativa presente nesta pesquisa, sempre utilizando o roteiro investigativo de campo 

apresentado anteriormente.. 

Vários trabalhos já ressaltaram pontos positivos e negativos de entrevistas como 

procedimento de coleta de dados em pesquisa (TRIVIÑOS, 1987; MANZINI, 2003). 

A entrevista semiestruturada se caracteriza em questionamentos básicos apoiados 

em teorias e hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa. 
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Segundo Triviños a entrevista semiestruturada, “(...) favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade (...)” 

além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Para Manzini (1991), esse tipo de entrevista emerge informações mais livre e as 

respostas não estão condicionadas a uma padronização de possibilidades. 

d) Também em diferentes momentos da gestão foram realizadas observações 

em visitas e reuniões técnicas, sempre orientadas pelo roteiro investigativo de campo. 

Observar é um processo que envolve: objeto da observação, o observador, as 

condições, os meios e o sistema de conhecimentos, a partir dos quais se formula o objetivo 

da observação. (BARTON; ASCIONE, 1984). Ao longo da observação, registramos os 

dados observados de interesse da pesquisa. Uma observação bem planejada e realizada 

com registros confiáveis, tem grande chance de se tornar fidedigna cientificamente 

(LÜDKE, 1986). 

d) Na seleção e organização dos dados, num primeiro momento, narramos experiência a 

partir de categorias estruturantes dos documentos oficiais e legais do Programa investigado 

e outros orientadores da construção de currículos de formação de professores e da EaD 

dos dois países em cooperação. O pressuposto era que tais documentos tivessem 

orientado a construção do Projeto Pedagógico (PP) e a respectiva proposta curricular do 

curso em estudo, instrumentos organizadores da gestão do curso, para melhor 

compreendê-los. Esse processo se deu também, em diálogo com as múltiplas vozes dos 

sujeitos da pesquisa, incluindo a da pesquisadora como parte desse universo, presentes 

nas narrativas coletadas em campo pela Coordenação Executiva e Local, e, suas 

respectivas análises, a fim de responder às questões levantadas no processo investigativo. 

Bem como em artigos, dissertações e teses que investigaram esse mesmo Projeto (PRETI, 

2012, 2013, 2014; JESUS, 2015; BRITO, 2010). 

e) Num segundo momento, foram identificados nas narrativas dessa experiência de 

cooperação e gestão do curso investigado os pressupostos/contribuições para outras 

experiências de mesma natureza. 

Para Ferrer (1995, p. 166), a narração do conhecimento outorga compreensão da 

realidade, “pois o escrito explica a vida”. 

 

Cornelly; Claudinin (1995, p. 11) afirmam: 
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A razão principal do uso das narrativas na pesquisa em educação é que os seres 
humanos são organismos contadores de histórias, organismos que individual e 
socialmente, vivem vidas contadas...por isso, o estudo das narrativas são o estudo 
da forma como os sujeitos experimentam o mundo. 
 

Quando relatamos fatos vividos, reconstruímos a trajetória percorrida, atribuindo-lhe 

novos significados. Assim, a narrativa não é o fato em si, mas a representação que dele faz 

o sujeito, e, por isso transformadora da própria realidade. 

f) Todos esses dados foram organizados em forma de narrativa traduzindo seu contexto. 

A metodologia da narrativa já possui muitas produções nacionais e internacionais 

relevantes no campo da pesquisa, tais como: Haguette (1987), Lüdke e André (1986), André 

(1995), Fazenda (1992, 1995), Minayo (1994) etc. 

O trabalho com narrativas é fundamentalmente formativo. Como coloca Ferrer (1995, 

p. 178) “compartilhar a historicidade narrativa e a expressão biográfica dos fatos percorridos 

se converte em um elemento catártico de desalienação individual e coletiva, que permite 

situar-se desde uma nova posição no mundo”. Assim, é partir para a desconstrução das 

próprias experiências do pesquisador, como dos outros agentes da pesquisa, que em 

dialogia constroem uma cumplicidade que permite ao mesmo tempo, descobrir no outro os 

fenômenos, e estes se revelarem em nós, provocando mudanças na visão que temos de 

nós mesmos e dos outros. 

As pesquisas qualitativas que vem se utilizando da metodologia da narrativa 

confirmam o fato de que tanto o relato da realidade produz a história, como produz a 

realidade. Ao contar suas experiências, crenças, expectativas, o pesquisador e os sujeitos 

da pesquisa, ao mesmo tempo, anunciam possibilidades, sonhos, projetos. Assim, 

experiência e narrativa se encontram e tornam parte da expressão de vida dos sujeitos. Daí 

podermos afirmar que, a escrita sobre uma realidade pode afetar esta mesma realidade. 

As narrativas não são meras descrições da realidade, elas produzem 

conhecimentos. 

Hatton;  Smith (1995), em pesquisa realizada com alunos do curso de formação 

inicial de professores, da Universidade de Sydney, Austrália, indicaram que as narrativas 

escritas mostraram-se as ferramentas mais adequadas para se evidenciarem diferentes 

tipos de reflexão utilizados pelos alunos. Nessa mesma pesquisa identificaram tipos 

diferentes de narrativas, apoiada no modelo de níveis reflexivos, proposto por Van Maaenen 

(1977).São eles: narrativa descritiva, narrativa reflexiva, narrativa reflexiva dialógica e 

narrativa reflexiva crítica. Não há hierarquia entre essas categorias. Cada uma pode cumprir 

com seu papel em contextos e necessidades diferentes. 
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A Narrativa Descritiva é o registro dos eventos em que não há justificativa para a 

ocorrência das ações. Limita-se a descrição da situação e de seu contexto, apresentando 

o desenrolar da trama, com as ações dos sujeitos, sem justifica-las explicitamente. São 

exemplos de expressões gramaticais características desses eventos: parece que, observo, 

percebo. Além de outras expressões gramaticais que parecem indicar uma observação 

subjetiva, tais como: tentando entender, prestando atenção, tenta compreender. 

A Narrativa Reflexiva oferece justificativas para as ações baseadas no julgamento 

pessoal ou em referências da literatura. É uma tentativa de reflexão, mas de modo 

descritivo. Reconhece diferentes pontos de vista e pode aparecer de duas formas: centrada 

na perspectiva pessoal ou centrada no reconhecimento de múltiplos fatores. Os autores 

(HATTON; SMITH, 1995) da pesquisa identificaram dois tipos dessa narrativa: um que 

evidenciava a finalidade da ação e o outro uma intenção investigativa. No primeiro caso, a 

construção gramatical mais comum foi o uso de um verbo na primeira pessoado singular, 

no Presente do Indicativo, mostrando ações diretivas, como: faço, mostro, tento associar, 

tento fazer, resolvo, pergunto; seguido de uma expressão que denota a ideia de finalidade: 

na tentativa de, para que, com o objetivo de, para tentar, tento fazer com que, estava 

tentando. No segundo caso, a mesma construção gramatical (uso de um verbo na primeira 

pessoa dosingular, no Presente do Indicativo) foi seguida de uma expressão para 

caracterizar a postura investigativa, como: para investigar, para entender melhor, na 

tentativa de entender melhor, na tentativa de conhecer, para ver se, para tentar entender, 

para conhecer melhor, com o objetivo de conhecer, para tentar observar. 

A Narrativa Reflexiva Dialógica, episódios de reflexão dialógica foram comuns na 

narrativa e apareceram em quase todos os relatos dos sujeitos da pesquisa. Ela se 

caracteriza por uma forma de discurso consigo mesmo, um retorno aos fatos usando 

diferentes alternativas para levantar e explicar hipóteses. Como na Narrativa Reflexiva 

aparece sob duas formas: centrada em julgamentos pessoais e no reconhecimento de 

múltiplos fatores. A estrutura gramatical associada a este tipo de reflexão apresenta-se da 

seguinte forma: expressõesque indicam uma ação de refletir – lembro das vezes em que, 

penso que, pensei que, fiquei pensando, acho que, pude observar, faço hipóteses, tento 

lembrar, havia observado, já observei momentos em que, venho percebendo, fiquei 

pensando, fiz associação – muitas vezes em conjunto com expressões que apontam para 

um tempo passado – já teve atendimentos em que, em outros atendimentos, em vários 

atendimentos, em momentos anteriores. Dando parâmetros para se identificar diferentes 

tipos de reflexão apresenta uma construção gramatical em que aparece uma ação do 
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profissional (verbo na primeira pessoa do singular, no Presente do Indicativo) associada a 

expressões que denotam ora intencionalidade, ora uma postura investigativa, ambas 

evidenciam o que estava implícito na decisão tomada pelo profissional. Na reflexão 

dialógica em que trata de uma ampliação do pensamento com base em experiências 

anteriores tanto para explicar como para levantar hipóteses, a construção gramatical inclui 

expressões que indicam uma ação de refletir, seguida do alvo da reflexão, e expressões 

que apontam para um tempo passado, seguidas do relato das experiências anteriores que 

se relacionam com a situação do presente. Esta estrutura parece favorecer a compreensão 

sobre como experiências anteriores são resgatadas para a construção de sentidos sobre 

uma situação singular. 

Já a Narrativa Reflexiva Crítica quando se tem a consciência de que as ações e os 

eventos não são apenas explicados por muitos pontos de vista, mas também pelos 

diferentes contextos sócio histórico-político-culturais. 

É preciso destacar que muitas vezes, não há uma linha demarcada entre uma 

categoria e outra, pode-se incluir determinados fragmentos com estrutura reflexiva, com 

percepções subjetivas na categoria descritiva. 

Podemos abstrair dessas análises do tipo de narrativa como se dá a construção de 

conhecimento pelo sujeito, os modos como eles organizam seus pensamentos para 

tomarem decisões e agirem, como os referenciais teóricos são acessados na prática, como 

experiências anteriores vão sendo incorporadas à prática profissional, tanto para a 

construção de sentidos como experiências anteriores vão sendo incorporadas à prática 

profissional como experiências anteriores vão sendo incorporadas à prática profissional, 

etc. 

 No caso desta pesquisa trabalhamos no seu relatório final com a forma da Narrativa 

Reflexiva Crítica, mas nas narrativas da maior parte dos sujeitos da pesquisa preponderou 

a Narrativa Reflexiva Dialógica. 

O tratamento dos dados identificados nas narrativas teve sua análise realizada a 

partir da Hermenêutica crítica proposta por Ricouer, que se utiliza do pensamento de 

Habermas, que vai contrapor à Hermenêutica das tradições, de Gadamer (JAPIASSÚ, 

1983), pois considera que seu maior problema é a ontologização da própria hermenêutica.  

Habermas contrapõe a ideia do consenso como algo dado na história, a partir da 

experiência de diálogo que a humanidade possui, como defendia a Hermenêutica das 

tradições. Esse modelo onde o diálogo está dado, como tradição assumida, para ele não 

pode servir para a ação comunicativa. Pois, considera que há distorções no processo 
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comunicativo, na linguagem, motivadas por interesses, impedindo o perfeito diálogo e a 

emancipação humana. Assim, constrói sua crítica das ideologias, onde é preciso 

desmascarar os interesses que impedem a realização humana e pautar a construção da 

linguagem sem limite ou coação, reconhecendo dois elementos não abordados pela 

Hermêneutica anteriormente: o trabalho e o poder, de onde partem os interesses e afetam 

o livre entendimento, uma vez que ocorrem as interferências das instituições na linguagem, 

distorcendo sua compreensão e produzindo dominação entre os homens.  

Ricouer, a partir das ideias de Habermas vai construir uma reflexão na busca de uma 

síntese crítica ao problema da Hermenêutica e um resgate hermenêutico como contribuição 

à crítica.  

A Hermenêutica crítica de Ricouer (1990) se vale do pensamento de Habermas, 

onde a questão da interpretação dos fatos passa pela crítica das ideologias dominantes, 

que para ele, como já destacamos, distorcem a realidade.  

Ricouer, se utilizando da abordagem histórica propõe uma hermenêutica que inclui 

as três hermenêuticas anteriores: a ontológica, que visa compreender o homem; a 

metodológica que propõe um método de interpretação de textos e a crítica, que faz uma 

crítica das ideologias. Na sua definição, hermenêutica é a interpretação da linguagem 

simbólica em três níveis: o semântico, o reflexivo e o existencial (RICOUER, 1990). 

Após a organização dos dados e análise à luz da Hermenêutica Crítica, organizamos 

a narrativa final, nesse relatório científico, a partir das categorias elencadas anteriormente 

trazemos a experiência e seus contextos, que será socializada mais a frente, conforme a 

estrutura dos capítulos apresentada na introdução..  

Neste relatório, o desafio foi criar o ambiente favorecedor de diálogo entre as 

diferentes vozes emanadas destes textos e contextos e suas análises, a fim de respeitá-las 

nas suas subjetividades e contextos históricos de suas produções. Construindo assim, o 

que Bakhtin (1992) denomina de dialogismo. Para essa compreensão realizamos o diálogo 

entre a Filosofia da Linguagem de Bakhtin, mais especificamente seu conceito de dialogia, 

com os pensamentos de Freire (1980) sobre relação dialógica, e, o de Habermas (2001) 

sobre o agir comunicativo. Esse diálogo não apenas deu sustentação na escolha 

metodológica desta pesquisa, como atravessa as análises do pensamento dos seus 

sujeitos. Aprofundaremos a esse respeito mais a frente. 

Segue o Quadro 4, com síntese das técnicas/procedimentos metodológicas 

utilizados para melhor visualização. 
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Quadro 4 – Procedimentos/Técnicas utilizadas na Pesquisa 

 

PROCEDIMENT0S
/TÉCNICAS 

OBJETIVOS DA 
APLICAÇÃO 

MATERIAL ANALISADO SUJEITOS 

COLETA DE DADOS 

Revisão de 
Literatura – 2005-
2014 
de pesquisas e 
arquivos dos 
últimos dez 
anos(embora 
tenhamos em 
alguns momentos 
utilizado 
documentos mais 
antigos, para 
resgate histórico), 
e, de livros da 
biblioteca pessoal 
da pesquisadora. 

Identificar a produção 
relacionada ao tema e 
aos conceitos 
balizadores do discurso 

teses, dissertações, 
artigos científicos e outras 
publicações.  
do Scielo, da ABED, de 
bibliotecas físicas e 
digitais de Universidades: 
PUC-SP 
(Especificamente no 
Programa de 
Educação:Currículo), 
UFF-RJ, UERJ-RJ  e  
UFRJ - RJ, UFJF – MG, 
UFSC-SC, UFRGS- RS, 
USP-SP 

 

Levantamento 
Documental 
(O levantamento 
se deu nos 
arquivos digitais de 
sítios como o do 
MEC, Oficial do 
governo 
Moçambicano, da 
CAPES, de 
Universidades 
Brasileiras e 
moçambicanas, da 
ABC- MRE. 
Também em 
arquivos 
eletrônicos da 
DED/CAPES, do 
Programa UAB-
Moçambique) 

Resgatar o histórico do 
Programa UAB - 
Moçambique e 
caracterizar o modelo 
de EaD, a Formação de 
Professores de Ensino 
Básico (Pedagogia), no 
Brasil e em 
Moçambique 

Textos pessoais da 
pesquisadora (diário de 
campo) 
Registros da 
Coordenação Executiva 
do Programa (atas e 
relatórios da gestão do 
Programa sob sua 
liderança como 
Coordenadora Executiva 
do Programa) 
Textos legais e 
documentais do 
Programa e oficiais dos 
governos brasileiro e 
moçambicano 

 

 

Resgate de 
memória a partir de 
roteiro investigativo 

Resgatar o histórico do 
Programa e do curso 

Relatos de reuniões 
técnicas e conversas 
informais 

Todos os 
sujeitos da 
pesquisa  

Entrevistas semi 
estruturadas 
presenciais e 
online a partir de 
roteiro investigativo 
de campo 

Coletar a visão dos 
sujeitos a respeito de 
aspectos relativos aos 
objetivos da pesquisa 

Material coletado Todos os 
sujeitos da 
pesquisa 

Observação nos  
diferentes 
contextos da 
gestão do 
Programa a partir 
de roteiro 
investigativo de 
campo 

Coletar dados relativos 
às relações entre os 
sujeitos da gestão, ao 
planejamento, 
implementação e 
avaliação do projeto e 
currículo do curso 
investigado 

Registros de campo Todos os 
sujeitos da 
pesquisa 

ANÁLISE DOS DADOS 
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Análise do 
Conteúdo dos 
discursos dos 
sujeitos presentes 
nas observações, 
relatos, registros, 
entrevistas, artigos 
e textos científicos, 
e, dos documentos 
legais, oficiais e de 
organização da 
gestão, a partir 
Hermenêutica 
Crítica/Estudos 
Culturais 

Descrever e interpretar 
sistematicamente o 
conteúdo do que foi 
comunicado pelos 
sujeitos durante o 
processo da pesquisa; 
Descrever e interpretar 
os documentos de 
organização da gestão 
do curso em estudo. 

Conteúdo da 
Comunicação oral e 
escrita expressos em: e-
mails, avaliações, 
relatórios, resultados de 
entrevistas, exposições 
orais em atendimentos, 
reuniões, conversas 
informais etc. 
Conteúdo do PP do curso 
e de outros documentos 
utilizados 

Todos os 
sujeitos da 
pesquisa 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

Narrativa Reflexiva 
Crítica/Resgate de 
Memória da 
história de vida da 
pesquisadora e do 
histórico do 
Programa de 2010 
-2012 

Narrar a experiência 
investigada, analisando-
a e descrevendo seu 
contexto; 
 

Todos os dados coletados 
e análises produzidas 

Todos os 
sujeitos da 
pesquisa 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

 Observa-se no Quadro 4 a organização das técnicas metodológicas utilizadas na 

coleta dos dados, teóricos e empíricos, para a análise dos dados, bem como sua 

apresentação. 

 Partimos agora para contextualizar a Formação de professores e a EaD, no Brasil e 

em Moçambique, a fim de melhor compreender o contexto investigado. 
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(RE)povo(AR) re-clicando e res-ciclando o saber  
 

 

 

 

 

 

 

 

*Designer: Gelson Rodrigues 
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O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. 
Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo 
impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto 
homens; o diálogo é, pois, uma necessidade existencial. (FREIRE, 1980, p.42). 
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2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE - O TEXTO E O CONTEXTO DOS 

ARTESÃOS 

 

(...) que a vida se vive para poder contá-la (alguns povos a cantam) 
ao mesmo tempo que criamos nossos contos para dar sentido à vida 
(FERRER,1995, p.188). 

 
(...) o sentido do que somos depende das histórias que contamos e 
das que contamos a nós mesmos [...], em particular das construções 
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o 
narrador e o personagem principal (LARROSA, 1994, p.48) 

 

Nosso propósito nesse capítulo, antes de adentrarmos na apresentação dos dados 

da pesquisa e sua análise, é apresentar as políticas de EaD e Formação de seus 

Profissionais nos países envolvidos (Brasil e Moçambique), contando um pouco da história 

e cultura moçambicana e destacando aspectos relevantes, para esta pesquisa, do contexto 

histórico, social, político e econômico contemporâneo da educação a distância. Brincando 

com a metáfora impulsionadora da tese, tratamos aqui as concepções e orientações sobre 

o ambiente que dá origem, limites e possibilidades ou não a configuração do contexto da 

criação, a Educação à Distância e a Formação dos Professores da Educação Básica no 

Brasil e em Moçambique, que dizem respeito ao do nosso objeto e lócus da pesquisa. 

Também apresentar nossa concepção de Formação de professores e EaD. 

Ao mesmo tempo trazer nossa concepção de Formação de Professores e EaD, 

esclarecendo o lugar da pesquisadora, de onde ela observa e interpreta os contextos 

brasileiro e moçambicano de Formação de Professores e EaD. 

 

A concepção de Formação de Professores 

Minha concepção em construção, encontra no meu próprio processo formativo, a 

concepção de formação crítica, de Paulo Freire. Concepção construída na minha prática 

como educadora, e como aluna de muitos educadores que passaram pela minha formação, 

inclusive do próprio Paulo Freire, nas salas de aula da PUC-SP. Experiência que fez toda 

a diferença, pois pude aprender lendo os escritos de Paulo Freire, e também viver esse 

aprendido com a prática docente do Paulo Freire. Aquela que  conduz ao desenvolvimento 

de cidadãos crítico-reflexivos, capazes de analisar sua realidade nas múltiplas 

dimensõessocial, histórica, cultural... criando possibilidades para transformá-la 

socioculturalmente no que não corresponde às suas necessidades e de sua 
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coletividade,conduzindoeducadores e educandosa uma maior autonomia e emancipação. 

Alunos considerados como agentes críticos, capazes de ao problematizar a realidade, 

serem capazes de construir os conhecimentos, sendo protagonistas desse processo, 

ressignificando os espaços de aprendizagem, num diálogo com o outro e com o seu 

contexto,  em busca de um mundo melhor para todos. 

 

A concepção de EaD 

Nossa concepção vai na  contramão do que Peters(2001) identifica na história da 

EaD, a presença da hierarquização e divisão do trabalho, através da fragmentação do 

processo de ensino em etapas, por diferentes profissionais de modo individual, 

isoladamente no tempo e espaço, resultando na mecanização do processo de ensinar e 

aprender, visando a economia de escala e a mercantilização, no qual o processo de ensino-

aprendizagem se submeteram. E nesse sentido Pretto; Picanço (s.d.)vai destacar que: 

A mudança de ênfasenão se dará sem uma transformação radical nas condições de 
trabalho/formaçãodos professores, uma vez que são eles que precisam estar 
qualificados e dedicadosa enfrentar este poderoso universo de intenções que cercam 
o seu campo de atuação,campo esse fortemente influenciado pelas formas 
contemporâneas de publicidadeadotadas pela/para a educação. 

 

Consideramos a EaD um recurso importante para a democratização do acesso à 

educação aos excluídos da escola.Mas é preciso também garantir a permanência com 

qualidade. Qualidade aqui entendida como  processos que garantam práticas crítica-

reflexivas e emancipatórias. Para isso concebemos a EaD como fruto de uma 

transformação radical das condições de trabalho/formação dos profissionais atuantes na 

EaD que os capacitem na construção de um projeto de EaD diferente do modelo 

unidirecional da educação de massa denunciada por Peters (2001). Um modelo baseado 

na interatividade, no diálogo, na participação, construção coletiva, na criação de espaços 

abertos de trocas e reflexões, inovações metodológicas e tecnológicas. Um projeto 

contextualizado local e globalmente, que promova a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, a partir de uma dinâmica interação de saberes e práticas numa 

grande rede de sujeitos e tecnologias. 

 

 2.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(PEDAGOGIA) 

NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE 
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 Passamos agora a apresentar como é tratada a formação de Professores na 

educação básica no Brasil e Moçambique, buscando na historia e nas políticas publicas a 

construção de suas concepções. 

A Formação no Brasil 

 No Brasil colônia, apenas a elite tinha acesso ao ensino superior, quer indo estudar 

em Coimbra,ou através de profissionais formados fora do pais, que vinham para o Brasil, a 

fim de manter na colônia os ideais da coroa portuguesa. Em 1808, com a vinda da família 

real ao Brasil, chegam os primeiros cursos superiores para formação dos quadros 

profissionais a serviço da Coroa. Mas, somente com a Proclamação da República, foram 

instituídos os processos de reconhecimento de faculdades e respectivos diplomas, com 

validade no território nacional. Com o declínio da oligarquia, os processos de urbanização 

e industrialização, a partir da década de 1930 levam a inserção da população na politica, 

com campanhas reivindicatória pelo direito a educação e a expansão do Ensino Superior, 

além de outros  interesses sociais e de novas propostas pedagógicas de reestruturação da 

Educação. Buscava-se um modelo de formação de cidadão escolarizado e apto a operar 

na indústria sob inspiração do paradigma desenvolvimentista. 

Centralizaram, política e administrativamente, as universidades no recém-criado, em 

1930, Ministério da Educação e Saúde Pública, sem que houvesse a reestrutura das bases 

do Ensino Superior para a necessária democratização e modernização.  A partir de 1930, 

o campo da Pedagogia começou a se delimitar, principalmente pelo decreto nº 19.851/31, 

que tratava do Estatuto das Universidades Brasileiras. Fixava os campos do saber 

indispensáveis à criação de universidades como um modelo que deveria ser firmado pela 

composição de, no mínimo, três das seguintes faculdades: Direito, Medicina, Engenharia. 

De modo tangencial e não obrigatório, aparece pela primeira vez na legislação: a Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras, como sugestão de integração ao quadro desse nível de 

ensino. (ALMEIDA et al, 2012)  

Com relação a história da formação docente identificamos dois modelos 

predominantes nesse período, o primeiro característico da formação docente desenvolvida 

no Ensino Superior destinada aos professores do ensino secundário (Fundamental II e 

Médio), e o segundo nas Escolas Normais voltadas à formação de professores do ensino 

primário (Educação infantil e Fundamental I) 
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 Em 1939, foi fundada a Faculdade Nacional de Filosofia, inserida na Universidade 

do Brasil, pelo decreto-lei n° 1.190, marco para a Pedagogia no Brasil, que estruturou essa 

faculdade em quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, além de Didática, 

considerada como “seção especial”. E foi na busca por formar quadro de professores para 

as Escolas Normais surge o curso de Pedagogia no Brasil, institucionalizado em 1939, na 

Era Vargas, logo após a fundação da Universidade do Brasil, que segundo Ribeiro e 

Miranda (s.d.) previamuma Faculdade Nacional de Educação. A mesma,  

(...) por meio do Decreto Lei nº. 1.190, de 04 de abril de 1939, recebeu a denominação 
de Faculdade Nacional de Filosofia, com os cursos de Ciências, Letras, Pedagogia e 
História. O curso visava à formação de licenciado e bacharel; para o bacharel, a 
duração seria de três anos; para o licenciado, mais um ano de Didática, em um 
esquema que ficou conhecido como "3+1". (RIBEIRO; MIRANDA, s.d., s.p.) 
 

E acrescentam, quanto a sua organização curricular: 
 

A estrutura do curso de Pedagogia se estabelecia num esquema de seriação; assim, 
no primeiro ano, as disciplinas seriam: Complementos da Matemática, História da 
Filosofia, Sociologia, Fundamentos Biológicos da Educação; no segundo: Estatística 
Educacional, Fundamentos Sociológicos da Educação; no terceiro: Educação 
Comparada, Filosofia da Educação. Contudo, havia disciplinas que eram trabalhadas 
nos 3 anos, como é o caso da Psicologia Educacional, e disciplinas que eram 
abordadas nos dois últimos anos: História da Educação e Administração Escolar 
(SILVA, 1999). O bacharel em Pedagogia, para ser licenciado, deveria cursar Didática 
Geral e Didática Especial, visto que as demais disciplinas que constituíam o curso o 
qual conferia o diploma do licenciado já constavam no currículo do bacharel: 
Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da 
Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. (RIBEIRO; MIRANDA, s.d., 
s.p.) 

 
 Esta proposta, e a famosa formação “2 em 1”, onde a base de formação e o do  

bacharel em Pedagogia, ou seja a formação do especialista, e complementação 

pedagógica para a docência de curso de Formação de professores em nível médio. A 

docência na educação infantil e fundamental I se dava nos cursos de formação de 

professores, em nível médio.  

Em 1962, pequenas alterações foram feitas no currículo do Curso de Pedagogia,por 

meio do Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) de nº. 251, relatado pelo 

Conselheiro Valnir Chagas, que fixava o currículo mínimo e a duração do Curso de 

Pedagogia. Destacava que o curso era destinado a formar o “técnico da educação” e o 

professor das disciplinas pedagógicas do curso normal, por meio do bacharelado e da 

licenciatura, respectivamente, já que naquele tempo a formação do professor da educação 

infantil e primeira etapa do fundamental era formado no curso de magistério em nível médio. 
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O currículo para o bacharelado tinha um mínimo fixado em sete matérias, cinco 
obrigatórias Psicologia da Educação, Sociologia (Geral, da Educação), História da 
Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar, e duas opcionais entre: 
História da Filosofia, Biologia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e 
Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e 
Introdução à Orientação Educacional. Seria conferido o diploma de licenciado ao 
aluno que cursasse Didática e Prática de Ensino. (RIBEIRO; MIRANDA, s.d., s.p.) 

 
A Universidade do Brasil tornou-se referência  obrigatória para todo  curso de 

Pedagogia, alterado em 1968, com a Reforma Universitária proposta na lei 5.540, de 28 de 

novembro de 1968.  

Diante de muitas criticas sobre esse currículo, por ocasião da  nova reforma 

universitária,  por meio da Lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968 (BRASIL, 

1968), com relação ao Curso de Pedagogia, o Conselheiro Valnir Chagas emite o 

Parecer/CFE nº. 252/69 (BRASIL, 1969), tendo sido incorporado à Resolução/CFE nº. 2/69 

(BRASIL, 1969b) que fixou o mínimo de conteúdo e de duração a ser observado na 

organização do Curso de Pedagogia. Esse Parecer acaba com a diferenciação entre 

bacharelado e licenciatura. O curso visava à formação de professores para o ensino normal 

e de especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção. 

O Curso de Pedagogia passa, então, a ser composto de uma base comum na área 

e outra base com as habilitações específicas. A base comum era constituída pelas 

seguintes disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, 

História da Educação, Filosofia da Educação e Didática. A outra base com as habilitações 

específicas era constituída por: Magistério dos cursos normais e Atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção. Para essas áreas, foram previstas as habilitações 

em: Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais, Orientação 

Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar.  

Durante toda a década de 1970, houve muitas discussões e críticas à respeito do 

Currículo de Pedagogia e sobre a identidade do pedagogo. Foram organizados 

nacionalmente vários encontros acadêmicos e científicos para essas discussões, como 

ISeminário de Educação Brasileira, realizado na Universidade Estadual de Campinas –

UNICAMP, em 1978, que partiu da temática "Função e estrutura da pedagogia naeducação 

brasileira" e em  1980, em São Paulo, a I Conferência Brasileira de Educação na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com participantes de várias regiões do País, 

em que foi criado o Comitê Nacional de Pró-Reformulação dos Cursos de Formação de 

Educadores. Este, em 1983, se transforma em Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador e, em 1990, em Associação Nacional para a Formação 
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Profissional de Educadores (ANFOPE), que teria a função de articular os comitês que 

passariam a ser criados, assim como as atividades de professores e de alunos voltados 

para a Reformulação do Curso de Pedagogia. (RIBEIRO; MIRANDA, s.d.) 

Ainda em 1983, acontece em novembro o I Encontro Nacional de Belo Horizonte: 

"Reformulação dos Cursos de Preparação de RecursosHumanos para a Educação", 

promovido pela Secretaria de Ensino Superior (SESu) do MEC, onde iniciou-se a 

formulação dos princípios gerais da proposição de uma base comum nacional, para a 

formação de todos os educadores, qm que todas as licenciaturas (Pedagogia, inclusive) 

deveriam ter uma base comum, pois consideravam que são todos professores. A docência 

deve constituir a base da identidade profissional de todo o educador. 

 

Esse Encontro sobre "Reformulação dos Cursos de Preparação de Recursos 
Humanos para a Educação", promovido pela SESu/MEC, teve como resultado o 
"Documento final" – Documento de Belo Horizonte , que se tornaria a referência 
básica para o encaminhamento das reflexões a respeito da "Formação do Educador". 
Nessa proposta também foi reforçado que a docência constituiria a base da 
identidade profissional de todo educador. A partir do "Documento Final", a ideia da 
Pedagogia como curso se fortaleceu; no entanto, essa ação não atingiu a questão do 
profissional a ser formado e a estruturação a ser dada ao curso. Conforme Brzezinski 
(2006, p.180), "a tendência deformar o docente no curso de Pedagogia consolidasse 
(em 1986) no II Encontro Nacional. Das 24 propostas apresentadas, apenas quatro 
(17%) não aceitavam a docência como base da identidade profissional do pedagogo". 
(RIBEIRO; MIRANDA, s.d., s.p.). 

 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996 

(BRASIL, 1996), reascendem as discussões sobre a formação do professor, sobre o 

currículo de formação, a instância e os espaços da formação, identidade do pedagogo e a 

função do curso de Pedagogia. 

A partir de 1997, inicia-se o processo de elaboração das propostas de Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação, conduzido por uma Comissão de especialistas 

de Ensino de Pedagogia (CEEP), com representantes de diferentes Universidades 

Brasileiras e Associações representativas do magistério. Em 1999, a comissão finaliza os 

documentos, apresentando ao MEC, que encaminha para aprovação ao CNE. 

 

Nesse documento, o perfil do pedagogo foi definido como um  

 
(...) profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, 
unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em 
diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua 
formação e identidade do profissional. (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE 
ENSINO DE PEDAGOGIA,1999 p.1) 
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Com o término do mandato da Comissão, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

não havia homologado a proposta encaminhada e, em 16 de junho de 2000, a Secretaria 

de Educação Superior (SESu) publicou a Portaria CNE nº. 1.518, designando outra 

Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP). A nova Comissão elaborou 

uma Proposta de DCNs para o Curso de Pedagogia em conjunto com a Comissão de 

Especialistas de Formação de Professores. (RIBEIRO; MIRANDA, s.d.). 

Nesse período de reflexões entre 1999 a 2016, os marcos legais que resultaram ou 

desafiaram esses debates foram os assinalados no Quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 – Marcos Legais Brasileiros – Formação de Professores 

Documento legal O que institui 

Parecer/Câmara de Educação Básica (CEB) 
nº. 01/1999 (BRASIL, 1999c) e 
Resolução/CEB 04/1999 (BRASIL, 1999d)  

Institui as DCNs para a formação de 
professores na Modalidade Normal em Nível 
Médio (previsto no art. 62 da LDB), aos 
professores que pretendem exercer a 
docência na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, tendo sido 
incorporado à Resolução/CEB nº. 02, de 19 de 
abril de 1999 (BRASIL, 1999e). 

 

Parecer do Conselho Nacional de 
Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) nº.115, 
de 10/08/1999 (BRASIL, 1999f) 

Trata das Diretrizes Gerais para os Institutos 
Superiores de Educação. 

Parecer do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação 
Superior(CNE/CES) nº. 970, de 09/11/1999 
(BRASIL, 1999g) 

Trata sobre o Curso Normal Superior e a 
habilitação do Magistério em Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental nos 
Cursos de Pedagogia. 

Decreto nº. 3.276, de 06/12/1999 
(BRASIL,1999h), alterado pelo Decreto nº. 
3.554/2001 (BRASIL, 2001) 

Dispõe sobre a formação em nível superior de 
professores para atuar na educação básica, e 
dá outras providências. 

Decreto nº. 3.554, 07/08/2000 (BRASIL, 2000) 
que altera o Decreto nº. 3.276 

Esta alteração foi  realizada, pois o Decreto 
anterior, ao tratar da formação em nível 
superior de professores para atuar na 
educação básica, determina no § 2ºdo art. 3º 
que a formação destinada ao Magistério na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental far-se-á exclusivamente em 
Cursos Normais Superiores. Depois de 
manifestações contrárias de entidades 
nacionais (ANFOPE, ANPAE, ANPED e 
outras) e da comunidade acadêmica, o 
Decreto de nº. 3.554/2000 veio relativizar o 
Decreto anterior, substituindo o termo 
exclusivamente por preferencialmente. Dessa 
forma reforçou o Curso de Pedagogia como 
uma licenciatura. 

Parecer CNE/CP nº. 133, de 
30/01/2001(BRASIL, 2001)  

Trata de esclarecer quanto à formação de 
professores para atuar na Educação Infantil e 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Parecer CNE/CP nº. 09/2001, 
08/05/2001(BRASIL, 2001) 

Trata das DCNs (Diretrizes Curriculares 
Nacionais) para a formação de professores da 
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Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. 

Parecer CNE/CP nº. 21/2001 (BRASIL, 2001), 
06/08/2001 não homologado por ter sido 
retificado pelo Parecer CNE/CP nº 28/2002 
(BRASIL, 2002) 

Trata da duração e carga horária dos cursos 
de formação de professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. 

Parecer CNE/CP nº. 27/2001 (BRASIL, 2001) 
que dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 
Parecer CNE/CP 09/2001(BRASIL, 2001) 

Dispõe sobre as DCNs para a formação de 
professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. 

Parecer CNE/CP nº. 28/2001, de 02/10/2001 
(BRASIL, 2001) que dá nova redação ao 
Parecer CNE/CP 21/2001 

Estabelece a duração e carga horária dos 
cursos de formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena. 

Resolução CNE/CP nº. 01/2002, 18/02/2002 
(BRASIL, 2002), alterada pelas Resoluções 
CNE/CP nº. 02/2004 (BRASIL, 2002) e 
CNE/CP nº. 01/2005 (BRASIL, 2005) 

Institui as DCNs para a formação de 
professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. 

Resolução CNE/CP nº. 02/2002, 19/02/2002 
(BRASIL, 2002) 

Institui a duração e a carga horária dos cursos 
de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB nº. 01, de 20/08/2003 
(BRASIL, 2003) 

Dispõe sobre os direitos dos profissionais da 
educação com formação de nível médio, na 
modalidade Normal, em relação à prerrogativa 
do exercício da docência, em vista do disposto 
na Lei 9.394/96, e dá outras providências. 

Parecer CNE/CP 04/2004, 06/07/2004 
(BRASIL, 2004), incorporada a Resolução 
nº.02/2004 tratado adiamento previsto no art. 
15 da Resolução CNE/CP nº. 01/2001 

Institui as DCNs para a formação de 
professores da Educação Básica em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. 

Parecer CNE/CP nº. 05/2005 (BRASIL, 2005) Instituiu as DCNs para o Curso de Pedagogia, 
licenciatura. 

Resolução CNE/CP nº. 01 de 15 de maio de 
2006 (BRASIL, 2006) 

Após ter identificado inconsistências nas 
Diretrizes anteriores, inclusive contradizendo a 
LDB, instituiu novas DCNs para o Curso de 
Pedagogia, ficando definido que a formação 
do pedagogo deverá abranger integradamente 
a docência, a gestão, a pesquisa, a avaliação 
de sistemas e instituições de ensino em geral 
e a elaboração, a execução, o 
acompanhamento de programas e atividades 
educativas. 

 
 Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 
(BRASIL, 2009) 

Institui a Política Nacional de Formação de 
Professores 

Resolução CNE/CP nº1 de 11 de fevereiro de 
2009 (BRASIL, 2009) 
 

Estabelece Diretrizes Operacionais para a 
implantação do Programa Emergencial de 
segunda Licenciatura para professores em 
exercício na educação Básica Pública a ser 
coordenado pelo MEC em regime de 
colaboração com os sistemas de ensino e 
realizado por IES públicas. 

Resolução CNE/CP nº 2 de 01 de julho de 
2015 (BRASIL, 2015) 

Define as DCNs para a formação inicial em 
nível superior para os cursos de licenciaturas 
e cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura, 
bem como para a formação continuada, 
definindo princípios, fundamentos, dinâmica 
formativa e procedimentos a serem 
observados nas políticas, gestão e nos 
programas e cursos de formação, bem como 
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no planejamento, processos de avaliação e de 
regulação das Instituições de educação que as 
ofertam. 

Resolução CNE/CP nº 1 de 01 de março de 
2016  (BRASIL, 2016) 

Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais 
para a oferta de Programas e Cursos de 
Educação Superior na Modalidade a Distância, 
e trata da formação dos profissionais que 
atuam na EaD. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

Observa-se um constante movimento de forças atuando dos rumos das políticas e 

práticas da Formação de Professores da Educação Básica, no Brasil. Também um percurso 

marcado por mudanças que apresentam caráter de descontinuidade com politicas e 

padrões inconsistentes, inviabilizando a superação dos desafios da nossa Educação. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Pedagogia, desde a publicação 

em 2006,extinguem as habilitações profissionais, recomendando que elas possam ser 

buscadas em nível de pós-graduação. 

O que percebemos ao longo da história da educação brasileira, é que a Formação 

em Pedagogia, sempre esteve em palco de conflitos e disputas de poder e interesses. Em 

cada época, conforme os interesses políticos, as forças políticas e sociais se mobilizavam, 

para pensar a formação dos profissionais da Educação. E historicamente a decisão do 

currículo de formação de qualquer profissional, como espaço genuíno de disputa de poder, 

se constrói a partir de movimentos hegemônicos e contra - hegemônicos. Mas sempre 

considerando o espaço de formação como decisivo na formação dos valores, atitudes, 

habilidades e competências das gerações, e a serviço do ideal de sociedade de cada 

época. Atualmente observa-se a intencionalidade na formação do pedagogo, com base na 

docência, em priorizar na graduação a formação do professor da Educação Básica, e na 

pós graduação o pedagogo especialista, gestor. 

O parecer CNE/CES Nº 246/2016 que aprova as  Diretrizes Nacionais para a 

Formação inicial e continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 

Educação Básica (BRASIL, 2016) aplica-se à formação de professores para o exercício da 

docência na educação Infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas 

modalidades de educação ( Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 

Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a 

Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com 

integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar. Em seu 
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artigo 2º estabelece no primeiro paragrafo a concepção de docência: § 1º Compreende-se 

a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, 

envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, 

princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos 

valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de 

conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. 

(ALMEIDA et al, 2012) 

E no seu parágrafo sexto o parecer CNE/CES Nº 246/2016 (BRASIL, 2016), 

apresenta orientações para a construção do projeto de formação: 

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 
articulação entre a instituição de educação superiores o sistema de educação básica, 
envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentesde apoio à 
formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar: 
I – sólidaformaçãoteóricaeinterdisciplinardosprofissionais; 
II-a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da 
rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  
III -o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  
IV -as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses contextos;  
V -a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade 
comunicativa, oral e escrita,como elementos fundamentais da formação dos 
professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);  
VI – asquestões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-
racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios 
de equidade. 
 

 

 E por fim em seu parágrafo único define que: 
 

Parágrafo único. Os centros de formação de estados e municípios, bem como as 
instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de 
formação continuada dos profissionais do magistério,deverão contemplar, em sua 
dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e pesquisa, para garantir efetivo 
padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o plano 
institucional, o projeto político - pedagógico e o projeto pedagógico de formação 
continuada.(BRASIL, 2016) 

 

 Orienta no capítulo II que o processo de formação de professores para a Educação 

Básica, particularmente o de Pedagogia, precisa pautar-se, entre outros, na integração e 

interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos conhecimentos e 

vivência da realidade social e cultural, desenvolvendo a cidadania e a qualificação para o 

trabalho, levando a construção dos conhecimentos, tendo como princípios pedagógicos a 

pesquisa e a extensão, possibilitando as condições necessárias para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo, a criatividade, a 



74 

 

inovação, liderança e autonomia. Também o uso competente das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), expandindo as experiências culturais, a reflexão crítica sobre 

as diferentes culturas e linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso. 

Construindo um processo na perspectiva da educação inclusiva. 

 Com a promulgação da LDB (BRASIL, 1996), em seuartigo 80 a EaD é tratada como 

uma modalidade da educação formal, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

reforçada por outras regulamentações posteriores. No caso do ensino superior, tratava-se 

de parte de uma estratégia política para democratização do acesso ao mesmo, para atender 

a demanda principalmente em regiões que as Universidades não atendia, e, também a 

grande demanda reprimida de alunos não atendidos tanto pela necessidade de inserção 

prematura na carreira profissional como por problemas econômicos e de tempo para 

participação em cursos presenciais, gerando a consequente intensificação de oferta de 

cursos de graduação a distância, particularmente pelo ensino privado. E, com relação a 

formação de professores (Licenciaturas) e especialistas da Educação (Pedagogia) nessa 

LDB (1996), em seus artigos 62 e 64, respectivamente, faz a exigência de formação em 

nível superior aos profissionais que atuam na educação básica, tanto no que se refere ao 

docente, quanto ao técnico da gestão administrativa, pedagógica e educacional. Tornando-

se, assim, mola propulsora para a formação de professores a distancia, crescendo em 

progressão geométrica a oferta de cursos de licenciaturas por IES privadas. Com relação 

às IES públicas, Almeida (2015) vai afirmar que, 

 
(...) No âmbito das instituições públicas de ensino superior, houve uma indução do 
governo para a oferta de cursos de licenciatura em diferentes áreas de conhecimento, 
iniciada pela Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIREDE), consórcio de 
universidades públicas federais, criado em dezembro de 1999, com o propósito de 
impulsionar o acesso ao ensino superior por meio da EaD, com ênfase na formação 
de professores da rede pública de ensino. No ano 2000 foi criado o Centro de 
Educação Superior a Distância doRio de Janeiro (CEDERJ), consórcio que engloba 
as seis universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Em 2005 foi lançado o 
Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício no Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio (Pró-Licenciatura) por meio de chamada pública para as 
universidades federais. A par disso, tendo como referência a experiência do CEDERJ, 
o MEC criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio do Decreto 
5.800, de 8 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), com vistas a expandir e interiorizar a 
educação superior no País, apoiado na articulação política entre as instâncias do 
poder público federal, estadual e municipal, o que representa um marco na educação 
a distância nas universidades públicas brasileiras. No mesmo ano, o Decreto No 
5.773/2006 criou a Secretaria de Educação a Distância (SEED) no âmbito do MEC, 
atribuindo-lhe a gestão dos programas e projetos detecnologias na educação e do 
desenvolvimento da EaD. Contudo, a SEED foi extintano ano de 2011, passando para 
a competência da CAPES as ações relacionadas à EaD na educação superior. 
(ALMEIDA, 2015, p.8) 
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 Vários estudos já foram realizados a respeito do modelo de implementação da  EaD 

no Ensino Superior, no Brasil, apontando possibilidades e limitações. Podemos citar: Lobo 

(2011) que identifica avanços na concepção, mas, fragmentação nas políticas; Vianney 

(2011) que critica o modelo único, estabelecido pela UAB, que no seu ponto de vista se 

contradiz com que a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) preconiza: educação com 

pluralidade de ideias; Gatti ;  Barreto (2009) denunciam que o processo de 

institucionalização dos cursos a distância tem se dado em estruturas paralelas e 

dicotômicas dos cursos presenciais sem uma efetiva integração ao PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional) das IES; Almeida; Iannone ; Moreira (2012), em estudo 

sobre o curso de Pedagogia a distância, em IES públicas e privadas identificam várias 

fragilidades: legislação determinando modelo único de curso para as diferentes IES, 

inviabilizando espaços de inovação, com projetos semelhantes aos cursos presenciais, 

inclusive reproduzindo os problemas já identificados nesse último como aspectos relativos 

as atividades complementares, universidades privadas oferecendo o mesmo curso em 

todas as regiões do Brasil com elevado número de alunos,  sem apoio aos alunos, se 

restringindo a teleaulas e vídeoaulas, apoiadas por materiais impressos. E no caso das 

instituições públicas observam-se cursos veiculados pela web por meio do AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem), em regiões onde o acesso a internet é precário. Sem falar na 

fragilidade do apoio do curso das IES públicas, por profissionais cujo vínculo se faz por 

meio de bolsas renováveis a cada ano. Ainda segundo as autoras uma fragilidade no 

modelo de gestão, contradições nas orientações legais e mecanismos de regulação 

assumidos pelas políticas públicas brasileiras, que se mostram insuficientes para a 

sustentabilidade, consolidação e qualidade da EaD, levando ao surgimento de propostas 

desmedidas sobre o fim da UAB. 

 Ainda assim, o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 25/06/2014 

(BRASIL, 2014), válido por 10 anos (até 2024), apresenta em suas metas relevantes 

referências sobre a utilização da TDIC na Educação Básica e sobre a política nacional de 

formação dos profissionais da educação em ensino superior em graduação e pós-

graduação. stricto sensu (mestrado e doutorado), inclusive em EaD. 

 Também podemos destacar como relevante o novo marco regulatório da EaD, 

aprovado pelo Parecer CNE/CES nº 564/2015, em 10/12/2015 (BRASIL, 2015), que 

estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de EaD no 

nível superior, e que reforça a EaD como modalidade de ensino e não como metodologia 

de ensino, e que por isso precisa se organizar por meio do tripé metodologia, gestão e 
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avaliação. Assim, devem materializar-se na ação articulada entre as políticas, o PDI, as 

Diretrizes Curriculares e o PPC (Projeto Pedagógico do Curso), potencializadas essas em 

ambientes virtuais e interativos, com acompanhamento pedagógico, à semelhança dos 

momentos presenciais obrigatórios. Entre os princípios norteadores para a EaD no 

Ensino Superior no Brasil, ressalta-se: 

a) sólida formação teórica e interdisciplinar;  

b) unidade teoria-prática;  

c) trabalho coletivo e interdisciplinar;  

d) compromisso social e valorização do profissional da educação (professor e tutor) e 

demais profissionais;  

e) gestão democrática;  

f) avaliação e regulação dos programas e cursos. 

Para atender tais concepções, que visam a melhoria da qualidade da educação 

superior, oferecida nesta modalidade, o Parecer CNE/CES nº 564/2015 (BRASIL, 2015) 

define que os projetos, os documentos institucionais e acadêmicos devem, respeitadas as 

respectivas particularidades, conter descrição detalhada de:   

I - contextualização da IES, conforme instrumento de avaliação pertinente ao ato;  

II - contextualização do curso, conforme instrumento de avaliação pertinente ao ato;  

III - estrutura e organização curricular, bem como metodologia das atividades 

acadêmicas e de avaliação de cada curso;  

IV - perfil educacional dos corpos docente, técnico e gestor, perfil do egresso, tanto 

da instituição como dos respectivos cursos ofertados na modalidade a distância;  

V - modelos tecnológicos e digitais adotados pela instituição de educação superior, 

em consonância com os referenciais de qualidade da EaD e articulados ao “ambiente 

virtual multimídia interativo”, com convergência digital, como “espaço” de relações 

humanas e a partir de uma visão de educação para todos, com qualidade social, a 

partir da com garantia de padrão de qualidade e efetivas condições de infraestrutura, 

laboratórios, base tecnológica, pessoal qualificado, políticas de acesso, 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, ensejando, ainda, maior 

articulação e efetiva interação e complementariedade entre a presencialidade e a 

virtualidade “real”  o local e o global  a subjetividade e a participação democrática nos 

processos ensino e aprendizagem em rede. 

 VI - infraestrutura física e tecnológica e recursos humanos dos polos de EaD, em 

território nacional e no exterior, tecnologias e seus indicadores;  

 VII - abrangência das atividades de ensino, extensão e pesquisa; e 

VIII - relato institucional e relatórios de autoavaliação. (BRASIL, 2015). 
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 Com relação a formação de todos os  profissionais formadores nos cursos EaD 

(equipe multifuncional e multidisciplinar), proposto pelo Sistema UAB, ainda exigem 

formação condizente com a legislação em vigor e preparação específica para a modalidade 

a distancia. Entendendo-se, assim, como corpo docente, a ele vinculado, os que atuem 

como: autor de materiais didáticos, coordenador de curso, professor responsável por 

disciplinas, tutor presencial e a distância, coordenador de polo, tutor  de laboratório e outras 

funções que envolvam o conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, 

organização metodológica, interação e mediação pedagógica, junto aos estudantes, 

descritas no PDI e PPI E PPC, sem prejuízo de contar com outros profissionais técnico-

administrativos. 

 O professor autor é um especialista da área, responsável por escrever o material 

didático que apoiará o aluno no seu processo de aprendizagem. Lembrando que esse 

material tem especificidades em relação ao material do curso presencial, já que 

necessariamente precisa ter uma linguagem dialógica, pois substituirá as intervenções 

realizadas pelo professor presencial. O coordenador de curso, coordenará desde a 

elaboração do Projeto do curso até sua avaliação, garantindo coerência nas ações, 

condições para suas realização, de modo a garantir os resultados esperados. Também será 

a referência do curso para os profissionais e alunos. O professor responsável pelas 

disciplinas, planejará as aulas, orientará o professor autor, os tutores presenciais e a 

distância, garantindo a coerência entre as ações junto ao aluno. Também, é o responsável 

pela avaliação dos alunos, em conjunto com os demais profissionais que atendem aos 

mesmos.Os tutores presenciais (plantão no polo) e a distância (plantão online), são os 

profissionais que atendem aos alunos, nas suas dúvidas, na condução das atividades 

presenciais, quando estas ocorrem. È a referência para o conteúdo tratado pelas aulas  

online e material didático.É o elo entre o aluno e o professor.Deve estimular o aluno a 

superar desafios, a ampliar suas buscas, a trocas  de ideias e experiências entre os 

participantes.Tem um papel preponderante no engajamento e motivação dos alunos. O 

coordenador de polo, é responsável por divulgar os cursos, garantir todas as condições 

operacionais para o pleno funcionamento dos cursos e atendimento ao aluno. Os tutores 

de laboratório e de estágio, existem nos cursos que exigem aulas práticas e estágio. E são 

os condutores e acompanhadores das mesmas. Outros profissionais poderão existir como 

o coordenador tecnológico (suporte a tecnologias e ambientes virtuais), funcionários 

administrativos para apoiar o dia-a-dia do polo etc. 
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Já existe farto conhecimento produzido nesse campo da prática e formação dos 

profissionais (docentes e gestores) formadores nos cursos de EaD. Nesse momento 

gostaria de ressaltar a produção do Programa de Educação: Currículo, particularmente do 

Grupo de Pesquisa Formação de Educadores com suporte em meio digital, da PUC-SP, da 

qual faço parte, que num esforço contínuo através de suas produções científicas vem 

contribuindo para reflexões sobre as políticas e práticas (com destaque para TERÇARIOL, 

2009; RANGEL, 2009; CERNY, 2009; ESTEVES, 2010; ASSIS, 2011; MANDAJI, 2011; 

RUBIM, 2011; ABREU, 2012; RIBEIRO, 2012; MACHADO,2015; GUIMARÃES, 2012; 

ANAYA, 2013; entre outros.) 

Apesar disso não há na prática brasileira, incluindo a UAB, o reconhecimento desses 

profissionais, sendo pagos por seus trabalhos através de bolsas de pesquisa, e não 

recebendo benefícios, muitas vezes, como no trabalho presencial. 

 
A Formação em Moçambique 

 

Em Moçambique, o curso de Pedagogia é tratado como Formação de Professores 

para o Ensino Básico, por influência da colonização portuguesa, que determinou toda a 

estrutura da Educação nacional. O mesmo ocorre com o termo Licenciaturas, que para eles, 

trata-se de qualquer graduação, diferenciando-se do que compreendemos em nosso 

sistema educacional brasileiro, termo referente aos cursos de graduação de Formação de 

Professores. Feito esse esclarecimento, passamos a descrever um pouco da história e 

legislação de organização e regulação da formação do pedagogo, em Moçambique. 

A Formação dos Professores em Moçambique, como no Brasil, foi influenciada pelos 

modelos de educação valorizados ao longo de sua história política e da educação em geral. 

Faremos assim, uma breve retomada histórica desta educação em geral, para melhor 

compreender a origem dessas influências. 

A Educação colonial em Portugal inicia-se com o Decreto de 13 de Outubro de 1926 

(PORTUGAL, 1926), de João Belo (Estatuto Orgânico das Missões Católicas Portuguesas 

da África e Timor), que extingue as missões laicas e revigorou a intervenção das missões 

católicas. Marca um período de estreita colaboração entre o Estado e a Igreja, não deixando 

exclusivamente a esta a educação dos indígenas(pessoas nativas, aqueles que já viviam 

em Moçambique antes da sua colonização), como acontecera no período anterior, dos 

Descobrimentos até 1834, mas também não a excluindo totalmente, tendo em conta o 

tradicional catolicismo da Nação (portuguesa). (BELCHIOR, 1965) 
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Para melhor atender aos objetivos da colonização e sob o impulso do próprio Estado 

Novo, foram sendo criadas instituições especializadas de educação. 

A Escola Superior Colonial criou o curso de Administração Colonial que ensinava os 

métodos de educação dos indígenas (partindo, naturalmente, da etno - biologia que 

fundamentava e alimentava ideologicamente todo discurso político e religioso, ocultando os 

verdadeiros interesses da política colonial e devia refletir na organização e gestão da 

educação, transformando-a em aparelho ideológico) e especialmente de organização e 

processo de trabalho das missões religiosas com quem o funcionário público tinha de lidar 

e colaborar constantemente. 

Segundo o Diploma Legislativo n° 238, de 17 de Maio de 1930 (PORTUGAL, 1930a), 

o sistema de educação colonial organizou-se em dois subsistemas de ensino distintos: 

umdestinado aos filhos dos colonos ou assimilados, e outro para os indígenas (povos 

nativos), engenhosamente articulado à estrutura do sistema de dominação em todos os 

seus aspectos. A formação do indígena impunham-se como necessidade de força de 

trabalho qualificada para a maior exploração capitalista. 

O sistema de ensino indígena organizou-se em: Ensino Primário Rudimentar, com 

três classes, previsto para sete, oito e nove anos de idade no ingresso e Ensino Profissional 

Indígena, que, por sua vez, se subdividia emEscola de Artes e Ofícios, com quatro classes, 

destinada aos rapazes e Escolas Profissionais Femininas, com duas classes, geralmente 

ministrando a Formação Feminina.O ensino de Artes e Ofícios previa a permanência de 

dois a três anos em cada uma das três primeiras classes, uma vez que a permanência na 

última (a 4a) era de tempo ilimitado. Em 1962, este curso passou a chamar-se Ensino de 

Adaptação. O mesmo diploma legislativo nº 238, de 1930 instituiu em seu artigo 25 que o 

Ensino Normal Indígena, destinado a formação de professores indígenas para escolas 

rudimentares (PORTUGAL, 1930a). 

O sistema de ensino europeu estava estruturado de modo a permitir ao aluno 

prosseguir os seus estudos até ao ensino superior. 

O primeiro ato de organização e regulação do Sistema educacional Moçambicano 

colonial se deu com a promulgação do “Ato Colonial” 1 (lei constitucional que definiu as 

formas de relacionamento entre a metrópole e as colônias portuguesas.) em 1930 

(PORTUGAL, 1930b), e estabeleceu o período da institucionalização das linhas da ação 

colonial do Estado Novo, de Salazar. Antônio de Oliveira Salazar era professor em Coimbra 

e foi convidado para ser o Ministro das Finanças no Estado Novo português, quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_%28hist%C3%B3ria%29
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Marcelo Caetano assumiu o governo, a fim de resolver os problemas econômicos de 

Portugal. 

Segundo Goméz (1999, p. 47), “o ato colonial determina a unificação administrativa 

das colónias nas mãos do Estado e a nacionalização das suas economias, acabando assim 

com as companhias concessionárias fundadas nos finais do século XIX”; proibia a 

utilização de trabalho forçado pelas empresas privadas e reiterava a obrigação de patrões 

pagarem aos africanos pelo seu trabalho; sublinhava a necessidade dos administradores 

coloniais defenderem a soberania de Portugal, o que significou colônias produtivas em 

favor da metrópole e governadas por portugueses.  (DOMINGOS, 2014) 

Em 1926, ao aprovar o Decreto nº 12.336, de 1926 (PORTUGAL, 1926), promulgam 

o “Estatuto das Missões Católicas Portuguesas”. Nele garantia-se a universalização da 

ideologia colonial portuguesa apresentando as suas ideias como as mais nobres, racionais 

e universalmente válidas no desenvolvimento de Moçambique e, ainda, consideradas pelos 

colonizadores como de interesse comunitário, isto é, da diversidade social e étnica da 

sociedade indígena, prestando relevantes serviços ao Estado português. 

A educação moçambicana em sua organização, direção e gestão, como no Brasil, 

tendo o mesmo colonizador, sofre forte influência da ação da igreja católica (ponto focal, 

braço direito e portavoz, tranquilizadora e pacificadora do regime), definidos pela 

Concordata que foi celebrada entre o Estado Português e o Vaticano em 7 de Março de 

1940, com a ação e missão civilizadora. Contrariamente, as igrejas protestantes, que 

desenvolviam uma educação significativamente moçambicana, paralela, marginal e 

reacionária em relação aos interesses coloniais luso-católicos, ao formar um homem 

estranho ao seu povo e à sua cultura (GOMÉZ, 1999, p.19; NGOENHA, 2000, p.43; PNUD, 

2000, citado por DOMINGOS, 2014). 

Os africanos ou os indígenaspossuíam uma educação diferenciada, pois não eram 

considerados cidadãos portugueses, e, portanto, sua educação erarudimentar, bem como 

a formação dos professores indígenas.E em 1961 Portugal, em reconhecimento ao princípio 

de autodeterminação dos povos colonizados, abandonou a sua política de assimilação 

considerando os habitantes das colônias como cidadãos portugueses, como forma de 

acalmar a opinião pública internacional, esfriar as pressões das Nações Unidas e cooptar 

certas camadas sociais africanas. 
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Deste modo, as mudanças significantes no sistema de ensino, incidiram na 
substituição do Ensino Rudimentar pelo Ensino Elementar dos Indígenas formados 
nos Postos Escolares da zona rural e, assim, a 4ª classe desse ensino equivalia à 3ª 
das Escolas Primárias Oficiais. Mas é de sublinhar que prevalecia a descriminação, 
pois, o sistema não permitia o ingresso direto do aluno indígena nas escolas de: i. 
Artes e Ofícios; ii. Na formação de professores de Posto escolar; e iii. Na escola 
industrial e comercial para indígenas, onde o aluno precisava de frequentar mais uma 
classe, a 4ª das escolas primárias oficiais; nem iv. Nos estudos gerais universitários 
(que eram só para os colonos europeus). Assim, o ensino primário elementar e 
complementar só funcionava nas zonas urbanas. (DOMINGOS, 2014, p. 6) 

 Outra característica do Sistema Educacional Português indígena era a negação da 

cultura do colonizado como justificativa ideológica para a ação civilizadora junto dos 

indígenas, mantendo-os submissos à exploração da sua força de trabalho barata. A partir 

dessa negação, foi concebido e organizado o sistema de educação exclusivo, para formar 

neles a consciência de servidão e difundir entre eles a língua e os costumes portugueses 

(Diploma Legislativo n° 238, de 17 de Maio de 1930a, Art. 7°). 

Como podemos ver, a situação colonial era um fenômeno social global: cultural, 

ideológica, política, econômica e social. Ao mesmo tempo que o sistema negava as culturas 

locais com a criação de figuras novas de assimilados, destribalizados ou similares, ele 

próprio contribuía, dialeticamente, para a construção de consciências políticas cada vez 

mais revoltadas contra essa despersonalização e contra a realidade colonial. 

  A dimensão cultural do ensino passava pela desnaturalização do indígena, 

negando-lhe os seus próprios valores culturais, o seu saber, e cerceando, pela raiz, o 

desenvolvimento natural do seu saber-fazer, considerados selvagens.  

 Com o início da guerra da libertação, em 1964, o sistema educacional de ensino 

colonial era dividido em dois tipos: o oficial e o oficializado, aquele complementar da 4ª 

classe, para os indígenas, para que pudesse de fato inserir-se no ensino oficial.  

A luta armada justifica-se pela opressão secular do  colonialismo ao povo 

moçambicano que, sem formas de auto-defesa, acabaria por ser obrigado a pegar em 

armas e lutar pela independência.  

A FRELIMO dirigiu a Luta de Libertação Nacional, sob orientação de Eduardo C. 

Mondlane,que iniciou a 25 de Setembro de 1964 no posto administrativo de Chai na 

província de Cabo Delgado. (DOMINGOS, 2014) 

O conflito começou em 1964, resultado da frustração e agitação entre os cidadãos 

moçambicanos, contra a forma de administração estrangeira, que defendia os interesses 
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econômicos portugueses na região, bem como com as políticas portuguesas em relação 

aos nativos. Por outro lado, aqueles moçambicanos mais cultos, e integrados no sistema 

social português implementado em Moçambique, em particular os que viviam nos centros 

urbanos, reagiram negativamente à vontade, cada vez maior, de independência. Por sua 

vez, os portugueses estabelecidos no território, que incluíam a maior parte das autoridades, 

responderam com a presença militar massivae com um aumento de projetos de 

desenvolvimento. 

A criação da organização de guerrilha moçambicana FRELIMO e o apoio da União 

Soviética, China e Cuba, por meio do fornecimento de armamentos e de instrutores, 

levaram ao surgimento da violência que continuaria por mais uma década. 

Do ponto de vista militar, os colonialistas portugueses foram sempre superiores 

durante todo o conflito contra as forças de guerrilha. Embora em desvantagem, as forças 

da FRELIMO saíram vitoriosas, após a Revolução dos Cravos em Lisboa, em 25 de Abril 

de 1974, que acabou com o regime ditatorial em Portugal. Moçambique conquista a sua 

independência em 25 de Junho de 1975, após mais de 400 anos de presença portuguesa 

nesta região da África, se transformando em Nação independente. 

E assim, começou o projeto da reconstrução nacional que culminou com a 
reestruturação das instituições sociopolíticas e econômicas, da história e das 
identidades nacionais.No processo de nacionalização, um dos projetos políticos 
priorizados pelo governo pós-independente foi à organização de um sistema de 
educação que refletisse a nova realidade moçambicana. Trata-se, na óptica de José 
Luis Cabaço(2008), de “uma educação que assumisse a tarefa de desmistificar o 
paradigma colonial, passando a ser instituição de difusão da ciência, tecnologia e 
ideologia”. A escola, uma das instituições responsáveis pela organização da cultura 
e da identidade nacional, teve um papel crucial na consolidação das políticas do 
governo da FRELIMO.  (BASÍLIO, 2010, p. 19) 

Ao longo do conflito até a independência, a Igreja católica perde a primazia pelo 

ensino primário, com a criação de Escolas do Posto (que lecionavam a pré-primária e as 

três primeiras classes) e, também, as escolas do ensino primário (que ofereciam a 4ª 

classe). Neste contexto, o Estado português passou a ter maior influência na formação e 

nomeação dos professores para lecionarem e os currículos eram africanizados, os 

conteúdos das primeiras classes e os restantes ligados à cultura portuguesa. 

Essa reforma colonial da educação de 1964 prevaleceu até 1975, com a realização 

de um seminário organizado pelo movimento revolucionário, para construção do novo 

projeto de sociedade moçambicana. na cidade da Beira, que reformulou o sistema 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Cravos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_%28Portugal%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Junho
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educativo segundo a ideologia da FRELIMO e, mais tarde culminou com a aprovação da 

Lei 4/83 do Novo Sistema Educativo em 1983.  

Deste modo, para fazer face à explosão escolar, a FRELIMO desencadeou uma 
campanha de mobilização convidando todo aquele que reunisse as mínimas 
condições para ensinar, aliás, em 1975, o MEC criou Centros de Formação de 
Professores Primários (CFPP), cujo requisito mínimo de ingresso era a 4ª classe do 
ensino primário. Os conteúdos eram didático-pedagógicos, embora com um suporte 
de formação político e ideológica. Entretanto, os formadores possuíam o curso de 
Magistério Primário, equivalente ao nível médio e professores de Posto Escolar 
(prolongamento dos Grupos Dinamizadores - GD’s, entidades populares que 
responderam voluntariamente, aos desafios da escola na revolução). Desta feita, os 
professores do ensino secundário eram, na sua maioria, estrangeiros, aliás, só em 
1977 a formação de professores para este nível passou a ser feita pela Faculdade de 
Educação da UEM. (DOMINGOS, 2014, p.7) 

Um mês depois da proclamação da independência de Moçambique (25 de junho de 

1975), ocorreram as nacionalizações, e a área de educação constituiu o primeiro passo 

para o Estado passar a dirigir o processo educativo e organizar o sistema de ensino. Foram 

analisados os currículos escolares e decidiu-se que deviam ser eliminados os objetivos e 

conteúdos coloniais. Paralelamente, a essas medidas, foram ofertadas formações aos 

professores para lecionarem os conteúdos que pudessem responder às necessidades do 

momento, e até hoje se lembram dessas reformas curriculares, a maior parte das vezes 

sob pressão.(MORAIS, sd.). 

No bojo da busca de investimentos na educação, após anos de colonialismo e 

nenhum investimento no atendimento da população moçambicana nesse campo, 

Nos primeiros anos de independência, o governo estimulou um grande envolvimento 
comunitário a fim de oferecer oportunidades de ensino às crianças, particularmente 
nas áreas rurais. A construção de salas de aulas precárias, ou dar aulas debaixo de 
árvores, foi a norma. O governo lançou uma campanha de recrutamento de 
professores, na qual os finalistas do quarto grau eram recrutados para ensinar os 
primeiros graus e assim sucessivamente foram formados alguns quadros fora e 
dentro do país para gerirem o sistema de educação. Esta situação foi resultado do 
fraco serviço de ensino prestado pelo regime colonial português à população 
moçambicana, havendo uma grande percentagem de população analfabeta na altura 
da independência. Durante os primeiros anos foi mantido o sistema português, com 
uma adaptação do currículo e livros escolares à realidade moçambicana.Em 1983, foi 
introduzido um novo sistema de educação com uma nova estrutura, novo currículo e 
novos livros escolares e foram capacitados professores de forma intensiva de modo 
a satisfazer as exigências do currículo. A introdução deste novo sistema foi gradual e 
faseada, obedecendo todos os requisitos necessários. O Novo Sistema de Educação 
foi revisto em 1992 e é composto pelo Ensino Geral, Educação de Adultos, Formação 
de Professores e Ensino Técnico-Profissional. (MORAIS, 2010, s.p.) 

Contudo, antes de usufruir os frutos da revolução, Moçambique entrou em guerra de 

movimento protagonizada pela RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana). A guerra 

entrea FRELIMO e a RENAMO retardou o projeto da moçambicanidade. Terminada a 
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guerra, em 1992, abre-se uma nova era política em Moçambique, o país mudou do regime 

monopartidário para o regime pluripartidário e introduziu uma política baseada na 

democracia multipartidária e participativa. Nesse momento, Moçambique constituiu-se em 

Estado de direitos baseado no pluralismo de expressão, no respeito e garantia das 

liberdades fundamentais dos cidadãos. Segundo a lei 4/83, assinada pelo Presidente da 

República, em 23/03/1983 (MOÇAMBIQUE, 1983), aprovada pela Assembleia da 

República, o Sistema Nacional de Educação passa a ser constituído pelos seguintes 

subsistemas: 

• Educação Geral; 

• Educação de Adultos; 

• Educação Técnico-Profissional; 

• Formação de Professores; 

• Educação Superior 

E estruturado em quatro níveis: primário, secundário, médio e superior. 

E a Formação de Professores estruturou-se em dois níveis:  

• Nível médio: realiza a formação inicial dos professores do ensino primário, 

dos professores do 1° nível da Educação de Adultos e dos Professores de 

práticas de especialidade da Educação Técnico Profissional. As 

habilitações de ingresso neste nível correspondem ao 2° nível do 

subsistema de Educação Geral. A duração dos cursos, neste nível, é de 

três a quatro anos.  

• Nível superior: realiza a formação inicial dos professores para os níveis 

secundário e médio do subsistema Nacional de Educação. As habilitações 

de ingresso neste nível correspondem ao nível médio do Sistema Nacional 

de Educação. A duração dos cursos, neste nível é de quatro a cinco anos 

(Artigo 35, da Lei 4/83). 

A partir do Decreto Ministerial da Educação nº39/86 (MOÇAMBIQUE, 1986), a 

formação de professores passou a ser realizada em instituições especializadas e estava 

estruturada da seguinte forma:  

Os cursos de formação de professores realizados pela UEM com a duração de dois 

anos e cujo ingresso se realize com a 9ª classe ou equivalente habilitam os seus 
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titulares ao exercício da função docente em estabelecimentos escolares do nível de 

7ª à 9ª classes, nas respectivas disciplinas de especialidade” (Art.1º). “Os cursos de 

formação de professores realizados pela UEM com a duração de dois anos e cujo 

ingresso se realize com a 11ª classe ou equivalente habilitam os seus titulares a 

lecionar as disciplinas de especialidade em estabelecimentos escolares de 10ª e 11ª 

classes” (Art. 3º).(MOÇAMBIQUE, 1986).  

 A formação de professores constitui o epicentro para uma educação de qualidade 

almejada pelo governo moçambicano, principalmente no Ensino Básico por se tratar da 

base da educação, e pela sua política pública de busca da educação para todos, estratégia 

de desenvolvimento do país. 

O que levou Moçambique a alterar o Sistema Nacional de Educação, foi a exclusão 

do povo moçambicano no sistema público de Educação pelo regime colonial português, 

pois, foi um sistema menos abrangente, no qual grande parte da população não teve 

oportunidade de ingresso, refletindo no alto índice de analfabetismo. 

Em 1975, o Ministério da Educação criou os Centros de Formação de Professores 

Primários (CFPP), cuja formação ofertada era didático-pedagógica e política-ideológica. Já 

a formação de professores para o secundário era realizada inicialmente por professores 

vindos de fora do país, passando a ser feita pela Faculdade de Educação da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), a partir de 1977. 

Em 1983 foi aprovada, por decreto ministerial, a Lei nº 04/83, criando o Conselho 

Nacional de Educação, como órgão superior do Ministério da Educação, adequando a 

Educação à realidade moçambicana. 

 Assim, desde a sua independência, em 1975, Moçambique tem experimentado 

vários modelos de formação de professores, destacando alguns: 6ª classe + um a três 

meses (alunos que frequentaram até o sexto ano do secundário, complementando com um 

ano e três meses de complementação pedagógica) que vigorou de 1975 a 1977, 6ª classe 

+ seis meses(alunos que frequentaram ate o sexto ano do secundário, mais seis meses de 

complementação pedagógica), de 1977 a 1982, 6ª classe + 1 ano (alunos que frequentaram 

ate o sexto ano do secundário, mais um ano de complementação pedagógica), 1982 e 

1983, 6ª classe + 3 anos (alunos que frequentaram ate o sexto ano do secundário, mais 

três  anos de complementação pedagógica), de 1983 a 1991, 7ª classe + 3 anos (alunos 

que frequentaram ate o sétimo ano do secundário, mais três anos de complementação 

pedagógica), de 1991 aos nossos dias, IMAP -10ª classe + 2 anos (alunos que 

frequentaram ate o decimo  ano do secundário, mais  dois anos de complementação 

pedagógica) de 1997 aos nossos dias, 7ª classe + 2 anos + 1 ano (alunos que frequentaram 
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ate o sétimo ano do secundário, mais dois anos de complementação pedagógica mais um 

ano em regime experimental), de 1999 à 2003, IMAP - 10ª classe + 1 ano + 1 ano (alunos 

que frequentaram ate o decimo ano do secundário, mais um ano de complementação 

pedagógica mais um ano em regime experimental), de 1999 a 2004 e atualmente10ª classe 

+ 3 anos (alunos que frequentaram ate o decimo ano do secundário, mais três anos de 

complementação pedagógica), que estásendo implementado em alguns Institutos do País. 

 O modelo de formação 10ª + 1 ano, é foco de  debates a nível nacional, seja para os 

acadêmicos, como para a população no geral na medida em que a formação de professores 

em Moçambique, sobretudo o modelo (10ª +1), delineado especificamente epara 1ª a 7ª 

classe, que tem como período de formação 1 (um) ano. A questão que se coloca: no ano 

seguinte da formação dos professores,se estes tem respondido com competência técnica 

e pedagógica a educação dos alunos, se tomarmos em consideração que os professores 

quando ingressam no Instituto de Formação de Professores (IFP)trazem lacunas acerca 

dos conteúdos lecionados na classe prevista para o ingresso (10ªclasse) e as que a 

antecede?  

 Na década de 1990, Moçambique investe em experiências de formação dos 

professores atravésdeprogramas deeducação a distância. O Ministério deEducaçãodecidiu 

criar oIAP (InstitutodeAperfeiçoamento de Professores) comsede emMaputo, dedicado 

exclusivamenteà formação deprofessores a distância. A prioridade foi dada, de novo,aos 

professores primários, principalmente àquelescom uma formaçãoacadémica equivalente 

aoensinoprimário(7ªsérieoumenos), sem nenhumaformação profissional. Este curso, com 

três anos deduração, conhecido por "7ª+3"deveria atingir, numa primeirafase, 3000 

professores. 

Em 2004 um novo currículo para o ensino básico é proposto pelo Ministério da 

Educação. Esse novo currículo introduz um tempo de escolarização primário de sete anos. 

E muitos planos de educação são sistematizados: o primeiro Plano Estratégico do Sector 

de Educação (PEE I) cobriu o período 1999-2005, e incidiu sobre três áreas estratégicas: 

acesso; qualidade e aumento de capacidade de atendimento; e o segundo Plano 

Estratégico de Educação e Cultura (PEEC) para 2006-2010/11, que foi mais abrangente, 

cobrindo todos os setores da educação e buscou: o aumento do acesso para todas as 

crianças em idade escolar; o fornecimento de oportunidades educacionais para jovens e 

adultos saídos das escolas; e a melhoria da qualidade e relevância para garantir que um 

maior número de crianças tivesse acesso aos níveis pós-primário. Essas mudanças 

curriculares ocorridas em Moçambique têm por concepção contribuir para a construção de 
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uma sociedade livre, justa, solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, que supere a 

pobreza, a marginalização, as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, 

sem preconceitos de qualquer natureza (PROGRAMA DE CIÊNCIAS SOCIAIS – II CICLO 

DO ENSINO BÁSICO, 2006, p. 26, citado porMORAIS, 2010, s.p.) 

Percebemos ainda, na atualidade, a dificuldade de implementação de um novo 

modelo de educação sob esses valores. A influência lusitana parece ainda determinar o 

inconsciente coletivo de implementadores dessas políticas. 

O posicionamento crítico dos educadores e intelectuais da educação permanece na 

denúncia, e enfrentam muitos entraves no anúncio e construção de novas práticas, novas 

relações nas formações acadêmica e continuada de professores. Assim, apesar de todos 

esses investimentos nas políticas públicas, a formação dos professores para essa realidade 

não encontra ressonância na prática, nem espaço nas reformas curriculares nacionais. 

Também há muitas críticas a esse respeito. O professor como o implementador dessas 

novas políticas é esquecido em detrimento de investimentos como elaboração de novos 

manuais, que traduzem muitas vezes, um mosaico cultural linguístico, pois que os projetos 

pilotos de implementação dos referidos manuais são feitos em zonas urbanas esquecendo-

se das zonas mais distantes do vasto Moçambique.O que se confirma em Morais (s. d.): 

A mudança curricular, não termina numa inovação, porque, formar professores para 
a inovação não significa apenas dotá-lo de conhecimentos e técnicas para aplicar 
reformas concebidas por técnico-especialistas de educação. Significa, sobretudo, 
prepará-los para poderem, eles próprios, tomar iniciativas inovadoras nos contextos 
locais em que decorrerá a sua prática profissional. (...) Se a formação de professores 
não obedecer/seguir os contornos das mudanças curriculares, ao que parece é que, 
corremos o risco de ter “trabalhadores sem trabalho e estudantes sem estudo” nessas 
áreas que julgamos estar a formá-los. Neste sentido, faz-se urgente, a definição de 
políticas claras e coerentes para a concretização de projectos conjuntos (mudanças 
curriculares e formação/capacitação de professores) para responder as exigências 
das mudanças curriculares. (MORAIS, 2010, s.p.) 

Parece-nos que ainda falta tanto nas políticas quanto nas práticas a tradução da 

verdadeira identidade moçambicana, para a construção da verdadeira moçambicanidade, 

de que o processo revolucionário sinaliza.A falta de investimento na formação inicial para 

essas mudanças, e a emergência de ter professores preparados para transformar o sistema 

educacional colonial, voltado para as minorias, numa educação para todos e para os 

valores da moçambicanidade, fizeram o governo investir em implementação de programas 

de formação continuada “emergenciais”. As experiências acumuladas nestes processos de 

capacitação, de acordo com o Documento Sobre as Estratégias para Formação de 

Professores de 2004-2015 (MOÇAMBIQUE, 2004,p.4) possibilitaram o desenvolvimento de 
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modelos de formação que responderam às necessidades da expansão do sistema 

educativo em diferentes momentos. É assim, que aparecem os vários modelos de formação 

de professores. Por exemplo, para o ensino básico os modelos variaram entre 6ª classe + 

1 ano de formação até aos atuais 10ª classe + 2. Embora estes modelos estivessem a 

desenvolver-se de etapa para etapa, em termos de qualidade, caracterizavam-se mais por 

ser uma resposta a uma situação de emergência de expansão do sistema educativo, e não 

tanto como uma visão integrada de política  de formação de professores com objetivos a 

curto, médio e longo prazos. (MORAIS, s.d.)Com o Plano Estratégico da Educação 

(MOÇAMBIQUE/MINED, 2012), expressa-se a intenção da melhoria da qualidade da 

Formação de Professores com metas concretas:  

• Reforma das instituições provedoras de formação criando uma maior 

interação entre elas; 

• Visão de qualidade de educação enquadrada no processo real de ensino e 

aprendizagem moçambicano; 

• Descentralização da implementação das políticas de formação de 

professores; 

• Desenvolvimento da capacitação institucional na gestão e monitoria da 

qualidade dos processos de implementação da estratégia; 

• Desenvolvimento de uma carreira profissional atrativa, alimentada por uma 

ligação estreita entre a Formação Inicial e o Desenvolvimento Profissional 

Contínuo. 

O Plano Estratégico se compromete com ações que tentam superar os entraves para 

o desenvolvimento da verdadeira transformação social desejada, pela via da Educação, 

expressa nesse documento, em seu prefácio:  

A Educação é, por excelência, um instrumento crucial para o combate à pobreza, uma 
vida mais saudável, para sustentar o crescimento económico, bem como para reforçar 
a democracia e a participação de todos os cidadãos nas agendas nacionais. Com a 
conquista da nossa Independência Nacional em 1975, a Educação passou a constar 
no topo das prioridades na Governação da nossa Pátria Amada. Moçambique encara 
a Educação como um direito humano e um instrumento chave para a consolidação 
da Paz, da unidade nacional e para o desenvolvimento económico, social e político 
do País através da formação de cidadãos com elevada auto-estima e espírito 
patriótico (MOÇAMBIQUE/MINED, 2012, Prefácio) 

E o Plano Estratégico de Formação de Professores para 2004 -2015, reforça parte 

desse comprometimento, ao estabelecer como princípios: 
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O primeiro,é a reconhecida contribuição da formação de professores para a melhoria 
da qualidade da educação. Daí que todas as medidas descritas na política se centram 
na necessidade de melhorar a qualidade da preparação dos professores. O segundo, 
considera que os actuais modelos de formação de professores se caracterizam por 
fragmentação e descontinuidade, resultando num sistema sem coerência. Assim, a 
política foi planificada de forma a garantir uma abordagem totalmente coordenada do 
desenvolvimento de professores, em que as funções, as contribuições e inter-
relações de todos os principais intervenientes estejam claramente descritas. O 
terceiro, tem em conta que a política visa integrar as funções de formação inicial, em 
exercício e o desenvolvimento profissional contínuo de professores, a fim de 
proporcionar uma estrutura de carreiras apropriada para todos os 
professores.(MOÇAMBIQUE, 2004, p. 8) 

 

Também observamos esse comprometimento na Lei n°4/84 de 23 de Março 

(MOÇAMBIQUE, 1984) que apresenta a organização do Sistema Nacional de Educação e 

define os Princípios fundamentais da sua Aplicação. Na sua secção V, refere-se aos 

subsistemas de formação de professores e caracteriza o como assegurar uma qualificação 

pedagógica, metodológica, científica e técnica do corpo docente para os vários 

subsistemas, com um caráter profundamente ideológico que confere ao professor a 

consciência de classe que o torna capaz de educar o aluno. Em seu artigo 33, n° 4 e 5, 

refere-se à necessidade de: 

a) conferir ao professor uma formação psicopedagógica e metodológica assentados 

nos princípios da pedagogia, e,  

b) permitir ao professor a elevação constante do seu nível de formação político e 

ideológico, científico-técnico e psicopedagógico.  

A formação na atual Lei 6/92 está voltada para a promoção da equidade social e para 
a diversidade cultural na formação dos professores. Para além do recuo nos objetivos 
socialistas em respeito ao regime democrático em vigor desde 1990 com a 
Constituição da República, segundo o artigo 33º, reconhece-se a formação integral, 
científica, técnica e psicopedagógica do professor. E em relação aos níveis de 
ocorrência da própria formação, no artigo 34º, ela obedece a três estruturas 
organizacionais: 1.Nivel Básico, que realiza a formação de professores do ensino 
primário do 1º Grau, cujo ingresso é a 7ª classe; 2. Nível Médio, é a formação inicial 
dos professores do ensino primário e dos professores de práticas de especialidades 
do ensino técnico-profissional, e o nível de ingresso corresponde à 10ª classe do 
ensino geral ou equivalentes; 3. Nível Superior, realiza a formação dos professores 
para todos os níveis do ensino, cujas habilitações de ingresso correspondem à 12ª 
classe do ensino geral.( DOMINGOS, 2014, p.18). 

 
Além da formação inicial, Moçambique investe também em Formação continuada, 

para atender emergencialmente e viabilizar a implementação de suas Políticas.  

Os resultados das iniciativas mobilizadas pelas Políticas Públicas Moçambicana 

foram os documentos: 
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1. Documento de Estratégia com a visão de médio e longo prazo para a educação e 
as TIC;  

2. Planos de Acção Quinquenais que consubstanciam a estratégia para o horizonte 
de 5 anos, com o detalhe e calendarização das iniciativas, e respectiva Cenarização 
Financeira. Alinhados com o período de vigência de cada Plano Estratégico da 
Educação;  

3. Plano de Comunicação e Mobilização que define os suportes a desenvolver para 
comunicar o plano a nível nacional e internacional e para mobilizar os agentes do 
sector; (MOÇAMBIQUE, 2011, p.6) 

 

Além do seu Plano Estratégico de Educação, o Plano Tecnológico da Educação 

(PTE), na citação no item 1, em 2011, com o objetivo de potencializar a Educação 

moçambicana através das TIC, nos moldes do PTE proposto por Portugal. 

O PTE guia-se por objectivos estratégicos inseridos em três dimensões: i) 
modernização do sistema de ensino; ii) promoção da info-inclusão e redução das 
desigualdades sociais e da pobreza; iii) fomento do desenvolvimento económico. 
(MOÇAMBIQUE, 2011, p.6) 

 

 Assim, propõe uma ação nas três dimensões: Educação, Sociedade eEconomia, 

cujos objetivos estratégicos em cada uma segue no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Dimensões da Ação proposta pelo Plano Tecnológico da Educação – PTE – MZ 

 

EDUCAÇÃO SOCIEDADE ECONOMIA 

Aumentar a população e a frequência 
escolar e reduzir o abandono  

• Capacitar os cidadãos com as 

competências críticas para a 
economia do país  

• Promover a interacção escola-

comunidade  

 

Democratizar e disseminar o acesso 
ao conhecimento  

• Alargar a utilização das TIC às 

famílias  

• Transmitir informação útil para a 

sociedade  

 

Desenvolver o sector das TIC e atrair 
investimento  

• Promover o empreendedorismo e a 

criação de negócios  

• Dinamizar o tecido empresarial local  

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, adaptado do PTE de Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 

E os objetivos operacionais: 

Alavancar o sistema de ensino através da introdução de tecnologia e do acesso à 
internet;Desenvolver os currículos académicos e o sistema de avaliação do 
conhecimento; Mobilizar e capacitar de forma continuada os professores e demais 
agentes do sistema educativo; Desenvolver politicas concertadas a nível central e 
melhorar as competências e recursos da gestão escolar; Estreitar o relacionamento 
entre a escola e a comunidade e envolver o tecido empresarial; Acompanhar a 
execução e avaliar os resultados, actuando de forma célere e comunicando 
regularmente; (MOÇAMBIQUE, 2011, p.6) 
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Tendo por pilares: 

Pilar 1 – Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Pilar 2 – Conteúdos e Avaliação; 
Pilar 3 – Capacitação dos Agentes do Sistema Educativo; 
Pilar 4 – Gestão Integrada do Sistema Educativo; 
Pilar 5 – Monitoria, Comunicação e Avaliação; 
Pilar 6 – Ecossistema Promotor do Desenvolvimento. (MOÇAMBIQUE, 2011, p.6) 

 
O desenvolvimento e a operacionalização desse Plano envolvem diferentes atores, 

com papéis específicos num ecossistema global: Estado, Professores e Alunos, Parceiros 

Tecnológicos e Prestadores de Serviços, Tecido Empresarial Local, Comunidades Locais 

e Parceiros de Cooperação e Desenvolvimento. E na sua implementação, atendendo às 

condições iniciais e ao forte investimento necessário, adotaram um modelo faseado: No 1.º 

momento, durante o ano de 2011, foram criadas as condições logísticas e operacionais. Na 

segunda fase, no quinquênio 2012-2016 (período de vigência do atual Plano Estratégico da 

Educação), a presença das TIC no sistema de ensino será reforçada abrangendo, 

inicialmente, a formação de professores, o ensino secundário e o ensino técnico para um 

impacto mais rápido no mercado laboral. A terceira fase terá a duração de dois quinquênios 

(2017-2026), percorrendo o caminho até ao ensino interativo. 

 

A introdução das TIC no sistema de ensino permitirá alcançar resultados que 
extravasarão a educação e o sistema de ensino, alargando-se à sociedade e à 
economia: Na educação permitirá melhorar a qualidade dos processos de ensino-
aprendizagem e de gestão escolar e promover o acesso à educação, contribuindo 
para: Ultrapassar os bloqueios criados pela falta de professores qualificados e 
promover a sua capacitação, enriquecer os conteúdos escolares e torná-los mais 
acessíveis, aumentar a capacidade de absorção de alunos recorrendo ao ensino à 
distância com suporte tecnológico; Na economia promoverá o desenvolvimento 
económico através da capacitação dos cidadãos para os desafios económicos locais 
e da economia global. Adicionalmente, o próprio processo de introdução das TIC é 
gerador de actividade económica, de empregos, de oportunidades de 
empreendedorismo e de receita para o Estado. A introdução das TIC no sistema de 
ensino criará oportunidades para as empresas de telecomunicações (pelo aumento 
de tráfego nas redes de comunicação que gerará), para as empresas de prestação 
de serviços e de fornecimento de equipamentos, para o sector bancário e para o 
surgimento de uma indústria de fornecimento de conteúdos locais; Na sociedade terá 
um elevado impacto social não só pela info-inclusão dos alunos e pelo contágio aos 
pais, às instituições e à comunidade envolvente, mas também pela promoção da 
igualdade de género e entre populações urbanos e rurais. (MOÇAMBIQUE, 2011, 
p.10-11). 

Apesar da história muito recente de independência de Portugal, em relação ao Brasil, 

os avanços no campo curricularda educação básica e da formação de professores em 

Moçambique, parecem-nos que tem avançado a passos mais largos do que os nossos, ao 

longo de nossa história, se considerarmos que, nossa independência se deu há 194 anos 

atrás, e a de Moçambique ocorreu há 41 anos,  além de nossa situação econômica mais 

privilegiada do que a deles. 
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A marca de um hibridismo de concepções que fundamentam as políticas e ideário 

educacional, particularmente na formação de professores, permite-nos arrolar algumas 

percepções comuns relacionadas com a realidade brasileira, como as influências lusitanas, 

na busca de cada cultura que nos deparamos, por melhor que pode-nos parecer contribuir 

com nossa realidade, não podemos nos esquecer  de nossas próprias e reais necessidades 

e identidade. 

Os modelos de formação de professores em Moçambique, estiveram vinculadas às 

transformações histórico-políticas e a serviço dos desejos político-ideológicos dos 

dominantes, como por exemplo o sistema colonial, cuja  educação visava o domínio 

ideológico, desprezando a construção da identidade moçambicana. Por outro lado, as 

novas propostas de formação de professores, além de suas referências à promoção de 

direitos e igualdades sociais, apresentam ainda, condicionamentos sócio - econômicos que 

carecem de explicitação de modo a atender as reais necessidades da formação dos 

sujeitos, em particular dos alunos do ensino básico, determinante na construção de 

identidade e formação da personalidade dos pequenos cidadãos. 

Os marcos legais que resultaram ou desafiaram os debates, políticas e práticas da 

Formação  de Professores em Moçambique foram os apresentados no Quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7 – Marcos Legais Moçambicanos – Formação de Professores 

 

Documento legal O que institui 

Decreto nº 12.336, de 1926  Promulgou o “Estatuto das Missões Católicas 
Portuguesas”. 

Decreto de 13 de Outubro de 1926, Estatuto Orgânico das Missões Católicas 
Portuguesas da África e Timor) 

Diploma Legislativo n° 238, de 17 de Maio de 
1930 (PORTUGAL, 1930 

Organização do sistema da educação colonial 

RESOLUÇÃO nº 11/81, de 17 de Dezembro   Aprova o Sistema Nacional  
de Educação.  
 

Lei nº 4/83 de 23 de Março de 1983  Aprova a Lei do Sistema Nacional de  
Educação 
e  
define os princípios fundamentais na sua  
aplicação 
 
 

Decreto ministerial -  Lei nº 04/83 Cria o Conselho Nacional de Educação 

DIPLOMA MINISTERIAL nº 39/86 de 23 de 
Julho de 1986. Confere poderes a 
Universidade Eduardo Mondlane 

Criação de  
cursos de  
formação 
de professores do ensino secundário.  
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Determina que a  formação de professores 
passou a ser realizada em instituições 
especializadas e sua estrutura 

CNFP - Conselho Nacional da Função Pública 
(1990). Estatuto do Professor. In: BR nº.26, I 
Série, de 27/6, Imprensa 
nacional de Moçambique, Maputo. 
 

Estudo sobre o Estatuto do Professor do 
Ensino Primário em Moçambique 
 

Lei nº 6/92 de 6 de Maio 
de 1992 

Adequa as  
disposições do Sistema Nacional de 
Educação, 
contidas na Lei nº 4/83.  
 

MINED (1995).  
Política Nacional de Educaçao e Estratégias 
de Implementaçao. Maputo, Agosto. 
 

Apresentação da Política Da Educação de 
Moçambique 

MINED (1996). Plano Estratégico de 
Educaçao 1997 
 

Planejamento Estratégico da Educação 
Moçambicana 

1996. Ensino Geral, Formação de 
Professores, Ensino  
Técnico-Profissional.  
DP, Maputo. 

Documento de orientação para políticas e 
práticas de Formação de professores 

Plano Tecnológico da Educação (PTE), 2011 Documento com o objetivo de potencializar a 
Educação moçambicana através das TIC 

Plano Estratégico do Sector de Educação 
(PEE I) cobriu o período 1999-2005  

Plano sobre três áreas estratégicas: acesso; 
qualidade e aumento de capacidade de 
atendimento. 

Documento Sobre as Estratégias Para 
Formação De Professores (2004 – 2015) 

Traça metas e estratégias para políticas e 
práticas de Formação de Professores 

Plano Estratégico de Educação e Cultura 
(PEEC) para 2006-2010/11 

Plano que cobre todos os setores da 
educação: acesso para todas as crianças em 
idade escolar; o fornecimento de 
oportunidades educacionais para jovens e 
adultos saídos das escolas; e a melhoria da 
qualidade e relevância para garantir que um 
maior número de crianças tivesse acesso aos 
níveis pós-primário. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

Observamos no Quadro 7 que, as políticas da Educação moçambicana referente a 

formação do professor da Educação Básica não foram objeto de preocupação no período 

colonial. Somente com a Independência de Moçambique, a partir da década de 1980, por 

necessidade de formação da identidade moçambicana e disseminação do ideário político 

dito revolucionário, sob a liderança da FRELIMO é que a formação do professor da 

Educação Básica tornou-se preocupação do governo, como ação estratégica de qualidade 

e democratização da Educação Básica e de desenvolvimento do país. Apesar de que logo 

após a Independência de Moçambique e a promulgação da Lei 4/83 (MOÇAMBIQUE, 

1983), que em função das desigualdades sociais, configurou a educação como poderoso 

instrumento para a promoção do desenvolvimento econômico, social e politico do país, com 
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a formação de professores focalizada como um dos elementos propiciadores desse objetivo 

preconizado na referida lei. No entanto, Moçambique foi afetada pela guerra civil, cujos 

efeitos ainda na atualidade tem seus reflexos no atual sistema de ensino. 

Somente em 1975, o MINED (Ministério da Educação) criou os Centros de Formação 

de Professores Primários (CFPP), cuja exigência para o professor ingressar era ter o 

requisito mínimo de 4ª classe do ensino primário. Nestes Centros recebiam formação 

didático - pedagógica e politico – ideológica. Os formadores tinham o curso de magistério 

primário em nível médio. Os professores de ensino secundário eram, na maioria vindos de 

fora do país, e em 1977,  formados pela Faculdade de Educação da UEM. 

E, em 1983 com a promulgação da Lei 4/83, através do decreto presidencial 4/82 foi 

criado o Conselho Nacional de Educação como órgão superior de consulta do MINED, 

adequando a educação à realidade e demandas moçambicanas. 

Percebemos, ao analisar as politicas de formação do professor, que a política, 

embora tenha unificado o sistema educativo na escola de massas, gerou o seu inverso, 

professores com variações nas suas formações, com várias habilitações acadêmicas e 

promiscuidade de modelos de formação inicial e continuada. 

Concluindo, percebemos evidências ainda da necessidade de se implantarem 

politicas de formação de professores que busquem não somente a democratização do 

acesso, mas a permanência com qualidade, que promova a identidade dos professores em 

formação, e enfrente os desafios resultantes da tensão cultural entre o especifico e o global. 

2.2 A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE 

 Nesse momento trazemos conceitos, concepções e histórico da EaD no mundo, no 

Brasil e em Moçambique, e no programa UAB-Moçambique, a fim de compreender a 

maneira como os intervenientes dos dois países envolvidos com a Cooperação  em estudo, 

responsáveis pela gestão do referido Programa, se colocaram diante das relações e 

praticas gestadas no seu interior. 

A Educação a Distância  

Iniciamos o nosso diálogo conceituando e apresentando o contexto histórico da 

Educação à Distância(EaD) e suas concepções. 

Os conceitos e definições encontradas na literatura nacional e internacional sobre 
Educação a Distância são muitos.(...) Conta-se entre essa multiplicidade de termos: 
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educação aberta e a distância; educação aberta; educação tecnológica; ensino a 
distância; aprendizado a distância; aprendizagem aberta; ensino distribuído, 
educação distribuída ou distance learning; educação por correspondência, ensino por 
correspondência ou estudo por correspondência ou ainda, estudo em casa; estudo 
independente; estudos externos; tele-ensino; tele-educação ou teleducação; forma 
industrializada de instrução; aprendizagem flexível; ensino semi-presencial; 
autoformação; tele-formação; educação virtual, ou formação em espaços virtuais; 
sistemas inteligentes; ensino não-presencial; educação online‖; educação na Web; e 
mesmo ―Educação à Distância via Web. ―E-learning. (Mebius, 2005).Olhando por 
este conjunto de conceitos podemos entender que, perante tantas terminologias e 
referências que os termos e expressões que parecem mais indicados são ensino a 
distância, aprendizagem a distância, ou Educação à Distância, e considerando mais 
adequada a expressão ―Educação a Distância por ser uma expressão inclusiva, 
adequada para designar, de forma ampla, os processos de ensino, de aprendizagem, 
e de formação que podem ser desenvolvidos à distância. Isso leva-nos a dizer que 
existem várias formas de Educação à Distância. (MUSSA, 2010, p. 69) 

Para Aretio (1996), são traços característicos da Educação a Distância: a 

comunicação não direta (comunicação organizada de ida e volta tem lugar entre os alunos 

e uma organização de apoio, massiva), consiste num curso (materiais de ensino) pré-

produzido, auto-instrutivo, exige estudo individual, e por isso precisa de: planejamento, 

procedimentos de racionalização, tais como divisão de trabalho, mecanização, 

automatização e controle e verificação. Os enfoques tecnológicos implicados não impedem 

que a comunicação pessoal, em forma de diálogo, seja central no estudo à distância. Isto 

se dá inclusive quando se apresenta a comunicaçãocomputadorizada. Considera que o 

estudo à distância está organizado como uma forma mediatizada de conversação didática 

guiada. 

E, a partir dessa visão,  Aretio (1996) estabelece dez traços definidores da Educação 

a Distância: 

1. Pode atender a um público disperso geograficamente, em áreas periféricas onde as 

Universidades não chegam; 

2. Permite mecanismos de comunicação múltipla, enriquecendo as possibilidades de 

aprendizagem, eliminando a dependência do ensino “face a face”; 

3. Na medida que seus materiais didáticos são produzidos pelos melhores professores 

favorece melhorar a qualidade da instrução; 

4.  Permite a adequação e personalização do processo de aprendizagem, respeitando o 

ritmo dos alunos; 

5. Promove autonomia do estudante para organização de seu próprio ambiente de 

aprendizagem, habilidades de trabalho independente e co - responsabilidade com a 

aprendizagem; 

6. Comunicação bi - direcional e mediação dinâmica e inovadora; 
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7. Evita êxodos regionais que refletem no desenvolvimento regional, fixando o aluno no seu 

meio cultural e natural; 

8. Altos investimentos iniciais sendo compensados com os custos decrescentes versus 

grandes coberturas de expansão; 

9. Esforços para combinar centralização da produção com a descentralização do processo 

de aprendizagem; 

10. Busca equilibrar a busca de eficácia e eficiência no atendimento as necessidades 

conjunturais da sociedade, sem gerar desajustes, já que permite que os alunos se 

mantenham em seus campos de atuação. 

 Os traços da EaD definidos por Aretio (1996) evoluíram conforme se observa no 

Artigo 1º. do Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), e indicado na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) brasileira, Educação a Distância 

(EaD) é a: 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos.(BRASIL, 2005, s.p.) 

E com relação às suas concepções: 

As concepções de EaD contemporaneamente mais bem aceitas entre os 
especialistas registram cinco fundamentos teóricos: (i) a prerrogativa da separação 
espaço temporal entre alunos e professores; (ii) o seu posicionamento como 
modalidade educacional (e não como método de ensino); (iii) a adoção da concepção 
de mediação didático-pedagógica, em detrimento à perspectiva tradicional de ensino 
instrucional e de aprendizagem;  (iv) o uso de tecnologia de informação e 
comunicação em seus propósitos; e (v) a demanda por estruturas organizacionais 
(institucionais, acadêmicas, pedagógicas e administrativas) específicas. (FERREIRA, 
2015, p.43) 

 Convém nesse momento destacar que esses fundamentos teóricos se referem a 

uma concepção situada no âmbito da realidade brasileira, por uma tendência que vislumbra 

uma EaD para além de uma metodologia de ensino e uma mera reprodução  do presencial. 

Em muitos outros países, e aqui no Brasil ainda temos experiências onde a 

abordagem acontece a partir de uma concepção de prática unidirecional, massiva, como 

opção metodológica e não modalidade de ensino,com a reprodução do modelo presencial 

e tradicional.  
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Segundo Peters (2004), essa ótica enseja o modelo fordista de racionalização, 

divisão do trabalho, industrialização, educação de massa, economia de escala e replicação 

de cursos baseados na transmissão de informação. 

Ver a esse respeito em Almeida (2003, 2015); Keegan, (1983, 1991); Landim (1997); 

Souza; Spanhol; Limas; Cassol (2004); Aretio (2001); Moore (2003); Belloni (2002); Valente 

(2002, 2003); entre outros. 

 Silva (2000), afirma que buscamos uma EaD na contramão de um modelo 

unidirecional, em que a interatividade está na disposição ou predisposição para mais 

interação, para a bidirecionalidade-hibridação,pela fusão dos polos da pragmática 

comunicacional; para a participação-intervenção, através da produção conjunta da emissão 

e recepção; permutabilidade-potencialidade, pelo espaço aberto para conexões possíveis 

e aleatórias, instantâneas e não sequenciais. Essa nova modalidade comunicacional 

atrelada às possibilidades de autoria e produção de conhecimento pelos professores e 

estudantes baseada no trabalho com imagem e somdigitais prometem ser ações tão 

fluentes quanto escrever um texto, o que dá lugara novas formas de discurso partindo de 

qualquer ponto da rede de comunicação.Mas, enfrentamos obstáculos com relação as 

politicas e orientações  legais e desenvolvimento da EaD no Brasil, nesse sentido. Segundo 

Almeida (2015): 

Diferentemente do que ocorre em outros países, cuja oferta de curso a distância é 

feita por instituições que se dedicam exclusivamente a essa modalidade, o modelo 

brasileiro caminhou pela implementação da EaD no ensino superior em instituições 

convencionais, tendo impulsionado o crescimento da oferta pelas instituições 

privadas e a criação do Sistema UAB, que induziu a adesão das universidades 

públicas, sobretudo, para a formação de professores a distância. Porém, o 

crescimento da oferta da EaD no ensino superior pelas instituições públicas não 

acompanhou o aumento da oferta das instituições privadas, conforme mostram os 

dados do Censo da Educação Superior de 2013 (INEP, 2014), que apontam o 

percentual de 87% das inscrições em diferentes cursos de graduação a distância em 

instituições privadas. 

 Keegan (1991) acrescenta aos fundamentos teóricos da concepção de EaD 

buscados pelos especialistas, e  sinalizados por Ferreira (2015), anteriormente:  

• influência daorganização educacional (planejamento, sistematização, plano, projeto, 

organização dirigida etc), que a diferencia da educação individual;  
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• utilização de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o 

professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos;  

• previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um 

diálogo, e da possibilidade de iniciativas de dupla via;  

• possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização; e  

• participação de uma forma industrializada de educação, a qual, se aceita, contém o 

gérmen de uma radical distinção dos outros modos de desenvolvimento da função 

educacional. 

Complementando, assim, os fundamentos da concepção de EaD que buscada  por 

vários especialistas brasileiros e internacionais, nos quais me incluo, juntamente com o 

grupo do qual faço parte no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC-

SP, ao qual esta pesquisa está ligada, na construção de uma EaD que possa responder 

aos desafios colocados por muito tempo para a educação  presencial, e não contemplados, 

e que quiçá possam contribuir não somente para si, mas também com a transformação da 

educação presencial. Ideal que me mobilizou a buscar o doutorado, de modo a melhor me 

instrumentalizar para ações mais efetivas de compreensão, atuação e transformação da 

realidade, no sentido freiriano. 

Verificamos que a EaD possui muitos modelos e se encontra já em sua 5ª geração. 

A primeira a da correspondência, via correios (comunicação assíncrona, com elevado 

tempo de retorno) e predominou até a década de 1970, quando deu início a segunda 

geração com os programas de Rádio e TV (Comunicação Assíncrona e transitiva). No início 

da década de 1990 foram introduzidos o áudio e o vídeo (terceira geração, com 

comunicação assíncrona por meio de vídeoconferência e orientação presencial) e, no início 

do ano de 2000, a ênfase na vídeoconferência  e a introdução da  teleconferência (Quarta 

geração com Comunicação Assíncrona e Síncrona com Registro Digital). A partir de 2002, 

ganha espaço a quinta geração, com a chegada da Internet e WEB (com Comunicação 

Assíncrona e Síncrona com Registro e Rastreamento Digital). 

Historicamente se reconhece que a EaD nasce de iniciativas empreendedoras 

privadas de professores que desenvolvem metodologia apropriada e com o desejo de 

atender o maior número possível de pessoas, particularmente aqueles que não seriam 

atingidos por limitações de tempo e espaço geográfico, em estudos presenciais. Aos 

poucos sendo apropriadas por instituições de educação formal, a EaD chega à Instituição 
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mais tradicional formal, a Universidade. E finalmente chegando, no final da década de 60, 

ao primeiro modelo de Universidade Aberta, no Reino Unido. 

Segundo Azevedo (2012), no século XIX, a EaD inicia formalmente suas atividades 

no contexto internacional por conta das experiências na Suécia, Reino Unido, Berlin, 

Chicago, França e Noruega. A década de 60 constitui-se como um momento de sua 

consolidação. Universidades Abertas e à Distância foram implementadas em diversos 

países, por meio de incentivos de governos em respostas às demandas sociais. O processo 

de sua internacionalização é uma marca. Temos registro em 1938, da formação de um 

Conselho Internacional de Educação à Distância (CIED), no Canadá, com a participação 

dos Estados Unidos (MOORE; KEARSLEY, 2010). 

Embora que, 

Segundo Golvêa e Oliveira (2006), alguns compêndios citam as epístolas de São 
Paulo às comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia, como a origem 
histórica da Educação a Distância. Estas epístolas ensinavam como viver dentro das 
doutrinas cristãs em ambientes desfavoráveis e teriam sido enviadas por volta de 
meados do século I. Considerando à parte esta informação, é possível estabelecer 
alguns marcos históricos que consolidaram a Educação a Distância no mundo, a partir 
do século XVIII (VASCONCELOS, 2010; GOLVÊA; OLIVEIRA, 2006 apud ALVES, 
2011, p.86) 

 

Esses marcos vão influenciar muitas outras experiências pelo mundo. Temos 

exemplos dessas experiências de EaD que mostram o  Estado da Arte, nos últimos anos, 

como as presentes no quadro organizado, por continente, por Brito (2010), em sua tese de 

doutoramento, e adaptado para esse trabalho. (ANEXO 1) 

Nesse quadro apresentado no Anexo 1, três experiências internacionais que não 

podemos deixar de destacar, nesse sentido, são:  

• Universidade Aberta – The Open University (OU), do Reino Unido, considerada uma 

referência mundial de aprendizagem aberta, onde tanto os alunos têm abertura para 

desenhar seu percurso de aprendizagem (currículo) como as faculdades têm 

autonomia para a concepção e organização de seus cursos, no que se refere a 

abordagem educacional, metodologia, tecnologias de suporte, materiais didáticos e 

sistema de tutoria.  

• A Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), da Espanha, que adota 

um modelo que apresenta três características: metodologia apoiada nas 

propriedades dos sistemas digitais e internet; rede de centros associados 

distribuídos na maioria das províncias e ilhas da Espanha e também em outros 

países; investigação em diversos campos de conhecimento com vistas a resultados 

que possam ser aplicados na melhoria de suas metodologias e na docência. 
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• Universidade Aberta de Portugal (UAB) cujo modelo pedagógico atual baseia-se no 

e-learning (Educação virtual), com a integração de diferentes ferramentas de 

comunicação on-line, privilegiando a comunicação multidirecional em rede e a 

aprendizagem aberta ao longo da vida. 

De um lado, o Brasil buscou nessas experiências as referências para a adoção de 

um modelo com base em polos de apoio presencial e uso do material impresso, além da 

adoção das TIC e do audiovisual na maioria das instituições, conforme apontam os dados 

do Censo EAD.BR (ABED, 2010), que indicam uso da mídia impressa em 87,3% das 

instituições, do e-learning em 71,5% e do vídeo em 51,7%. Por outro lado, o modelo de 

EaD do Brasil difere de outros países ao implantar os cursos superiores a distância nas 

universidades convencionais que assumiram a modalidade a distância com a proposta de 

realizar cursos semipresenciais, afastando-se da proposta de aprendizagem aberta.  

Tal fato pode decorrer das influências da cultura de práticas educativas presenciais 

associadas com as exigências presentes nos critérios de regulação e avaliação da 

qualidade do MEC (VIANNEY, 2008; LITTO, 2009), como se a presencialidade fosse 

garantia da qualidade. (ALMEIDA et al, 2015). 

Todos esses marcos, entre outros não destacados, no Anexo 1 citado anteriormente, 

foram significativos para a consolidação da Educação à Distância, oferecida atualmente no 

Brasil. 

 Segundo Golvêa; Oliveira (2006), há mais de 80 países, nos cinco continentes que 

adotam a EaD, a partir do Ensino Fundamental II, em formação profissional continuada, na 

Educação formal e não formal. 

O conceito de EaD continua a evoluir, e o uso das TIC como instrumento de 

midiatização da EaD possibilitou o suporte de sistemas computacionais em rede hipermídia 

e a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, o que viabilizou a interação 

multidirecional (SILVA, 2003; ALMEIDA et al., 2015) síncrona e multimodal, provocou 

alteração na noção de distância entre professor e alunos e promoveu a “aproximação 

virtual” (VIANNEY; TORRES; FARIA, 2005).  

Valente (2005) vai denominar essa “aproximação virtual” do “estar junto virtual”: 

A abordagem do estar junto virtual apresenta características próprias de educação a 
distância, contribuindo para uma aprendizagem que também pode ser explicada por 
intermédio de uma espiral. O ponto central é que essa aprendizagem está 
fundamentada na reflexão sobre a própria atividade que o aprendiz realiza no seu 
contexto de vida ou ambiente de trabalho (VALENTE, 2005, p. 85).  

 

Moore e Kearsley (2008) defendem a utilização da EaD como estratégia de acesso 

ao ensino superior aos diferentes grupos etários; como possibilidade de aliar educação com 
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trabalho e vida familiar; também de atribuir uma dimensão internacional à experiência 

educacional; apoiando a qualidade das estruturas educacionais; e melhorando a 

capacitação do sistema educacional.  

Para Peters (2009) a EaD é “sui generes” na suas especificidades e inovação. Para 

ele, na contramão de muitos educadores que acreditam que a única diferença entre o 

presencial e o à distância, é a “distância” e a mídia necessária para transpor o abismo entre 

quem ensina e quem aprende, e o resto do processo de ensino-aprendizagem 

permanecendo idêntico, a EaD vai muito além.  

Ainda, para Peters (2009) há uma transcedência de barreiras de espaço, tempo e 

contexto; que pode ser mais flexível, variável e adaptável à diferentes tipos de aprendizes. 

E por isso, necessita assim, desenvolver outras metodologias além do estudo expositivo, 

baseado na interação oral e presencial. Exige mudança de atuação dos ensinantes e 

aprendizes, que precisam replanejar constantemente o processo ensino-aprendizagem, se 

comparados à tradicional relação estabelecida no presencial; - o falar e o ouvir do presencial 

são complementados por outro padrão cultural relativamente novo, comparativamente mais 

difícil do que no modo de interagir presencial, que se restringe na leitura e escrita.  

No presencial, o professor também planeja, mas a sua aula ocorre espontaneamente 

a partir dos conhecimentos científicos que ele já possui. Já na EaD, a trajetória da 

compreensão do conteúdo científico a ser desenvolvida entre o docente e os aprendizes 

não pode ocorrer dessa forma espontânea porque o tempo e o espaço de acesso dos 

aprendizes é diferente e mediado principalmente pelo texto multimodal o que requer uma 

estruturação antecipada das ações, tanto dos aprendizes quanto dos ensinantes, ou seja, 

um novo padrão cultural. 

O espaço de aprendizagem e a interação não se baseiam apenas na relação 

espontânea e natural pelo falar e ouvir na sala de aula presencial, mas tem que ser 

“planejada, desenhada, construída, testada e avaliada com consciência total dos objetivos 

e meios pedagógicos” (BESS, 2008, s.p.), o que demanda mais tempo, esforço e dedicação 

docente. 

 Por outro lado, os alunos assumem responsabilidades que antes eram apenas dos 

docentes, ou seja, precisam ser ativos para além de suas tarefas de aprender, e atua 

coletivamente no grupo e juntamente com o docente, e agrega às suas ações: organizar 

seu próprio ambiente de aprendizagem, e definição do tempo e atividades a serem 

realizadas; interpretação e reflexão crítica sobre o que estão fazemquando aprendem, com 

a mediação docente, por meio de tecnologias ou mídias; apresentam e representam 
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efetivamente o conhecimento construído por meio de suportes digitais de verbalização e 

visualização; compartilhamento deliberado do conhecimento com outras pessoas. 

Para tanto, o professor precisa necessariamente planejar tudo cuidadosamente com 

antecedência e acompanhar sistematicamente todo o processo ensino-aprendizagem, com 

avaliações individuais e coletivas dos alunos, com reflexões sobre o modo como ensina e 

avalia, constantemente. Também se abrir para a construção de novas relações de 

aprendizagem via internet. 

O grande desafio da EaD, por precisar romper com as limitações do ambiente físico 

e ter que desconstruir a ideia da necessidade da presença física do professor, é ajudar o 

aluno a lidar com o seu tempo de aprendizagem, construindo seu ambiente favorecedor da 

aprendizagem e retirar esse aluno do isolamento, para que possa se abrir para as trocas 

virtuais, acreditando que é através dessas trocas com o professor, tutor e outros alunos que 

poderá confrontar suas hipóteses e chegar ao conhecimento. 

A EaD no Brasil e o Sistema UAB 

A trajetória da EaD, noBrasil se desenvolve em meio às políticas e dinâmicas 

adotadas, no contexto da reforma do Estado e da reforma do sistema educativo, em 

articulação com os processos transnacionais, destacando-se as recomendações dos 

organismos multilaterais (UNESCO, BM, entre outros), que a recomendam como 

modalidade educativa a ser expandida e institucionalizada (DOURADO, 2008; SANTOS, 

2010).  

Segundo SANTOS (2010), 

 

No Brasil, a história da EaD data pelo menos de 1904, quando foram instaladas as 
chamadas escolas internacionais, instituições privadas que ofereciam cursos por 
correspondência. No entanto,segundo Alves (2001), em 1891, os jornais já traziam 
anúncios de ensino por correspondência (...). O marco da utilização da EaD no país 
ocorreu com a utilização da radiodifusão com fins educativos em 1936, com a 
instalação por Edgard Roquete Pinto da Rádio Escola Municipal (...) Já em 1939 foi 
criado o Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos técnico-profissionais por 
correspondência considerados os mais antigos e conhecidos cursos a distância no 
país. Desde então, há registros de experiências periódicas, algumas mais 
abrangentes, outras mais localizadas, algumas desenvolvidas e outras que ficaram 
só no projeto (... ) 
 

A partir de então, diversas dinâmicas e metodologias foram utilizadas para o 

desenvolvimento da EaD, como a rádio-educação, os telecursos... 
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Com relação aos marcos históricos da EaD brasileira temos diversos trabalhos, e 

citamos alguns para os que tiverem interesse em conhecer e/ou aprofundar: Alves (2011), 

Pimentel (2010), Bielschowsky (2008), Vianney, Torres, Silva (2003), entre outros. 

Nos deteremos na história do Sistema de EaD brasileiro e na oferta de cursos de 

Formação de Professores em EaD. 

Em 1993, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), assina um 

protocolo de cooperação criando um consorcio interinstitucional para avançar na pratica da 

EaD, no ensino superior, no Brasil. 

No entanto, esse movimento não traduzia necessariamente os interesses dos que 

estavam na Universidade, os quais os reitores representavam. Os encaminhamentos se 

davam a partir de ideias trazidas por um deles, onde os demais passavam por um processo 

de convencimento. E assim aconteceu com o consórcio. De uma maneira geral todos 

concordaram, principalmente pelo fato de atrair mais recursos para a IES e/ou pela 

relevância e pertinência da proposta. Dai originou o Consórcio Interuniversitário de 

Educação Continuada e a Distância(BRASILEAD). Como a Universidade de Brasília já 

possuía experiência na área,ela passou a sediar o consórcio de forma experimental, ato 

este que se deu a partirda assinatura de convênio com o MEC. Muitos esforços foram 

envidados para o BRASILEAD decolar. 

Apesar da mobilização inicial, o BRASILEAD não teve continuidade. Um dos únicos 

efeitos práticos do consórcio foi o esforço para a distribuição de um computador para cada 

uma das Instituições consorciadas.  

Inúmeras reuniões ocorreram, com destaque para a realizada na ANPED, de 1996, 

com o objetivo de desenvolver algumas ações. Foram definidos nesseperíodo três grupos 

de trabalho (Formação de Professores para o ensino do 1° e 2°grau (atual Fundamental I e 

II e Ensino Médio), Formação de Recursos Humanos em EAD e Bancos de Dados em EAD) 

para apresentação de projetos e propostas a serem implementados em parcerias com as 

Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, outros Ministérios e empresas estatais.  

Nesse período, com a reestruturação do MEC, foi  criada a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), com o objetivo de democratização do acesso e da qualidade da 

educação brasileira, dando oficialmente o início da EaD no Brasil, definindo bases legais, 

na nova LDB nº 9394, de 20/12/1996, mas somente regulamentada pelo Decreto nº 5622, 

em 20/12/2005. 
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 O Ministério da Educação, por meio da CAPES, passa a desenvolver cursos de Pós-

Graduação a distância, e em 1995 mesmo, a Universidade Federal do Mato Grosso cria o 

primeiro curso de graduação EaD, em Pedagogia. 

Os primeiros cursos autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), no entanto, 

foram os das Universidades Federais do Pará(Matemática, bacharelado e licenciatura 

plena) e do Ceará(Biologia, Física, Matemática e Química - licenciatura plena), em março 

de 1999. Os demais cursos foram autorizados nos anos de 2000, 2001 e 2002. 

Em 2000, um novo consórcio foi organizado entre 71 instituições públicas de ensino 

superior (universidades federais, estaduais e centros federais de educação tecnológica), a 

Universidade Virtual Pública do Brasil – UniRede, e diferentemente do BRASILEAD, a 

UniRede, conseguiu se consolidar como experiência significativa. A iniciativa privada, no 

mesmo período, também organizou e instalou aRede Brasileira de Educação a Distância – 

Universidade Virtual Brasileira (UVB).Nesse caso se associaram 10 instituições privadas 

de ensino superior. (VIANNEY; TORRES; SILVA, 2005). 

Após a publicação dos Indicadores de qualidade pelo MEC, em 2000, especialistas 

das Universidades Públicas escreveram coletivamente a primeira versão dos Referenciais 

de Qualidade (BRASIL. 2003, revisto em 2007). Em 2004, a Secretaria para a Educação a 

Distancia, do Ministério da Educação (SEED/MEC) em parceria com a Secretaria da 

Educação Básica (SEB/MEC) organizaram o Programa Pró-Licenciatura, e com 

especialistas de diferentes áreas e em EaD, analisaram projetos das Licenciaturas em 

Letras, Matemática, História, Geografia, Artes Visuais, Artes Cênicas, Música, entre outros, 

oriundos de instituições de ensino superior públicas, comunitárias e confessionais, para 

implantação. No primeiro processo seletivo, em fevereiro de 2006, o MEC aprovou 55 

projetos de cursos, em 22 estados.(Resolução nº 34, de 9/8/2005/FNDE -Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, DOU 11/8/2005).  

Tal iniciativa deu origem a criação e institucionalização da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), pelo decreto nº 5800, de 08/06/2006. Na verdade, não é Universidade, já que 

é um consórcio de IES públicas. Também não é aberta, uma vez que não possui princípios 

norteadores desse sistema. Por ocasião da criação da Open University, o documento que 

trata de sua criação e funcionamento conceitua o termo “aberta”, designando a nova 

Universidade em vários sentidos: 

Primeiramente no sentido social, pois se dirige a todas as classes sociais, permitindo 
que as pessoas possam completar seus estudos em suas próprias casas sem 
exigência de frequência às aulas, a não ser uma ou duas semanas por ano.  Em 
segundo lugar, do ponto de vista pedagógico, na medida em que a matrícula na 
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Universidade está aberta a todo indivíduo, maior de 21 anos, independente da 
apresentação de certificado de instrução anterior e de qualquer exame de admissão. 
Finalmente, ela se chama "aberta" no sentido de que seus cursos, pelo rádio e pela 
televisão, estão abertos ao interesse e à apreciação do público em geral.(ALVES, 
2007, s.p.). 

 

Outros Programas de Formação de professores e gestores, inicial e continuada, são 

criados na modalidade EaD, até 2005, tais como: Programa de Apoio ao Aperfeiçoamento 

de Professores do Ensino Médio de Matemática (PROFMat) e Ciências (ProCiências), 

PROFORMAÇÃO (Programa de Formação de Professores do Ensino Fundamental), 

Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão), Programa 

Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), Pró-Licenciatura (Programa de Formação de 

Professores do Ensino Fundamental II e Médio), Programa de Formação Continuada em 

Mídias na Educação - “Mídias na Educação”, Pró-Letramento, Programa de Formação 

Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil), Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica (Escola de Gestores), Parfor (Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica), até a criação do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), pela SEED/MEC (Secretaria de Educação a Distância do MEC em 

2004-2005). 

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), por meio da alteração da Lei nº 12.014, de 6 de agosto 

de 2009 (BRASIL, 2009), dispunha que a formação de professores tivesse como base o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; a 

associação entre teoria e prática, mediante estágios supervisionados e a capacitação em 

serviço; e o aproveitamento da formação e experiências anteriores (art. 61, § único, inciso 

I, II e III).  

A Lei nº 12.056, de 13 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009), alterou o art. 62 da LDB 

dispondo que, a formação de docentes deveria ser feita em universidades e institutos 

superiores de educação de nível superior e médio na modalidade normal, como exigência 

mínima para a docência na educação infantil e em séries iniciais do ensino fundamental 

(art. 62). E que formação inicial deveria ser, de preferência, na modalidade presencial (art. 

62, § 3º) e a formação continuada poderia utilizar recursos tecnológicos e educação a 

distância (art.62, § 4º).  

As modificações da LDB nº 9.394/96 foram realizadas no mesmo ano e, após a 

instituição da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 
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Básica (BRASIL, 2009), a CAPES passou a atuar no fomento a programas de formação 

inicial e continuada, principalmente na modalidade presencial.  

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 

2009), tendo como princípios orientadores a competência na orientação do curso, a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, e a pesquisa 

com o foco no processo ensino e aprendizagem. Previu a criação dos Institutos Superiores 

de Educação. Um dia depois, o CNE instituiu duração e carga horária desses cursos 

(Resolução CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002) com, no mínimo, 2.800 horas, 

privilegiando a articulação teoria e prática, seguindo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso;  

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 

segunda metade do curso;  

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico- cultural;   

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico -

culturais. (Art. 1º, Resolução CNE/CP 2, 2002). 

Na trajetória de implementação, diversas alterações foram feitas pela Resolução 

CNE/CP 1 e 2/2002:  

 a) Resolução CNE/CP 2, de 27 de agosto de 2004: adia o prazo  para os cursos de 

formação de professores se adaptarem à Resolução CNE/CP 1/2002 para 15 de outubro 

de 2005. 

 b) Resolução CNE/CP 1, de 17 de novembro de 2005: as IES podem decidir pela 

aplicação ou não das Diretrizes aos alunos já matriculados sob o regime dos Currículos 

Mínimos.  

c) Parecer CNE/CP 9 de 2007: aprova projeto de Resolução que altera a carga 

horária mínima dos cursos de formação de professores prevendo, no mínimo, 2.800 horas 

de efetivo trabalho acadêmico, compreendendo, pelo menos, 300 horas de estágio 

supervisionado e pelo menos 2.500 horas dedicadas às demais atividades formativas. 

Em 2004 é criada, pelo MEC/CAPES, a Rede Nacional de Formação Continua,com 

o objetivo de contribuir para a melhoria da formação tendo por público alvo prioritário os 

professores de educação básica dos sistemas públicos de educação, 

diversosprogramas específicos de apoio a formação de professores, incluindo àqueles 
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direcionados a relação educação e diversidade; a vinculação da Capes com a educação 

básica, por meio da criação do Conselho Técnico Científico da Educação Básica e duas 

diretorias:  

• A DEB – Diretoria de Formação de professores da Educação Básica 

atua em duas linhas de ação: 

a.) na indução à formação inicial de professores para a Educação Básica, 

organizando e apoiando a oferta de cursos de licenciatura presenciais especiais, 

por meio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

Parfor. 

b.) no fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação, desenvolvendo um 

conjunto articulado de programas voltados para a valorização do magistério. 

• A DED – Diretoria de educação a Distância responsável pelos Universidade 

Aberta do Brasil, Parfor e PNAP, bem como mestrados profissionais em rede 

nacional. 

Em seguida, foram estabelecidas pelo CNE, através do Parecer CNE/CP nº 8/2011 

(BRASIL/CNE, 2011), aprovado em 9 de novembro de 2011 as Diretrizes Operacionais para 

a implementação do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura, na modalidade 

presencial, para professores da educação básica, por IES públicas, em que: destina-se aos 

professores em exercício na educação básica pública há pelo menos 3 (três) anos em área 

distinta da sua formação inicial. 

Essas diretrizes(BRASIL/CNE, 2011) definiram como carga horária um mínimo de 

800 (oitocentas) horas quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do 

curso de origem, e um mínimo de 1.200 (mil e duzentas) horas quando o curso pertencer a 

uma área diferente do curso de origem. Sua continuidade condicionada à avaliação a ser 

realizada a partir do terceiro ano de sua aplicação.  

E a Resolução CNE/CP 3, de 7 de dezembro de 2012 (BRASIL/CNE, 2012) a alterou, 

possibilitando que os cursos emergenciais pudessem ser ofertados também na modalidade 

a distância por IES que participasse do PARFOR  e por IES comunitárias sem fins 

lucrativos. 

No Documento Referência da CONAE – Conferência Nacional de Educação (2010) 

a formação inicial e continuada é entendida como um processo permanente, que articula 

as instituições de educaçãobásica e superior, requerendo debate mais aprofundado sobre 

as políticas na área. A preferência pela formação inicial presencial também está 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=9828&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=9828&Itemid=
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contemplada no Documento, por meio de proposições, e prevê ampliação, nas instituições 

federais de ensino superior (IFES), da oferta de vagas de formação inicial presencial (eixo 

VI, item 1.4); formação inicial preferencialmente presencial, podendo ocorrer 

excepcionalmente na modalidade de EAD nos locais em que não existam cursos 

presenciais (item 170); estímulo à institucionalização da EAD no tocante à formação 

continuada (item 174) 

A formação de professores e EaD nos dois últimos PNE (Planos Nacionais de 

Educação) instituídos por lei, BRASIL/CNE, 2001;  BRASIL/CNE, 2014), instrumentos de 

planejamento que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas no setor da 

Educação, tratam principalmente de dar preferência para formação em nível superior e 

presencial, e nas regiões onde não está presente  essa possibilidade, em EaD, ênfase em 

programas de pós-graduação e pesquisa em educação como centro irradiador da formação 

profissional em educação, para todos os níveis e modalidades de ensino. E nos objetivos e 

metas estabelecidos para a EaD, os itens sobre a formação de professores que tratam 

sobre essa matéria são: 

(...)10. Promover, com a colaboração da União e dos Estados e em parceria com 
instituições de ensino superior, a produção de programas de educação a distância de 
nível médio. 11. Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a 
distância, em nível superior, especialmente na área de formação de professores para 
a educação básica. 12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em 
nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e 
das demais instituições de educação superior credenciadas. 13. Incentivar, 
especialmente nas universidades, a formação de recursos humanos para educação 
a distância. 14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de 
educação a distância. (BRASIL, 2012, s.p.). 

 

O Projeto de Lei n. 8.035/2010, com relação à EaD e formação de professores, 

prioriza a expansão e oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, inclusive por meio 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil (SISUAB), dada a necessidade de formação dos 

profissionais da educação para o atendimento do déficit na área. 

Para Van den Boom e Schlusmans (citados por PETERS, 2003), o termo 

Universidade Aberta pressupõe as seguintes expectativas: 

 

Barateamento do ensino universitário; capacitação de um número maior depessoas 
a tomarem parte na vida cultural; alívio das Universidades tradicionais lotadas; 
formação de novos grupos de estudantes; apoio a uma maior democratização da 
sociedade, capacitando mais pessoas a estudarem enquanto trabalham, desta forma 
tornando omundo no qual vivem mais transparente para elas, e capacitando-as a agir 
autonomamente; dar à aprendizagem permanente, que tem sido propagada há 
décadas, melhores oportunidades de realização; mais chances e incentivos para que 
as pessoas se qualifiquem mais, de tal forma que estejam capacitadas a 
sobreviverem no mundo do trabalho de hoje; outro motivo importante não consta 
deste catálogo, embora tenha representado um papel significativo na fundação das 
universidades abertas: dar acesso à universidade a estudantes sem qualificação 
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formal para nelas ingressarem. Isso foi posto em prática na Open UniversityBritânica 
e na Open Universiteit na Holanda, mas não em muitos outros países devido a 
diferentes tradições acadêmicas, estratégias de aprendizado culturalmente 
determinadas e condições sociais; A Open University Britânica levou este modelo em 
particular de educação multimídia (em massa) a distância à perfeição. Mais de trinta 
universidades abertas em todo o mundo foram influenciadas por seus avanços 
notáveis. (VAN DEN BOOM; SCHLUSMANS, 1989 citados por PETERS, 2003, p.77) 
 

Segundo Baraúna; Arruda ; Arruda (2012) podemos afirmar que a primeira 

proposição desse modelo de Universidade Aberta no Brasil surge em 1972 como iniciativa 

de um grupo de empresários e políticos que descobriram, no sucesso da Open Universityda 

Inglaterra, o potencial dessa nova modalidade de ensino.  

Retomando a história, cabe destacar que em 2000 é formada a UniRede, Rede de 

Educação Superior a Distância, consórcio que reuniu 70 instituições públicas do Brasil, 

comprometida com a política pública de democratização do acesso e educação de 

qualidade, por meio da EAD, no ensino superior, com ofertas de cursos de graduação, pós-

graduação e extensão. Atualmente Associação Universidades em Rede. 

E ainda em 2000, é criado o CEDERJ (Centro de EAD do Estado do Rio de Janeiro), 

em parceria entre o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia, as Universidades Públicas e as Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, para 

oferta de cursos à distância de ensino superior a distância.  

Em 2002 o CEDERJ é incorporado à Fundação Centro de Ciências de Ensino 

Superior à Distância do Rio de Janeiro (CECIERJ). 

Ambos, a UniRede e o CEDERJ contribuíram para em 2004-2005, fosse criado o 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (SISUAB), sob a gestão da CAPES/MEC, com a 

oferta de vários programas de formação inicial e continuada de professores das redes 

públicas, por meio da EaD, pelo MEC, em parceria com as Universidades Públicas 

Brasileiras, para oferta de cursos de graduação, pós-graduação e  ofertas de Formação 

Continuada. A criação da UAB é realizada em parceria com estados e municípios, 

integrando cursos, pesquisas e programas de Educação Superior a Distância. 

Como já citado, o ano de 2006 teve como marco a regulamentação da criação do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil(SISUAB), através do Decreto nº5.800/2006 

(BRASIL, 2006), autorizando vagas de professores para as IES federais para a EaD 

(BRASIL, 2006) e permitindo a concessão de bolsas de estudo e pesquisa para 

participantes de programas de formação inicial e continuada de professores 

(BRASIL,2006). 

Dourado (2008) entende que o Governo Federal criou a nova CAPES com o objetivo 

de dar maior organicidade entre os diversos setores que compõem a estrutura do MEC, 
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para o desenvolvimento da formação de professores nas modalidades presencial(por meio 

da DEB – Diretoria de Educação Básica) e a distância(por meio da DED – Diretoria de 

Educação a Distância). 

Com relação ao investimento nas políticas e ações para a formação de professores 

e em atendimento ao que o PNE determinou, foramcriados: a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009) que vai 

priorizar investimentos na formação inicial e continuada, passando a responsabilidade de 

oferta de formação inicial emergencial de professores para as regiões em que há carência 

desses profissionais habilitados, o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR) (BRASIL, 2009) e os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio 

à Formação Docente, como uma outra estratégia para garantir a qualidade dessa formação 

em EaD.  

A nova CAPES assumiu, nesse período, a operacionalização do Sistema UAB 

(BRASIL, 2009) e passoua contribuir para a execução do PARFOR. 

O PARFOR tem por objetivos: formar o professor que ainda não possui graduação; 

possibilitar uma segunda licenciatura aos professores em exercício na educação básica 

pública que, embora já licenciados, atuem em área ou disciplina distinta daquela de sua 

formação inicial e reparar o professor para o efetivo exercício da docência. 

Embora a orientação dessas políticas seja a de privilegiar a formação inicial dos 

professores na modalidade presencial, para atender as demandas das regiões onde não 

há essa oferta, a CAPES passou através da UAB, ofertar cursos a distância, desenvolvendo 

Programas e Projetos de incentivo, bem como iniciativas políticas de fortalecimento das 

Universidades para ofertas de EaD, particularmente na formação inicial e continuada de 

professores, na educação básica, conforme vimos anteriormente. Mas essa expansão 

ainda não atingiu a interiorização pretendida. Em muitos locais só chegam iniciativas de 

IES privadas, que apresentam elevados números de matrículas onde quer que ofereçam 

seus cursos. Ver a esse respeitoa pesquisa de Almeida et al (2015).O Sistema UAB 

funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais 

e municipais, com vistas a atender às demandas locais por educação superior. Essa 

articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser responsável por ministrar 

determinado curso em certo município ou certa microrregião por meio dos polos de apoio 

presencial. A Figura 1 sintetiza esse funcionamento. 

Segundo Ferreira; Carneiro (FERREIRA,2015) o sistema UAB tem por modelo: 
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(i) a agregação consorciada de IES públicas; (ii) o fomento parcial de 
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, além de recursos de 
custeio, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES); (iii) o apoio de polos presenciais mantidos por 
estados, municípios ou, em menor número, pelas próprias IES, para 
a realização de atividades acadêmicas do curso (inclusive 
avaliações); (iv) o uso de recursos de mediação pedagógica onlinee 
materiais didáticos em mídias impressas e/ou digitais; e (v) o suporte 
acadêmico de professores e tutores, remunerados pela CAPES por 
meios de bolsas de estudo e pesquisa. (FERREIRA, 2015, p. 115) 

 

 Segue na Figura 1, o Modelo de Parceria da Gestão dos Cursos Ofertados na UAB  

 

 

 

 

Figura 1 -Modelo de Parceria da Gestão dos Cursos Ofertados na UAB  

 

Fonte: BRASIL/ CAPES, 2016. 

 

Assim, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas 
que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e 
municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas, 
enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a 
execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Ao plantar 
a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados, 
incentiva o desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB. (BRASIL/CAPES, 
2016). 

A regulamentação da EaD no Brasil acontece primeiramente com o  

Decreto Nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), que regulamenta o art. 80 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), depois com o 

Decreto N.º 5.773, de 09 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino e em seguida 

http://www.pnud.org.br/idh
http://ideb.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm
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com o Decreto N.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), altera dispositivos 

dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

Além de todos os instrumentos de orientação e regulação já citados anteriormente, 

podemos considerar como parte da legislação de EaD, no Brasil: a Resolução CNE/CES nº 

1 de 03/04/2001, que trata da Pós graduação, nível Especialização, a Portaria Normativa 

nº 1 de 10/01/2007, que trata sobre o Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de 

gerenciamento das informações sobre os processos de regulação do Ensino Superior e a 

Portarianº 2.201, de 22 de junho de 2005, tendo por base a necessidade urgente de 

formação de professores para a educação básica, que abriu credenciamentos de IES 

públicas. 

Em 2011, com a extinção da SEED/MEC, transfere-se para a CAPES/MEC, a gestão 

e o fomento do Sistema UAB, e Programas relacionados, como o Programa UAB-

Moçambique, lócus dessa pesquisa. 

A SEED estava mais voltada em suas políticas e práticas para a Educação Básica. 

A CAPES, por sua vez mais voltada para o Ensino Superior, passa a ter que buscar seu 

olhar também para a Educação Básica. A nova CAPES não possuía instrumentos legais e 

experiência prática com EaD para gestá-la, e muito menos para gestar o Programa UAB-

Moçambique, ao qual precisou financiar bolsas para estrangeiros, no exterior, exigindo 

legislação própria. Foi necessário criar uma estrutura e prática de gestão da EaD, tanto 

voltada para a Educação Básica, como para o Ensino Superior. Também contratar recursos 

humanos para essa gestão. Exigindo, assim, modificar as competências e estrutura 

organizacional da CAPES. Isso gerou muitos conflitos, pois nem sempre os técnicos e 

analistas contratados tinham conhecimentos técnicos específicos para essas novas 

demandas.  

Podemos dizer que 2010 foi o ano de organização da CAPES para o 

desenvolvimento do Sistema UAB, com a participação da comunidade científica e 

acadêmica. Naquele ano foram criados pela CAPES, por meio de portarias, os Fóruns 

Nacionais de Coordenadores UAB e de Áreas; o grupo assessor para a UAB; o Banco de 

Consultores para Acompanhamento e Avaliação do Sistema Universidade Aberta do Brasil; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm
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e uma comissão técnica de Biblioteconomia para acompanhar a implementação dos cursos 

de bacharelado pela UAB. Ações relevantes para o avanço das práticas nas IES. 

Após crescimento substancial no número de matriculados na última década em EaD, 

um marco regulatório para o ensino a distância (Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta 

de Programas e Cursos de Educação. Superior na Modalidade a Distância)foi aprovado 

recentemente. A discussão em torno da regulamentação do ensino a distância está em 

pauta desde 2009. O marco regulatório procurou atualizar diversos pontos estratégicos: Um 

deles é a atualização dos padrões de qualidade: o aumento do Índice Geral de Cursos (IGC) 

para o credenciamento da IES na educação a distância.  

Esse marco se traduziu na Resolução do CNE/CES Nº 1, de 11/03/2016 

(BRASIL/CNE, 2016), que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de 

Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância, considerada base 

para as políticas e processos de avaliação e de regulação dos cursos e das Instituições de 

Educação Superior (IES)nos âmbito dos sistemas de educação. 

 Nessa resolução (BRASIL/CNE, 2016), com relação aos profissionais de EaD, tem 

um capítulo destinado a eles: cap. IV. E no seu art. 8º determina que os profissionais da 

educação que atuarem na EaD devem ter formação condizente com a legislação vigente e 

preparação específica para atuar com EaD. E no parágrafo 1º, desse artigo entende como 

corpo docente da instituição nessa modalidade, todo profissional a ela vinculado que atue 

como autor de materiais didáticos, coordenador de curso, professor de disciplina e outras 

funções que envolvam conhecimento de conteúdos, avaliação, estratégias didáticas, 

metodologia, interação e mediação pedagógica junto aos alunos, descritas nos documentos 

institucionais. 

 No entanto, percebe-se uma falta de atenção maior à educação híbrida, método que 

busca a personalização do ensino ao alternar momentos em que o aluno estuda sozinho, 

em ambientes virtuais, e em grupo, quando interage com seus colegas e o professor, 

encarada por especialistas como a principal tendência do setor. Tambémchamado de 

blended learning. 

Muitas críticas foram feitas pela comunidade acadêmica nacional a esse marco 

regulatório da EaD no Brasil. 

A ABED (Associação Brasileira de EaD), uma associação científica, que tem por 

objetivo promover o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento, a promoção e a divulgação da 
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Educação a Distância, inclusive representando em juízo ou fora dele os interesses 

individuais e coletivos de seus associados e dos estudantes do ensino na modalidade a 

distância,  sintetizou algumas dessas principais críticas como representante de seus 

associados, em carta encaminhada ao MEC e ao CNE, a fim de que pudessem realizar as 

devidas correções e adequações de modo que  

(...)as omissões realizadas no texto original, redigido pelo CNE, não fossem 

justificativas e causas para que tenhamos mais uma década de entraves burocráticos 

e que a meritocracia, a inovação, o uso das tecnologias de informação e comunicação 

sejam consideradas como parte integrante do projeto de uma Pátria Educadora.  

(ABED, 2016, s.p.). 

 A ABED traduz as expectativas de profissionais e Instituições que militam na EaD, 

participantes de diferentes fóruns, ao discutir a proposta de novo marco regulatório da EaD, 

aprovado neste ano de 2016, enquanto tramitava no CNE. 

 

Considerando os marcos históricos e a legislação, constata-se que desde o início da 

sua história a educação a distância no Brasil utiliza meios etecnologias, seja por 

correspondência, material impresso, radio, TV até mídias digitais. Nesse percurso, 

percebemos momentos de mais efervecência na expansão e outros de inércia, por conta 

de decisões políticas e contextos favoráveis de investimento. 

Uma curiosidade é que o sistema de EaD compreende realidades e práticas muito 

diferenciadas, embora sob a égide das mesmas políticas e orientações. 

A CAPES, atual órgão regulador e avaliador do sistema UAB, enfrenta dificuldades 

para acompanhar o trabalho das Universidades, devido ao grande número de 

Universidades integrantes, espalhadas pelo extenso e diverso território brasileiro e o 

insuficiente número de técnicos e analistas para atender essa demanda, centralizando 

muitas vezes as decisões em gestores e técnicos que conhecem pouco a realidade e a 

diversidade brasileira.(Relatos de analistas da DED - Diário de Campo, 2014) 

Por sua vez as Universidades enfrentam dificuldades técnicas e financeiras, pois não 

encontram nem nas políticas, nem na gestão central, respostas rápidas e eficientes para 

suas demandas cotidianas. (Relatos de gestores dos Cursos de Universidades do Sistema 

UAB - Diário de Campo 2014, em I Fórum Nacional de Áreas do Sistema UAB, 2014). 

Observamos que, apesar dos mecanismos criados para a participação democrática, 

a burocratização do sistema acaba silenciando essas vozes. O que encontramos hoje no 

Sistema UAB são grupos de educadores e reitores comprometidos com uma EaD de 

qualidade, que na contramão dessa burocratização, constroem a própria história da EaD 
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no nosso país, e a desenvolvem, apesar ainda da significativa taxa de evasão, nessa 

modalidade de ensino, que podemos observar no Quadro 8 que segue: 

 

 

Quadro 8 - Resumo do nº de alunos de cursos Pedagogia da UAB ao final de 2013 (últimos dados 

fornecidos oficialmente – os dados do último triênio deverão ser divulgados no final desse ano de 

2016) e curso de Pedagogia Presencial 

 

TIPO DE CURSO  MATRICULADOS EVADIDOS FORMADOS 

Pedagogia EaD 33.569 25199      4.370 

Pedagogia 

Presencial 

93.886 79915       13.971 

Fonte: INEP/MEC  (2013)  

Os dados do Quadro 8, mostram um número expressivo de evasões nos cursos de 

Pedagogia (graduação de formação inicial de professores da Educação Básica), cujo índice 

é de 75,1%. Se comparado ao índice dos cursos presenciais que é de 85,1%, observamos 

que as porcentagens de evasão são muito próximas, com defasagem da ordem de 10%. 

Dados nacionais de 2015, que incluem as IES do Sistema UAB com as demais 

graduações, por áreas, verificamos que essas taxas de evasão, proporcionalmente também 

diminuem, se aproximando das taxas da evasão dos cursos presenciais, conforme 

verificamos no Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 – Taxas de evasão na Graduação, por áreas de conhecimento, comparativo entre cursos 

presenciais e EAD 

 

Fonte: Sathler, 2015.  
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O mesmo se verifica ao buscarmos esses dados por tipo de IES pública e privada, 

conforme  Quadro 10: 

 

Quadro 10- Taxas de evasão na Graduação, por áreas de conhecimento, comparativo entre cursos 

presenciais e EAD em IES Públicas e Privadas 

 

Fonte: Sathler, 2015.  

Há diferentes estudos (RODRIGUES, 2002; COMARELLA, 2009; SANTOS, 2012; 

CARR, 2000; SANTOS, TOMOTAKE, NETO  et al., 2008) sobre as causas da evasão. 

Podemos citar algumas causas já identificadas:  

a) fatores situacionais, tais como motivação, estágio do desenvolvimento adulto, nível 

de escolaridade, personalidade, atitude e autoconceito de educação, problemas de 

saúde, problemas familiares, mudanças de interesse no curso e falta de apoio no 

trabalho; 

b) Falta de apoio acadêmico: tutor não deu feedback, dificuldades para se comunicar 

com a tutoria, pouca ou nenhuma orientação para as tarefas; interação por meio dos 

fóruns de discussão também foi considerada insuficiente ou inexistente, 

c) Problemas com a tecnologia: falta de computador e de acesso à Internet; envio de 

tarefas via fax ou correio; falta de habilidade para o uso das tecnologias.  

d) Falta de apoio administrativo: problemas no recebimento de módulos, prazos curtos 

para envio das tarefas, logística de distribuição de material; 

e) Sobrecarga de trabalho: dificuldade em  conciliar estudo, trabalho e família; falta de 

tempo para dedicar ao curso;  falta de organização para o estudo.  
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Em 2016 conta-se com 103 IES participantes do Sistema UAB, sendo: 56 

Universidades Federais, 30 Universidades Estaduais e 17 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, espalhados pelo território nacional conforme a Figura 2 a seguir. 

 

 

 Figura 2 Mapa da distribuição das IES do Sistema UAB 

 

 

Fonte Ferreira et al, 2010-14 

A Figura 2 traduz a abrangência territorial onde o Sistema UAB se encontra, atuando 

em 650 Polos de Apoio Presencial, distribuídos  nas diferentes regiões brasileiras da 

seguinte forma: 

• Nordeste: 219   

• Sudeste:  166 

• Sul: 119 

• Norte: 93 

• Centro Oeste: 53  

 

A figura 3 apresenta essa distribuição: 

Figura 3 - Distribuição dos Polos de Apoio Presencial do Sistema UAB 

 

Fonte: Ferreira et al, 2010-14 
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Com relação ao fomento da oferta da EaD no SisUAB (Sistema UAB), é 

responsabilidade da CAPES/MEC:  

• Custeio da oferta dos cursos e produção de material didático 

• Pagamento de professores e técnicos administrativos 

• Infraestrutura Física (obras, reformas, veículos) 

• Infraestrutura Tecnológica (computadores, servidores, hardwares, softwares, etc.) 

• Desenvolvimento de Sistemas Informatizados 

• Aporte de equipamentos e mobiliários, inclusive para polos 

• Desenvolvimento Institucional das TIC 

• Programa Anual de Capacitação Continuada 

 

Frente à complexidade que é a gestão do SisUAB brasileiro tendo em vista: 

• a quantidade de IES participantes,  

• as diferenças de projetos e especificidades da gestão,  

• as características regionais,  

• a falta de profissionais suficientes para orientação e acompanhamento da 

organização, 

• a  prática e avaliação das mesmas; 

E, somado, ainda hoje a: 

•  ausência de políticas consistentes de formação continuada específicas para 

formação dos profissionais da EaD,  

• ausência de políticas de plano de carreira para esses profissionais, que embora 

muitos façam parte do quadro de docentes das Universidades, não usufruem, na sua 

carga horária dedicada à EAD dos mesmos benefícios da carga horária do Ensino 

Presencial; 

• dificuldade em flexibilizar padrões, exigências fora da realidade nacional diversa, 

para autorização e funcionamento, orientações e utilização de diferentes tecnologias 

para sua implementação. Isso potencializado pela diversidade cultural e sócio-

econômica de nossas diferentes regiões, muitas vezes inviabilizando projetos para 

localidades onde a única perspectiva de acesso ao Ensino superior é pela EaD, já 

que a gestão financeira dos cursos é compartilhada com os recursos locais. Por trás 

dessas políticas autocráticas, parece-nos acenar um projeto em e nome da 

massificação do trabalho para facilitar o controle autoritário e burocrático do sistema. 
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Entre outros fatores de gestão, nos leva a constatação do precário processo de 

institucionalização da EaD nas próprias IES participantes do Sistema UAB. 

Com relação as IES privadas que atravessam nosso território nacional e que 

crescem progressivamente em ofertas de cursos EaD,  incluindo o Ensino superior, e em 

muitos casos, sem compromisso com a qualidade dessas ofertas, mas apenas concebido 

como oportunidade de mercado. Nesse sentido, segundo Corrêa (2010, s.p.), uma vez 

interrogada, em entrevista ao Jornal “Folha Dirigida”, sobre se a EaD é apenas um interesse 

financeiro das IES privadas, a mesma considera que: 

Na atual conjuntura, sim. Do ponto de vista das instituições privadas de ensino 

superior, contaminadas por interesses mercantilistas, a EaD está sendo utilizada 

como personagem de economia de escala, proporcionando lucros extraordinários e 

problemas como superlotação de turmas e professores sobrecarregados. Isso ocorre 

porque na universidade privada não é a fiscalização da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) que supervisiona a EaD.(CORRÊA, 2010). 

 

 No Mapa do Ensino Superior do Brasil de 2015, elaborado pelo SEMESP (Sindicato 

das Mantenedoras de Ensino Superior) do Brasil, considerando os Censos de 2009 a 2013 

(o Censo de 2014 não foi divulgado ainda), uma das conclusões que chegaram foi que 

houve um crescimento nas matrículas de EaD de 37,5%, que se deve ao aumento das 

matriculas na Rede Privada na ordem de 50%, e na Rede Pública uma queda de 10,5% 

(CORRÊA, 2010).  

E nesse crescimento, no  ano de 2013, o curso de Pedagogia liderou com 262,9 mil 

matriculados. Um outro dado relevante foi sobre a evasão, que é maior nos cursos de EaD, 

com 28,8% de alunos evadidos, contra 24,9%, nos cursos presenciais. E em ambos os 

casos a maior evasão ocorre nas instituições privadas.(CORRÊA, 2010).  

Vejamos o Quadro 11, a seguir, de distribuição das matriculas nos cursos de 

formação de Professores em IES Públicas e Privadas, segundo o último CENSO do Ensino 

Superior divulgado pelo INEP, de 2009-2012, que comprova o crescimento progressivo no 

númro de  matrículas no Ensino Privado. 

 

Quadro 11- Distribuição de matrículas em Cursos de Formação de Professores em IES Públicas e Privadas  

ÁREAS E/OU 

CURSOS 

IES PÚBLICA IES PRIVADA TOTAL 

Pedagogia 37.123 258.579 295.702 

Licenciatura  

Matemática 

14.780 8.322 23.102 
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Licenciatura 

 Letras 

(Língua/Literatura e 

Português) 

10.563 11.297 21.860 

Licenciatura em 

Biologia 

8.986 7.056 16.042 

Licenciatura em 

Letras 

(Língua/Literatura e 

Língua Estrangeira 

Moderna) 

5.009 

 

7.311 12.320 

Licenciatura em 

Geografia 

4.142 5.997 10.139 

Fonte: INEP/MEC (2012) 

Com exceção dos cursos de Matemática e Biologia, nos demais cursos de formação 

de Professores, a maior oferta de vagas e matrículas é ofertada pelo Sistema Privado de 

Ensino Superior. 

Apesar de nos considerarmos já “experientes” na arte da EaD, investindo em ações 

de cooperação para “transferência” desse expertise, precisamos ter consciência do quanto 

ainda é preciso avançar, e essa tomada de consciência pode se dar humildemente, quando 

nos deparamos com práticas em Cooperações internacionais com realidades muito 

semelhantese ao mesmo tempo tão diferentes das nossas, como a de Moçambique, por 

exemplo. Essa tomada de consciência nos ajuda a perceber, por exemplo, o quanto somos, 

como gestores, algumas vezes arrogantes, perversos e avessos aos elementos inibidores 

do sucesso do nosso trabalho, por simplesmente querer utilizar um modelo único de EaD, 

aquele já conhecido, vivenciado no interior das Universidades Brasileiras, do Sistema UAB 

para toda e qualquer realidade que se empreenda levar suas experiências, sem oferecer 

as condições necessárias para superar as desigualdades de condições nas mais diversas 

localidades do nosso território nacional, desrespeitando a cultura e a nossa gente, e 

inviabilizando em muitos casos a inclusão e permanência dos alunos no ensino superior. 

Estudo realizado por Trindade, Carmo e Bidarra (2000) alerta para o fato de que a 
qualidade é subjetiva e deve ser analisada no âmbito do contexto geográfico, social, 
econômico e cultural. Esses autores traçam um mapa da Educação aberta e a 
distância em diferentes partes do mundo, evidenciando que essa modalidade 
educativa envolve a formação inicial, continuada e ao longo da vida, bem como 
distintos níveis de Educação formal e não formal, uma diversidade de áreas de 
formação e temas de estudos, englobando uma amplitude de oportunidades a 
explorar. (ALMEIDA et al , 2015, p. 27) 
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Percebe-se que no Brasil a EaD recebeu muitas influências de outros países, 

abrindo-se, consequentemente, a diversas experiências, financiadores, investidores, sem 

muitas vezes considerar o contexto nacional e local. 

 É claro que essa ousadia de se abrir ao múltiplo, permitiu em curto espaço de tempo 

a construção de um Sistema Nacional de EaD e expandir rapidamente para atender as 

carências de formação do país, no entanto, com muitos problemas, diferentemente do 

percurso de outros países, que construíram seus sistemas passo a passo, considerando 

sua história, cultura e tempo, consolidando modelos próprios, personalizados, sintonizados 

ao mesmo tempo com os contextos  local e o global. 

Assim, muitos modelos de EaD influenciaram as práticas no Brasil. Vianney (2008) 

apresenta em um de seus estudos os modelos de EaD estruturados e em funcionamento 

no mundo e no Brasil e as instituições que os utilizam no período de 1994-2008. Conforme 

quadro apresentado no ANEXO 2,  os modelos pelos quais a EaD se implanta nos 

diferentes lugares são: teleducação por satélites, polos de apoio presencial (semi-

presencial), universidade virtual, vídeo-educação, unidade central. 

No Brasil, temos predominantemente três modelos de EaD, segundo Moran (2014), 

com algumas variáveis e combinações: o modelo teleaula, o modelo vídeo - aula e o modelo 

WEB. No entanto, essa classificação tem mais o efeito didático de compreensão desses 

modelos, pois cada vez mais observamos, na prática o hibridismo dos mesmos. 

No modelo teleaula, 

Os alunos são reunidos em salas e um professor transmite uma ou duas aulas por 
semana, ao vivo. Os alunos enviam perguntas e o professor responde a algumas que 
considera mais importantes. Em geral, depois das teleaulas, os alunos se reúnem nas 
telesalas, em pequenos grupos, para realizar algumas atividades de discussão e 
aprofundamento de questões relacionadas à aula dada, sob a supervisão de um 
mediador, chamado professor tutor local. Além das aulas, os alunos costumam 
receber material impresso e orientações de atividades para fazer durante a semana, 
individualmente, com o acompanhamento de um professor tutor online ou 
eletrônico(...).(MORAN, 2014, s.p.). 

 

 Ainda nesse modelo, Cortelazzo (2007) vai destacar a importância do tutor online, 

para o acompanhamento das atividades individuais dos alunos e de grupos, 

esclarecimentos de dúvidas, feedback, agendamento de chats. Enquanto que os tutores 

presenciais ficam nos polos, perto dos alunos, para acompanhar as teleaulas e outras 

atividades presenciais dos alunos. 

Nos polos, tem o coordenador, responsável pelas atividades daquele espaço, para 

manter a infraestrutura necessária (bibliotecas, laboratórios, salas para teleaulas etc ) e 

organização acadêmica dos alunos e tutores. 
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 No modelo vídeoaula, há dois desdobramentos predominantes: um semipresencial 

e outro online.  

O modelo mais usual é o de telesalas, emque o aluno vai presencialmente uma ou 
várias vezes por semana e um tutorsupervisiona a exibição do vídeo e as atividades 
relacionadas ao conteúdo da disciplina. Tira dúvidas, sob a coordenação de um 
professor responsável por essa disciplina. Este modelo é muito útil, principalmente 
para cidades pequenas, sem condições para a instalação de uma instituição de 
Ensino Superior presencial. Outro modelo é realizado com vídeoaulas, que os alunos 
acessam via WEB ou recebem por CD ou DVD. Os alunos assistem às videoaulas 
em casa ou no trabalho, leem o material impresso e fazem as atividades que são 
entregues a um tutor online, num ambiente de aprendizagem digital, em geral o 
Moodle. Os alunos só vão a um polo para a avaliação online. (...).(MORAN, 2014, 
s.p.). 

 
Já o modelo WEB,  

 
 

(...) foca o conteúdo disponibilizado pela Internet e por CD ou DVD. Além do material 
na WEB, os alunos costumam ter material impresso por disciplina ou módulo. Os 
ambientes principais de aprendizagem são o Moodle, o Blackboard e o Teleduc. 
Algumas instituições têm o seu próprio ambiente digital de aprendizagem. Começa-
se a utilizar a webconferência para alguns momentos de interação presencial com os 
alunos, para orientações, dúvidas e manutenção de vínculos afetivos. Até agora, 
temos basicamente dois modelos diferentes de Ensino Superior a Distância via web: 
o modelo virtual e o modelo semipresencial. No modelo virtual, a orientação dos 
alunos é feita a distância, pela Internet ou telefone. Os alunos se reportam ao 
professor e ao tutor durante o semestre e geralmente se encontram presencialmente 
só para fazer as avaliações. É um modelo em que, predominantemente, tudo 
acontece na Internet e os encontros presenciais são mais espaçados, porque não 
existem os polos para o apoio semanal. No modelo semipresencial, (...), os alunos 
frequentam polos perto de onde moram e, além do tutor online, recorrem ao tutor 
presencial no polo, com quem podem tirar dúvidas e participar das atividades 
solicitadas, dos laboratórios de informática e outros específicos do curso. (MORAN, 
2014, s.p.). 

 
Esse modelo é o predominante utilizado pelas universidades públicas brasileiras, sob 

a gestão da CAPES/MEC, por meio da UAB – Universidade Aberta do Brasil, que fazem 

parceria com as prefeituras municipais para a instalação dos polos de apoio presenciais. 

Embora algumas práticas tenham avançado para modelos híbridos, conforme já 

destacamos. 

De acordo com Parente (2004), a utilização da Internet leva a acreditar numa nova 
dimensão qualitativa para o ensino, através da qual se coloca o ato educativo voltado 
para a visão cooperativa. Além do que, o uso das redes traz a prática pedagógica um 
ambiente atrativo, onde o aluno se torna capaz, através da autoaprendizagem e de 
seus professores, de poder tirar proveito dessa tecnologia para sua vida. A 
preocupação de tornar cada vez mais dinâmico o processo de ensino e 
aprendizagem, com projetos interativos que usem a rede eletrônica, mostra que todos 
os processos são realizados por pessoas. Portanto, elas são o centro de tudo, e não 
as máquinas. Aliar as novas tecnologias aos processos e atividades educativos, 
salienta Parente (2004), pode significar dinamismo, promoção de novos e constantes 
conhecimentos, e o prazer do estudar, do aprender, criando e recriando, promovendo 
uma aprendizagem e renascimento constante do individuo, ao proporcionar uma 
interatividade real e bem mais verdadeira, burlando as distancias territoriais e 
materiais. Torna- se necessário, então, que educadores se apropriem das novas 



123 

 

tecnologias, vendo, nestes veículos de expressão de linguagens, o espaço aberto de 
aprendizagens, e de crescimento profissional. (BRITO, 2010, p. 68). 
 

 

As experiências das Universidades brasileiras do Sistema UAB, que serviram de 

modelo para o Programa de Cooperação UAB-Moçambique, objeto dessa pesquisa, 

adotam o modelo de Polos de Apoio Semi-Presencial. 

 
O Censo EAD.BR, no ano de 2010, mostra um panorama um pouco diferente, como 
pode ser observado, principalmente em relação ao uso pelas instituições que 
oferecem cursos a distância do material impresso (87,3%), do e-learning em 71,5% e 
do vídeo em 51,7%. Esse Censo aponta a “convivência pacífica entre as mídias 
demandantes de tecnologia e as tradicionais impressas” (p. 12). O uso combinado de 
mídias parece ser a opção mais frequente das instituições investigadas (80%) nos 
cursos de graduação a distância, nos quais a combinação do emprego de materiais 
impressos e internet ou a combinação de materiais impressos e teleaulas são as mais 
comuns. (ALMEIDA et al, 2012, p.137)  
 

 O que sinaliza a prática de modelos híbridos  na  EaD. 

Segundo Almeida (2003) citando Peters, autor clássico de referência sobre EaD, na 

década de 1970, os princípios da EaD tiveram por base a industrialização, em busca de 

uma educação de massa construída na racionalização e divisão do trabalho, no aumento 

da escala de atendimento, na produção em série e na replicação de cursos. Essa 

concepção predominou internacionalmente, especialmente no período de 1970 até a 

primeira metade dos anos 1990, refletindo nas práticas brasileiras. 

Daí então, percebe-se a necessidade de focar o processo de EaD, não mais na sua 

produção, mas naquele para a qual ela era produzida, o aprendiz. Embora essa concepção 

ainda não consiga atender e manter esse aluno até a conclusão do curso  com sucesso. 

Nossas Universidades com relação à EaD passam nesse momento pela maturidade 

de refletir sobre nossas práticas, no sentido de buscar aliar diferentes recursos/mídias para 

melhor atender os estudantes que veem na EaD a possibilidade de sua formação. 

E, ao mesmo tempo, através da internacionalização da EaD, estabelecer 

Cooperações Educacionais Internacionais, particularmente com países do Sul e países cuja 

língua oficial seja a Língua Portuguesa, com realidades semelhantes às nossas, para trocar 

experiências nesse âmbito, em busca de soluções para os desafios, e avançar nessa arte. 

No entanto, Moran (2013, s.p.) sinaliza que, 

 

As instituições que atuam na EaD terão relevância quando apresentarem modelos 
mais eficientes, atraentes e adaptados aos alunos de hoje; quando superem os 
modelos conteudistas predominantes, em que tudo é previsto antes e é aplicado de 
uma forma igual para todos, ao mesmo tempo, de forma convencional. Prevalecerão, 
no médio prazo, as instituições que realmente apostem na educação com projetos 
pedagógicos atualizados, com metodologias atraentes, com professores e tutores 
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bons, com materiais muito interessantes e com inteligência nos sistemas (plataformas 
adaptativas) para ajudar os alunos na maior parte de suas necessidades, reduzindo 
o número de horas de tutoria, mas com profissionais mais capacitados para gerenciar 
atividades de aprendizagem mais complexas e desafiadoras. É possível hoje oferecer 
propostas mais personalizadas, monitorando-as, avaliando-as em tempo real, o que 

não era viável na educação a distância mais massiva ou convencional. 
 

 O que não podemos esquecer é que Educação é projeto de longo prazo, e a 

credibilidade acadêmica é determinante para o sucesso. A política do lucro não pode ser 

ponto de partida, ela é consequência de um projeto bem sucedido, com bons resultados. 

Se invertermos essa expressão os resultados e o sucesso atual não terá sustentabilidade, 

poderá não se manter por muito tempo. 

 O grande desafio é driblar o fenômeno da evasão com qualidade e forma equitativa 

e garantir que a EaD possa se transformar em referência de ensino. 

Na direção do que já citamos ao tratar das concepções de EaD, Almeida, Iannone e 
Moreira (2012, p.36),  
 

(...) em estudo documental e de campo sobre o curso de pedagogia a distância, em 
instituições públicas e privadas (no Brasil), identificam que: a legislação provoca a 
aproximação de um modelo único de curso com espaço restrito para a criação da 
inovação, com projetos semelhantes aos definidos para os cursos presenciais, 
repetindo os problemas sobejamente conhecidos do curso de pedagogia presencial, 
e ainda mais restritivos em alguns aspectos, entre os quais as atividades 
complementares; a existência de universidades privadas que oferecem o mesmo 
curso em todas as regiões do Brasil com elevado número de inscritos; a oferta de 
cursos que se desenvolvem essencialmente por meio de teleaula e videoaula, 
apoiadas por materiais impressos, bem como cursos veiculados pela web por meio 
de AVA, em especial aqueles oferecidos pelas instituições públicas. As autoras 
indicam a fragilidade do apoio do curso oferecido pelas universidades públicas em 
profissionais cujo vínculo se faz por meio de bolsas renováveis a cada ano, 
principalmente dos componentes do sistema de tutoria. 

  

Somada as essas questões no interior do debate sobre as práticas de  EaD é preciso 

pensar de forma integrada sobre outras questões tais como: qualidade das tutorias, 

infraestrutura, aspectos interdependentes como a formação dos profissionais envolvidos e 

alunos,a pesquisa e produção de conhecimentos voltadospara desenvolver e oferecer 

serviços e sistemas, a “capilarização de serviços”com a participação na tomada de 

decisões, a preocupação com “gestão e custeio”que garanta a sustentabilidade dos 

serviços e com o fomento à produção e disseminação de “conteúdo local”, etc. Esse 

conteúdocaminha lado a lado e deve ser considerado no contexto de uma efetiva 

democratização. (AFONSO, 2000). 

 

A EaD em Moçambique e seu  Sistema Aberto e a Distância  
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 Vamos retomar um pouco o contexto sócio-político-econômico que marcou 

profundamente os rumos da história do País e da Educação moçambicana, pós 

independência na década de 70, para poder entender o movimento histórico da EaD, em 

Moçambique. 

A colonização portuguesa em África foi marcada pelo mercantilismo europeu, que se 
ergueu a partir da exploração das matérias-primas africanas, o comércio dos 
escravos, a exploração da mão-de-obra negra, através dos trabalhos forçados nas 
minas e nas grandes plantações de sisal, cana-de-açúcar e algodão. (BASÍLIO, 2010, 
s.p.) 

 

A educação, elemento que poderia constituir o acesso ao conhecimento científico 

que a Europa experimentava, foi negada aos nativos desde o ensino primário até o ensino 

superior. Somente em 1962 é que Portugal cria uma instituição de ensino superior em 

Moçambique com o intuito de formar os filhos dos colonos presentes no território. A situação 

da crise colonial, mercê da independência de vários países africanos, não era mais possível 

fazer crer aos moçambicanos a situação de exploração que vivia.  

Basílio (2010) nos convida a reflexão acerca das políticas de educação superior nas 

instituições moçambicanas. Por um lado essas políticas afirmam que a educação é um bem 

privado, mercantilizado. Por outro lado, a UNESCO reafirma a importância da educação 

superior na construção da solidariedade humana, e por isso é vista como bem público.  

Entre essas duas instituições multilaterais, temos a União Europeia que, através do 

processo de Bolonha, reforça o caráter mercantil da educação superior fazendo a reforma 

que garantirá a satisfação do mercado e reforçará a importância da cultura europeia. Os 

países periféricos vão fazendo reformas tendo como matriz o processo de Bolonha. Esta 

situação nos remete à grande discussão que paira na atualidade, a mercadorização da 

educação numa economia cada vez mais globalizada e de capital mundializado. (BASÍLIO, 

2010, s.p.). 

Na busca de superação do tempo de escola negado, a busca de alternativas... 

Numa sala de aulas grande, com móveis toscos de madeira e sem nenhuma 
decoração nas paredes, um grupo de pessoas aprecia livros didácticos de história, 
chegados recentemente do Brasil. Todos os presentes são professores de ensino 
secundário no extremo norte de Moçambique. Nas suas escolas não têm livros tão 
coloridos como estes que têm à sua frente. As suas escolas encontram-se quase 
todas em lugares onde nem sequer há telefone ou mesmo electricidade. Na sala ao 
lado, um grupo de professores de matemática vê, pela primeira vez, uma calculadora 
gráfica e discute com alguma apreensão se este novo meio didáctico não irá afectar 
negativamente a capacidade dos alunos de construírem gráficos - se essas máquinas 
algum dia chegarem às suas escolas.  Estamos em Cuamba, no Centro de Formação 
de Profissionais da Educação, construído pela Igreja Católica. Os professores vêm 
de diferentes escolas secundárias espalhadas pela província do Niassa, numa das 
partes mais recônditas de Moçambique, onde as estradas são escassas e durante 
meses - principalmente na época chuvosa - intransitáveis.  Os professores não se 
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dão conta, mas eles são pioneiros. Estão a participar num projecto que é único no 
seu país: um bacharelato, parcialmente a distância, criado pela Faculdade de 
Educação da Universidade Católica de Moçambique, a pedido do Ensino Secundário 
Aberto Moçambicano (ESAM). É uma das primeiras experiências com ensino superior 
(parcialmente) a distância em Moçambique. (NEELEMAN; NHAVOTO, 2003, p. 2) 

 

Em 1975, com a independência de Moçambique (pois até então, colônia de Portugal, 

como na história brasileira), mais de 90% da população não tinha tido contato com o ensino 

formal (PNUD, 2001). Os governos do período pós-independência se comprometeram em 

melhorar o acesso a Educação Básica, mas apesar dos esforços, depois de mais de 40 

anos, a população moçambicana ainda continua com um índice muito baixo de 

escolarização, e um dos menos desenvolvidos dos países à sua volta. 

A guerra civil entre grupos moçambicanos (RENAMO e FRELIMO) em busca de 

caminhos e a liderança no projeto de libertação dos colonizadores portugueses, que 

flagelou Moçambique durante as primeiras décadas da sua existência, como país 

independente, devastou uma parte considerável da rede escolar. Das escolas existentes 

no país em 1983, mais da metade tinha sido destruída ou encerrada quando a guerra 

terminou em 1992. Todos esses anos de paz ainda não foram suficientes para garantir um 

lugar na escola para cada criança moçambicana. (PNUD 2001, p. 41) E, atualmente, quinze 

anos depois desse diagnóstico do PNUD, ainda persiste muitas crianças fora das escolas 

moçambicanas, apesar das taxas de escolarização terem progredido, conforme verificamos 

a seguir. 

As boas intenções do Governo em relação à Educação esbarram-se com uma 

realidade econômica pouco propícia. Os recursos são escassos e as necessidades que 

concorrem para os recursos disponíveis são muitas. Além disto, a política econômica do 

Governo é baseada num programa de reajustamento estrutural, imposto pelas instituições 

financeiras internacionais. 

Ainda assim, de acordo com o relatório AfriMAP (Africa Governance Monitoring and 

Advocacy Project) e pela Open Society Initiative for Southern Africa, em abril de 2012 as 

taxas de escolarização aumentaram substancialmente. As taxas de analfabetismo 

reduziram de cerca de 90% no início dos anos 70 para 48% em 2008. (BUENDÍA GÓMEZ, 

1999). O aumento do número de ingressos na educação formal nos primeiros anos após a 

Independência só foi possível com o recrutamento de muitos professores, com boa vontade, 

mas sem qualificação profissional. Para isso utilizaram o lema revolucionário de que "quem 

sabe um pouco deve ensinar àquele que nada sabe". Esta política teve repercussões 
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graves sobre a qualidade da educação e até hoje número significativo dos professores no 

ensino público tem nenhuma ou quase nenhuma formação como profissional da educação. 

A FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), surgiu da guerrilha contra o 

exército colonial, assumiu o poder pós independência, e deu destaque à uma política de 

incentivo à Educação, criando o slogan: "transformar o país numa escola, onde todos 

ensinam e todos aprendem" (BUENDÍA GÓMEZ, 1999, p. 225). E no bojo dessa política a 

EaD surge como estratégia de atender as regiões mais pobres, onde as escolas e 

Universidades não chegavam. Em 1977, a FRELIMO criou um Centro Nacional de Ensino 

por correspondência, utilizando também o rádio. 

Criou também no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE), um 

Departamento de Ensino à Distância (DED), que produziu um documento que é uma 

espécie de estudo de viabilidade (MOÇAMBIQUE /MINED, 1980). O documento ampliou o 

conceito de ensino por correspondência e introduziu no país o termo "ensino à distância". 

O estudo recomendou que os professores primários fossem considerados o primeiro grupo 

alvo do ensino à distância, a partir de 1983. 

Em 1984, acontece um curso de formação para professores em Educação à 

Distância, com a duração de cerca de seis meses, dado pelo Instituto de Radiodifusão 

Educativa da Bahia (IRDEB), com financiamento do Governo do Brasil e da UNESCO, 

oferecendo formação em três áreas: elaboração de material radiofônico, elaboração de 

material escrito, planejamento e avaliação. Os professores formadores participantes 

passaram a assumir a formação de outros professores. Os programas radiofônicos, 

transmitidos pela Rádio Moçambique, foram um sucesso, não apenas com o grupo alvo 

(1300 professores de Educação Básica), mas também com um grande número de pessoas, 

que buscavam aumentar os seus conhecimentos, mas sem possibilidade de frequentar 

escolas regulares. 

No entanto, a guerra civil chegou, e, com as comunicações cortadas, as escolas 

fechadas, os professores, principalmente das zonas rurais e do interior, enfrentando perigo 

de morte, a formação de professores à distância teve que ser interrompida. 

Os departamentos do Ministério da Educação se reestruturam, deixando de existir a 

DED. Com essa reorganização perde-se a perspectiva de Educação à distância para todos, 

passando a ser uma modalidade apenas na formação dos professores. Grande parte dos 

originais dos materiais escritos e das bobinas com os programas radiofônicos perderam-

se. 
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Na década de 90, novas experiências de formação dos professores de educação à 

distância. O Ministério da Educação cria o IAP (Instituto de Aperfeiçoamento de 

Professores) que se dedicava exclusivamente à Formação de professores à distância, 

dando prioridade aos professores primários. Essa formação tinha duração de 3 anos e se 

destinava aos professores que tinham frequentado até o 7º ano (7ª classe). Por isso ficou 

conhecida como “7ª + 3”.  

Para a concretização dessa nova experiência contrataram os serviços de produção 

do currículo de formação e material didático escrito, deixando de fora a componente 

radiofônica, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), financiados pelo Banco 

Mundial. 

Em todo o país foram criados os Núcleos Pedagógicos para apoiar administrativa e 

pedagogicamente os cursistas pelos tutores. Os tutores são professores formados que 

recebem formação para o exercício da tutoria. Outras experiências de EaD foram surgindo. 

O Ministério da Educação de Moçambique (MINED) e depois a Universidade Pedagógica 

(UP) iniciaram experiências de formação de professores de inglês e francês, em parceria 

com Instituições britânicas e francesas, criando o Centro de Educação à Distância (CEAD). 

Além dessa experiência piloto ainda tiveram a experiência de EaD da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) que desenvolveu um curso de Licenciatura em Gestão 

Empresarial, através da sua Faculdade de Economia apoiada pelo seu Centro de Ensino à 

Distância (CEND). E O Instituto Superior Politécnico e Universitário (ISPU) desenvolveu um 

curso em cinco módulos destinado a preparar graduados do ensino secundário para 

ingressarem no ensino superior - um “semestre zero”.  

Também a experiência do próprio Ministério da Educação, que foi o desenvolvimento 

de cursos para estudantes da 11ª e 12ª classes do ensino secundário que não obtiverem 

vagas nas escolas convencionais. Este projeto é da responsabilidade do Instituto Nacional 

para o Desenvolvimento da Educação (INDE), com o apoio do Instituto para a Educação 

Aberta e à Distância (IEDA) e também com a participação da Direção Nacional de Ensino 

Secundário. 

Para além dos quatro projectos-piloto oficiais, o projecto da ACIPOL (Academia de 
Ciências Policial) merece menção. Os instrutores da ACIPOL participaram nos vários 
programas de formação e pareceram ter feito progresso mais rápido implementando 
o que eles aprenderam do que aqueles em projectos formalmente designados. No 
curso executivo de 2 anos para oficiais da polícia, a educação à distância é integrada 
com o ensino presencial na Academia. Em 2005, 68 estudantes frequentaram o curso, 
69 em 2006 e 67 em 2007. A ACIPOL montou os seus próprios Centros de Recurso 
em Maputo, Nampula e Manica, com planos para abertura de mais centros em três 
outras províncias.(MOÇAMBIQUE,2007, p.10). 
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E as experiências avançaram em Moçambique, inclusive formando outros 

profissionais além dos professores, como os bancários. Também não se limitaram às 

experiências com nível superior. 

Em Niassa, no norte de Moçambique, o ESAM, uma ONG Católica, que mantem um 

Centro de Formação Profissional, iniciou uma experiência com o nível secundário à 

distância, com alunos em defasagem idade-ano escolar, utilizando material produzido 

localmente, e sendo distribuídos pelas estruturas de apoio da igreja. E o governo trouxe 

essa experiência para outras províncias, utilizando-a até hoje como estratégia para alunos 

em defasagem idade-série, utilizando material impresso e sessões presenciais com tutores 

nas próprias escolas de ensino básico. 

No entanto, Moçambique ainda persegue atingir a meta até o final de 2016, de 

universalização do ensino primário para todas as crianças em idade escolar, e para isso 

investe na formação de velhos e novos quadros de professores da Educação Básica, no 

ensino Superior, via principalmente Educação à Distância. 

Em 2000, com a criação do Ministério da Educação Superior, Ciência e Tecnologia, 

formaram uma comissão interdisciplinar com consultores internacionais para formulação de 

uma política e estratégia da introdução da EaD em Moçambique, que foi ampliada por 

recomendação do Conselho de ministros para abranger os outros níveis da educação, do 

primário ao superior, incluindo a educação não formal. Essa comissão passou, assim a ter 

integrantes do MINED (Ministério da Educação), e como estratégia de sua implementação 

criaram o Instituto Nacional de Educação à Distância (INED), responsável pela 

coordenação da educação à distância, mas deixando a produção dos cursos 

fundamentalmente a cargo das instituições existentes. 

 O INED tem a responsabilidade de desenvolver e gerir as infra-estruturas para a 

educação à distância e de oferecer formação em metodologias específicas para os design 

dos cursos das diversas instituições. Ao Instituto cabe assegurar a criação e gestão da rede 

de centros de atendimento aos alunos, enquanto às instituições implementadoras dos 

diferentes cursos à distância serão responsáveis pela avaliação, registro acadêmico e 

certificação dos seus respectivos alunos. 

Em 2001, no âmbito da Estratégia Nacional da Educação, o governo desenhou as 

estratégias de EaD para o país, iniciando um projeto de implementação, avaliação e 
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expansão para essa modalidade. (DIAS, 2012). Daí surge o projeto de desenvolvimento de 

uma Rede Nacional de EaD. 

E as ações se voltaram para o investimento na formação de profissionais, para 

gestão do sistema, das diferentes instituições, desenvolvendo especialistas que, mesmo 

trabalhando em instituições diferentes, não percam de vista o projeto nacional de EaD de 

que fazem parte. Além da criação de centros de recursos em todas as províncias para 

oferecer suporte acadêmico, logístico, pedagógico e técnico aos estudantes. 

Estes centros equipados com salas para o estudo individual ou em grupo, com uma 

pequena biblioteca e com um número razoável de computadores, ligados à Internet e 

também  as condições técnicas necessárias para a impressão de materiais. Tutores estão 

disponíveis para atendimento presencial ou à distância dos estudantes. 

O governo moçambicano percebeu a necessidade de criar esses locais acessíveis, 

denominados Centros Provinciais de Educação à Distância (CPEAD), ligados aos governos 

provinciais,  

(...) onde os estudantes na Rede Nacional de Educação à Distância em Moçambique 
(MDLN) poderão obter materiais, instrução presencial e outros serviços de apoio. 
Vários documentos testemunham a sua avaliação das actividades e funções 
potenciais que tais centros deveriam desempenhar, por exemplo o  documento da 
CIINED datada de 06/10/2003, “Centros Provinciais de Educação à Distância e Rede 
Nacional de Centros de Educação à Distância” que arrola tais funções como: oferecer 
aconselhamento sobre educação à distância e os cursos disponíveis; organizar 
grupos de estudo tanto presenciais como virtuais; providenciar meios para estudo 
individual e em grupo; promover a aprendizagem independente; providenciar 
laboratório e outro espaço para o trabalho prático; providenciar instalações para 
biblioteca e ajudar os estudantes a aceder materiais didácticos impressos, cassetes 
de áudio, programas difundidos pela rádio e pela televisão etc.; providenciar serviços 
administrativos como inscrição de estudantes, fazer a gestão da avaliação e feedback 
para os estudantes. (MOÇAMBIQUE, 2007, p.8) 

 

O Plano moçambicano é de ter pelo menos um CPEAD em cada capital provincial. 

Além de buscarem projetos de criação de condições para garantia da 

sustentabilidade e o desenvolvimento do Sistema Nacional de EaD. 

Nas políticas públicas moçambicanas, a EaD vem ocupando, cada vez mais, espaço 

de importância na estratégia de democratização de acesso ao Ensino Superior. As IES que 

já possuem a EaD são: UCM (Universidade Católica de Moçambique), UEM (Universidade 

Eduardo Mondlane), UP (Universidade Pedagógica), APolitecnica – ESA ( Escola Superior 

Aberta), ISDB ( Instituto Superior Dom Bosco). 
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A legislação que regulamenta o Sistema Nacional de Educação e prevê a EAD, é a 

lei nº 04/83, aprovada em assembleia popular e publicada no Boletim da República, em 

23/03/1983. No seu artigo 40, destaca como prioridade na EaD a formação de professores. 

Em maio de 1992, ocorre a reforma do Sistema de Ensino Nacional, e por meio da 

lei nº 06/92 regulamenta a mesma. 

Entre 2003 e 2004 forma-se um quadro de quarenta profissionais especialistas em 

gestão de sistema de EaD moçambicano, para atuar  nas diferentes províncias do país. 

(SERRA; ROCHA, 2010). 

Em 2006 é criado o INED (Instituto Nacional de EaD), órgão do MINED que cuida da 

regulamentação, acompanhamento e avaliação das instituições e setores governamentais 

de implementação da EaD, já citado anteriormente. O INED trata-se de 

(...) uma unidade nacional central de gestão da educação à distância, foi formalmente 
criado por decreto (número 49/2006) do Conselho de Ministros, publicado no Boletim 
da Republica de Moçambique em Dezembro de 2006. Por este decreto, o INED é 
definido como uma instituição pública autorizada a coordenar e regular a educação à 
distância, incluindo políticas, regulamentos, estratégias e implementação de um 
sistema nacional de educação à distância, fiscalizar a cadeia de centros provinciais 
de educação à distância, criar um sistema de acreditação de instituições e programas 
de educação à distância. Segundo o artigo 5 do Decreto supracitado, o INED está 
especificamente autorizado a “suspender ou anular a acreditação de instituições de 
educação à distância e de cursos de educação à distância.” Ao abrigo do mesmo 
artigo, o INED tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento e a formação 
profissional de especialistas em educação à distância, identificar as áreas prioritárias 
para educação à distância, e promover projectos de experimentação e demonstração, 
bem como pesquisa e avaliação. O INED irá facilitar a cooperação entre as 
instituições de educação à distância nacionais e estrangeiras. ( MOÇAMBIQUE, 
2007, p. 6) 

 

Encontramos no site do Centro de EaD da Universidade Pedagógica (UP, 2015), 

parceira no convênio do Programa UAB-Moçambique, na divulgação de seu curso de 

Formação de Professores para o Ensino Básico EaD, que os objetivos dessa formação são: 

• Formar professores, formadores, técnicos de Educação para o ensino básico, 

desenvolvendo competências psico-pedagógicas, didáctico-metodológicas e técnico-

científicas relevantes para o o ensino básico e transversais a todas as áreas do ensino 

básico; 

• Assegurar uma formação especializada nas áreas de aprendizagem, conhecimento 

e competência do Ensino Básico, isto é, nas áreas de comunicação e ciências sociais, 

Matemática e Ciências Naturais e Actividades Práticas e Tecnológicas, formando um 

professor capaz de leccionar em, pelo menos, duas áreas de ensino básico; 
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• Assegurar uma formação adicional em áreas afins, tais como, empreendedorismo, 

desenvolvimento social e comunitário, saúde pública, TICs, bilinguismo e jornalismo 

escolar, de modo a enriquecer a competência didáctico-metodologica do professor 

com uma competência social e interventiva, fazendo com que o professor tenha 

também uma participação activa fora do contexto da sala de aulas, contribuindo para 

o desenvolvimento social e comunitário. (CEAD-UP, 2015, s.p.). 

Visando formar o seguinte perfil de profissional: 

O curso de Ensino básico adopta o profissional do Ensino Básico de conhecimentos, 

competências e valores/atitudes que o permitem: Compreender o fenómeno 

educativo em geral;  

• Formar professores do Ensino Básico;  

• Compreender e leccionar as disciplinas do ensino básico;  

• Gerir instituições escolares;  

• Trabalhar como educador nas instituições infantis. (CEAD-
UP, 2015, s.p.). 

Segundo Brito (2010) muitos são os desafios enfrentados pelo Sistema Nacional de 

Educação Aberta e à Distância, para implementação da EaD em Moçambique. Os mais 

desafiantes são: 

• Reduzido número de profissionais docentes e técnicos especializados 

em EaD; 

• Falta de credibilidade da EaD em função da valorização do modelo 

tradicional de educação presencial; 

• Necessidade de grande investimento inicial para sua implementação e 

a dificuldade de recursos para essa finalidade; 

• Habilidades pouco desenvolvidas nos estudantes para auto-estudo, 

autonomia, leitura, independência do professor etc necessárias na 

prática de EaD; 

• Acesso limitado às tecnologias, elevados custos, poucas habilidades 

no seu uso, ausência de uma cultura para uso da tecnologia pela 

população. No caso da EaD pela web, dificuldade de acesso a internet 

(ausência de política de democratização ao acesso à internet). 
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Incluiríamos a essas dificuldades, a falta de autonomia dada às IES moçambicanas, 

em função de recursos necessários,, a adoção de modelos importados, através de 

cooperações internacionais que desrespeitam as condições tecnológicas do país e não 

preveem um modelo sustentável, pós cooperação. 

Apesar desses desafios, o país está em um processo de educação que avança na 

direção da EaD, a fim de que essa modalidade possa ser somada às alternativas de 

Educação Superior, refletindo no desenvolvimento do País. 

Com relação a formação dos professores percebemos que, ao final desse descritivo,  

a formação do professor da Educação Básica, o pedagogo, em Moçambique,  

semelhantemente as orientações curriculares e legais brasileiras tem por base da 

formação, a docência. 

O Modelo EaD no Programa UAB-Moçambique 
 

No Programa UAB-Moçambique, o modelo WEB semi-presencial, do Sistema UAB 

foi implantado, e segundo o Sujeito 2 dessa pesquisa (GONZAGA, 2012-14), gestora do 

Centro de EaD da UP, implantado sem um estudo das reais condições tecnológicas de 

Moçambique, pois as suas condições de acesso à rede de internet são bastante precárias, 

dificultando muitas vezes o acesso de docentes, tutores e alunos à plataforma de 

aprendizagem Moodle, utilizada no Programa. E acrescenta: tudo isso somado ao não 

domínio tecnológico dos alunos, docentes, tutores e coordenadores, bem como à precária 

auto-organização do tempo e espaço de aprendizagem, do seu ambiente de aprendizagem, 

por parte dos estudantes, além da falta de domínio técnico das ferramentas do ambiente 

de aprendizagem e da própria tecnologia. Embora, grande parte dos jovens e adultos 

moçambicanos tenham acesso a internet em dispositivos móveis, mas com sinal 

inapropriado para acesso e utilização da plataforma Moodle. 

Com relação a necessidade de habilidades tecnológicas na EaD, Palloff;  Pratt (2004, 

p. 88) consideram que é também necessário ter conhecimento básico da Internet, incluindo 

como “usar um navegador, acessar o site do curso, usar o ambiente online, fazer pesquisas 

básicas na Internet e enviar e-mails (...) e saber usar um processador de textos”. 

Sobre os docentes e tutores moçambicanos, para o Sujeito 1 desta pesquisa, 

(GONZAGA, Diário de campo, 2012-14), falta a organização de ambientes interativos, 

dialógicos, de construção de conhecimentos, de autoria, exigindo assim, estratégias de 

superação ou de apoio, nos momentos em que essas dificuldades surgem.Pode-se citar 



134 

 

como, por exemplo, e que reforça o sinalizado pelo Sujeito 2, a utilização da rede de 

telefonia móvel, que funciona em condições melhores do que a internet a cabo e que já 

éutilizada para comunicação e envio de produções dos estudantes via SMS, entre alunos, 

tutores, docentes e coordenadores no Sistema moçambicano. Com relação à necessidade 

de interagir, aprender e produzir conhecimentos nesses ambientes, com a construção de 

novas culturasde EaD, destaca a necessidade de  criação de momentos de formação 

continuada para alunos, tutores, professores e coordenadores. 

Indo na direção do que esses Sujeitos identificam como limitações na prática do 

Programa UAB-Moçambique, Almeida et al (2012) acrescentam que, 

(...) a EaD proporciona, de um lado, aspectos positivos como a flexibilidade de tempo, 
opção pelo ritmo de estudos e superação dos inevitáveis problemas referentes aos 
deslocamentos contínuos dos indivíduos em formação; de outro lado, falta o contato 
cotidiano face a face com o professor e com os colegas, há uma acentuada exigência 
de disciplina da parte do estudante para organização dos horários de estudos, 
determinação para se dedicar à aprendizagem, perseverança para não desanimar 
diante das dificuldades e autonomia para buscar as informações necessárias ao 
desenvolvimento das atividades propostas. Quando se trata da EaD midiatizada pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, é preciso ter fluência tecnológica 
para interagir por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, o que pode significar 
uma dificuldade para o aluno e o acréscimo de esforço para superá-la. (ALMEIDA; 
IANNOME; SILVA, 2012, p. 30). 
 

É importante ressaltar que nós, brasileiros, enfrentamos também as mesmas 

dificuldades, variando seu grau, de contexto para contexto, no território nacional, 

particularmente com relação a qualidade do acesso à Internet, à cultura  para EaD e à 

fluência tecnológica dos estudantes. 

Em Moçambique, na maior parte das experiências oficiais, o modelo predominante 

ainda é baseado em material impresso, com variações e combinações de sessões de tutoria 

presenciais semanais (que na verdade são os próprios docentes responsáveis pelas 

disciplinas que assumem a mediação) nos polos, denominados por ele de Centros de 

Recursos. O que encontramos também no Brasil. Só para exemplificar, o  doutorando 

Ednaldo Coelho, do Programa Educação: Currículo, na PUC-SP, em seu projeto de  

pesquisa de doutorado, estuda a  experiência na Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), em que descreve o trabalho de EaD, que pela dificuldade de acesso a internet, 

busca outras alternativas, como as vídeos  aulas, material impresso etc. 

O que precisa ficar claro, conforme Almeida (2003, p.330) é que somente a mídia e 

a tecnologia não garantem em si a concepção educacional adotada na EaD, podendo tanto 

estar a serviço de “formas mecanicistas de transmitir conteúdos, agora digitalizados e 

hipermidiáticos, como explorar o potencial de interatividade das TIC e desenvolver 

atividades a distância com base na interação e na produção de conhecimento”. 
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Independente do modelo adotado de EaD, nota-se que todos eles organizam-se para 

atender aos pressupostos universais da educação a distância, que são: ensinar a um 

número maior de pessoas, com maior abrangência e de maneira mais econômica do que a 

educação presencial; e ter em vista as características básicas do uso de meios técnicos 

para levar aos alunos os conteúdos curriculares e as atividades de aprendizagem que 

permitam uma educação permanente e contínua (PRETI, 2009). 

No entanto, construir uma proposta de EaD de qualidade, como qualquer processo 

educativo, exige alto investimento em conhecimentos (pesquisa e formação), de politicas, 

econômico inicial, o que muitas vezes é totalmente desconsiderado pelos investidores. 

Observamos que os problemas elencados por Brito (2010) anteriormente, são 

bastante familiares também à nossa realidade brasileira. 

E podemos acrescentar que subsistem grandes desafios decorrentes não só da 

evolução e contexto do sistema educativo, mas também da necessidade de infra-estrutura 

de base (eletricidade e telecomunicações), assim como em algumas regiões da nossa 

realidade  brasileira. Na busca de superação de suas dificuldades econômicas, os 

problemas na implementação de sua EaD, Moçambique busca convênios e cooperações 

internacionais para atrair financiamentos, recursos humanos, materiais, tecnológicos e de 

know-how para tentar superar esses entraves. No bojo dessa busca surge mais uma 

parceria com o Brasil, o Programa UAB-Moçambique, contexto desta pesquisa. 

A internacionalização da educação, por meio da modalidade à distância, é uma face 
do processo de nítida expansão da modalidade. A frequente e observável 
preocupação de organismos nacionais e multilaterais em assinalar a EaD como opção 
de formação, demonstra o reconhecimento da importância que a capacitação tem 
atualmente na atuação no mercado de trabalho e, consequentemente, no 
desenvolvimento social e econômico do país. Fortalece-se, a partir dessa visão, a 
noção de lifelong learning, (CLAXTON, 2005), formação ao longo da vida, que 
também se potencializa ao se utilizar dos instrumentos e recursos da EaD para se 
realizar. Alguns organismos começam, então, a traçar objetivos para o ensino 
superior de um modo geral e levam a EaD como proposta de formação a países que 
estão pensando suas reformas educacionais ou intentando fortalecer seu sistema de 
educação. A potencialidade e viabilidade da EaD mediada pelas TIC é percebida e 
reconhecida pelos organismos internacionais, que podem se utilizar da influência que 
possuem para recomendar a formação por meio dessa modalidade. O discurso do 
Banco Mundial é um exemplo dessa postura (SANTOS, 2008), principalmente 
relacionado à eficácia da Educação Superior a Distância em dar acesso à formação 
superior a grupos alijados da participação na comunidade universitária. (JESUS, 
2015, p. 32) 

Tanto no Brasil, como em Moçambique é possível observar o avanço da EaD, 

particularmente no Ensino Superior, como política pública de democratização do acesso a 

esse nível de ensino. No Brasil, a EaD rompe os limites nacionais, levando o modelo UAB 
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para fora do cenário nacional, indo na direção das políticas de internacionalização da 

Educação, particularmente no Ensino Superior, entre outras políticas. O que observamos é 

que cada país ao buscar cooperações, precisa garantir que seu sistema de  EaD seja 

pautado pelas necessidades e condições de seu país, principalmente no que se refere às 

tecnologias adequadas e disponível para seu uso com qualidade.  

(...) No Brasil, conciliar qualidade, garantia de acesso democrático, 
interiorização, internacionalização e consolidação das inúmeras informações 
sobre estudos de EaD. Em Moçambique há necessidade de maior atenção 
por parte do governo em constituir marcos normativos, como expressão do 
desejo político de que a EaD seja um dos instrumentos de desenvolvimento 
de país. (ALONSO, 2010, s.p.) 

 

 Segundo Eliasquevici; Prado Junior (2008) a tarefa de criar e gestar um sistema de 

EaD é complexa, dado aos diferentes componentes envolvidos, às diferentes visões e 

abordagens que os mesmos trazem, bem como quanto à eficácia, aos valores em disputa, 

aos interesses em jogo e às decisões emergentes. 

 O que observamos no Programa UAB-Moçambique é a implementação de um 

modelo brasileiro, ainda sendo avaliado, com possibilidades e limitações, num contexto que 

possui semelhanças com algumas localidades brasileiras, que já se mostrou inapropriado 

para as mesmas, mas que também possui diferenças, não consideradas na tomada de 

decisão unilateral (apenas brasileira) pelo modelo, sem a devida reflexão do lado 

moçambicano, que mais poderia contribuir com o desvelamento do seu contexto. 

 Apesar desse diagnóstico, o que verificamos, enquanto gestora e pesquisadora, é 

que apesar desses equívocos, tanto os brasileiros envolvidos com o Programa, como os 

moçambicanos aprenderam muito com esses desafios, e a luz da experiência desta 

Cooperação, puderam reler suas próprias experiências nacionais. 

Vejamos a seguir, como se desenvolveu a cooperação entre Brasil e Moçambique 

no Programa UAB-Moçambiqueatravés da gestão do curso de Formação de Professores 

de Ensino Básico (Pedagogia). 
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Roda de cultura, roda de criança, roda de capoeira, roda de dança circular, roda de 

saberes, rodas Acadêmicas, espiral energética que nos permite a transmutação. Trocas 

interativas e intersubjetivas que suscitam a (re)significação dos conteúdos que emergem nas 

experiências. Identidades (re)construídas coletivamente na interação cotidiana através da mediação 

dialógica em diferentes linguagens, verbais, 

corporais, escritas, artísticas, 

ritualísticas, folclóricas, laborais e virtuais.  

*Designer: Gelson Rodrigues 
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Nem somos, mulheres e homens, seres simplesmente determinados nem tampouco 
livres de condicionamentos genéticos, culturais, sociais, históricos, de classe, de 
gênero, que nos marcam e a que nos achamos referidos.(FREIRE,1996, p. 111) 
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3. O PROGRAMA UAB-MOÇAMBIQUE – A NARRATIVA DO TEXTO E DO CONTEXTO 

INTERCULTURAL DOS ARTESÃOS  - COMPONDO A COLCHA E  INTERPRETANDO 

O CONTEXTO DA CRIAÇÃO 

 

 “O poder não se dá, nem se troca, nem se reconquista; o poder exerce-se e só existe 

em acto.“  

(FOULCAULT, 2004, p. 175) 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre 

si, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 1981, p.79) 

 

Nosso propósito nesse capítulo é narrar a experiência ocorrida no contexto do 

Programa UAB-Moçambique, a organização dos cursos e, mais especificamente, o Curso 

de Ensino Básico, no intuito de melhor interpretar o contexto intercultural da experiência 

narrada, fundamentados nos referenciais teóricos, escolhidos a partir das categorias de 

análise, já anunciadas na apresentação da construção metodológica da pesquisa: 

categorias reflexivas: Currículo, Cultura,  Poder, Emancipação; categorias estruturantes: 

Universidade, Educação à Distância, Formação de Professores e Cooperação Internacional 

Sul-Sul. E, quando passamos pela análise da Hermenêutica Crítica emergiram outras 

categorias reflexivas: contexto, dialógo, comunicação, linguagem, tempo, memória. É o 

momento de apresentar os artesãos, o trabalho deles, sua participação na criação. Os 

encontros e desencontros nas escolhas dos retalhos e a composição da colcha. 

 

3.1 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Apresentamos aqui as categorias de análise a partir dos referenciais teóricos 

selecionados, apresentando assim, os conceitos balizadores da pesquisa. 

3.1.1 Categorias estruturantes (CES):  

Nesse cenário contemporâneo interessa-nos identificar, para melhor compreendê-

los na sua essência inovadora, que concepções de Educação, Universidade, Educação à 

Distância, Formação de Professores e Cooperação Sul-Sul estão por trás dos objetos de 

investigação dessa pesquisa. Assim, desnudar inicialmente nossa concepção como 

pesquisadora é fundamental para saber um pouco de que lugar pensamos, pesquisamos, 

falamos e produzimos, contextualizando nosso objeto de pesquisa. 
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Mas que contexto vivemos na contemporaneidade, que concepção de educação, 

universidade, educação a distância, do mundo do trabalho, de formação de professores, 

como se estabelecem as relações de poder nesses contextos, e que perspectivas ou não 

surgem de cooperação Sul-sul. 

Já desvelamos nossa concepção de educação a distância e de formação de 

professores anteriormente, ao trazer para o diálogo das práticas e políticas de EaD e 

Formação de professores no Brasil e Moçambique. Resta-nos nesse percurso tratar da 

Universidade, locus de trabalho, da Formação dos professores e da Cooperação Sul-Sul, 

que caracteriza a Cooperação em estudo. 

Que Universidade temos, qual seu contexto e papel social? 

Drucker (2000) afirma que nos próximos cinqüenta anos as escolas e universidades 
sofrerão mudanças e inovações mais drásticas que nos seus últimos trezentos anos 
quando se organizaram em torno da mídia impressa. As novas tecnologias de 
informação e comunicação, a informática e a telemática, a perspectiva da 
aprendizagem contínua, ou seja, da "life long learning", têm criado novas demandas 
sociais, exigindo das organizações respostas inovadoras, uma vez que as soluções 
antigas já não se mostram suficientes e adequadas. A organização para a mudança, 
requer um alto grau de descentralização. Isto porque a organização deve ser 
estruturada para tomar decisões rapidamente. E essas decisões devem ser baseadas 
na proximidade - com o desempenho, com o mercado, com a tecnologia, e com todas 
as muitas mudanças ocorrentes na sociedade no meio ambiente, na demografia e no 
conhecimento que propiciarão as oportunidades para a inovação.   (MASETTO, 2004, 
s.p.) 

 

O “life long learming” associado às mudanças culturais e de organização da Escola 

fizeram com que a Universidade pudesse empreender uma organização para a mudança, 

variando de Universidade para Universidade. 

No entanto, nos alerta Boaventura Santos sobre a crise de hegemonia que a 

Universidade vive na contemporaneidade: 

 

A crise de hegemonia resulta das contradições entre as funções tradicionais da 
universidade e as que ao longo do século XX lhe tinhamvindo a ser atribuídas. De 
umlado, a produção de alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, 
científicos e humanísticos, necessários à formação das elites de que a universidade 
se tinha vindo a ocupar desde a Idade Média europeia. Do outro, a produção de 
padrões culturais médios e de conhecimentos instrumentais, úteis na formação de 
mão de obra qualificada exigida pelo desenvolvimento capitalista. A incapacidade da 
universidade para desempenhar cabalmente funções contraditórias levara o Estado 
e os agentes económicos a procurar fora da universidade meios alternativos de atingir 
esses objectivos. Ao deixar de ser a única instituição no domínio do ensino superior 
e na produção de pesquisa, a universidade entranuma crise de hegemonia. 
(SANTOS, 2004, p. 5) 
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  Boaventura Santos (2004) acena mais a frente em como realizar a reforma criativa, 

democrática e emancipatória da Universidade publica, frente a crise. Em primeiro lugar a 

necessidade de identificar os sujeitos dessas ações capaz de empreender o enfrentamento 

eficaz dos desafios colocados pela Universidade publica. Antes , porem, definir o sentido 

politico da resposta a tais desafios. E isso só pode se dar construindo movimentos contra - 

hegemônicos ao neoliberalismo hegemônico. Para ele o contexto global é hoje fortemente 

dominado pela globalização neoliberal, mas não se reduz a ela. Há espaço para 

articulações nacionais e globais baseadas na reciprocidade e no benefício mútuo. 

 

 

(...) as reformas nacionais da universidade pública devem reflectir um projecto de país 
centrado em escolhas políticas que qualifiquem a inserção do país em contextos de 
produção e de distribuição de conhecimentos cada vez mais transnacionalizados e 
cada vez mais polarizados entre processos contraditórios de transnacionalização, a 
globalização neoliberal e a globalização contra-hegemónica. Este projecto de país 
tem de resultar de um amplo contrato político e social desdobrado em vários contratos 
sectoriais, sendo um deles o contrato educacional e, dentro dele, o contratoda 
universidade como bem público. A reforma tem por objectivo central responder 
positivamente às demandas sociais pela democratização radical da universidade, 
pondo fim a uma história de exclusão de grupos sociais e seus saberes de que a 
universidade tem sido protagonista ao longo do tempo e, portanto, desde muito antes 
da actual fase de globalização capitalista. (SANTOS, 2004, p. 39) 

 

Boaventura Santos (2004), na verdade anuncia o novo contrato da Universidade, 

que parte da premissa que ela tem que assumir o papel fundamental na construção do lugar 

do país num mundo polarizado entre globalizações hegemônicas e contra - hegemônicas. 

 

A Universidade 

 Considerando a diversidade cultural nas sociedades contemporâneas e a nova 

racionalidade emergente, que segundo Bernheim;  Chauí (2008) tem 

 

sua composição cada vez mais multicultural, as características da 
massificação, as estruturas da comunicação informativa, a 
incorporação de tecnologias à vida diária, a redução da distância 
entre o público e o privado, o acesso dos cidadãos a modalidades de 
busca do conhecimento diferentes das usuais ( p. 12), 

 
 

e o posicionamento de Drucker, citado anteriormente por Masetto (2004), buscamos 

Carbonell (2002) e Santos (2004), que segue na mesma tendência e que considera que a 

Universidade como espaço escolar precisa repensar seu sentido para que os alunos 

possam aprender solidamente, permitindo enfrentar criticamente as mudanças aceleradas 

do atual contexto social, e da sociedade da informação e do conhecimento, e 
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(..) Que os ajude a transitar com autonomia por essa realidade, sem deixar-se 
enganar por ela; a contribuir para embelezá-la e dignifica-la, e a sonhar com outro 
futuro no qual, a partir da igualdade de fato e de direito, cresçam e se projetem as 
diversidades. Nesse sentido, ensinar adquire novos significados para relacionar-se 
com as novas tecnologias da comunicação, para ler e entender melhor a realidade e 
para assimilar ao mesmo tempo, a rica tradição cultural herdada e muitas outras 
expressões culturais emergentes e mutáveis que, diga-se de passagem, continuam 
em boa medida ausentes da cultura oficial escolar (...). A nova cidadania que é preciso 
formar exige, desde os primeiros anos de escolarização, outro tipo de conhecimento, 
e uma participação mais ativa dos alunos no processo de aprendizagem (...). 
(CARBONELL, 2002, p.16). 

 

Carbonell (2002) propõe uma inovação da instituição escolar para esse novo tempo, 

considerando inovação como: 

(...) um conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de 
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, cultura, 
conteúdos, modelo e práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir em uma linha 
renovadora, novos projetos e programas, práticas curriculares, estratégias de ensino 
e aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de organiza e gerir o currículo, a 
escola e a dinâmica da classe (...). Uma inovação que não se volte para o acessório 
e as aparências, mas que mergulhe nas coisas importantes de uma nova formação 
compreensiva e integral (CARBONELL, 2002, p. 19-21) 

 

No caso de inovação em cursos e Universidades todo esse projeto envolve os 

currículos de formação e a formação continuada dos profissionais ao longo do 

desenvolvimento do mesmo. Os fundamentos epistemológicos e pedagógicos se fundam 

nos novos paradigmas da educação, que se contrapõe ao paradigma hegemônico, a 

serviço da globalização econômica, com reorganização e forma de tratamento dos 

conteúdos, mudança metodológica e forma de avaliação visando a emancipação dos 

sujeitos.  

Assim consideramos como evidências de um projeto inovador a presença de uma 

atitude de seus profissionais para a mudança, comprometido com o projeto como um todo, 

atuando de forma coordenada e cooperativa, contribuindo para a democracia institucional, 

resultando numa equipe sólida e comunidade acadêmica receptiva. Também a presença 

de uma cultura de trabalho coletivo, de equipe, com redes de intercâmbio e cooperação: 

assessoria, colaboradores e apoiadores, mediante constituição de redes presenciais e 

virtuais, facilitando as trocas de experiências e análise críticas sobre elas, num clima de 

cumplicidade, fidelidade, num ambiente de bem estar e confiança, com comunicação fluida 

e boas relações interpessoais. Também presença de investimento na formação permanente 

individual e coletiva. 

Percebe-se que não se trata de tarefa fácil reunir todas essas condições 

favorecedoras, mas necessárias.  
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 Observamos na LDB brasileira, nº 9.394 de 20/12/1996, no cap. IV, art. 43 Do Ensino 

Superior, que em se tratando desse nível de ensino, algumas dessas condições se 

apresentam como exigências legais: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares.  (Incluído pela Lei nº 13.174, de 2015) 

 Assim os currículos de formação nesse nível do ensino não podem desconsiderar 

esses aspectos.  

 E o art. 45 da LDB,indica o tipo de instituição que cuidará desse nível de ensino, 

caracterizando-a: 

 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.  

 

 E acrescentam em seu art. 52: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13174.htm#art1
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Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano (...) 

Definindo assim as funções primeiras da Universidade: Ensino, pesquisa e 

extensão.Ainda no bojo desse cenário, e das demandas por essas mudanças, a partir da 

década de 90, acontece 

 
(...) um movimento internacional de ações prezando por reformas educacionais nos 
estados surgiu em muitos países simultaneamente. Estabelecia-se e fortalecia-se um 
consenso mundial a favor de novos esforços na área educacional, iniciando, também 
nesse período, todo o processo de internacionalização das reformas educacionais, 
que influenciou na formação de políticas educacionais que até hoje têm impacto e 
vigência como ação normativa (GAJARDO, 2000). Dentro do movimento internacional 
para reforma na educação, cresce também a preocupação mais efetiva com a 
viabilização de investimentos e melhorias globais no setor. Organismos Internacionais 
passam a somar seus esforços também à bandeira da educação, como no ano de 
1990, em que 155 países membros da UNESCO adotaram a Declaração Mundial da 
Educação para Todos por entenderem a educação como um direito de todos os 
homens, estabelecendo como obrigação tornar a educação básica acessível a todos. 
O escopo de ações de instituições desse porte pode ser significativo, haja vista que, 
nelas, estão imbuídas algumas ideias de obrigação moral de solidariedade e 
cooperação. A própria Declaração das Nações Unidas cita, claramente, a obrigação 
da comunidade internacional em propiciar o desenvolvimento dos países em geral, 
tendo a cooperação internacional como mote principal do documento. (JESUS, 2015, 
p.25-26) 

 

Assim, as cooperações internacionais para o desenvolvimento dos países passam a 

ser incentivadas pelos Organismos Internacionais, bem como o desenvolvimento de 

políticas de, relações e ambientes econômicos equitativos, iniciando o movimento da 

internacionalização da Educação, particularmente a Superior, que se dá nas Universidades. 

E a Educação a Distância, nesse sentido, aparece como uma das possíveis faces desse 

movimento contemporâneo de busca de estratégias para cooperação, inclusive indo ao 

encontro dos desafios quantitativos da Universidade, de democratização de seu acesso. 

Silva (2003), aponta o ressurgimento revigorado da EaD, ancorada no uso de tais 
tecnologias, como alternativa dentro da universidade para dar conta dos imperativos 
pós-modernos de formação. E esses imperativos pós-modernos de formação 
salientados por Silva dizem respeito, além da própria ideia de globalização do 
conhecimento e da formação, às novas competências requeridas aos sujeitos, 
principalmente com vistas a se integrar no mercado de trabalho do novo século. 
Capacidades de autogestão, resolução de problemas, adaptabilidade e flexibilidade 
diante de novas tarefas, trabalho em grupo e aprendizagem autônoma (BELLONI, 
2009, p. 5) são algumas das características requeridas atualmente que apontam para 
uma necessidade de formação continuada de tais sujeitos, formação essa que 
diverge, em alguma medida, daquela oferecida em contextos convencionais. Fazendo 
referência especificamente ao ensino superior, políticas atuais voltadas para 
democratização do acesso às universidades se intensificam com vistas a dar conta 
das “[...] exigências de um mercado que demanda por profissionais multifuncionais, 
polivalentes, inovadores e ambiciosos de uma formação continuada” (BLIKSTEIN; 
ZUFFO, 2006, p. 31) (JESUS, 2015, p. 29) 
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Para Peters (2002) a Universidade para sobreviver precisa se adaptar aos novos 

modos de vida, de uma sociedade pós-industrial e pós-moderna, exigindo novas formas de 

ensinar e aprender e organização mais flexível desses processos, e nas palavras de 

Carbonell (2002), necessidade de se inovar. 

Mas o fenômeno da internacionalização da educação não é um fenômeno novo no 
ensino superior: acordos de cooperação entre universidades, associações entre 
instituições nacionais e estrangeiras, entre outros, são situações que já acontecem 
cotidianamente nas instituições. Entretanto a problemática de pensar a 
internacionalização da educação por meio dessas políticas internacionais é 
justamente a de questionar de que maneira tais ações de internacionalização vão ser 
efetivadas globalmente.  Como muitos países não possuem condições financeiras 
para dar conta, sozinhos, dos compromissos assumidos internacionalmente em 
setores estratégicos como o da educação, têm surgido nesse cenário outros 
intervenientes que, incentivados pelo consenso de reforma de educação, também se 
tornam financiadores dessas reformas educacionais, como bancos e fundos 
internacionais, por exemplo. (JESUS, 2015, p.26) 

 
 

 Não podemos desconsiderar que embora existam teóricos que defendam o propósito 

das organizações internacionais como facilitadores do estabelecimento de ideologias, 

práticas e teorias comuns a partir do próprio movimento da globalização, existe, por outro 

lado, o poder pressuposto que essas instituições tem sobre o estado-nação que recebe a 

cooperação.(DIAS, 2002). 

 

Segundo Santos (2008), os órgãos internacionais estão também imbuídos de outros 
interesses e necessidades que a globalização neoliberal pode assumir dentro de um 
contexto pós-moderno de formação. Essa globalização neoliberal, um modelo de 
desenvolvimento econômico que se impõe como prioridade de ação, investimento e 
atenção, também estaria aparecendo com mais força nas propostas educacionais dos 
últimos tempos (SANTOS, 2008), principalmente aquelas com dimensão e amplitude 
internacional, em detrimento de políticas e ações sociais que teriam relação direta 
com a construção de projeto de país. Ainda na década de 1990, a criação da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e a aprovação do Acordo Geral sobre 
Comércio de Serviços (GATS) indicam o direcionamento da politica educacional 
internacional em tratar o setor da educação como mercado (...) Quando se propõe 
tratar, no GATS, a educação como um serviço a ser prestado é que se começa a 
problematizar os incentivos destinados à educação por meio dessas organizações 
internacionais, temendo-se também carregar alguns condicionamentos econômicos. 
(JESUS, 2015, p. 27) 

 

A necessidade de romper com esse modelo de cooperação desencadeia um 

movimento contra hegemônico. Uma cooperação com características diferenciadas surge 

no cenário das Relações Internacionais, resultado de um movimento de países em 

desenvolvimento reivindicando uma outra maneira mais igualitária de estruturar as 

cooperações entre os países. 

. 
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 Ainda em 1978, numa conferência em Buenos Aires que reuniu 138 países para se 
pensarem as relações de cooperação internacional, começava a ser traçada uma 
ideia de cooperação pertinente aos ensejos dos países em desenvolvimento, a partir 
de uma Cooperação Sul-sul. É nessa Conferência sobre Cooperação Técnica entre 
Países em Desenvolvimento que aparece pela primeira vez o termo “cooperação 
horizontal”, contrapondo-se ao modelo de cooperação até então vigente. A partir dali, 
estava lançado o principal quadro referencial para a disseminação da cooperação 
entre países em desenvolvimento, assim como as bases para visibilidade do tema, a 
fim de expandir, dessa maneira, a sua promoção e implementação. (JESUS, 2015, 
p.35) 

 

 Desde então, países em desenvolvimento, buscam se posicionar no cenário 

internacional, com vistas a estabelecer cooperações com seus pares, onde possam trocar 

conhecimentos, experiências, recursos, numa perspectiva de “cooperação horizontal”. O 

Brasil, país considerado privilegiado política e economicamente, nesse grupo, se articula 

para estabelecer parcerias, definindo como prioridade em suas políticas públicas, 

cooperações com os países de língua portuguesa. 

 Não fugindo às regras, as universidades moçambicanas também, historicamente são 

espaços de produção de conhecimento e formação do pensamento intelectual, tão 

importantes para o desenvolvimento do país. Buscam, assim, nos organismos 

internacionais e cooperações com países desenvolvidos, recursos para desenvolverem o 

ensino superior moçambicano e superarem as suas carências em infraestrutura, formação 

de pessoal, investimentos em pesquisas, capazes de construir o projeto de país sonhado 

pelos moçambicanos. Já que pelos poucos recursos optaram por priorizar investimentos na 

Educação Básica, desde seu primeiro Planejamento Estratégico da Educação, em 1999. 

Assim, surge o Brasil no cenário da Cooperação Internacional em Educação a Distância, 

em Moçambique, com ações voltadas ao ensino superior, mais especificamente à formação 

de professores. 

 O que ainda não está bem resolvido são as motivações que levam o Brasil a 

estabelecer essas parcerias, uma vez que no momento em que estabelece acordos se 

posiciona de forma privilegiada, pelo menos economicamente, diante de seus parceiros, 

particularmente os africanos, embora se dispondo a estabelecer uma cooperação 

horizontal. Independente dessas motivações políticas não explicitadas, consideramos 

profícuas esse tipo de cooperação, já que podemos aprender muito com outros países 

menos desenvolvidos, principalmente enxergar nossas fragilidades, desenvolver nossa 

humildade e nossa capacidade criativa de lidar com as adversidades, bem como auxiliar 

nossos parceiros a evoluírem frente ao recente desafio de se tornar país livre, pós-

colonização, como é o caso de Moçambique, socializando nosso percurso, erros e acertos, 

de modo a acelerar o seu  processo de desenvolvimento e emancipação, valorizando sua 
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própria história como forma de buscar a gênese cultural e sua vocação política, histórica, 

social e econômica, sem precisar reproduzir a do outro. 

 Não podemos negar como política pública, investimentos brasileiros de 

fortalecimento de programas de internacionalização de caráter contra - hegemônico, 

comprometidos com a inclusão social e com a integração regional, por meio da oferta 

conjunta de cursos de formação de professores em nível de graduação, entre outros, e 

como cita Jesus (2015, p. 53):  

Três projetos, em diferentes fases de formulação, se inscrevem nesta trilha: 
Universidade Federal da Integração Latinoamericana (UNILA) (Foz do 
Iguaçu/Paraná), Universidade Federal de Integração Luso- Afro-brasileira (UNILAB) 
(Redenção/Ceará), e Universidade Global da Bacia Amazônica (Santarém/Pará). A 
estes projetos se somam diversas iniciativas já consolidadas: Programa de Pós-
Graduação em Integração da América Latina (PROLAM-USP/Brasil), Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO/vários países), Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO/vários países), Instituto 
Internacional para a Educação Superior na América Latina e no Caribe 
(IESALC/UNESCO), Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM/ vários 
países), Associação de Universidades da América Latina e Caribe para Integração, 
entre outros. (LIMA; MARANHÃO, 2009, p. 25)  

 

E também, a própria Portaria nº 22/2010, que apresenta e define finalidades do 

Programa, reforça o compromisso com os laços de solidariedade e cooperação entre os 

países da Língua Portuguesa como língua oficial, por meio de iniciativas de promoção de 

desenvolvimento e integração  educacional e cultural, valorizando o enriquecimento através 

de trocas culturais e de conhecimentos, bem como expansão e internacionalização da 

educação  superior utilizando-se da EaD, particularmente na formação  de professores, nos 

paises de língua portuguesa, utilizando-se do modelo da UAB, em estreita cooperação com 

IES brasileiras, participantes do SISUAB,  além de enfatizar a cooperação  horizontal, Sul-

sul. (BRASIL, 2010, p.37). 

 

A Cooperação Sul-Sul e a Interculturalidade 

O que é uma cooperação internacional, cooperação Sul-Sul e cooperação 

internacional educacional e quais suas especificidades? 

A cooperação técnica internacional é um instrumento privilegiado para o 
adensamento das relações do Brasil com outros países, com ênfase na integração 
política, econômica e social. A cooperação técnica é um dos pilares da cooperação 
internacional. O seu foco é o desenvolvimento de capacidades, entendido como a 
identificação, mobilização e expansão de conhecimentos e competências disponíveis 
no país parceiro, com vistas à conquista da autonomia local para o desenho e 
implementação de soluções endógenas para os desafios do desenvolvimento. 
(BRASIL/ABC/MRE,2013,p.12) 

 

A cooperação internacional entre países existe no Brasil desde sua colonização, 

onde os cidadãos das classes dominantes eram enviados para fora para estudar, os 
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estrangeiros vinham para o Brasil para passar seus conhecimentos e tecnologias. Grandes 

instituições estrangeiras enviavam seus profissionais ao Brasil para passar seu know-how. 

Trata-se de trocas de diferentes naturezas e de diferentes lógicas. 

No atual contexto das relações entre os países, as cooperações internacionais têm 

assumido distintas características daquelas que surgiram no pós segunda guerra mundial. 

Tradicionalmente, os países do Norte Global investiram enormes quantias de 
dinheiro na Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) para a reconstrução dos 
países do Sul Global. Passadas décadas, novas maneiras de cooperação 
surgiram, visando práticas mais sustentáveis e eficazes, no sentido da 
continuidade, da apropriação e da emancipação. As modalidades de 
cooperação foram sendo aprimoradas, alinhadas à gestão por resultados, a 
cooperação técnica, o fortalecimento institucional e a implementação de 
programas por meio de parcerias. Além disso, no processo histórico da 
cooperação, outros atores foram interagindo no cenário de relações entre o 
Norte e o Sul, buscando romper a lógica de cooperação como ajuda, e 
reconhecer especificidades próprias de uma Cooperação entre países em 
desenvolvimento (CTPD), conhecida como Cooperação Sul-Sul (CSS). 
(AMARAL, 2013, p. 21) 

 

A modalidade da cooperação entre países em desenvolvimento tem trazido parcerias 

mais atentas aos princípios da solidariedade entre os povos e do respeito à diversidade 

cultural, valorizando o dialogo entre diferentes culturas, dando origem ao que denominamos 

Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD), ou Cooperação Sul-Sul, 

que surgiu com a Conferência de Buenos Aires, em 1978, que reuniu 138 países, entre eles 

o Brasil, elaborando um plano de ação com recomendações para programas de cooperação 

entre países em desenvolvimento, criando uma Unidade Especial para da Cooperação Sul-

Sul. Também conhecido como Plano de Ação de Buenos Aires (PABA), em que as 

discussões e as metas resultantes da Conferência foi a primeira tentativa coletiva de 

institucionalizar uma nova concepção de cooperação internacional, de identificação, 

sistematização das formas, da modalidade e dos possíveis meios de cooperação entre os 

países em desenvolvimento. (CAIXETA, et al., 2012) 

O PABA identificou 15 áreas principais para a atuação na CTPD, entre elas 

educação, formação profissional, agricultura, cultura, transporte, ciência e tecnologia. 

No Brasil, esta tendência internacional tem ganhado cada vez mais espaço na 

condução da política externa brasileira. Neste sentido, a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, tem recebido grandes incentivos 

políticos e financeiros para desenvolver projetos de cooperação técnica com os países em 

desenvolvimento, particularmente com os países do continente africano. 

 

A cooperação técnica é um instrumento central da ação externa brasileira. A 
cooperação que o Brasil promove, num verdadeiro espírito Sul-Sul, privilegia a 
transferência de conhecimento, a capacitação, o emprego da mão-de-obra local e a 



149 

 

concepção de projetos que reconheçam a realidade específica de cada país. A 
solidariedade que anima o relacionamento do Brasil com os outros países em 
desenvolvimento é pilar fundamental de nossas ações de cooperação com a África. 
(BRASIL/ABC/MRE, 2010, s.p.) 

 
 Na prática brasileira, a cooperação técnica Sul-Sul pode ser realizada em diferentes 

modalidades:  

I - Cooperação Técnica Sul-Sul Bilateral: ambos os parceiros são países em 

desenvolvimento. 

II - Cooperação Técnica Sul-Sul Trilateral: dois outros parceiros em desenvolvimento; um 

parceiro desenvolvido e outro em desenvolvimento; um parceiro um organismo 

internacional e outro país em desenvolvimento; 

III - Cooperação Sul-Sul em Bloco: A cooperação se dá no âmbito de organizações e/ou 

arranjos sub-regionais, regionais ou inter-regionais concebidos e integrados por países em 

desenvolvimento e dos quais o Brasil faz parte, como o MERCOSUL, UNASUL e IBAS. 

IV - Cooperação Sul-Sul Descentralizada: A cooperação se dá entre dois ou mais entes 

subnacionais de países em desenvolvimento. Esta modalidade pode ter uma variante – 

conhecida como ‘cooperação cruzada’ – na qual um dos parceiros subnacionais tem origem 

em um país desenvolvido. (BRASIL/ABC/MRE, 2013. 

 No caso da Cooperação do Programa UAB-Moçambique a cooperação é a Bilateral. 

 Em abril de 2008, na Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), no discurso do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 

Silva, assume que o compromisso com a África vai além de sua importância econômica, 

tendo em vista os laços históricos e o compartilhamento de identidades culturais e étnicas 

entre o Brasil e esses países, particularmente no caso dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP): Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe. Afirma ainda que essa intenção é potencializada, pois temos acima de tudo uma 

grande dívida com o povo africano, que por muitos anos tiveram seus antepassados 

explorados economicamente no período escravocrata. 

No entanto, os projetos de cooperação técnica desenvolvidos com os países 

africanos têm grandes desafios a serem enfrentados. Há dificuldade de se estabelecer 

cooperação de forma horizontal, haja vista o existente desnível de desenvolvimento social, 

político e econômico entre o Brasil e estes países. A aproximação cultural também não é 

tão natural quanto se deseja e se menciona nos discursos oficiais, evidencia-se grande 

debilidade das instituições brasileiras para o bom desempenho da cooperação técnica, bem 

como há ranços trazidos das vivências com cooperações do tipo norte-sul de ambas as 
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partes, dificultando a construção de uma verdadeira parceria e relações horizontais, nos 

moldes de uma cooperação Sul-Sul, inviabilizando o verdadeiro movimento intercultural. 

As relações Norte-Sul, já há muito desgastadas por consequência dos 

questionamentos dos países do Sul, pois os países do hemisfério norte, liderados pelos 

Estados Unidos, estavam mais focados na relação leste-oeste e utilizavam a Cooperação 

Norte-Sul como estratégia na confrontação dessas relações, da mesma maneira que o 

bloco liderado pela extinta União Soviética. Assim, iniciaram os primeiros esforços de 

afirmação dos países do sul no sistema internacional, visto que as ações desempenhadas 

pelas relações norte-sul já não eram vistas como justas para alcançar os níveis de 

progresso e desenvolvimento como tinham sido previstos logo no início (PUENTE, 2010). 

O Comitê de Alto Nível para a Cooperação Sul-Sul das Nações Unidas estabeleceu 

em 1995, uma lista com 20 países capazes de liderar ações da CTPD, são eles: Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Egito, Gana, Índia, Indonésia, Malta, Maurício, México, 

Nigéria, Peru, Coréia do Sul, Senegal, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia e Turquia. 

A atuação desse mecanismo de promoção do desenvolvimento é considerada de 

relevante importância para as Relações Internacionais, tanto no plano bilateral quanto 

multilateral.  

Dentre os vários modos de cooperação existentes, temos a Cooperação Financeira, 

a Assistência Humanitária, a Ajuda Alimentar, a Cooperação Científica e Tecnológica e a 

Cooperação Técnica, que pode ocorrer nas diferentes áreas políticas e sociais, 

particularmente na Educacional. Esta última possui papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento nas nações menos favorecidas por estar baseada na troca de 

conhecimentos e experiências e na sua adaptação a contextos distintos para sua 

aplicabilidade e bons resultados (PUENTE, 2010). 

Desde a década de 70, os países do Sul formalmente apresentaram a Nova Ordem 

Econômica Internacional, fruto da reflexão por parte do Grupo dos 77 (coalizão de nações 

em desenvolvimento, que visa promover os interesses económicos coletivos de seus 

membros e criar uma maior capacidade de negociação conjunta na Organização das 

Nações Unidas.), contribuindo com a construção do conceito de Povos do Sul, na década 

de 1980, da Comissão Sul. A história foi marcando as relações entre países que passaram 

por processos de colonização e opressão e que pertencem, na grande maioria, ao 

hemisfério sul.  

Assim, para além de sua definição geográfica, o Sul pode ser definido considerando 

suas especificidades sociais e culturais. O Sul não é um conceito formado, mas sim uma 
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tentativa de nomear o resultado de um processo de libertação colonial e de um sistema 

opressor, que tenta, no contexto da globalização, definir sua identidade cultural, política e 

social em pleno processo de construção.  

Percebemos que, o conceito Sul é uma resposta ao conceito Norte, onde as relações, 

a lógica de cooperação são concebidas como ajuda, onde ocorre mecanismos de troca e 

de pressão política para uma maior entrada e liberdade econômica dos países 

desenvolvidos sobre os não desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

O Sul propõe romper com essa lógica substituindo a ajuda pela solidariedade mútua e 

respeitando as especificidades próprias de uma cooperação entre países em 

desenvolvimento, onde ocorra compartilhamento da decisão sobre os bens públicos 

internacionais, incluindo o conhecimento. Isso faz com que toda cooperação que busca o 

desenvolvimento, também incorpore os fatores culturais em suas estratégias de atuação, 

no caso da Sul. 

As marcas das vivências da Cooperação Norte-Sul são profundas e reforçadas pelo 

valores da globalização econômica contemporânea, com base capitalista. 

Santos;  Meneses (2010) buscam desvincular o conceito Sul de seu caráter geográfico. 

Para Santos o Sul é concebido “metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, 

que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na 

sua relação colonial com o mundo” (SANTOS; MENESES, 2010, p. 19). Este campo está 

relacionado com a produção do saber, que por sua vez foi corrompida pela relação 

opressora histórica, entre o Norte e o Sul.  

Puente et al.(2010), indicam que as práticas de cooperação realizadas por alguns 
países do sul – incluindo o Brasil – reproduzem certos padrões da cooperação 
tradicional, com condicionalidades e outras razões implícitas. Também a política 
externa brasileira, de um modo geral, se inclina a atender objetivos de outra natureza, 
que não a cooperação como dádiva: intenta-se alcançar maior influência do Brasil em 
fóruns internacionais, assim como garantir a afirmação do país como potência global.  
Deste modo, é preciso pensar com cautela na construção de um modelo de 
Cooperação sul-sul como uma “revolução” nas formas de relações internacionais.(...) 
Na cooperação haverá, quase sempre, a tendência de se reproduzir ainda que em 
menor escala do que no arquétipo tradicional, algum tipo de verticalidade na inter-
relação entre prestador e recipiendário. Dessa realidade não pode fugir nem mesmo 
[...] o padrão da cooperação técnica brasileira. (PUENTE, 2010, p. 75 citado por  
JESUS, 2015, p.39) 

 
 Não podemos desconsiderar que a própria lógica do modo de produção capitalista 

predominante no nosso país e nos países africanos, acaba sendo um limitador para esse 

tipo de cooperação, colocando em xeque o discurso desinteressado de que dela não possa 

resultar trocas desiguais. Para Puente (2010), nesse tipo de cooperação, envolvendo 

países de nível de desenvolvimento desigual, acaba gerando certo grau de assimetria, na 
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medida em que os papéis estabelecidos entre doador de recursos, mão de obra etc. se 

diferenciarão daqueles que estão recebendo a assistência. E ainda nos chama a atenção 

para os países de Menor Desenvolvimento Relativo (PMD), cuja economia e 

desenvolvimento social não poderão abrir mão de aceitar qualquer ajuda externa, seja lá 

com que objetivos, finalidades e condições. 

No caso do Brasil ainda temos mais um cuidado a considerar,  

No plano mais geral da agenda externa tradicional há um amplo consenso entre os 
operadores diplomáticos e as elites em geral na crença de que o país está destinado 
a ter um papel significativo na cena nacional e a expectativa do reconhecimento desta 
condição pelas grandes potências, em função de suas dimensões continentais, de 
suas riquezas naturais e da “liderança natural” entre os vizinhos. (LIMA, 2005, p. 8)  

 

Para isso, particularmente a partir da década de 90, o Brasil tem investido nas 

cooperações internacionais numa linha da "diplomacia solidária” (IPEA, 2010), baseada 

numa relação horizontal de benefício mútuo e da não condicionalidade na troca de 

assistência ao desenvolvimento, segundo Cabral (2011)  

Milton Santos (2010), afirma que outra globalização é possível. E essa outra 

globalização possível pressupõe o encontro entre as inúmeras e dispersas iniciativas de 

todos os tipos, que estabelecem redes de ação para a transformação social e que 

manifestam maneiras horizontais de contato, por meio principalmente da comunicação 

virtual. 

Nesse sentido, a cultura assume um papel relevante na configuração dessa 

sociedade em “redes”, já que permite a conexão desses espaços. Com as novas 

tecnologias de comunicação, facilita-se o compartilhamento de valores e visões de mundo, 

da mesma percepção de tempo e espaço, propiciando que metrópoles em distintos 

continentes se aproximem culturalmente. Por outro lado, em decorrência da não adesão a 

essa forma de vida e da não participação dos espaços virtuais das redes de tecnologia da 

comunicação, as cidades vizinhas se afastam dessas metrópoles.  

A ocidentalização surge como sinônimo da globalização. Essa expansão da 

ideologia capitalista, que, como ideologia hegemônica, prioriza a fusão das sociedades de 

mercado em detrimento do bem-estar humano, ignora as múltiplas expressões culturais e 

direitos dos inúmeros grupos minoritários. 

A multiculturalidade e a interculturalidade aparecem como novos fenômenos para 

frear a uniformização da globalização cultural em benefício da liberdade de expressão e do 

respeito às particularidades de cada localidade. 
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A interculturalidade, por sua vez, além de trazer a ideia da coexistência de vários 
grupos multiculturais, avança com relação ao conceito de diversidade cultural de 
forma mais moderna e pragmática. Este segundo termo conceitua a inter-relação de 
culturas distintas sob uma perspectiva menos purista e mais assimilacionista; 
concebe a cultura como um processo em contínua elaboração, construção e 
reconstrução a partir de culturas com raízes históricas, mas dinâmicas. Além do que, 
evoca a hibridização cultural, a construção de identidades abertas em permanente 
construção, afastando o perigo de se promover a pureza cultural e étnica. (CANDAU, 
2008, s,p.) 

 

Candau (2008) sinaliza também a importância de se trazer a noção de poder nesta 

dinâmica de convivência de diferentes grupos culturais e das relações conflitivas existentes 

nesta perspectiva intercultural. 

 
As relações culturais não são relações idílicas, não são relações românticas; estão 
construídas na história e, portanto, estão atravessadas por questões de poder, por 
relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e pela discriminação 
de determinados grupos. (CANDAU, 2008, s.p.) 

 
 

Assim, a interculturalidade entra em cena no lugar da multiculturalidade e integra as 

perspectivas das sociedades democráticas atuais, em que a convivência de diferentes 

grupos culturais é cada vez mais frequente e que a tomada de decisão é uma constante 

negociação cujo panorama são os jogos de poder. WALSH (2001) conceitua 

interculturalidade da seguinte forma: 

 
(...) um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem 
entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. 
Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua 
diferença. Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, 
econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são 
mantidos ocultos e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que 
interpela o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais concretas e 
conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade. Uma meta a 
alcançar. (WALSH, 2001) 

 

Percebe-se que a diferença da Cooperação Norte-Sul em relação a da Sul-Sul é que 

esta última está na transferência de boas práticas, enquanto que a primeira aparece como 

ingerência do país doador nas estratégias internas do receptor, com soluções construídas 

externamente por especialistas estrangeiros. (AMARAL, 2013). 

A cooperação técnica Sul-Sul é entendida como o intercâmbio horizontal de 
conhecimentos e experiências originados nos países em desenvolvimento 
cooperantes. A ideia é compartilhar lições aprendidas e práticas exitosas disponíveis 
no Brasil, geradas e testadas para o enfrentamento de desafios similares ao 
desenvolvimento sócio- econômico. As bases da cooperação técnica Sul-Sul são o 
desenho, a implementação técnica e a gestão compartilhadas de projetos e ações, 
concretizadas graças ao envolvimento direto e ativo das instituições cooperantes do 
Brasil e do(s) país(es) parceiro(s) desde a fase de planejamento até o 
acompanhamento e avaliação de resultados. Por meio desse trabalho conjunto, 
busca-se identificar e sistematizar o conhecimento e as competências dos 
beneficiários da cooperação nos países que fazem parceria com o Governo brasileiro 
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para que, em seguida, tais capacidades sejam aplicadas na geração de soluções 
locais inovadoras. Podemos concluir que , além do know-how técnico, a 
sustentabilidade de uma cooperação internacional é influenciada pela competência 
social e intercultural. (BRASIL/ABC/MRE, 2013, p.) 

 

A competência intercultural inclui a capacidade de trabalhar com pessoas de outras 

culturas, cooperando e comunicando-se com sucesso. Essa comunicação requer não 

somente habilidades linguísticas e sociais, mas percepção de como se age e se pensa em 

outras culturas. Inclui também a consciência sobre a própria cultura. 

Em síntese, podemos afirmar que, competência intercultural é a capacidade de 

entender, respeitar, valorizar e utilizar de forma produtiva as condições culturais e fatores 

que influenciam na percepção, no pensar, julgar, sentir e agir. (KIENAST; SCHROLL-

MACHL,2003). 

A palavra chave da interculturalidade  é acolhimento em  italiano accoglienza,  todo 
discurso está baseado na capacidade de acolher, maneira humilde e primordial à 
inclusão, no entanto o egoísmo narcísico predomina nas relações favorecendo o 
clima da exclusão eurocêntrica, que em geral tem como pano de fundo a falta de 
hospitalidade, a negação do outro, o sentimento de superioridade, a resistência à 
diversidade, a manutenção de pré-conceitos, e consequentemente a discriminação... 
Nesta temperatura me encontrei, congelada pela arrogância que subestima nossa 
capacidade tupiniquim embranquecendo nossa raça. (SERA, s.d, s.p.) 

 

Uma cooperação com orientação intercultural espera que os participantes superem 

a visão etnocêntrica, levando em conta o contexto cultural do parceiro com quem interagem, 

para que consigam sobrepor questões conflitantes por elementos interculturais positivos. 

A CTPD deve servir para aumentar a capacidade das instituições dos governos de 

países em desenvolvimento em garantir o atendimento as reais demandas da sua 

população e os insumos adequados para a oferta de oportunidades a partir da cooperação 

com os países desenvolvidos.  

Caixeta (2012) destaca que o Grupo de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda (um 

comitê da OCDE que organiza Fóruns para discutir assistência para países em 

desenvolvimento) reconhece, assim, que para a eficácia tanto da assistência humanitária 

quanto da ajuda ao desenvolvimento deve-se partir do respeito à realidade e cultura local. 

Os recursos e a expertise vindos de fora devem ser direcionados às prioridades e políticas 

nacionais, estabelecidos pelos governos desses países. Isso denota o reconhecimento à 

relevância da cultura, enquanto valores, princípios e anseios de um povo na resolução dos 

próprios problemas ligados ao seu desenvolvimento. 

Na prática da cooperação técnica internacional, a relação entre o país receptor do 
projeto de cooperação e o país doador deverá estar atenta para quão legítimo são os 
objetivos e os produtos desta parceria. Isso quer dizer que, para além da participação 
do governo/instituições do país receptor na definição das metas estabelecidas por 
esta parceria de cooperação, há que se ter o cuidado de avaliar quão representativo 
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é este governo perante a sociedade, quanto que os interesses desta sociedade de 
fato estão sendo levados em consideração no objetivo dos projetos e iniciativas desta 
cooperação. Ademais, deve-se ter presente que muitos resultados esperados, 
previstos no projeto de cooperação, só terão certo impacto a longo prazo, e, para 
tanto, precisa de contar com bons instrumentos de monitoramento e avaliação para 
conseguir aferir se tal projeto colaborou ou não com o governo parceiro. (CAIXETA et 
al., 2012, p.15) 

 

Caixeta (2012) ainda destaca que ao analisar a transferência de política, comum no 

atual contexto da globalização e do estabelecimento de uma governança global, Dollowitz; 

Marsh (2000) comentam sobre três tipos de riscos que estão relacionados a esta prática:  

• a transferência desigual (uninformed transfer) em que o país receptor pode ter 

informações insuficientes sobre a política/instituição e como elas operam no país de 

origem; 

• a transferência incompleta (incomplete transfer ) em que, mesmo que a 

transferência ocorra, alguns elementos cruciais que fizeram a política e  estrutura 

institucional um sucesso no país de origem, podem não estar presente no país 

destinatário; e  

• a transferência inapropriada (inappropriate transfer ) quando não se 

atenta para as diferenças econômicas, sociais, políticas e ideológicas entre os 

contextos/realidades dos países receptor e doador. 

 

E com relação à Cooperação com a África: 

Após o período colonial, que se pode situar entre 1890 a 1945, e com a conquista das 
independências nas décadas de 60 e 70, os países africanos passaram a buscar 
condições para lidar com parâmetros estrangeiros de progresso, em situação, no 
geral, considerada neocolonial (Falola, 2003; Tello, 2011). Prova disso é a citada 
“maldição dos recursos naturais em África” apontada por Kabunda (2011:8), em que 
os vastos recursos naturais dos países africanos acabam por serem fontes de 
disputas internas e externas para o controle, e nunca chegaram a contribuir para a 
melhoria das condições de vida das populações (Kabunda, 2011:8). Esta maldição, e 
a busca por padrões estrangeiros de desenvolvimento, coloca a cooperação 
internacional com África em uma posição polêmica, onde a intenção de ajudar se 
confunde com o interesse em compartilhar as riquezas do continente, em um contexto 
do capitalismo globalizado e da continuidade da desigualdade e da pobreza extrema. 
(AMARAL, 2013, p. 22) 
 

Assim, cooperação com África implica um cuidado a mais quando se pensa em 

Cooperação Sul-Sul. 

A questão econômica apresentada por Kabunda (2011, 2009), na qual o incentivo dos 
países desenvolvidos se destina a internacionalização dos processos nacionais, se 
relaciona diretamente com a problemática da educação e da formação de 
profissionais africanos pelas universidades africanas. A estratégia de se produzir fora 
da África e para fora da África perpassa todas as áreas relacionadas com o 
desenvolvimento, no qual a educação interage de maneira intensa. A Educação lida 
com questões políticas, no direcionamento da formação de acordo com concepções 
ideológicas e de desenvolvimento, com a economia, uma vez que visa a formação de 
capital humano, e com as questões sociais e culturais, na medida em que a contribui 
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para a identidade e emancipação da sociedade, e para a independência de fato. 
(AMARAL, 2013, p. 23-24) 

 

A visão que se tem do continente africano foi construída a partir dos discursos 

europeus, onde as autoridades financeiras e políticas, de posse da informação e do 

dinheiro, do poder político e das estruturas econômicas internacionais, colocaram o 

continente em um espaço monolítico e em um tempo estático: no subdesenvolvimento. 

Percebemos ainda presente essa visão sobre a África nos discursos atuais sobre 

programas de cooperação com os países desse continente. Ao se secundarizar o 

conhecimento sobre a história e os demais aspectos que formaram os Estados africanos, 

seguem sendo perpetuados mitos e estereótipos. E estes, ainda que existam boas 

intenções, transformam programas de cooperação em algo feito mais para quem oferta do 

que para quem demanda, em uma espécie de pedido de perdão por uma dívida histórica. 

(AMARAL, 2013). 

No âmbito das relações com o continente africano, o interesse do governo brasileiro 
se reforçou a partir da política de “diplomacia presidencial” de Lula, que conjuga tanto 
as responsabilidades moral e solidária presentes no discurso da política externa 
brasileira quanto também um significativo potencial comercial e político desse diálogo.  
Mas Leite (2011) também aponta que essa retomada do incentivo a uma política 
externa com a África aconteceu levando em conta momento positivo vivido pelo 
continente, que vem conjugando a estabilização política de países lusófonos após 
anos de guerra civil, o fim do apartheid na África do Sul, a intensificação da integração 
do continente por iniciativas como a criação da União Africana e da Comunidade para 
o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e o crescimento econômico de dezenas 
de países (JESUS, 2015, p.41) 
 

Esse pensamento se fez presente de alguma forma no discurso do então Presidente 

Lula, no evento de celebração da assinatura do Documento de Cooperação do Programa 

UAB-Moçambique. 

Romper a lógica de pensamento e discurso colonial e de relação de poder é oferecer 
a possibilidade da construção de outro conhecimento, baseado na experiência e na 
visão dos povos africanos, alternativo à globalização obrigatória e prisioneira da 
informação e do dinheiro. Em função disso, é importante conhecer um pouco mais 
das estruturas de economia básica rural e urbana utilizadas pelos africanos para a 
sobrevivência no dia a dia, além de compreender os aspectos culturais e indentitários 
da população. Os caminhos para o desenvolvimento estão na maneira praticada 
pelas comunidades em seus processos de resistência e sobrevivência aos impactos 
do sistema global. (AMARAL, 2013, p. 28-29) 

 

O tipo de relação mantida com os colonizadores europeus foi o início da mudança 

no padrão de ocupação das terras pelos africanos, já que a lógica colonial impunha a 

dominação de todos os espaços, ocupados ou não pelas populações locais. Com esta 

configuração, a maior parte dos agricultores africanos passou a sobreviver em condições 

precárias, e a fome tornou-se seu principal problema, resultado do empobrecimento da 

população e da perda das terras. A importância do aspecto agrícola na formação dos 
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Estados africanos é que grandes porções de terra foram dadas a alguns estratos de 

produtores privilegiados, sendo que sua produção estava destinada a proporcionar matéria 

prima para os países desenvolvidos. (SANTAMARÍA, 2006) 

E como esse tipo de cultura e economia interage com o atual contexto de 

globalização econômica? 

No contexto da globalização, a condição pós-moderna traz novas relações em que as 
identidades vão sendo construídas em um espaço difuso, constituído por novas 
fronteiras epistemológicas que questionam o pensamento linear ocidental e nas quais 
se abrem espaços para a expressão das culturas de “minorias destituídas” (BHABHA, 
1998, p. 25). 

 

 Ainda segundo Bhabha, a condição pós-moderna significa:  
 

(…) a consciência de que os limites epistemológicos daquelas ideias etnocêntricas 
são também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias 
dissonantes – mulheres, colonizados, grupos minoritários, portadores de 
sexualidades policiadas. Isso porque a demografia do novo internacionalismo é a 
história da migração pós-colonial, as narrativas da diáspora cultural e política, os 
grandes deslocamentos sociais de comunidades camponesas e aborígenes (…). 
(BHABHA, 1998, p. 24).  

 

Amaral (2013) em sua pesquisa de mestrado chega a conclusão de  que  a identidade 

e a cultura são a base para a compreensão do desenvolvimento, mas também são 

fundamentais para se construir relações de cooperação com outros países. Para ela, em 

um contexto globalizado, em que existem oportunidades de encontros, intercâmbios, troca 

de experiências e de visões, a cooperação pode auxiliar a ampliação de um saber baseado 

em outra epistemologia. 

 
A cooperação entre os Estados impõe protocolos e carrega um histórico complexo de 
relações entre continuidades e descontinuidades da opressão capitalista. A 
cooperação feita pelas pessoas, no contato entre as diferentes identidades, pode 
permitir o encontro com o novo, e o aprendizado mútuo. (AMARAL, 2013, p. 37) 

 
Apesar de todo o avanço tecnológico e do conhecimento humano, ainda precisamos 

caminhar mais na direção de um processo autônomo e auto-confiante de produção de 

conhecimento e de capitalização que nos permita responder às nossas próprias questões 

e ir ao encontro das necessidades tanto intelectuais como materiais das sociedades 

africanas. (HOUTONDJI, 2010) 

Assim, podemos concluir que as relações sociais são base da economia de 

subsistência da maior parte das comunidades urbanas e rurais dos países africanos, e, os 

padrões de desenvolvimento baseados na produção monocultora de larga escala, aliados 

a industrialização, e, a especialização da mão de obra não dialoga com a estrutura social 

estabelecida. Esta última tampouco dialoga com as decisões tomadas pelas elites, que são 

as que decidem o uso e destinação dos programas de cooperação.  
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Será que nos interessa conhecer os africanos para poder cooperar com eles? Até 

que ponto estamos dispostos a vestir a perspectiva dos outros para desenvolver aquilo que 

nós temos experiência a partir de nossa própria vivência? São “sub-questões” que vem 

para desafiar o leitor desse trabalho a pensar as entrelinhas e ir para além do que esse 

trabalho propõe atingir. 

Compreender como se estabelece os padrões econômicos e sociais em África é 

fundamental para um maior entendimento de suas relações com padrões estrangeiros 

socioeconômicos. Mas também a cultura e a identidade desse povo.  

Nesta investigação a cooperação técnica e educacional, possui especificidades, já 

que a educação como processo constituinte dos indivíduos, carrega componentes sociais, 

antropológicos, históricos, objetivando a construção de um projeto de país. 

 

Dessa maneira, está, então, sujeita a particularidades culturais, que serão postas em 
questão quando propõe unir duas “bacias culturais”, duas estruturas educacionais 
diferenciadas que, de alguma maneira, já estão se estruturando por meio da 
cooperação.Esse caso em específico propõe a formação universitária por meio da 
modalidade a distância e envolve outra instituição em todo o projeto: a UAB. Essa 
instituição foi criada pelo governo brasileiro como parte de um programa político que 
discursava e defendia estratégias de democratização e equidade no acesso à 
educação superior, e, a partir do desenvolvimento e fortalecimento dessa proposta, a 
própria modalidade à distância no Brasil tomou proporções de política pública. É 
necessário, portanto, entender de que maneira esse modelo e a própria proposta da 
UAB originada no Brasil e pensada para o contexto brasileiro está sendo conduzida 
e apropriada à realidade moçambicana. (JESUS, 2015, p.43) 

 

Puente (2010) ao identificar esse cenário complexo do sistema econômico e político 

vigente e dominante na contemporaneidade afirma que a horizontalidade completa na 

cooperação para o desenvolvimento não parece facilmente alcançável. Para ele, 

reproduzir, na prática, além de todo o discurso, a igualdade entre as partes é tarefa 

complexa. (JESUS, 2015). 

Partimos agora para compreender nessa Cooperação Educacional, o lócus de 

estabelecimento das relações e a concepção que temos do trabalho desenvolvido nesse 

lócus. 

 

Trabalho 

Universidade como espaço de trabalho e os educadores como trabalhadores desse 

espaço precisam ser compreendidos na contemporaneidade, e particularmente nas 

cooperações internacionais entre governos que envolvam esse tipo de instituição, ou 

interinstituições dessa natureza. 
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Compreender esse mundo contemporâneo do ponto de vista histórico é tarefa das 

mais complexas. No período que se inicia no Século XIX até os nossos dias, deparamos 

com um fluxo de acontecimentos muito maior do que em outros períodos, num processo 

acelerado, dificultando refletir sobre os acontecimentos, marcados de maneira geral pelo 

desenvolvimento e consolidação do capitalismo no ocidente, as consequentes disputas das 

grandes potências por territórios, matérias primas e mercados consumidores. Um mundo 

que enfrenta, por isso tudo, grandes mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais.  

Um momento histórico fortemente marcado pela internacionalização da globalização 

e da tecnologia, resultando num processo paulatino de universalização da cultura, dos 

produtos, das trocas, custos e capitais. Também tratado como mundialização. No mundo 

inteiro assistimos um processo de integração econômica sob a liderança do Neoliberalismo 

e esse modelo hegemônico neoliberal se consolida como ideologia da globalização, 

fragilizando iniciativas de desenvolvimento econômico, social, político e cultural autônomo, 

nacional, livre ou soberano, e se colocando como alternativa teórica, ideológica, ético - 

política e educativa à crise do capitalismo desse século, em função das próprias 

contradições inerentes à reprodução do capital, com a concentração de riqueza de um lado 

e a disseminação da pobreza de outro, colocando o seu sistema em prova. (FRIGOTTO, 

1995) 

Esta é uma das razões de criticarem a globalização econômica de ser responsável 

pela intensificação da exclusão social. 

 No entanto, o que observamos, a partir das ideias de Martins (1997) é que no Brasil 

e em Moçambique cresce uma outra sociedade, subhumana, baseada no trabalho precário, 

na terceirização, no setor de serviços mal pagos, transformando a sociedade da produção, 

na do consumo e da circulação de produtos e serviços. O foco sai da fábrica e vai para o 

mercado. 

Um processo perverso que no âmbito das relações do trabalho, flexibiliza-se, 

terceiriza-se em nome de políticas de racionalização, competitividade e enxugamento da 

“produção”, levando a precariedade dos empregos e à redução da proteção social, 

desregulamentando e desmantelando as conquistas sociais e democráticas, conquistadas 

pelos movimentos sociais e sindicais, diminuindo os salários em virtude da competição 

internacional. 

Nesse contexto histórico, a concepção de trabalho como construção social foi se 

transformando, de acordo com valores e necessidades de cada época. Para ilustrar, no 

mundo Greco-romano o trabalho ficou reservado ao trabalho escravo e por isso menor, 
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resultado da desvalorização da práxis material produtiva, já que entendiam o homem como 

um ser teórico por natureza, negando assim a relação de reciprocidade entre atividade 

teórica e atividade prática. Para eles essa relação era unidirecional, a prática era moldada 

pela teoria, sem que esta recebesse qualquer influência da prática. Resultando, assim, 

numa concepção de trabalho como um produto, sendo valorizado pelo seu valor de uso e 

não de troca.  

Já no Renascimento, o homem passa a ser visto como um ser, além de teórico, 

criador e ativo, interventor na natureza e no mundo em geral, reduzindo, mas não acabando 

com a distância entre uma atividade humilhante e uma atividade livre e elevada. A 

concepção de trabalho ainda desconsidera a ideia do lucro, sendo o trabalho um fim em si 

mesmo, parte de uma tradição como forma de vida natural. A grande riqueza dos períodos 

anteriores era a terra. Com a expansão do comércio e dos interesses da burguesia, aliados 

ao incipiente modo de produção capitalista, desenvolveu-se uma nova riqueza – o dinheiro. 

Emergindo, assim, uma nova economia orientada para o mercado: renascimento 

intelectual, exploração colonial, progressos tecnológicos agrícolas. 

 As relações inicialmente se davam entre o mercador capitalista que fornecia ao 

artesão independente a matéria-prima, remunerando-a para elaboração dos produtos 

acabados, e que passava a ter a propriedade do produto, depois, o mercador capitalista 

passa a ser o proprietário das máquinas e dos instrumentos de trabalho, assim como o 

espaço físico de produção.  

À medida que o controle capitalista era incorporado ao processo de produção, 

despojava o trabalhador do capital, restando a ele apenas vender a sua força de trabalho. 

Embora resultasse na valorização do trabalho como atividade humana, isso não refletiu na 

valorização do trabalhador e do significado humano de sua atividade. 

 Só mais tarde com Hegel e depois com Marx, e que vai além dele, é que vamos 

conceber trabalho como forma dos homens construírem e reconstruírem suas próprias 

existências, considerando a práxis social como uma prática transformadora da natureza e 

da sociedade, revolucionária, da luta contra a opressão, consolidada com a filosofia de 

Marx, que a considerará como prática histórica, uma vez que o modo como os homens 

mantêm suas relações e buscam preservar a espécie é conseguido por meio do trabalho. 

Podemos concluir que o modo de produção material condiciona o desenvolvimento social, 

político e intelectual, e, levando o ser social de cada um a determinar a sua consciência, e 

não o contrário. 
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 Marx desenvolve o conceito de alienação para tratar da condição dos homens em 

relação ao produto que produzem, ao processo de produção e aos meios de produção 

(procedimento pelo qual alcançará os objetivos fixados para o seu trabalho), já que o 

produto que ele produz não lhe pertence, mas sim ao capitalista que comprou sua força de 

trabalho.  

Karel Kosik (1986) destaca que a práxis vai além do trabalho, embora esse seja parte 

dela. Ela inclui os momentos laborativos e existenciais. A práxis para ele seria a 

determinação da existência humana como elaboração da realidade, se articulando com 

todo o homem e determinando-o na sua totalidade.  

Os marxicistas identificam outras dimensões do trabalho para além da econômica, 

já que o mesmo afeta radicalmente o trabalhador na sua condição humana e ele como um 

todo: corpo, braços, pernas, mãos, cabeça, a fim de  apropriar-se de recurso da natureza, 

imprimir-lhe forma útil aos homens, modificando a natureza e a si próprio. Por isso, uma 

prática revolucionária, segundo Marx.  

Práxis por isso tem que ter o cerne na libertação, na transformação, e, por isso, 

sempre social, como afirmou Paulo Freire. Além de que, não é possível conhecer fora da 

atividade prática humana, do trabalho, já que a verdade não existe em si, no abstrato. Mas 

também a prática não fala por si mesma, nem sempre ela se revela pela observação 

imediata. Necessitamos de um suporte teórico vinculado à prática.  

Posto esse movimento histórico e a evolução no pensamento filosófico e político da 

concepção que o homem vai construindo sobre o trabalho, trazemos Gramsci que vai 

conceber trabalho como princípio educativo, onde segundo ele o homem vai ser educado 

pelo trabalho. 

Gramsci (1996) afirma que o trabalho é princípio do conhecimento, enquanto 

possuidor de um sentido amplo de educar na transformação do mundo material em mundo 

humano. Ou seja, trabalho como princípio educativo. Por isso, ele vai enfatizar que o 

profissional da educação precisa ser um intelectual orgânico. 

A partir desse momento reflexivo preliminar sobre as concepções de Trabalho 

passaremos a discutir sobre a sua relação com a Educação. 

Ao longo da história do trabalho, com o desenvolvimento tecnológico na sociedade 

capitalista e o aumento da divisão social do trabalho, exigida pela necessidade de cada vez 

mais especialização, de modo a aumentar a produtividade, o capital acabou com o controle 

gerencial dos movimentos dos trabalhadores, retirando dos trabalhadores o controle do 
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processo de produção, se apropriando das habilidades e do conhecimento do trabalhador 

manual, colocando a ciência a serviço dos interesses capitalistas. 

Por muito tempo esses modelos de produção fordista-taylorista foram eficazes, até 

o advento das mudanças tecnológicas, impulsionadas pela revolução da microeletrônica e 

telecomunicações. 

O século XX caracterizou-se como o século das produções de massa e da sociedade 

do conhecimento. Não basta ter acesso e acumular informações, é preciso saber lidar com 

elas, organizá-las e aplicá-las a serviço das demandas sociais, políticas e econômicas. 

Assim, o sistema produtivo dos países passaram a estar fortemente atrelado ao grau de 

desenvolvimento de seu sistema educacional, baseado em modelos com maior flexibilidade 

das linhas de produção, integração entre as atividades, menor burocracia e tempo de 

fabricação e de comercialização. Com relação ao perfil do trabalhador diminui 

sensivelmente a importância das habilidades intelectuais como autonomia, flexibilidade, 

visão de conjunto, liderança e capacidade de tomar decisões. 

Como reflete Demo (1993) a Modernidade exige atualização no sentido de 

aperceber-nos onde estamos e para onde vamos, com relação ao desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, de modo a superar o sentido impositivo e discriminatório, se 

comprometer com a emancipação dos homens, e superação do temor ao novo, pela 

destruição do passado e impositividade das tendências.  

O trabalhador precisa ter um conhecimento mais amplo do processo de trabalho. E 

o educador como trabalhador compreender a nova configuração do seu espaço de trabalho 

e as novas demandas que dele advém. 

A Educação precisa ser vista como bem universal e não como uma mercadoria, um 

objeto a ser vendido e comprado, mas sim como espaço público e democrático na 

construção de identidades e na condição de vivência da cidadania. 

E o papel do educador no atual contexto deve ser, o que na fala de Severino (2002), 

é o de ajudar a construir uma Educação que supere a alienação: revendo a materialidade 

da sua natureza que seja permeável a intervenção do sujeito, superando as relações 

político-sociais típicas de modos de produção como o capitalista e superando a 

precariedade da significação simbólica na falta de um conhecimento que esclareça o 

sentido da prática. Ainda uma educação crítica às formas aviltantes da produção e do 

consumo, na possibilidade de explicitar a significação do trabalho na existência humana.  
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Para isso é preciso construir projetos de educação discutidos coletivamente e 

comprometidos com a formação de uma sociedade democrática, com cidadãos 

emancipados, com consciência crítica, autônomos, solidários, éticos.  

E a sua formação como educadores deve ser a que favoreça uma postura também 

emancipadora, crítica e ética, baseado nos valores do respeito às diferenças, da humildade 

frente ao aprendiz e ao conhecimento, um mediador entre o conhecimento sistematizado e 

as necessidades do aprendiz, ajudando-o a organizar o seu próprio ambiente de 

aprendizagem. Para isso, precisa estar aberto a compartilhas, a diversificação das 

interações, construíndo experiências abertas aos novos tempos e espaços. Consciente da 

instabilidade e provisoriedade do conhecimento, da dinamicidade da realidade, de sua 

incompletude e do aprendiz, sendo capaz de lidar com as questões de diferentes naturezas 

presentes no ambiente de trabalho: social, afetiva, ideológica, política, ética, cultural etc. 

Os desafios colocados atualmente para nós educadores, reflexo da tensão entre as 

demandas da sociedade são entre outros: pensar um projeto de educação, um currículo de 

formação, processos e práticas educativas sob um novo paradigma, que prepare os 

indivíduos para construir uma nova sociedade mais democrática, mais solidária, com 

oportunidades sociais para todos, que saiba superar as tensões entre mundo empresarial 

e mundo educacional, não seja refratária a mercantilização da educação, superando a 

otimização nas escolas de colaboradores e recursos, a reorganização das universidades a 

luz da visão empresarial, do mercado, apenas.  

E assim, pensar a formação dos educadores, técnicos e gestores da educação, para 

enfrentar esses desafios, lembrando que a própria formação se traduz num desses.  

Não temos como negar que o grande desafio que enfrentamos atualmente na 

formação de professores é compreender as transformações que o fenômeno da 

globalização traz para a existência humana e para o conhecimento, e dentre esse cenário 

a questão da articulação teoria e prática na formação e prática dos profissionais da 

educação, bem como o conhecimento sobre o que e como ensinar e aprender. Lembrando 

que a palavra teoria é de origem grega de theórein que significa observar, assistir ou 

especular. E pode ser compreendido também como um olhar privilegiado, próximo ao 

criador, ou seja, um olhar superior. A palavra prática também  originada da palavra grega 

praktiké significa agir, negociar, fazer algo em favor de si mesmo. Na prática, somos 

desafiados a integrar esses dois aspectos no ethos educativo, e associamos a teoria com 

o saber, o conhecer e a prática, com o fazer, pois geralmente o que encontramos é a ênfase 

na importância do conhecimento (saber) em detrimento do agir, do fazer. Assim, nossa 
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prática acaba valorizando apenas dois dos quatro pilares propostos por Delors, deixando 

de lado o conviver e o ser. 

Toda a complexidade que envolve estas questões não pode ser compreendida de 

forma descontextualizada. Há de se considerar que a formação e a prática docente se 

constroem a partir de projetos educativos e institucionais, que por sua vez não são neutros, 

com dimensões políticas e sociais, pois fazem parte do contexto político-econômico social 

e cultural da sociedade contemporânea. 

Compreender essa profunda revolução na sociedade do conhecimento, bem como 

o desenvolvimento tecnológico é condição necessária para podermos compreender os 

processos formativos e os contextos onde acontecem as práticas docentes, exigindo uma 

atitude crítica-reflexiva sobre as suas práticas e teorias delas advindas, o que resulta 

sempre numa tensão entre os velhos e novos paradigmas do conhecimento.  

As investigações recentes sobre formação de professores vem sinalizando a 

necessidade de partirmos da prática pedagógica como fonte de conhecimento sobre os 

problemas educacionais, articulando teoria e prática. Assim o trabalho dos profissionais da 

educação torna-se nuclear para a compreensão dos problemas do conhecimento, das 

instituições escolares, da sociedade e da existência humana.  

Não podemos deixar de considerar que as mudanças no mundo do trabalho em 

geral, e do trabalho docente tem como cenário o processo de globalização, que 

independente de suas múltiplas compreensões resultam, sobre as políticas e práticas 

educativas, em efeitos conflitantes e variados, de tensões e lutas, que para Sacristán (2007) 

provoca transformações substanciais em pelo menos cinco eixos básicos da sociedade 

contemporânea: papel do Estado, estruturação da sociedade, o trabalho, a cultura e a 

pessoa. 

Há um paradoxo entre o excesso de missões das instituições escolares, o excesso 

de cobranças que a sociedade nos faz e, a dicotomia entre as exigências sinalizadas pelas 

políticas públicas e as condições e necessidades das práticas, ao mesmo tempo, uma cada 

vez maior fragilidade do estatuto dos profissionais da educação. Como a sociedade nos 

atribui tantas obrigações e ao mesmo tempo fragiliza tanto nosso estatuto profissional? Por 

que valoriza tanto a sociedade do conhecimento e desprestigia tanto a educação, a escola, 

a universidade, lócus privilegiado de sua produção, com poucos investimentos? Outras sub-

questões para desafiar você leitor a dialogar com essa produção. 

Por isso é necessário que a formação dos profissionais da educação se dê a partir 

de uma prática transformadora, construída pelos professores que dialogam, indagam, 
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refazem e criam a própria teoria, tornando-se assim uma autoformação, na medida que os 

profissionais reelaboram os seus saberes e experiências cotidianamente vivenciadas com 

os outros e pelos outros, na troca, em situações concretas, caminhando junto com o 

processo de produção dos espaços formativos. Tudo isso considerando as diversidades e 

interculturalidades presentes no contexto, na perspectiva inclusiva de todos, para todos. 

 No Projeto UAB-Moçambique percebemos o quanto se perdeu com a falta dessa 

abertura e percepção do tipo de Cooperação que deveríamos construir, no momento inicial 

do desenvolvimento do Projeto, em tornar os encontros de definição do projeto, do currículo 

de formação ofertadas pelos cursos, dos planejamentos, avaliações das práticas, as 

missões do Brasil à Moçambique e vice-versa, esse espaço de diálogo, de indagação, de 

recriação das práticas a partir de sua reflexão coletiva, de conhecimento da realidade 

moçambicana. Com a falta da verdadeira escuta do outro, não só das palavras ditas, mas 

dos olhares, dos não ditos. Estaríamos propiciando a todos, incluindo nós brasileiros, 

momentos ricos de auto-formação, e possibilidades de formação do outro nessa 

perspectiva da transformação, respeitando as diferenças, incluindo a todos e vivenciando 

um currículo intercultural, comprometidos com uma formação emancipadora de professores 

e gestores moçambicanos, e, por isso também capazes de ações igualmente 

emancipatórias. 

Os grandes desafios que enfrentamos na formação dos profissionais da educação é 

exatamente trazer à tona, nos espaços de formação, os conflitos, tensões e lutas a fim de 

desmistificá-los, criando espaços para cada profissional, diante de seu contexto e de seu 

coletivo profissional, ou seja, de sua práxis, buscar superá-los. Superando os dogmas e 

certezas no trato dos dilemas que essa contemporaneidade apresenta-nos, inclusive 

atribuindo tantas missões às Instituições escolares e aos profissionais da educação, 

fazendo-os dispersarem muitas vezes no que de fato deveria ser de suas competências e 

foco de sua atenção e atuação. E no campo da Educação à Distância não é diferente.  

Partimos do argumento de que a Educação à Distância por si só potencializa a intra 

e interculturalidade, pois acolhe alunos e professores muitas vezes de diferentes 

localidades e regiões do país, e, em projetos de cooperação internacional, onde temos 

agentes de países diferentes atuando em parceria, isso se torna ainda mais complexo, 

exigindo dos profissionais (gestores, professores, tutores, técnicos) uma formação que os 

preparem para lidar com essa complexidade, bem como saiba explorar essa diversidade, 

de forma positiva e enriquecedora. Como os contextos variam, bem como o perfil histórico- 

cultural e as práticas e políticas de EaD dos países, não dá para pensar em competências 



166 

 

objetivas, mas em pressupostos favorecedores para a construção do currículo de sua 

formação. 

 

3.1.2 Categorias Reflexivas (CRE) 

Passamos agora a tratar das categorias reflexivas: Currículo, Cultura, Poder, 

Emancipação. Já contextualizamos o espaço de trabalho dos educadores onde o Currículo 

é construído, a cultura e as relações de poder e os espaços de emancipação são 

produzidos. Já vimos quem são e como são formados esses profissionais, no âmbito da 

Universidade, da EaD e nos cursos de formação, bem como as políticas de gestão dos 

mesmos. Também quando essas políticas são construídas em relações interculturais, entre 

países em cooperação internacional. Também refletimos a Universidade como espaço de 

trabalho e os educadores como trabalhadores desse espaço,  compreendidos na 

contemporaneidade, e particularmente nas cooperações internacionais entre governos que 

envolvem esse tipo de instituição, ou interinstituições dessa natureza.  

Esse espaço multicultural, precisa conceber o trabalho como uma construção aberta 

à diversidade cultural, superando crises identitárias e preconceitos. Os educadores devem 

estar comprometidos com a transformação social, incentivando o protagonismo dos alunos 

na construção dos conhecimentos, num processo investigativo onde convivem com o bem 

estar emocional dos envolvidos e a justiça social, fruto de um trabalho interdisciplinar onde 

as diferentes disciplinas e culturas estão em diálogo para melhor compreender a realidade, 

num verdadeiro movimento intercultural, exigindo, assim, o mesmo movimento entre os 

educadores. 

Esse movimento vem contrapor a utilização da ciência praticada no século XIX, 

eurocêntrica, em nome de pressupostos racistas, de desigualdades jurídicas, política e 

econômica entre colonizadores e colonizado. (GONÇALVES; SILVA, 2003) 

Assim, o espaço de trabalho intercultural é aquele que desvela e denuncia processos 

excludentes, discriminatórios, desiguais, buscando refletir sobre a relação entre cultura e 

poder, desenvolvendo ideias que busquem o caminho da cidadania critica pautada no 

respeito à diversidade em qualquer contexto ou circunstância.  

Para Canen (2007), o papel dos educadores, enquanto pesquisadores de suas 

práticas é o de construir no cotidiano de formação de seus alunos perspectivas interculturais 

que resultem em discursos alternativos, valorizando as identidades e desafiando a 

construção de estereótipos e congelamento identitário, dando visibilidade às diferenças, e, 

ao mesmo tempo sensibilizando-os para formas mais plurais de significar o mundo, num 
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diálogo pautado em valores éticos, humanos e de preservação da vida e de respeito à 

existência do “outro”. 

No Brasil, assim como em Moçambique, a questão multicultural tem peculiaridades, 

pois a nossa formação histórica e marcada pela eliminação física do “outro” ou por sua 

escravização. E essa negação também se dá nos planos das representações e no 

imaginário social de brasileiros e moçambicanos. 

No caso do Programa UAB-Moçambique, isso refletiu no contexto de trabalho da 

gestão do Programa e dos cursos, nas relações e na construção do currículo escolar. A 

integração cultural só permitiu aos moçambicanos afirmarem-se com a sua própria 

identidade cultural, desde que esta não entrasse em conflito com a cultura brasileira. O fato 

de ter gerado conflito  em si não representa um elemento pernicioso, mas “um elemento 

natural nas relações interpessoais e, por isso, deverá ser integrado como um dispositivo 

propiciador de compreensão da diversidade, que permita descobrir no outro ao mesmo 

tempoa alteridade e a semelhança”.(SOUSA, 2001, p.24). 

 Nesse mesmo sentido Freire (1987, p. 61) vem colaborar com nossa reflexão: 
 

(...) os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de. 

Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em «seres para 

outro». A sua solução, pois, não está em «integrar-se», em «incorporar-se» aesta 

estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se «seres para 

si». 

 E Freire (2003) ainda nos alerta que, a escuta do outro somente pode se dar se 

aceitamos e respeitamos o outro na sua diferença, Se discrimino, não  posso escutá-lo. E 

se não escuto não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. E mais, me proíbo 

entendê-lo. E completa Freire, se me sinto superior ao diferente de mim, não importa quem 

seja, recuso-me escutá-lo. É desprezível.   

 

Cultura, Currículo, Poder e Emancipação  

 

Para Raymond Williams (1969), só é possível compreender “as culturas”, levando-

se em conta o modo de viver globalmente considerado. Para realizar uma análise cultural 

séria é indispensável que se tenha plena consciência do próprio conceito: uma consciência 

que, antes de tudo, deve ser histórica. O que, no entanto, conforme o próprio autor 

reconhece, não é algo fácil de se empreender. A cultura consiste numa problemática a ser 

investigada. Corresponde a um conjunto de situações, de ações, que se dão 

historicamente; num tempo/ espaço definido a partir de um conjunto de circunstâncias. Sua 
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compreensão das questões culturais como problemas a serem investigados, como 

movimentos a serem acompanhados e reconhecidos, tem papel e valor decisivos na 

objetivação da relação Educação Escolar/Cultura. 

Esse movimento de aproximar passado/presente/futuro, de historicizar o objeto de 

investigação, tal como Williams propõe, deve ser reconhecido como fértil contribuição para 

os estudos na área da educação. 

No entanto, além de sua contribuição em termos de conteúdo e método, Raymond 

Williams traz uma outra contribuição epistemológica: não tomar “conceitos” como 

“categorias prontas”, mas sim como “problemas de investigação” da realidade, como 

“movimentos históricos” ainda não definidos, com os quais se deve trabalhar. Conforme ele 

mesmo indica, “resta-nos apenas, se o pudermos, recuperar a substância de que suas 

formas foram separadas”. (WILLIAMS, 1979, p. 17). Esse pensamento não só nos fez 

melhor interpretar o contexto da pesquisa, mas influenciou na melhor condução do método 

de construção dessa pesquisa. 

Para Willians (1979), o homem é um ser cultural, aliás, já ao nascer encontra-se 

envolto por valores herdados. O mundo cultural é um sistema de significados já 

estabelecido por outros, e conforme atendemos ou transgredimos os seus padrões, nossos 

comportamentos são avaliados como bons ou maus. 

Fazemos juízos de valor quando descobrimos o conteúdo que mobiliza nossa 

atração ou nossa repulsa, ou seja diante dos seres que constituem o nosso mundo familiar 

estamos atribuindo valores de forma bipolar. 

Nem sempre os valores transmitidos são claramente percebidos.A educação será 

mais coerente se formos capazes de explicitá-los, ou seja, existe a necessidade de um 

trabalho reflexivo que esclareça as bases axiológicas da educação. 

No que diz respeito ao sentido do termo cultura, certamente polissêmico e complexo, 

Velho (2004, p.63) afirma:  

Hoje em dia cultura faz parte do vocabulário básico das ciências humanas e sociais. 
O seu emprego distingue-se em relação ao senso comum no sentido que este dá às 
noções de homem culto e inculto. Assim como todos os homens em princípio 
interagem socialmente, participam sempre de um conjunto de crenças, valores, 
visões de mundo, redes de significado que definem a própria natureza humana. Por 
outro lado, cultura é um conceito que só existe a partir da constatação da diferença 

entre nós e os outros.  

 

Para ViñaoFrago (1995), a cultura escolar contém práticas e condutas, modos de 

vida, hábitos e ritos, história cotidiana do saber escolar, objetos materiais, função, uso e 

distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, modos de pensar e significados e 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao45729&url=cursos/qualidade-de-vida-no-trabalho
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ideias compartilhados. Porém, entre os elementos que mais organizam e conformam a 

cultura escolar, estão os espaços e os tempos e a linguagem ou as formas de comunicação. 

Julia (2001) define como Cultura Escolar: “um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. Contudo, 

a análise de tais normas e práticas deve considerar os professores que “são chamados a 

obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 

facilitar sua aplicação” e também a análise e identificação dos “modos de pensar e de agir 

largamente difundidos no interior de nossas sociedades”. (p. 10-11). 

Já ViñaoFrago (1998) ao definir a cultura escolar avança no sentido de possibilitar ir 

além da transmissão de conhecimentos e condutas a inculcar a partir de um modelo 

hegemônico, percebido por Júlia (2001): 

 

Conjunto de ideias, princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do 
tempo nas instituições educativas: modos de pensar e de atuar que proporcionam a 
seus componentes estratégias e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas, como 
fora delas – no resto do recinto escolar e no mundo acadêmico – e integrar-se na vida 
cotidiana das mesmas. Estes modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, 
rituais, mitos, discursos, ações - amplamente compartilhados, assumidosmas não 
postos em questão e interiorizados, servem a uns e a outros para desempenhar suas 
tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo fazer frente tanto às 
mudanças ou reformas com às exigências de outros membros da instituição, de 
outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e inspetores. (p. 5). 
 

Assim, a cultura escolar pode ser considerada como a forma pela qual a escola 

historicamente se organizou de modo a criar regras ou normas, incorporando modos de 

agir dentro e fora do espaço escolar. Tais regras podem ser encaradas como a própria 

rotina da escola, ou seja, a forma como a escola se tornou escola, tal como a conhecemos 

hoje, que é o resultado de condicionantes externos, de reformas educativas e da cultura 

acadêmica e profissional dos agentes que trabalham e vivem no interior da escola, 

incorporada na forma de habitus. 

Em seu texto “Sistemas de ensino e sistema de pensamento”, Bourdieu (2004) 

coloca que a escola teria a função de transmitir um habitus cultivado, isto é, um sistema de 

disposição geral baseado numa mesma cultura. Sendo que a internalização da cultura é 

similar à incorporação do habitus, compreendendo este como um conjunto de disposições 

fortemente internalizado que regula práticas, sem obediência consciente a regras, 

adaptando-as a seu fim, sem o conhecimento consciente desta finalidade. 

Mas, vale ressaltar que para Bourdieu (2004) a cultura não é apenas um código 

comum nem mesmo um repertório comum de respostas a problemas recorrentes. Para ele, 



170 

 

ela constitui um conjunto comum de esquemas fundamentais, previamente assimilados, e 

a partir do quais se articula, segundo uma “arte da invenção” análoga à da escrita musical, 

uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a situações particulares.  

Ao utilizarem o conceito de habitusem suas análises sobre o sistema 

escolar,Bourdieu;  Passeron (1982) afirmam que a função da escola, ao divulgar o arbitrário 

cultural, é inculcar um habitus que seja mantido mesmo após o fim do trabalho escolar. Ou, 

em outras palavras, a organização da escola forma e conforma a todos aqueles que passam 

por ela. 

A escola, além de comunicar o arbitrário cultural e reforçar as desigualdades sociais 

mascarando seus mecanismos de seleção por meio da ideologia do dom e da meritocracia 

(BOURDIEU, 2001), também prepara seus futuros professores, fato apontado por Bourdieu;  

Passeron (1982), ao considerarem os professores como antigos bons alunos que assumem 

as regras da instituição escolar, pré-disposição que decorre do próprio processo de 

formação e experiência escolar. Nesse momento buscamos Habermas para compreender 

essa “comunicação” que a escola consciente ou não realiza, e como a escola uma vez 

capaz dessa ação pode coloca-la a serviço da emancipação. 

Para Habermas (1987), a ação comunicativa é aquela na qual dois sujeitos são 

capazes de interagir chegando ao entendimento, coordenando seus planos de ação e 

negociando situações compartilhadas, em que cada sujeito parte de seu mundo da vida.  

O mundo da vida é, segundo Habermas (2001),  

 

(...) o lugar transcendental em que falante e ouvinte se encontram; no qual podem 
propor-se, reciprocamente, a pretensão de que suas emissões coincidem com o 
mundo (com o mundo objetivo, com o mundo subjetivo e com o mundo social), e onde 
podem criticar e expor os fundamentos dessas pretensões de validez, resolver suas 
discordâncias e chegar a um acordo. (p. 179). 

 

Habermas (2001) ainda afirma que as estruturas simbólicas do mundo da vida se 

reproduzem por via da continuação do saber válido, da estabilização da solidariedade dos 

grupos e da formação de atores, capazes de responder a suas ações. O processo de 

reprodução liga as novas situações com os estados do mundo já existentes, e isto tanto na 

dimensão semântica dos significados ou conteúdos (da tradição cultural), como na 

dimensão do espaço social (de grupos socialmente integrados) e na do tempo histórico (da 

sucessão de generalizações). 

Estes processos de reprodução cultural, integração social e socialização 

correspondem ao que o autor chama de componentes estruturais do mundo da vida que 

são a cultura, a sociedade e a personalidade: 
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Chamo de cultura ao acervo de saber, em que os participantes na comunicação se 
abastecem de interpretações para entender-se sobre algo no mundo. Chamo 
sociedade às ordenações legítimas através das quais os participantes, na interação, 
regulam seu pertencimento a grupos sociais, assegurando com isto a solidariedade. 
E por personalidade entendo as competências que convertem a um sujeito em ser 
capaz de linguagem e de ação, isto é, que o capacitam para tomar parte em 
processos de entendimento e para afirmar neles sua própria identidade. 
(HABERMAS, 2001, p. 196) 

 

 Habermas nos convoca para a construção de um projeto crítico e emancipatório, 

para superação dos problemas que a sociedade capitalista criou, descolonizando o mundo 

da vida, e dando prioridade a ele, em detrimento do mundo do sistema criado por essa 

sociedade. Propõe como estratégia o agir comunicativo para discutir esses problemas e 

buscar formas de sua superação, desenvolvendo novos modelos socioculturais, se 

utilizando da comunicação para  conscientizar a todos da realidade, denunciando-a e ao 

mesmo tempo anunciando proposições contra-hegemônicas para a sua transformação. 

Nessa direção trazemos para o diálogo Paulo Freire, que vai denominar esse processo 

comunicativo em um processo dialógico crítico. 

ParaFreire (1979, p.37), “o homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não 

pode ser o objeto dela”. Para ele não existe separação entre ação e reflexão, dessa forma 

a palavra, eixo central do diálogo, não se torna vazia, mas “comprometida com a 

transformação e dita na interação entre as pessoas de maneira igualitária” (FREIRE, 1994, 

p. 56). 

O diálogo em Freire é visto como um fenômeno humano que se dá pela palavra, 

presumindo a existência da palavra verdadeira, não reprodutora que tenta colocar 

legitimidade somente naqueles que ocupam posições de poder na hierarquia social, o 

diálogo é um direito de todos e todas.  

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. 

Se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o 

diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado 

enquanto homens, o diálogo é, pois, uma necessidade existencial. (FREIRE, 1980, p. 

82) 

 E acrescenta: 

O diálogo é uma das matrizes em que nasce a própria democracia. Teríamos então 

de nos servir de toda a força democrática do diálogo. O grande perigo está na 

violência do antidiálogo que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe 

oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a abertura de sua 

consciência que, nas democracias, há de ser cada vez mais crítica. (…) Um dos 

aspectos mais importantes do nosso agir educativo será, sem dúvida, o trabalhar no 
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sentido de formar, no brasileiro, um senso de perspectiva histórica. Quanto mais se 

desenvolva esse senso, tanto mais crescerá no homem nacional o significado de sua 

inserção no processo de que se sentirá, então, participante e não mero espectador. 

(FREIRE, citado porSOUZA, 2001, p. 48) 

Com relação ao papel da Cultura, Gohn (2002, p.67), num outro viés, nos traz Freire, 

destacando que  

Nos anos 90, Freire destaca ainda mais a dimensão cultural nos processos de 
transformação social e o papel da cultura no ato educacional. Além de reforçar seus 
argumentos em defesa de uma educação libertadora que respeite a cultura e a 
experiência anterior dos educandos, Freire alerta para as múltiplas dimensões da 
cultura, principalmente a cultura midiática. Ele chama atenção para o fato de que ela 
poderá despertar-nos para alguns temas geradores que o próprio saber escolar 
ignora, ou valoriza pouco, como a pobreza, a violência, etc. Destaca também que a 
mídia trabalha e explora a sensibilidade das pessoas e por isso consegue atrair e 
monopolizar as atenções. Seus livros escritos nos anos 90 – de estilo mais literário – 
revelam um pensador preocupado com o futuro da sociedade em que vivemos, dado 
o crescimento da violência, da intolerância e das desigualdades socioeconômicas. 
Ele destacará a importância da ética e de uma cultura da diversidade. O tema da 
identidade cultural ganha relevância na obra de Freire, assim como o da 
interculturalidade. 
 

 Freire; Faundez (2002), relacionam o conceito de cultura ao das diferenças e 

tolerância, pois segundo eles o diferente é essencial na relação com o outro. Por isso é 

preciso respeitar as diferenças, para que o diálogo entre as diferentes expressões culturais 

possa ser estabelecido. Daí ser o desenvolvimento da tolerância e da empatia 

imprescindíveis, no sentido de admitir nos outros maneiras de sentir, pensar e agir 

diferentes das nossas. 

 Assim abrem-se possibilidades de se pensar a formação do educador no sentido 

desses valores, elencados anteriormente. 

Nessa pesquisa, para compreensão da dimensão cultural da formação doeducador, 

no contexto da pesquisautilizamos das contribuições de Raymond Williams sobre a Cultura, 

expressas emtrês de suas principais obras traduzidas para o nosso idioma (WILLIAMS, 

1969, 1979, 1989). Suas considerações acerca da cultura podem auxiliar reflexões sobre a 

formação do educador, em suas várias dimensões.  Mas também, consideramos as 

contribuições de Bourdieu e Passeron com relação ao conceito de habitus, bem como as 

contribuições de Habermas e Freire quanto ao projeto emancipatório cultural.  

E para complementar utilizamos as contribuições de Severino de  que parte da ideia 

de que a educação é “mediação universal da existência humana” (SEVERINO,2002, p. 83), 

e   que o processo de formação do educador apresenta-se concretamente como um 

dosespaços em que as mulherese os homens envolvidos podem construir o conhecimento 

significativoe necessário ao seu tempo e ao seu contexto, simultaneamente à sua própria 

construção comosujeitos históricos, fazendo isso a partir dos princípios e valores – éticos, 
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intelectuais, estéticos,vitais e afetivos, úteis ou econômicos - fundamentais à sua sociedade 

e ao seu tempo histórico,avaliando, valorando, atribuindo significado a tudo aquilo que está 

ao seu redor.  

Enquanto processo sistematizado numa sociedade historicamente determinada, 

ecom contornos culturais específicos, para Severino (2002) a formação do educador deve 

ser encarada como práxis fecundada pela significação simbólica, mas cuja finalidade tem 

como alvo os três planos da existênciada própria educação.  

Ou seja, se “a educação é prática simultaneamente técnica, ética e 

política,atravessada por uma intencionalidade teórica e fecundada por uma significação 

simbólica, conceituale valorativa” (SEVERINO, 2002, p. 84), a formação do educador 

também deverá contemplarestas perspectivas, no âmbito da cultura vivida pelos sujeitos 

envolvidos. 

Sendo assim, o contexto da formação do educador é obrigatoriamente um “espaçode 

valorações”, em que os valores estão presentes em todo o processo, embora nem sempre 

setenha consciência plena desta presença ou de suas interferências. Todas as decisões 

tomadasnos processos de formação e auto-formação do educador, as escolhas feitas, as 

significações, asatribuições, os comportamentos ensejados, as atitudes assumidas, 

implicam procedimentosvalorativos nem sempre claramente compreendidos e explicitados. 

Giroux (1988), vai colaborar com essas ideias ao sustentar que o professor 

precisaatuar como intelectual transformador, fundamentando suas atividades em um 

discurso moral e ético pautado na preocupação com o sofrimento e a luta dosoprimidos.  

Essa visão de intelectual aponta para um profissional capaz dearticular e 

desenvolver possibilidades emancipatórias em espaços mais específicos. O professor 

precisa assumir-se comointelectual, a despeito das condições adversas em que trabalha e 

do desprestígiosocial associado ao seu exercício profissional, implica demandar que se 

combinem,em sua formação e em sua prática, dimensões de ordem política, culturale 

acadêmica. Implica argumentar que tais dimensões, ainda que não exclusivamente,podem 

ajudar a conformar identidades docentes críticas equestionadoras dos princípios, dos 

resultados e do caráter supostamenteinevitável do modelo neoliberal e, ao mesmo tempo, 

mais propensas a aderir à uma prática multiculturalmente orientada, que se contraponha 

às tentativashomogeneizadoras dos currículos nacionais.  

Confirmando essas constatações, Gonzaga (1998) identificou em sua pesquisa de 

mestrado, a partir de revisão de literatura nacional e internacional e em estudo empírico 

junto a contextos de experiências de professores considerados “bem sucedidos”, do ensino 
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fundamental, em escolas públicas, de São José dos Campos, interior de São Paulo, sete 

dimensões presentes na prática e formação dos mesmos, favorecedoras de seu sucesso 

no sentido de incluir a todos os educandos e garantir sua permanência com sucesso, por 

isso considerados “bem sucedidos”, quais foram: dimensão pessoal: marcada por 

desenvolvimento de valores pessoais próprios e sua consciência, auto-conhecimento, 

particularmernte de suas possibilidades e limitações, de respeito às diferenças, entre 

outros; dimensão profissional: conhecimento de seus saberes e fazeres profissionais, 

consciência de classe, participante ativo de sua organização de classe, grupo profissional, 

discussões e lutas da profissão responsáveis por sua identidade profissional; dimensão 

didático-pedagógica: competências para planejar, organizar, executar e avaliar sua ação 

pedagógica de forma a melhor atender a realidade e contexto em que atua; dimensão 

científico-erudita: competências para construção do conhecimento, pesquisador da 

própria prática, conhecimento profundo do seu campo de atuação e das interfaces que o 

mesmo faz com outros campos do conhecimento, conhecedor do contexto histórico das 

disciplinas que leciona; dimensão: histórico-social: competências para ser construtor de 

sua própria história, compreendendo, participando  e transformando o contexto social em 

que atua, atuando como sujeito histórico; dimensão: ético-política: competências para 

gestar seus espaços de atuação, abrindo espaços de participação de todos os envolvidos, 

comprometendo-se com valores éticos, com  a emancipação dos oprimidos, respeitando as 

diferentes culturas, dando vez e voz às diferentes identidades, e, dimensãoespiritual: 

dimensão “amálgama” das demais, lugar do transcendente, lugar da intuição, da 

criatividade, da sensibilidade, dos valores humanos, existenciais e afetivos, configuradora 

do ser humano do profissional. Não podemos esquecer que todas essas dimensões estão 

articuladas, uma influenciando a outra, e, nem sempre desenvolvidas no mesmo nível. Com 

um processo de auto-avaliação, cada educador poderá identificar qual (ais) dela (s) não 

está (ão) bem desenvolvida (s) e buscar desenvolvê-la. 

É esse professor, que segundo Varejão (2000), é o mais capaz de desenvolver 

formas alternativasde pedagogia que privilegiem a luta pela inclusão e formular um novo 

sentido para a desgastada noção de cidadania,a partir de currículos que acolham as 

diferenças identitárias de indivíduos e dos grupos sociais e, ao mesmo tempo, constituam 

espaçoem que se ensinem e aprendam os conhecimentos e as habilidades necessáriasà 

transformação das relações de poder que socialmente produzem epreservam tais 

diferenças.  
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Tais reflexões, tão propagadas e aomesmo tempo tão criticadas, têm informado o 

que se considera uma práticapedagógica multiculturalmente orientada, oposta às intenções 

dehomogeneização, competitividade e produtividade que norteiam as políticaseducacionais 

atuais dominadas pelo ideário neoliberal, inclusive no contexto do Programa UAB-

Moçambique. 

Assim, considerar as diferenças culturais nos processos educativos como 

potencializadoras de trocas que enriquecem a todos, contribuindo para a ampliação da 

visão de mundo e da construção do conhecimento dos sujeitos a partir de diferentes 

perspectivas dos sujeitos envolvidos, precisa ser uma perspectiva para a construção de um 

projeto emancipador de educação. 

Nesse sentido Fleuri (2003) contribui para nossas reflexões ao diferenciar a 

Diversidade Cultural da Diferença Cultural: 

 
A diversidade cultural refere-se ao conhecimento da pluralidade de culturas presente 
em sociedades complexas. Ou, seja, admite e ressalta a multiplicidade de práticas, 
valores,costumes, significados. Esses significados plurais, entretanto, por vezes têm 
sido entendidos,em sua diversidade, como pré-dados, desde sempre existentes, 
concebidos, assim, como naturais, inerentes, essenciais, intocados pelas inter-
relações. Tal concepção de diversidade cultural apresenta uma tendência à 
folclorização dos costumes e tradições, considerando a miscigenação, o sincretismo, 
como uma fatalidade a ser, tanto quanto possível, evitada, ou ao menos postergada. 
Já o conceito de diferença cultural, captura o processo mesmo de constituição e 
hierarquização desses significados múltiplos. As diferenças culturais, nesse sentido, 
não são entendidas como dados ou evidências, que se manifestam naturalmente 
como antagonismos, mas como construções histórico-culturais, que decorrem de 
relações de poder, nas quais os diferentes grupos sociais, particularmente os 
subalternos, podem redescobrir o valor positivo de suas culturas e experiências 
específicas –ressignificando-as. (FLEURI, 2003, p. 92) 

 

A partir destas reflexões sobre cultura e diferenças culturais, convidamos o leitor 

para passar a refletir sobre o instrumento privilegiado de seleção e organização de culturas 

na escola, o currículo, que segundo Silva(1996), trata-se do conjunto de experiências de 

conhecimento que a escola ofereceaos estudantes.E,considerando que é 

fundamentalmente pelo conhecimentoque se procura atingir os objetivos definidos para um 

curso, parauma escola ou para um sistema educacional é que finalizamos essa nossa 

reflexão sobre cultura, currículo e formação docente, considerando que a centralidade do 

conhecimentonas questões e decisões curriculares é plenamente reconhecida pelos 

autoresda teoria curricular crítica, que vêm se empenhando, desde a década de setenta,em 

compreender as relações entre conhecimento escolar e poder. Uma categoria muitas vezes 

desconsiderada, mas que vai determinar relações desiguais entre aqueles que definirão o 

currículo escolar. 



176 

 

Isto significa que o currículo envolve tanto propiciar ao aluno a compreensão de seu 
ambiente cotidiano como comprometer-se com sua transformação; criar condições 
para que o aluno possa desenvolver conhecimentos e habilidades para se inserir no 
mundo como atuar em sua transformação; ter acesso aos conhecimentos 
sistematizados e organizados pela sociedade como desenvolver a capacidade de 
conviver com a diversidade cultural, questionar as relações de poder, formar sua 
identidade e ir além de seu universo cultural. (ALMEIDA, 2011, p. 8-9) 

 
 

Currículo vem do latim currere, que se refere à carreira, a um percurso que deve ser 

realizado. Por derivação a sua representação é definida pela organização de seus 

conteúdos.  

Sacristán (2007, p.128) nos alerta sobre como na maioria dos casos, a 

formulação/planejamento de currículos escolares acontece: 

Este texto é formulado ou planejado fora do meio em que se realiza de forma prática, 
podendo se observar e distinguir forças e influências que atuam no contexto de 
formulação, da confecção do currículo, e outros que o fazem no contexto da 
realização, isto é, no próprio ensino. 

 

Apoiando-se principalmente no neo-marxismo de Gramsci e nos pensadores da 

Escolade Frankfurt, são numerosos os estudos que, focalizando o currículo oficial,o 

currículo oculto e o currículo em ação, bem como os recursos empregados e as relações 

sociais estabelecidas na prática curricular, procuram entendercomo o conhecimento 

escolar tem contribuído para preservar relaçõesde poder que oprimem determinados 

grupos e indivíduos e garantem os privilégiosde outros. 

A partir dessaperspectiva, e procurando trazer para a reflexão sobre o contexto de 

construção do currículo a que se refere essa pesquisa, enfatizamos a relação entre 

conhecimento escolar,identidade e poder, enxergando o currículo como um território em 

que ocorrem disputas culturais, mediadas por relações de poder,em que se travam lutas 

entre diferentes significados do indivíduo, do mundoe da sociedade, no processo de 

formação de identidades, tão ressaltado pela teoria crítica de currículo.  

Essa constataçãolevanta, inevitavelmente, algumas questões, que coloco aqui para 

nosso diálogo com o leitor: Que identidades os atuais currículosestão ajudando a produzir? 

Que identidades deveriam produzir? Identidadesem sintonia com padrões dominantes ou 

identidades plurais? Identidadescomprometidas com o arranjo social existente ou 

identidadesquestionadoras e críticas? E em cooperações internacionais onde histórias, 

valores, ideologias, interesses dos cooperados são diferentes? 

Para se romper com o currículo silenciador de vozes é preciso que nesse currículo 

inclua práticas emancipatórias na medida em que, em seu cotidiano,os professores podem, 
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e são muitos os que fazem, levar aos seus alunos valorespotencializadores de 

emancipação social.  

O encontro entre as tecnologias e o currículo propicia aos aprendentes interpretar os 

aspectos culturais, históricos e sociais  da sua realidade, criando condições de se tornarem 

sujeitos da própria historia no mundo e com o mundo, como diria Paulo Freire. (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011). Lopes;  Macedo (2002) citando Pacheco afirmam que, a inovação 

desejada em currículoestá na área de projetos tecnológicos e nas formações 

transdisciplinares, estrutura curricular, isto porque o protagonista da área de projeto e / ou 

projetotecnológico é o aluno. Percebemos assim, que a área de currículo em sua 

identidadedemocrática, na escola dita democrática, é uma área de conflitos quepodem ser 

muito bem explicados pelas noções de poder, influência e tomada de decisão. 

Daí a necessidade de uma formação intercultural, pois neste conflito da pluralidade 

social é que se faz necessário respeitar as culturas presentes neste espaço de produção 

do conhecimento e criar condições para o diálogo entre elas. Se no contexto da construção 

do currículo, desprezamos tanto as diferenças culturais quanto inviabilizamos o diálogo, 

democratizando o poder de decisão, não podemos falar em currículo intercultural. Foi o que 

observamos no Programa UAB-Moçambique, desvelados também pelos sujeitos desta 

pesquisa.  

Essencial para a categoria de intelectual transformador é a necessidade de tornaro 

pedagógico mais político e o político mais pedagógico. 

Ainda com relação a essa pesquisa, tratamos de um currículo para um curso de 

Educação à Distância, e que propomos como web currículo, que representa a integração 

curricular abrangendo a tecnologia e toda sua multiplicidade de linguagens. 

 

O interesse pelo web currículo se originou de discussões em disciplinas da linha de 
pesquisa de Novas Tecnologias em Educação ( Na PUC-SP), no momento em que 
começamos a analisar as práticas pedagógicas com o uso de tecnologias móveis em 
atividades nas quais os alunos do ensino básico tinham à mão a tecnologia para fazer 
uso sempre que esta pudesse trazer contribuições para a compreensão de um tema 
em discussão e esse uso incorporava os recursos da web, em especial, da Web 2.0. 
Os alunose professores tinham, dessa forma, a possibilidade de uso imersivo das 
tecnologias, com conexão à internet e com a possibilidade de acesso móvel. Essas 
situações evidenciavam que estávamos diante de novas possibilidades de integração 
das TDIC com o currículo a serem investigadas para identificarmos as mudanças 
geradas no currículo, na aprendizagem, nas relaçõesentre professores, alunos e 
conhecimentos, na gestão escolar e na própria tecnologia, uma vez que nessa 
integração todos os elementos interatuam e se transformam mutuamente (...). 
(ALMEIDA, 2011, p.10) 

. 
Para Almeida (2011) o web currículo nos abre a possibilidade de pensar nos recursos 

abertos, no potencial de criação de novas interfaces e recursos utilizados pelos estudantes 
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e na força do trabalho colaborativo que pode expandir o conhecimento para outros estados, 

outros países. A escola deixa de ser o único lugar de produção do conhecimento. A web 

possibilita integrar aos processos educativos a cultura dos museus e laboratórios virtuais, 

realizar experiências e simulações e não apenas fazer as visitas programadas a esses 

espaços, o que nem sempre é viável. 

Entendendo “o currículo como uma construção social que se desenvolve na ação, 

em determinado tempo, espaço e contexto, com uso de instrumentos culturais presentes 

nas práticas sociais” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 61), o seu desenvolvimento tem na 

experiência do aluno seu ponto de partida, mas não se limitando a ela, como afirmava Paulo 

Freire, pois o papel da escola é enriquecer e ampliar a sua (do aluno) experiência chegando 

ao conhecimento científico, articulando conhecimento escolar e cultura (MOREIRA, 2007).  

Segundo Sanchez (2002) em se tratando de um currículo mediado pelas tecnologias, a 

integração das mesmas podem se dar em três níveis:  

• o primeiro nível trata de aprender sobre as TDIC ( Tecnologia Digital de Informação 

e Comunicação);  

• osegundo se refere ao uso no âmbito de alguma atividade pedagógica, mas sem 

umaintencionalidade clara do que se pretende com esse uso, para a aprendizagem;  

• no terceiro nível éque se enquadra o uso das TDIC integradas ao currículo com 

clareza das intençõespedagógicas e das contribuições que se espera para a 

aprendizagem, sendo as TDICconsideradas invisíveis.  

Esse terceiro nível onde identificamos as possibilidades de as TDIC trazerem 

contribuições ao desenvolvimento do currículo na concepção que adotamos, uma vez que 

integrar curricularmente as TDIC´s implica necessariamente, 

 

la incorporación y la articulación pedagógica de las TIC´senel aula. Implica também 
la apropiación delas TIC´s, el uso de las TIC´s de forma invisible, el uso situado de 
las TIC´s, centrando se em la tarea de aprender y no em lasTIC´s... (SANCHÉZ, 2002, 
p.4) 

 
Nessa perspectiva integradora, é que acreditamos que deva ser concebido um 

currículo na EaD, em que o currículo se desenvolva com aexploração das propriedades das 

TDIC para a expressão do pensamento por meio da escrita,da imagem, do som e da 

combinação de suas múltiplas modalidades, impulsionando acomunicação, a criação de 

redes móveis (SANTAELLA, 2007) e a coautoria nas obras(MANOVICH, 2005).  
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Indo ao encontro do que Freire denomina de 

(...) o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento 
enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o  como, o em favor 
de quê, de quem, o contra quê, o contra quem são exigências fundamentais de uma 
educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo (FREIRE, 2000, p. 102). 

 

O web currículo, propõe dar um significativo sentido ao aluno, a fim de levá-lo a 

pensar, criar, ir além, lançando-se a voos mais altos, se auto-avaliando e o outro, vendo a 

si próprio e ao mundo, buscando não somente os conteúdos acadêmicos propostos em si, 

mas novos conceitos, procedimentos e atitudes. 

Assim, o currículo precisa ser compreendido como uma construção social que se 

desenvolve na ação, em determinado tempo, lugar e contexto, com o uso de instrumentos 

culturais presentes nas práticas sociais. (ALMEIDA; SILVA, 2011) 

A dimensão crítica humanizadora do ato pedagógico representa uma opção política 
ancorada em valores e compromissos éticos que relacionam a teoria com a prática, 
a formação de educadores com o pedagógico e o pensar sobre o fazer, o currículo 
com a experiência e com a emancipação humana. (ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 6) 

 

 Para Almeida;  Valente (2011), webcurrículo, implica apropriar-se dessas tecnologias 

em prol da interação, do trabalho colaborativo e do protagonismo entre todas as pessoas 

para o desenvolvimento do currículo. É uma integração entre o que está no documento 

prescrito e previsto com uma intencionalidade de propiciar o aprendizado de conhecimentos 

científicos com base naquilo que o estudante já traz de sua experiência, considerando 

assim as diferentes culturas.  

Trata-se de um currículo midiatizado por ferramentas e interfaces da TDIC, se 

organizando em redes hipertextuais abertas, num processo interativo e iterativo que integra 

distintas linguagens e modos de expressão, comunicação e representação do pensamento, 

estabelecendo dialogo entre disciplinas e culturas, com percursos e narrativas singulares, 

e consequentemente múltiplas possibilidades de currículo, o web currículo. Uma prática 

que se faz na relação entre aluno, professor, TDIC, a cultura ou culturas, a proposta 

curricular e a pratica pedagógica, através de projetos, investigações científicas, revelando 

a escola ao mundo e trazendo o mundo para a escola. (ALMEIDA, 2014). 

 Uma prática que exige professores que crie condições para a construção do pensar 

coletivo, da produção compartilhada e da democratização do conhecimento, um sujeito que 

cria condições favorecedoras de aprendizagem, orientando o processo de aprendizagem 

do aluno integrado com as TDIC. 

Emestudos sobre diversidade cultural e formação de professores, Canen;  Oliveira 

(2002)argumentam que o alargamento das questões sobre educação e cultura pouco estão 

presentes noscursos destinados a preparar futuros professores para trabalhar em sala, e 
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que as reflexões sobremulticulturalismo no Brasil não se fizeram acompanhar de mudanças 

efetivas nas relações entreensino e diversidade cultural vivenciadas pelas escolas.  

(PANSINI; NENEVÉ, 2008). 

Nesse sentido é fundamental que a teorização sobre multiculturalismo e educação 

presentenos estudos e pesquisas desenvolvidas seja inserida nos currículos destes cursos 

de modo anortear a formação dos futuros professores. 

É preciso nesse contexto refletir sobre os currículos atuais de formação de 

professores. E novos desafios para o leitor: Que professores estão sendo formados? Os 

atuais currículos estão permitindo formar professores sintonizados com os padrões 

dominantes ou professores abertostanto à pluralidade cultural da sociedade mais ampla 

como à pluralidade de identidadespresentes no contexto específico em que se desenvolve 

a prática pedagógica? Estão sendo formados através de um processo intra e intercultural? 

No que se refere à formação do professor no âmbito do ensino superior, a 

Universidadepoderá desempenhar um papel importante na medida em que buscar conferir 

ao seu currículo umcaráter emancipatório, que leve em consideração as questões 

relacionadas também à cultura e a linguagemdos grupos populares, dos “diferentes”, 

promovendo a interação com esses diferentes grupos culturais e étnicos, num processo 

intercultural.Percebemos também que cabe à própria instituição rever muitas de suas 

práticas de modo quepossa construir uma pedagogia voltada para o respeito ao universo 

dos educandos, dos sabereslocais que lhes conferem uma identidade própria. 

Ao defender a prática pedagógica necessária para desenvolver esse tipo de 

professor, apoiado em Zeichner (1993), Moreira sugere que: 

(a) nos voltemos tanto para dentro, para a prática, como para fora, para as condições 
sociais e culturais em que a prática se desenvolve e contribui para a formação 
dasidentidades docentes e discentes; (b) questionemos tanto as desigualdade como 
as diferenças identitárias presentes na sala de aula, buscando compreender e 
desequilibrar as relações de poder nelas envolvidas; (c) estimulemos a reflexão 
coletiva, propiciando a formação de grupos de discussão e de aprendizagem nas 
escolas, por meio dos quais os professores apoiem e sustentem os esforços de 
crescimento uns dos outros, bem como articulações entre diferentes escolas, entre 
as escolas e a universidade, entre as escolas e distintos grupos da comunidade. A 
ideia é que o professor reflexivo preserve a preocupação com os aspectos políticos, 
sociais e culturais em que se insere sua prática, leve em conta todos os silêncios e 
todas as discriminações que se manifestam na sala de aula, bem como amplie o 
espaço de discussão de sua atuação. (MOREIRA, 2001, p. 49). 

 

Uma das faces mais excludentes da educação está no esquecimento das 

populações dos grupos minoritários, desconsiderando as suas particularidades e riquezas 

culturais. A nós impuseram um modelo educativo ocidental, homogeneizador, monocultural 
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e colonizador, assim como para os demais países em desenvolvimento, incluindo a África. 

E no programa UAB-Moçambique reproduzimos esse modelo hegemônico. 

Nesse sentido, Santos (1999) nos alerta que temos o direito de ser iguais, sempre 

que as diferenças nos inferiorizem, e, temos o direito de ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracterize. Esse bom senso precisamos ter sempre diante de grupos de 

culturas diferentes, valorizando as diferenças, e se enriquecendo com elas, ainda mais em 

cooperações internacionais, onde essas diferenças são potencializadas. 

De acordo com Santomé (2005), é muito raro no espaço das salas de aula, que os 

professores desafiem seus alunos a refletir e investigar as questões relacionadas com a 

vida e a cultura dos grupos mais próximos do contexto local a que pertencem. Assim, os 

materiais didáticos e o própriocurrículo não oferecem qualquer elemento com o qual esses 

educandos possam se identificar; “suas crenças, conhecimentos, destrezas e valores são 

ignorados” (SANTOMÉ, 2005, p. 170).  

Em geral, o local é encarado como um estigma, algo que, dentro de uma prática 

“colonizadora” é necessário ocultar ou, pelo menos, não problematizar. 

Os modelos culturais e cognitivos predominantes no mundo ocidentaldemonstram-

se insuficientes para entender a complexidade dessa problemática e prospectar soluções 

adequadas em nível mundial. 

Segundo Fleuri (2002, s.p.): 

 

A globalização da economia, da tecnologia e da comunicação intensifica 
interferências e conflitos entre grupos sociais de diferentes culturas. O Brasil, sendo 
historicamente constituído como uma sociedade multiétnica e culturalmente híbrida 
(CANCLINI,1998; BHABHA,1998; GEERTZ, 1978), enfrenta agora desafios que se 
acirram em plano nacional na medida em que se intensificam suas relações 
internacionais. No plano político, evidencia-se o desafio de se promover a igualdade 
de direitos e de oportunidades para todos os indivíduos e grupos sociais e, 
simultaneamente, garantir o direito à diferença pessoal e cultural (COSTA, 2000; 
McLAREN, 1997, 2000). No plano social, o de favorecer o desenvolvimento autônomo 
de sujeitos individuais ou coletivos e, ao mesmo tempo, construir relações sociais de 
respeito e solidariedade. No plano educativo, o de desenvolver a disposição para 
explicitar e elaborar os conflitos, de modo a fortalecer a identidade pessoal e cultural 
e, concomitantemente, construir processos de entendimento e cooperação entre os 
grupos sociais diferentes (BONFIGLI; SPADARO, 1995;CANDAU, 2000; COSTA, 
1998; FALTERI, 1998; FLEURI, 1996, 2000). 

 

Ainda segundo Fleuri (2002, s.p.), a  intra e a interculturalidade vem para se 

contrapor a esse modelo hegemônico, sustentando os sistemas educativos e sociais, 

enfrentando a desigualdade e a exclusão, constituindo, assim, uma das bandeiras de luta 

do movimento educativo e social por uma vida digna para todos. 
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Assim, é preciso construir a base do novo pacto social que nossas 

sociedadesnecessitam e que se entende como: 

• Processo que se constrói permanentemente, confrontando relações desiguais 

entre culturas, enfrentando o conflito na busca da transformação da 

sociedade, respeitando a diversidade e a cidadania diferenciada (direitos de 

autogoverno, direitos poli-étnicos, direitos especiais de representação). 

• Processo pedagógico de aprendizagem que reconhece saberes de diversas 

racionalidades na construção do conhecimento, para desafiar as certezas e 

enfrentar asincertezas. Esse processo de construção envolve reflexão e 

sistematização/formalização do conhecimento. 

• Processo político, nas relações de poderna escola e na comunidade que 

questiona asubordinação do conhecimento e a cultura de grupos oprimidos e 

excluídos, que acompanhou ocolonialismo e que atualmente continua com a 

globalização. 

• Um tema ético, de reconhecimento do outro diferente, diverso, como válido. 

Daí a necessidade de construir currículos para formação de educadores que leve-os 

a assumir-se comosujeitos construtores e produtores de saber. 

Educador, neste sentido, é propriamente um sujeito que se insere num processo 
educativo, e interage com outros sujeitos dedicando particular atenção às relações e 
aos contextos que vão se criando, de modo a contribuir para a explicitação e 
elaboração dos sentidos (percepção, significado e direção) que os sujeitos em relação 
constroem e reconstroem. Nestes contextos, o currículo e a programação didática, 
mais do que um caráter lógico, terão uma função ecológica, ou seja, sua tarefa não 
será meramente a de configurar um referencial teórico para o repasse hierárquico e 
progressivo de informações, mas terá a tarefa de prever e preparar recursos capazes 
de ativar a elaboração e circulação de informações entre sujeitos, de modo que se 
auto-organizem em relaçãode reciprocidade entre si e com o próprio ambiente. Tal 
concepção de educação (como contexto integrador entre diferentessujeitos e entre 
seus respectivos contextos culturais) e de educador(como o articulador de 
mediações) ganha agora um novo enfoque, a partir dos estudos que vimos realizando 
sobre o hibridismo da identidade dos sujeitos e de seus contextos culturais. Coloca-
se, agora, em questão a ambivalência dos significados que se configuram a partir das 
opções e interações de sujeitos que se referem simultaneamente a padrões culturais 
diferentes! (FLEURI, 2000, p. 12) 

 

E Fleuri (2002, s.p.) complementa que o que é teoricamente inovador epoliticamente 

crucial é “a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e 

iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação 

de diferenças culturais”, contribuindo para superação da atitude de medo quanto da 

indiferente tolerância ante o “outro”, e construindo uma leitura positiva da diversidade social 

e cultural. 
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A “noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida que esta 

efetiva-se através das dinâmicas das relações sociais. Assim sendo, a diferença é, 

simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão e conflito”. 

(VELHO,1996, p.10) 

Currículo escolar é uma construção e uma decisão política e por isso espaço de 

poder. O embate ideológicoimplícito no currículo resultará nas narrativas que formarão, 

para os alunos, representações acerca do mundo. É de acordo com essas narrativas sociais 

que os alunos atribuirão significados. A construção de conhecimentos é mediada pelos 

discursose os discursos não são neutros. (GASPARIN; VICENTINI, 2008). Assim,  

 

 

Toda educação é sempre educação de alguém por alguém, ela supõe sempre 
também, necessariamente, a comunicação, a transmissão, a aquisição de alguma 
coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, que constituem o que 
se chama precisamente de ‘conteúdo’ da educação (FORQUIN, 1993, p. 10). 

 

E complementando, segundo Silva (1995, p.194), 
 

o conhecimento, a cultura e o currículo são produzidos no contexto das relações 
sociais ede poder. Esquecer esse processo de produção – no qual estão envolvidas 
as relações desiguais de poder entre grupos sociais – significa reificar oconhecimento 
e reificar o currículo, destacando apenas os seus aspectos de consumo e não de 
produção. 

 

Ainda segundo Silva (1995), mesmo quando pensamos no currículo como uma coisa, 

como um rol de conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, fundamentalmente, aquilo que 

fazemos com essa coisa, pois, mesmo uma lista de conteúdos não teria propriamente 

existência e sentido, se não se fizesse nada com ela.  

Nesse sentido, o currículo não se restringe apenas a ideias e abstrações, mas a 

experiências e práticas concretas, construídas por sujeitos concretos, em relações de 

poder, como bem coloca Freire:  

Conhecer, na dimensão humana, (...) não é o ato através do qual um sujeito, 
transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe 
dá ou impõe. (...) O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. 
Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a 
reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece 
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer e os 
condicionamentos a que está submetido seu ato. (...)Conhecer é tarefa de sujeitos, 
não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode 
realmenteconhecer (FREIRE, 1992, p. 27). 

 

Retomando Habermas (1987), que parte do paradigma comunicativo, denominado 

teoria da ação comunicativa, apresenta que a realidade é vista como uma construção 



184 

 

humana que não depende do significado que as pessoas, individualmente, atribuem ao 

mundo, mas sim do significado construído comunicativamente, mediados pela interação 

das pessoas com os mundos objetivo, social e subjetivo. 

Assim, o currículo é considerado uma atividade produtiva e possui um aspecto 

político que podeser visto em dois sentidos: em suas ações (aquilo que fazemos) e em 

seusefeitos (o que ele nos faz) (GOMES, 2007). 

Também pode ser considerado um discurso que, aocorporificar narrativas 

particulares sobre o indivíduo e a sociedade, participa do processo de constituição de 

sujeitos (e sujeitos também muito particulares). Ainda, 

as narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam noções 
particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre 
os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é 
ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o 
que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é 
belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não o são (SILVA, 1995, p. 
195). 

 
 

 Silva (1995, p.195) complementa que, 
 

as narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos 
sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser 
representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. 
Elas, além disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente: 
enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e instituídas 
como cânone, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do 
currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe – 
noções que acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo 
desses eixos (de autoridade)  

 
Por isso a necessidade de chegar a acordos, negociações para que possa existir 

uma convivência pacífica entre as diferentes culturas e lutar-se por uma educação para 

todos e todas, construindo um verdadeiro currículo intercultural. 

Construir um currículo intercultural exige profundo respeito à identidade étnica e 

racial, o que significa ter o reconhecimento ético dos elementos implícitos na dimensão 

estética e na complexidade dessa construção. 

Segundo Peter McLaren (2000), identidades envolvem articulações pré-discursivas 

(materiais) e discursivas (semióticas) estando sempre relacionadas as práticas sociais e 

materiais, de uma formação social maisampla. Por esse motivo os educadores devem 

refletir sobre as formas de relação, as maneiras de estruturação, negociação, os padrões 

de inteligibilidade, as relações deinterdependência que desejam construir.  

Santos (2006) afirma que isso exige uma ruptura política e epistemológica. Política, 

pois, somos desafiados a reinventar novas práticas pedagógicas e curriculares e abrir um 
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novo horizonte de possibilidades cartografado por alternativas radicais às que deixaram de 

o ser. E epistemológica na medida em que realizarmos uma crítica à racionalidade 

ocidental, entendida como uma forma de pensar que se tornou totalizante e hegemônica, e 

propusermos novos rumos para sua superação a fim de alcançarmos uma transformação 

social. (GOMES, 2007). 

Para Freire (1988) é importante compreender não somente a cultura do outro, mas 

a própria relação em si, porque a verdade não está nem na cultura de lá nem na minha, a 

verdade do ponto de vista da minha compreensão, está na relação entre as duas. 

A interculturalidade crítica necessita: “de legitimidade, dignidade, igualdade, 

equidade e respeito”,ao mesmo tempo, a criação de modos “outros” de pensar, ser, estar, 

aprender, ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras.  (WALSH, 2009, p. 25). E 

complementa Casali: 

Determinações epistemológicas e éticas (universalidade), por um lado, 

determinações culturais e morais (parcialidade) por outro, e determinações individuais 

(singularidade) dos sujeitos envolvidos na produção do currículo, comandam a 

seleção dos saberes e das disposições que comporão o currículo escolar. (CASALI, 

2001, p. 123) 

 

Aprofundando, podemos explicar o uso e sentido contemporâneo e conjuntural da 

intra e interculturalidade sob três perspectivas diferentes, segundo Tubino (2005): 

• Relacional: contato e intercâmbio entre culturas, ou seja, entre pessoas, 

práticas, saberes, valores e tradições culturais diferentes, que poderiam dar-

se em condições de igualdade e desigualdade - a interculturalidade aqui, 

limita o contato e a relação – muitas vezes a nível individual – encobrindo ou 

deixando de lado as estruturas da sociedade – sociais, políticas, econômicas 

e também epistémicas – posicionando a diferença cultural em termos de 

superioridade ou inferioridade, ocultando ou minimizando assim, os conflitos 

e os contextos de poder e dominação; 

• Funcional: enraíza-se no reconhecimento da diversidade e diferença cultural 

com objetivos direcionados a inclusão da mesma no interior da estrutura 

social estabelecida – que busca promover o diálogo, a convivência e a 

tolerância – no entanto, é funcional ao sistema existente no tocante às causas 

da assimetria e desigualdade social e cultural – não questiona as “regras do 

jogo”, sendo compatível com a lógica neoliberal existente - uma lógica que 

reconhece a diferença, sustentando sua produção e administração dentro da 
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ordem nacional, neutralizando-a e esvaziando-a de seu significado real, onde 

o reconhecimento e respeito à diversidade cultural serve como nova 

estratégia de dominação - argumenta pela necessidade da “inclusão” de 

indivíduos dos grupos historicamente excluídos – como mecanismo para 

adiantar a coesão social (políticas públicas da maior parte dos Ministérios de 

educação e Cultura) ou articular a diversidade para que não seja fonte de 

ameaça e insegurança (Proposta da UNESCO, PNUD, CEPAL, 

EUROSOCIAL, FMI etc); 

• Crítica: não parte do problema da diversidade ou diferença em si, nem da 

tolerância ou inclusão culturalista neoliberal – o ponto central é o problema 

estrutural colonial racial e sua ligação ao capitalismo de mercado – como 

processo e projeto questiona radicalmente a lógica instrumental do 

capitalismo e aponta para a construção de sociedades diferentes a outra 

ordem social – parte da questão do poder, seu padrão de racialização e a 

diferença que tem sido construída em função disso – enquanto a funcional 

responde a parte dos interesses das instituições sociais, a crítica parte do 

interesse do povo que tem sofrido com a submissão e subalternização, de 

seus aliados e setores que lutam, junto com eles, pela re-fundação social e 

descolonização, pela construção de uma sociedade melhor. 

Para a interculturalidade crítica, na qual nos inspiramos em nossas análises, o 

problema central do qual ela parte, não é a diversidade étnico-cultural, é a diferença 

construída como padrão de poder colonial que segue transcendendo praticamente todas 

as esferas da vida. E Walsh vai radicalizar: 

 

Por isso mesmo, a interculturalidade entendida criticamente ainda não existe, é algo 
por construir. Daí seu entendimento, construção e posicionamento como projeto 
político, social, ético e também epistêmico – de saberes e conhecimentos -, projeto 
que afiança para a transformação das estruturas, condições e dispositivos de poder 
que mantém a desigualdade, racialização, subalternização e inferiorização de seres, 
saberes e modos, lógicas e racionalidades de vida. Desta forma, a interculturalidade 
crítica pretende intervir  e atuar sobre a matriz da colonialidade, sendo esta 
intervenção e transformação passos essenciais e necessários na construção mesma 
da interculturalidade. Antes, porém, de explorar este entrelaço da interculturalidade e 
descolonialidade, examinaremos mais detidamente a matriz da colonialidade, dando 
algumas pautas para compreender sua transcendência  como sistema e ferramenta 
permanente de poder, controle e dominação. (...) Embora a colonialidade atravesse 
praticamente todos os aspectos da vida, sua prática pode ser entendida com mais 
clareza a partir de quatro áreas ou eixos entrelaçados. (WALSH, 2009, p.6 -8) 

 

Esses eixos, segundo Walsh (2008) são: 
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• A colonialidade do poder – refere-se ao estabelecimento de um sistema de 

classificação social baseado na categoria de “raça” como critério fundamental 

para a distribuição, dominação e exploração – por sua vez – altera todas as 

relações de dominação, incluindo as de classe, gênero, sexualidade etc; 

• A colonialidade do saber – considera o eurocentrismo como ordem exclusiva 

da razão, conhecimento e pensamento, descartando e desqualificando a 

existência e viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros 

conhecimentos que não sejam os dos homens brancos europeus ou 

europeizados - e ao atravessar o campo do saber, usando-o como dispositivo 

de dominação, a colonialidade penetra e organiza os marcos epistemológicos, 

acadêmicos e disciplinares.; 

• A colonialidade do ser é a que se exerce por meio da inferiorização, 

subalternização e desumanização: a “não existência”. 

• A colonialidade cosmogônica da mãe natureza e da vida mesma - base na 

divisão binária natureza/sociedade, descartando o mágico-espiritual-social, a 

relação milenar entre mundos bio-físicos, humanos e espirituais – incluindo 

dos ancestrais, espíritos, deuses, e orixás – a que dá sustentação aos 

sistemas integrais de vida, conhecimento e a própria humanidade- acaba com 

toda a base da vida dos povos ancestrais, tanto indígenas como de raiz 

africana. 

 

Com relação ao Programa UAB-Moçambique identificamos a colonialidade do saber 

do Brasil em relação a Moçambique, na definição da cooperação, refletindo na definição do 

currículo dos cursos. 

Cabe assim, para finalizar, trazer questões para nossa reflexão,  desafiando o leitor 

a dialogar com esse trabalho : Como entender e aceitar o diverso? Como no convívio com 

o diverso, manter a própria identidade? Como construir uma parceria contra-hegemônica 

na Cooperação Internacional? 

Faz-se necessário construir cooperações capazes de tornar o processo de 

internacionalização da educação que potencialize a troca de experiências e o 

compartilhamento de conhecimentos no contexto universitário, com todas as possibilidades 

que ele oferece na contemporaneidade. 
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A nova transnacionalização alternativa e solidária assenta agora nas novas 
tecnologias de informação e de comunicação e na constituição de redes nacionais e 
globais onde circulam novas pedagogias, novos processos de construção e de 
difusão de conhecimentos científicos e outros, novos compromissos sociais, locais, 
nacionais e globais. (SANTOS, 2008, p. 51) 

 
 

Não podemos desconsiderar que o movimento de internacionalização é reflexo do 

movimento mundial de ensino e pesquisa, que faz parte da globalização do conhecimento 

nas Universidades. E que o conhecimento precisa de uma compreensão intercultural, e, 

ocupam lugar de destaque na  contemporaneidade. E a Universidade como espaço 

privilegiado dessa produção, acaba ocupando centralidade, também. 

A seguir apresentamos as sub- categorias reflexivas que emergiram no processo da 

pesquisa, para análise/interpretação dos dados coletados. 

 

 

3.1.3 Categorias Emergentes (CEM) 

 

Apresentamos aqui as categorias reflexivas emergentes, consideradas nesse 

trabalho como sub-categorias que já anunciamos anteriormente: contexto, diálogo, 

comunicação e linguagem, consideradas sub-categorias da Cultura, e, tempo e  memória, 

como sub-categorias de Currículo. 

 

O dialogismo, a relação dialógica e o agir comunicativo 

 

Inspirada nas reflexões de Pesce (2003 e 2007) em suas teses de doutoramento e 

pós doutoramento, que respectivamente tratam: sobre a dialogia digital na formação do 

educador em ambientes telemáticos, e,as contradições da institucionalização da educação 

a distância pelo Estado, nas políticas de formação de educadores, e  em seu  artigo “ 

Formação online de educadores sob o enfoque dialógico: da racionalidade instrumental à 

racionalidade comunicativa”, de 2010, fomos aos clássicos Bakthtin, Habermas e Freire, na 

tentativa de desvelar as sub-categorias da cultura: diálogo, comunicação e linguagem.  

Para Bakhtin (1990), a comunicação ocorre através da diferença tanto entre pessoas 

como entre textos ou grupos sociais. E nos alerta que para ocorrer essa comunicação é 

preciso considerar a linguagem como construção, criação coletiva, parte de um diálogo 

cumulativo entre “eu” e o “outro”, por isso exige um aprendizado da linguagem do outro, 

uma espécie de tradução. E, adverte: não há produção cultural fora da linguagem. É preciso 
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estabelecer relação entre a linguagem textual, intertextual e contextual. E sinaliza que a 

condição para o sucesso desse empreendimento é quanto mais temos vivências com 

mistura de classes, línguas, etnias, com polifonias, mais nos identificaremos com a 

diferença, com a alteridade, com o que é marginal e excluído.  

Ainda segundo Bakhtin (1992), o “eu” necessita da colaboração de outros para poder 

definir-se e ser “autor” de si mesmo. Essa relação entre o “eu” e o “outro” pode ser explicado 

por dois conceitos: o de relatividade de Einstein, onde o lócus do qual se observam os 

fenômenos tem papel determinante. “O que vemos é determinado pelo lugar de onde 

vemos”; e o princípio da indeterminação de Heisemberg – o próprio ato da observação 

altera o fenômeno em observação. No entanto, o dialogismo não deve ser confundido com 

Polifonia, porque o dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem e a polifonia se 

caracteriza por vozes polêmicas em um discurso. 

Construir conhecimentos a partir de múltiplas vozes exige saber qual a origem das 

explicações fornecidas e quais experiências sociais influenciam os olhares sobre o 

fenômeno investigado, daí o investimento nessa pesquisa de socializar os determinantes 

históricos e políticos da Formação de Professores e da EaD nos dois países.. 

Assim, no diálogo, posso ver o que o outro não pode em relação ao objeto de 

conhecimento que estamos a conhecer, e o outro vê o que não posso ver, resultando na 

complementariedade de visões, compreensões e sensibilidades, e se aproximando o mais 

completamente possível do conhecimento desse objeto. 

E ainda lembra Bakhtin, que o objeto se constrói em colaboração, mas ela (a 

colaboração) pode ser impedida por forças sociais. (BAKHTIN, 2000). Sinalização 

importante principalmente quando o ambiente das relações em questão é atravessado por 

interesses particulares e relações de poder desiguais. Para ele só existe o “eu”, ou a 

“consciência” por conta das relações sociais, pois elas é que proporcionam a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem, responsável pela formação desse “eu interno”. Ou seja, 

nossa consciência foi estruturada a partir da assimilação de “eus” estrangeiros.  

Cada pessoa que participou da nossa infância, nos proporcionando experiências 

linguísticas por meio da fala, estimulando-nos a falar as primeiras palavras, carregava 

consigo um mundo de valores, crenças, conceitos, preconceitos, emoções, desejos, um 

mundo cultural presente em cada um de seus gestos. E que influenciará nosso universo 

cultural, e consequentemente nossa perspectiva de ver e experimentar o mundo. E é esse 

processo que Bakhtin denomina de dialogismo:  
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(...) quando dois ou mais enunciadores conversam entram em jogo dois ou 

mais mundos culturais, originais e polifônicos, o que um diz, conforme o 

contexto compartilhado entre eles, é recebido dinamicamente pelo outro. O 

diálogo não é mais entre quem fala e quem ouve, mas proativo, ou seja, quem 

ouve interfere com suas informações e cultura para dar sentido ao discurso, 

já tornando-o novo, reformulado por sua visão original de mundo. (...) Assim, 

a forma como cada qual experimenta o mundo é única também, e conhecer 

essa visão é um privilégio raro. Não basta ler livros de grandes autores, 

dialogar com os clássicos, cada pessoa que nos cruza o caminho guarda um 

milagre raro, uma forma original e única de nos mostrar como a realidade é. 

(DIAS, 2016, s.p.) 

 

Para Habermas (1987), a ação comunicativa é aquela na qual dois sujeitos são 

capazes de interagir chegando ao entendimento, coordenando seus planos de ação e 

negociando situações compartilhadas, em que cada sujeito parte de seu mundo da vida.  

O mundo da vida é, segundo Habermas (2001),  

 

(...) o lugar transcendental em que falante e ouvinte se encontram; no qual podem 
propor-se, reciprocamente, a pretensão de que suas emissões coincidem com o 
mundo (com o mundo objetivo, com o mundo subjetivo e com o mundo social), e onde 
podem criticar e expor os fundamentos dessas pretensões de validez, resolver suas 
discordâncias e chegar a um acordo. (p. 179). 

 

Habermas (2001) ainda afirma que as estruturas simbólicas do mundo da vida se 

reproduzem por via da continuação do saber válido, da estabilização da solidariedade dos 

grupos e da formação de atores, capazes de responder a suas ações. O processo de 

reprodução liga as novas situações com os estados do mundo já existentes, e isto tanto na 

dimensão semântica dos significados ou conteúdos (da tradição cultural), como na 

dimensão do espaço social (de grupos socialmente integrados) e na do tempo histórico (da 

sucessão de generalizações). 

Estes processos de reprodução cultural, integração social e socialização 

correspondem ao que o autor chama de componentes estruturais do mundo da vida que 

são a cultura, a sociedade e a personalidade: 

 

Chamo de cultura ao acervo de saber, em que os participantes na comunicação se 
abastecem de interpretações para entender-se sobre algo no mundo. Chamo 
sociedade às ordenações legítimas através das quais os participantes, na interação, 
regulam seu pertencimento a grupos sociais, assegurando com isto a solidariedade. 
E por personalidade entendo as competências que convertem a um sujeito em ser 
capaz de linguagem e de ação, isto é, que o capacitam para tomar parte em 
processos de entendimento e para afirmar neles sua própria identidade. 
(HABERMAS, 2001, p. 196) 
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 Habermas nos convoca para a construção de um projeto crítico e emancipatório, 

para superação dos problemas que a sociedade capitalista criou, descolonizando o mundo 

da vida, e dando prioridade a ele, em detrimento do mundo do sistema criado por essa 

sociedade. Propõe como estratégia o agir comunicativo para discutir esses problemas e 

buscar formas de sua superação, desenvolvendo novos modelos socioculturais, se 

utilizando da comunicação para conscientizar a todos da realidade, denunciando-a e ao 

mesmo tempo anunciando proposições contra - hegemônicas para a sua transformação. 

Nessa direção trazemos para o diálogo Paulo Freire, que vai denominar esse processo 

comunicativo em um processo dialógico crítico. 

Para Freire (1979, p.37), “o homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não 

pode ser o objeto dela”. Para ele não existe separação entre ação e reflexão, dessa forma 

a palavra, eixo central do diálogo, não se torna vazia, mas “comprometida com a 

transformação e dita na interação entre as pessoas de maneira igualitária” (FREIRE, 1994, 

p. 56). 

Para Freire, 

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. 
Se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o 
diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado 
enquanto homens, o diálogo é, pois, uma necessidade existencial. (FREIRE, 1980, p. 
82) 

 E acrescenta: 

O diálogo é uma das matrizes em que nasce a própria democracia. Teríamos então 
de nos servir de toda a força democrática do diálogo. O grande perigo está na 
violência do antidiálogo que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe 
oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a abertura de sua 
consciência que, nas democracias, há de ser cada vez mais crítica. (…) Um dos 
aspectos mais importantes do nosso agir educativo será, sem dúvida, o trabalhar no 
sentido de formar, no brasileiro, um senso de perspectiva histórica. Quanto mais se 
desenvolva esse senso, tanto mais crescerá no homem nacional o significado de sua 
inserção no processo de que se sentirá, então, participante e não mero espectador. 
(FREIRE citado por SOUZA, 2001, p. 48) 

 

 O diálogo em Freire é visto como um fenômeno humano que se dá pela palavra, 

presumindo a existência da palavra verdadeira, não reprodutora que tenta colocar 

legitimidade somente naqueles que ocupam posições de poder na hierarquia social, o 

diálogo é um direito de todos e todas. Nesse sentido Bakhtin corrobora no sentido de 

considerar o diálogo uma interação entre pessoas que se influenciam mutuamente através 

da linguagem, e nessa relação, os sujeitos se constituem como seres históricos e sociais. 

E por fim. Habermas vai reforçar o diálogo como fruto da interação na busca do 
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entendimento, dos planos de ação compartilhados e na negociação de situações 

compartilhadas, partindo cada qual de seu contexto de vida. 

 

O tempo, o contexto, a memória dos sujeitos 
 
 Cabe antes de adentrarmos na narrativa da experiência tratarmos de conceitos que 

atravessarão as representações dos sujeitos da pesquisa acerca do contexto, dos próprios 

sujeitos da pesquisa, do tempo vivido por eles e da importância dessa memória desvelada, 

no percurso passado e presente da experiência estudada. Tempo e memória, sub-

categorias de Currículo, presentes no contexto, sub-categoria da Cultura. 

  Mikhail Bakhtin (2003), em seus estudos utiliza dois conceitos para trabalhar a 

questão do tempo: o cronotopo e a exotopia. O primeiro conceito formado pelas palavras 

crono (tempo) e topo (lugar), enfatiza a ligação entre esses dois elementos, atribuindo ao 

cronotopo o caráter operacionalizador da assimilação pela literatura do tempo e do espaço 

históricos. Já o exotopia referiu-se inicialmente ao estudo das obras literárias, e, mais tarde 

passa a ser utilizado nas pesquisas das Ciências Humanas. Apresenta-se como o “situar-

se num lugar exterior”, é o desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior.  Para 

Bakhtin, esse lugar exterior permite que se veja do sujeito algo que ele próprio nunca pode 

ver. Ambas as categorias apresentam fundamentalmente a relação tempo – espaço. 

 Nessa teorização da relação tempo – espaço Bakhtin irá desenvolver o conceito de 

excedente da visão, que para ele é resultado do que percebemos no outro o que ele mesmo 

não vê, devido ao lugar ocupado por ambos no tempo e no espaço. Nesse movimento, que 

para Bakhtin é empático, pois olho para esse outro com suas vivências, me possibilitando 

ver no outro o que ele não enxerga e retorno a mim como alguém que não observa de fora, 

mas estabelece uma relação dialógica com aquilo que pesquisa. Para ele cada concepção 

de tempo traz em si uma concepção de homem, e, essa relação entre tempo-espaço como 

constituintes dos elementos formadores dos sujeitos é que nos interessa nesse trabalho. 

Aqui o que nos interessa não é apenas o tempo cronológico, mas as relações que os 

sujeitos estabelecem com esse tempo e como ele influencia suas formações, ações e 

percepções/representações do seu contexto de atuação. 

 Para Amorim (2006, p.99): 

(...) a criação estética ou de pesquisa implica sempre em movimento duplo: o de 
enxergar com os olhos do outro e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir 
seu próprio olhar: sua posição singular e única num dado contexto e os valores que 
ali afirma. 

 



193 

 

 E com esse olhar que buscamos enxergar o tempo e os sujeitos dessa pesquisa, 

situando um pouco da história dos dois países em cooperação, da formação de professores 

e da EaD, não somente para melhor compreender a experiência estudada, mas a formação 

e suas representações/ações dos sujeitos da pesquisa, ou seja, identificar marcas e 

pensamentos históricos a fim de compreender os mecanismos que transformaram o mundo 

e a educação, para melhor compreender os processos dentro dos quais esses sujeitos 

tiveram suas formações e posteriormente suas atuações no Programa investigado. 

Passamos a partir desse momento a esclarecer o que consideramos como contexto 

e contexto da pesquisa. 

Figueiredo e Afonso (2006) ao tratarem do contexto de aprendizagem, sinalizam que 

há duas concepções de contexto: a positivista, que entende o contexto como externo e 

claramente independente do sujeito e da atividade na qual ele está engajado, sendo 

delimitado, estável, previsível e seu comportamento pode ser caracterizado a priori; e, a 

construtivista, na qual o “contexto é o que é relevante para o sujeito construir o seu 

conhecimento, e pode mudar a qualquer momento” (FIGUEIREDO; AFONSO, 2006, p. 13).  

Na visão construtivista, o contexto não pode ser localizado e delimitado. Ele é 

percebido somente por meio de suas interações com os sujeitos envolvidos, sendo que 

essas interações organizam o contexto, como ele é percebido pelo sujeito, tanto quanto 

elas organizam a experiência do sujeito. 

Segundo Almeida;  Valente (2014) essa concepção construtivista se assemelha 

bastante com o sentido etimológico da palavra "contexto", que advém do termo latino 

“contextere” que significa "tecer juntos”. 

Assim, o contexto é o ambiente onde os diálogos se travam, se moldando por esses 

diálogos continuamente negociados entre os sujeitos, as mídias, tecnologias e outros 

espaços, tempos e contextos, catalisando-os e integrando o conhecimento narrativo com o 

conhecimento objetivo em um modelo de narrativa. E a história narrada traz implícitos 

valores, singularidades, crenças, concepções e moral do autor em relação aos 

acontecimentos narrados e aos atores citados na narração, convidando tanto o autor como 

o leitor a uma resposta ética e poética, com influência em suas ações para além do texto 

narrado (ALMEIDA; VALENTE, 2014). 

Almeida;  Valente (2014, p. 39) citam Cunha (1997) e Bruner (2002) para definir o 

texto narrado ou narrativa: 

Para Bruner (2002, p. 46) a narrativa é “uma sequência singular de eventos, estados 
mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens ou atores”, 
situados em determinado contexto, no tempo dos acontecimentos, permitindo 
avançar ou retroceder no tempo, de acordo com as intenções em processos de 
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construção de conhecimentos e negociação de significados, que englobam as 
relações entre mente e cultura (BRUNER, 2001), do sujeito consigo mesmo e com os 
outros. 

 

 Narrar nesse sentido é trazer à tona memórias.  

Memória é um conceito explorado desde a Filosofia grega. Para os gregos a deusa 

Mnemosyne era a guardiã responsável pela memória, tendo o poder de dar aos mortais a 

capacidade de retornar ao passado e lembrá-lo para a coletividade (CHAUÍ, 2006). Daí 

reside sua relevância, pois algo que sai do individual e vai para o coletivo, fará sempre parte 

da história. 

 Para essa pesquisa o que nos interessa é a memória que vai trazendo à tona a 

história vivida no interior da experiência investigada no passado e presente, bem como os 

processos constitutivos dos sujeitos da pesquisa, que lhe permitem representações a 

respeito do seu ser e estar no contexto do Programa UAB-Moçambique. 

 Pollak (1989)considera as memórias como reinterpretações, ressignificações ligadas 

ao redimensionamento das próprias identidades dos sujeitos, apresentando-se com poder 

instituinte da imagem dos sujeitos sobre si mesmos. Ela é constituída pelo dito, pelos 

esquecimentos e silêncios. Até os não ditos, são relevantes segundo o autor, já que cria 

memórias subterrâneas que necessitam de um trabalho de organização para superar as 

influências ideológicas que nos encontramos submetidos. 

 Para essa pesquisa, as memórias dos diferentes sujeitos da pesquisa permitirão a 

cada um ao olhar-se e observar sua história na experiência investigada, a percepção, o 

entendimento do por que o faz agir de determinada maneira, também a possibilidade que 

se privilegie e valorize a história e o processo do outro como elemento de fundamental 

importância para elucidar (e refletir) a identidade individual e coletiva da cultura, em que se 

está inserido. 

A partir destas conceitualizações, concepções e percepções que lemos e 

interpretamos a realidade, o dito e o não dito pelos seus sujeitos. 

Trabalhada todas as categorias, passamos à narrativa do Programa de Cooperação, 

com destaque para o contexto de organização e desenvolvimento do Curso de Formação 

de Professores para o Ensino Básico (Pedagogia), foco da nossa pesquisa, e a 

interpretação da proposta pedagógica do curso investigado. 

 

3.2 O PROGRAMA UAB-MOÇAMBIQUE 
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Aqui apresentamos e analisamos o Programa UAB-Moçambique, as múltiplas vozes, 

através dos documentos, dos textos legais, dos próprios agentes da pesquisa, 

sistematizando-as num processo dialógico, interpretando-os e atribuindo sentidos aos 

discursos, caracterizando o contexto e as relações/cooperação estabelecidas no universo 

investigado. É o momento de apresentar os artesãos, o trabalho deles, sua participação na 

criação. Os encontros e desencontros nas escolhas dos retalhos e a composição da colcha. 

 

A Cooperação Internacional Educacional entre Brasil e Moçambique e o Programa 

UAB-Moçambique – unindo formação de professores e EaD –Um pouco do histórico

  

Conhecido como o Programa UAB- Moçambique, nascido por uma iniciativa política, 

do então, Presidente da República do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao governo 

moçambicano, em 2010:  

 

(...) Quando nós decidimos priorizar a nossa relação com o continente africano e, 
dentro dele, os países de língua portuguesa, tem algumas razões. Primeira, é a dívida 
histórica com a formação do povo brasileiro, que tem muito a ver com o povo africano 
(...). Nenhum tema é tão capaz de unir e transformar um país quanto a educação (...) 
(SILVA, 2011, em Aula Magna dos cursos do Programa UAB em Moçambique, 
Maputo, 9.11.11). 

 

Constitui em uma experiência inédita ao envolver o governo de dois países e sete 

universidades públicas (cinco brasileiras e duas moçambicanas), com concepções e 

práticas de EaDespecíficas, com desafios impostos pela interculturalidade e pela 

preocupação de não afrontar as soberanias, no caso dos países, e as autonomias, no caso 

das universidades. 

Asua base legal se encontra nas Portarias Normativas do Ministério da Educação do 

Brasil nº 22, de 26/10/2010, que caracteriza e formaliza a cooperação, e, nº 11, de 

18/5/2011, que complementa a anterior e regulamenta a implantação do Programa de Apoio 

à Expansão da Educação Superior a Distância na República de Moçambique,(tratado 

oficialmente como Programa UAB-Moçambique), estando ambas, sob a base jurídica 

internacional do Acordo Geral de Cooperação, firmado pelos governos do Brasil e de 

Moçambique em 15/09/1981 e promulgado em 09/07/1984, assim como pelo Ajuste 

Complementar àquele Acordo, firmado pelos Governos em 9/11/2010 (DOU - do Brasil, de 

7/1/ 2011). 

O primeiro comunicado oficial de tal proposta foi em 2010, e, em março de 2011 já 

tiveram início as primeiras aulas dos quatro cursos de Graduação do Programa 
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(Ensino Básico, Matemática e Biologia e Administração Pública) em meio a um 

cenário político que conjugava o fim do mandato do presidente Luís Inácio da Silva e 

outras ações que intencionavam aumentar a sua influência frente a países africanos. 

(JESUS, 2015, p.48)  

Assim, o Programa de Cooperação entre o Brasil e Moçambique de desenvolvimento 

do Sistema de Educação Aberta e a Distância na República de Moçambique, de apoio à 

expansão da Educação Superior a Distância para formação de professores, para atuação 

em escolas de nível básico e médio, e, funcionários públicos, com previsão de atender sete 

mil servidores públicos, num período de sete anos. Trata-se de uma cooperação binacional, 

multicultural e interinstitucional, que pretendeu ser expressão de uma globalização contra - 

hegemônica, e por isso solidária e emancipatória. (SANTOS, 2008).  

Para tal, foram capacitados professores das Universidades Moçambicanas 

participantes e técnicos atuantes como professores conteudistas, professores revisores, 

tutores a distância e presencial, técnicos de apoio tecnológico, de laboratórios e bibliotecas 

etc, pelas Universidades brasileiras parceiras. 

 

O Brasil atenderá as demandas de cooperação tendo como eixo central a 
necessidade de fortalecimento da política nacional de educação, a partir de um 
projeto que articule as seguintes perspectivas:  

• Capacitação de pessoal para dar sequência à implantação da política de EaD 

• Reforço à capacidade institucional do MINED- Moçambique. 

• Reforço do sistema de formação de professores para atuarem no ensino 
fundamental e médio, utilizando a EaD como modelo de democratização de 
acesso. 

• Reforço do sistema de formação de técnicos, de nível superior, para atuarem 
em órgãos do Governo, utilizando a EaD como modelo de democratização de 
acesso. (BRASIL/MRE/AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO - ABC, 
2010). 

 

Pretendia-se ser um projeto de cooperação Sul-Sul1 que visava ao fortalecimento do 

sistema de educação aberta e a distância do governo de Moçambique e à democratização 

do acesso ao ensino superior por cidadãos moçambicanos. Como estratégia inicial de 

implantação,na ausência de expertise na gestão de sistemas de EaD, pois iniciávamos a 

gestão do nosso próprio Sistema UAB, formatou-se um projeto piloto de oferta de quatro 

cursos de graduação a distância: um bacharelado em Administração Pública (para 

formação de gestores atuantes em setores públicos em Moçambique) e três licenciaturas 

em: Matemática, Biologia e Pedagogia, com ênfase no Ensino Básico (para formação de 

professores atuantes na Educação Básica Pública Moçambicana), atendendo 

                                                 
1Percebe-se que a diferença da Cooperação Norte-Sul e da Sul-Sul é que esta última está na transferência 

de boas práticas, enquanto que a primeira aparece como ingerência do país doador nas estratégias internas 
do receptor, com soluções construídas externamente por especialistas estrangeiros (AMARAL, 2013). 
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aproximadamente 620 vagas na primeira oferta dos cursos. Almejava, inicialmente, a 

formação de 5,5 mil professores da educação básica e 1,5 mil servidores da administração 

pública de dez polos instalados (um em cada região do País) até o ano de 2017. A escolha 

destes cursos, pelo governo moçambicano se deu pela carência de formação de 

profissionais dessas áreas, em Moçambique 

Este programa é fruto da parceria entre o Ministério da Educação (MEC) Brasileiro; 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC – Brasil); as Universidades 

Brasileiras: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), e, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil; com o Ministério da Educação de Moçambique (MINED); 

Universidades Moçambicanas: Universidade Pedagógica (UP), Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM) e Instituto Nacional de Educação a Distância (INED), conforme já 

destacamos inicialmente, e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). Na primeira ano da implantação foram parceiros também, a OEI 

(Organização para os Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura) e a 

Microsoft, quando o Programa, do lado brasileiro estava sob a Coordenação Geral da 

extinta SEED/MEC.  

Não houve nenhum edital seletivo aberto para a candidatura de universidades 

brasileiras interessadas em atuar nos quatro cursos que se estruturavam para atender a 

Cooperação. A escolha das universidades parceiras foi realizada por indicação política, a 

partir de alguns critérios: capacidade de gestão, capacidade de levar um Programa para 

fora do país, já que as Universidades brasileiras não tinham praticamente nenhuma 

experiência dessa natureza, em  Programas fora do país. Também fatores como 

conhecimento e contato pessoal entre os representantes das Universidades participantes, 

somado à identificação de parceria potencial com a então Secretaria de Educação a 

Distância do MEC, segundo intervenientes brasileiros participantes do Programa. Pois, criar 

uma relação pessoal entre os intervenientes, seria  indispensável para a consolidação do 

Programa. Pensava-se em universidades com experiência e sucesso no desenvolvimento 

de cursos a distância, nos cursos a serem ofertados, e, certa autonomia para lidar com as 

ações propostas. (JESUS, 2015). 
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Do lado moçambicano, a escolha das Universidades participantes ocorreu a partir da 

vocação e histórico institucional. Como os cursos para formação de professores se 

concentram na  Universidade Pedagógica (UP), na capital e demais províncias e a 

Universidade Eduardo Mondlane, pelo seu histórico de formação de servidores públicos 

pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais, formando em Administração desde a década 

de 1970. 

Segundo os intervenientes brasileiros e moçambicanos, não houve momentos de 

discussão antes do início das atividades do Programa acerca de algumas questões 

estruturais, como: o que efetivamente seria essa cooperação proposta e sua natureza, 

como seria feita essa relação sul-sul; quais eram os níveis de responsabilidade das 

instituições envolvidas; como se daria o processo de institucionalização do Programa pelos 

governos e instituições envolvidas; qual o projeto pedagógico e administrativo do Programa 

( projeto “guarda-chuva” que articularia todas as ações dos cursos envolvidos), enfim, 

elementos básicos estratégicos de ação coletiva. Nesse sentido, foram gerados alguns 

problemas: falta de definição desde o início de um plano estratégico articulador das ações, 

com definição de fluxograma da gestão, atribuições, projeto pedagógico que articulassem 

as propostas pedagógicas e curriculares dos cursos etc, sendo o apressamento político do 

lado brasileiro, o “grande vilão”, dificultador da execução da proposta. Aliado a esses 

pontos, também a pouca familiaridade com cooperações sul-sul e nossa incipiente 

experiência em gestão de sistema EaD, como outras dificuldades significativas. 

Nessa fase inicial do Programa foram abertas noventa vagas para o curso de 

Administração Pública e cento e oitenta vagas para cada um dos três cursos de Licenciatura 

(Formação de Professores), a saber: Pedagogia - Ensino Básico; Biologia e Matemática, 

desenvolvidos em três Centros de Recursos de Apoio Presencial (Polos), localizados nas 

cidades de Maputo (Região Sul), Beira (Região Central) e Lichinga (Região Norte). 

O programa ainda oferece dupla diplomação aos alunos concluintes do Programa, e 

por isso exigindo que os Projetos dos cursos contemplassem referenciais curriculares e 

legais dos dois países conveniados. 

O modelo de EaD adotado no Programa UAB-Moçambique utiliza-se de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e no apoio de polos para o desenvolvimento de 

atividades presenciais dos cursos, tais como práticas laboratoriais e avaliações. Modelo 

este adotado pelo Sistema UAB. 

 Em Moçambique, os polos de apoio presencial são denominados Centros de 

Recursos, cuja gestão administrativa é atribuída a um coordenador indicado pelo Governo 
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moçambicano, e as atividades presenciais sob a gestão do mesmo coordenador dos cursos 

presenciais. E adotam diferentes modelos de EaD, em função de contatos com outras 

experiências, em cooperações internacionais com outras instituições particularmente 

europeias, tais como cursos totalmente a distância (predominante na UEM) e semi-

presencial apoiado por materiais didáticos impressos (predominante na UP). 

No Programa UAB-Moçambique, os alunos são atendidos em três polos de apoio 

presencial, como já citado, localizados em Maputo, a capital moçambicana, e nas 

Províncias de Beira e Lichinga. 

Os cursos ofertados pelo Programa são desenvolvidos com docências 

compartilhadas por professores e tutores moçambicanos e brasileiros, com exceção do 

curso de Ensino Básico (Pedagogia), onde todos os docentes e tutores são moçambicanos, 

por acordo firmado entre as Universidades brasileira e moçambicana, parceiras na gestão 

desse curso, e a cooperação se dá por trocas de experiências e materiais de apoio entre 

docentes brasileiros e moçambicanos, das mesmas áreas de conhecimento, observando-

se o projeto pedagógico desenvolvido e aprovado simultaneamente nas respectivas 

universidades, considerando-se que os estudantes estão formalmente matriculados na 

universidade moçambicana e na universidade parceira no Brasil, nos quatro cursos, 

requisito básico para a dupla diplomação.  

O governo brasileiro apoiou técnica e financeiramente o referido programa por meio 

de recursos do projeto BRA/04/044, com gestão dos recursos pela Microsoft e OEI, no 

primeiro ano do Programa, e, posteriormente pelo PNUD.  

Na Coordenação Política do Programa, os dois governos nomearam Comitês 

Gestores (por iniciativa primeira do lado moçambicano), com representantes das diferentes 

instâncias políticas envolvidas com a Cooperação, para articulação política. O Comitê 

brasileiro, instituído pela Portaria Interministerial nº 1009, de 10/08/2012, integrado por 

Representantes do Ministério da Educação, da Agência Brasileira de Cooperação do 

Ministério das Relações Exteriores e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES. O Comitê moçambicano instituído pelo Despacho ministerial nº 

23/GM/MINED/2012, de 19/04/2012, integrado por representantes do MINED, 

nomeadamente do INED (Instituto Nacional de Educação a Distância), DIPLAC (Direcção 

de Planificação e Cooperação) e DICES (Direcção de Coordenação de Ensino Superior); 

Representante da UP; Representante da UEM; representante da Embaixada do Brasil; 

Coordenador Local do Programa. Percebe-se concepções diferentes dos dois governos na 

constituição dos comitês: no Brasil participantes do staff político decisório e, em 
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Moçambique do staff operacional da execução do Programa. O que dificultou o diálogo e 

as trocas entre os mesmos. Um com poder político representativo e outro com visão 

estratégica operacional, fazendo com que ambos precisassem em vários momentos 

estratégicos convocar a participação de outros intervenientes nas decisões políticas dos 

rumos do Programa. 

A CAPES faz a articulação acadêmica do Programa e coordenou, a partir de 2012, 

os trabalhos por meio de uma Coordenação Executiva, selecionada por Edital Público e 

contratada pelo PNUD, instituída para operacionalização do Programa. Previa-se uma 

parceria direta nas trocas de expertise na gestão de sistema de EaD dela com os parceiros 

moçambicanos do órgão correspondente moçambicano, o INED, o que infelizmente não 

aconteceu, por inviabilidade política consequente da mudança do gestor principal da 

DED/CAPES. 

A Coordenação Executiva, inicialmente foi desenvolvida por um consultor técnico 

OEI, nomeado pela SEED/MEC. Com a extinção desta secretaria, a partir de 2012 a gestão 

foi realizada por esta pesquisadora, consultora técnica especializada PNUD, selecionada 

por edital público, e sediada na CAPES, que sob a Direção da CGAC/DED/CAPES. Esta 

consultora, desenvolveu desde o planejamento estratégico, a articulação acadêmica dos 

cursos, a mediação político-pedagógica entre os atores executores, a coordenação das 

formações continuada dos envolvidos, as coordenações de missões brasileiras em 

Moçambique e vice-versa, o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento dos 

objetivos propostos para o Programa, como produção do material didático, processo de 

institucionalização do Programa pelas IES brasileiras e moçambicanas, previsão e 

acompanhamento de pagamento de bolsas aos profissionais envolvidos brasileiros e 

moçambicanos, retomada das relações estratégicas e políticas entre os parceiros dos dois 

países, participante das relações diplomáticas entre os governos dos dois países etc.  

Além de apoiar a CAPES nas suas políticas junto ao Programa e às ações dos 

Comitês Gestores. Essa Coordenação executiva foi apoiada por um Coordenador Local, 

que se fixou em Moçambique para gestar operacionalmente o desenvolvimento do 

Programa in loco, desde 2011 

Como parte das minhas ações estratégicas, enquanto Coordenadora executiva, de 

construção de relações políticas horizontais institucionais, cerne da Cooperação, constitui 

equipe coordenadora em Moçambique, liderada pelo Coordenador Local, e integrantes das 

duas universidades parceiras moçambicanas, com o objetivo dela acompanhar e apoiar 

todo desenvolvimento dos cursos e as formações  continuadas locais, bem como realizar a 
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mediação político-pedagógica com os parceiros localmente, facilitando as trocas de 

tecnologia, práticas de gestão e conhecimentos entre os parceiros.  

Segue no Quadro 12 a constituição da Equipe Técnica Executiva e de Apoio à 

Gestão do Programa: 

 

Quadro 12 - Equipe da Coordenação Executiva, Local e Comissões de Apoio à Gestão Local – Programa 

UAB-Moçambique 

ATIVIDADE FUNÇÃO INTEGRANTES 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA 

Coordenação Geral Executiva Coordenação junto às 

Universidades e órgãos 

parceiros, responsável pela 

operacionalização geral e 

avaliação do Programa 

Antonio Soares (gestão 2010-

2012) 

Kátia Valéria Pereira Gonzaga 

(gestão 2012-2014) 

Coordenação Local Coordenação responsável 

pela operacionalização do 

Programa em Moçambique 

Oreste Preti (gestão 2011-

2014) 

EQUIPE DE APOIO À COORDENAÇÃO LOCAL 

ATIVIDADE FUNÇÃO INTEGRANTES 

Produção de Material Didático Definir o processo, 

acompanhar o fluxo, prazos e 

qualidade 

Fazer a gestão do AVA 

(ambiente Virtual de 

Aprendizagem) 

Eduardo F. Buanaissa (UP) 

 Nilza Ponja Cherinda (UEM) 

 Maria Angélica Barbieri (STI-

FMT)  

 

Regulação e Creditação   

 

Orientar e supervisionar a 

produção de documentos dos 

cursos para encaminhamento 

ao INED (projeto pedagógico, 

Manuais de Estágio, etc.); - 

Acompanhar Registro 

Acadêmico de estudantes, de 

documentos, de pautas, etc. 

Lourenço Mavaeia  

(CEAD/UP)  

Sergio Mavi                    

(UEM)    

 

Institucionalização e 

Expansão  

Acompanhar o processo de 

institucionalização; Verificar 

as condições de Expansão 

(recursos humanos e 

tecnológicos, Centros de 

Recursos, Laboratórios, 

Internet).    

Alice Freia (UP)  

Maida Khan (UEM) 
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Documentação, Registros e 

Memórias   

 

Coletar e sistematizar 

documentos significativos 

referentes à trajetória do 

Programa; questionários; 

entrevistas; Fotos; 

apresentações (PowerPoint) 

em eventos; Artigos e notícias 

publicados sobre o Programa   

 

Valdinácio F. P. Martins (UP) 

 Thomás Fuel (UEM) 

Monitoramento e Avaliação do 

Programa  

 

Elaborar e implementar o 

projeto de Monitoramento e 

Avaliação do Programa; - 

Apresentar os resultados e 

realizar meta-avaliação do 

processo 

Natália Helena Magaua 

(Gabinete de Qualidade 

Acadêmica UEM);  

Castelo M. Maluleque 

(CEND);  

Nobre de J. Canhanga  (Adm. 

Pública/UEM)  Ali Cossing 

(Comis.Avaliação UP);  

Manuel Macandza 

(CEAD/UP)  

José Manuel Samo 

(Matemática)  

Ângelo Ferreira (Ensino 

Básico) Jossias Duvane 

(Biologia )  

Fernando Tinga (INED)   

Mirna Monteiro (INED)                      

 

Formação Contínua  

 

Propor, aprovar, acompanhar 

e avaliar as ações de 

Formação Continuada   

Lina Sara Chovano 

(CEND/UEM)  

Suzete Buque (CEAD/UP)    

 

Coordenação Local Adjunta Auxiliar a coordenação local 

na gestão e no 

acompanhamento das 

equipes - 

produzir/sistematizar 

documentos de síntese, de 

análise, de orientações,  

ações e  

Rasmi – UP 

Vago – UEM 

Secretaria do Programa Atendimento e agendamentos 

na sala do Programa; 

Ermelindo Começar  

Marcela Martins  
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Providenciar materiais e 

equipamentos necessários 

Apoiar os coordenadores dos 

cursos e o coord. residente e 

seus adjuntos; recebimento; 

expedição e arquivo de 

correspondência/documentos 

do Programa; Organizar e 

manter atualizado o arquivo 

do Programa; Executar todo 

trabalho de digitação 

necessário ao Programa.; 

organizar a recepção das 

missões; organizar reuniões e 

eventos etc     

 

 

Fonte: Adaptado do Plano estratégico do Programa UAB-Moçambique, 2014 

 

Essa Equipe Local foi constituída para garantir a participação de Moçambique nas 

decisões e operacionalização do Programa, de forma a garantir as trocas de experiências, 

as decisões compartilhadas entre Brasil e Moçambique,  

E para constituir o tripé de coordenação do Programa, junto com a CAPES e Comitês 

Gestores (incluindo a Assessoria Internacional do MEC), a Agência Brasileira de 

Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, através da sua Coordenação de 

Administração Geral, faz a articulação diplomática, e com os Organismos Internacionais, a 

logística (mediações políticas, contratações, compra de materiais, equipamentos, 

mobiliários, livros etc), atuando através da Gerência de África da Língua Portuguesa. 

 

A cooperação técnica internacional constitui importante instrumento de 

desenvolvimento, auxiliando um país a promover mudanças estruturais nos campos 

social e econômico, incluindo a atuação do Estado, por meio de ações de 

fortalecimento institucional. Os programas implementados sob sua égide permitem 

transferir ou compartilhar conhecimentos, experiências e boas-práticas por intermédio 

do desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais, com vistas a alcançar 

um salto qualitativo de caráter duradouro.(...) O Governo brasileiro tem como 

pressuposto fundamental que a cooperação técnica recebida deve contribuir 

significativamente para o desenvolvimento sócio-econômico do País e para a 

construção da autonomia nacional nos temas abrangidos. A mesma preocupação 

aplica-se à cooperação técnica prestada pelo Brasil a outros países, sendo que a 



204 

 

missão da CTPD (ou Cooperação Sul-Sul) é definida pela Agência Brasileira de 

Cooperação como a de contribuir para o adensamento das relações do Brasil com os 

países em desenvolvimento para a ampliação dos seus intercâmbios, para a geração, 

disseminação e utilização de conhecimentos técnicos, para a capacitação de seus 

recursos humanos e para o fortalecimento de suas instituições, por meio do 

compartilhamento de políticas públicas bem sucedidas. (ABC, 2014). 

 

Além de, a parte brasileira, enfrentar impasse para repasse de bolsas aos alunos 

moçambicanos e profissionais participantes do Programa pelo governo brasileiro e 

mudanças nos rumos da política, interferindo na gestão do Programa, através da 

CAPES/MEC, outros descumprimentos surgiram pela contraparte moçambicana:  

problemas de infraestrutura (instalações físicas, fornecimento de energia, água e rede para 

internet) dos Centros de Recursos (Polos), e de apoio básico aos alunos (falta de material 

didático, número reduzido de computadores disponíveis, manutenção dos equipamentos, 

falta de acesso a plataforma do curso, nos Centros/Polos), problemas técnicos das 

plataformas de ensino, com a falta de conexão para a internet, dificuldade de acesso a 

mesma pelos alunos, dispersão geográfica dos mesmos, falta de uma biblioteca para os 

alunos, com acervo de apoio aos seus estudos etc. 

Apesar das políticas moçambicanas estabelecerem como investimentos essas 

condições necessárias para o desenvolvimento da EaD no país, em suas legislações, 

Planos estratégicos e PTE, a dificuldade em articular as condições necessárias para 

implementação das mesmas, inviabilizaram sua realização nos prazos demandados pela 

prática do Programa, em função do descompasso entre as ideias e os recursos financeiros 

para sua implementação. Todos esses fatores acabaram por não permitir que as atividades 

e resultados propostos no Projeto do Programa vigente, fossem plenamente alcançados, 

inviabilizando novas ofertas e a expansão do Programa, conforme planejado no Projeto 

inicial de 2010 (Veja  Versão A e outras versões do Projeto- ANEXO 3), adiando a expansão 

planejada para ser executada gradualmente, a partir de 2015. 

Com a perspectiva da expansão e necessidade de consolidação das práticas de 

gestão que foram desenvolvidas ao longo dos primeiros anos do programa, iniciamos como 

gestores do Programa, a leitura e a reformulação dos seguintes documentos-base:  

- Termos de Aceitação e Comprometimento dos participantes do Programa;  

- Processos e Procedimentos de Gestão e de Comunicação;  

- Projeto Pedagógico do Programa e Cursos.  

A Coordenação Executiva 2012-14 tinha o propósito de apresentar o resultado 

desses trabalhos para aprovação de todos os participantes no Seminário Interno de EaD, 
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em Moçambique, previsto para Agosto de 2014, que seria uma prévia para um Seminário 

Internacional em 2016, onde Moçambique apresentaria a experiência do Programa UAB-

Moçambique para outros países da África e em desenvolvimento, de forma a lançar seu 

expertise em gestão de EaD para outros países, podendo se tornar referência para países 

iniciantes nessa arte. 

No ano de 2013, foi possível estabelecer metas para a expansão do Programa a 

partir de 2015, que aconteceria gradativamente nos primeiros anos da implementação do 

Programa, mas que não foi atingido.  

Segue, em Anexo o quadro proposto para expansão (ANEXO 2) elaborado junto às 

Universidades brasileiras e moçambicanas, demonstrando vontade política para 

assumirmos nossos compromissos, embora tardio com o país parceiro. 

No entanto, por questões políticas e econômicas, em maio de 2014, o Brasil adiou 

essa expansão sem data para retomá-la, assumindo apenas o compromisso de finalizar as 

primeiras ofertas, destituindo a equipe gestora executiva no Brasil e em Moçambique, e por 

decisão política da CAPES, através da Diretoria de EaD, a gestão do Programa ficou a 

cargo de técnicos e analistas da própria DED/CAPES, bem como, o acompanhamento dos 

trabalhos desenvolvidos pelas Universidades parceiras. Esses técnicos e analistas 

passaram a acumular às suas atribuições técnicas, que já são muitas frentes de trabalho, 

ao que já apresentamos, em termos da complexidade que é a gestão do Sistema de EaD 

no Brasil, mais a gestão desse Programa de  cooperação internacional.Apesar da 

promissora oportunidade de trocas e aprendizados que essa cooperação bi-lateral, que se 

anunciou como Sul-sul ofereceu, nos colocamos brasileiros e moçambicanos numa relação 

colonialista, na perspectiva particularmente moçambicana. Podemos perceber isso desde 

os documentos oficiais (ANEXO 3), até as práticas de implementação da cooperação que 

foram  construídas, e descritas nesta pesquisa, tendo por principal protagonista da gestão 

e do financiamento das ações, o Brasil. Colocando, assim, Moçambique em situação 

desprestigiada de poder.É bom ressaltar que não estamos julgando nem brasileiros, nem 

moçambicanos, no sentido da intencionalidade desse tipo de relação colonialista. 

Simplemente não tínhamos: Moçambicanos e Brasileiros a vivência de uma cooperação 

Sul-Sul. E assim, inconscientemente fomos trazendo as nossas vivências de cooperação 

Norte-Sul à tona. 

 O orçamento definido entre as partes, estimado inicialmente, não foi suficiente para 

assumir os compromissos acordados, já que não previu recursos para as ações 

estratégicas como missões suficientes para operacionalização do Programa, custos 
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variáveis ao longo do desenvolvimento do Programa para a gestão dos cursos, no padrão 

UAB, eventos de sistematização dos resultados, entre outros, exigindo um 

redimensionamento tanto do orçamento quanto das ações de implementação e 

investimentos, conforme podemos observar entre os documentos do Projeto e seus ajustes 

(Todas as versões - ANEXO 3) 

O projeto teve quatro ajustes - ao longo do desenvolvimento do Programa, tanto nas 

estratégias da cooperação, como nos objetivos, como nas lideranças governamentais como 

executivas, abrangência e recursos, de acordo com as necessidades, cenários etc. 

Encontramos em seu projeto inicial que o Ministério da Educação do Brasil, pormeio 

da UniversidadeAberta do Brasil – UAB sepropôs oferecer quatrocursos, como estratégia 

para socializar know-how de gestão de cursos e sistemas de EaD, com o objetivo de 

fortalecimento do sistema de EaD de Moçambique e democratização do acesso ao Ensino 

Superior, que foram executados emparceriacominstituições de ensinosuperior brasileiras e 

moçambicanas.  

A proposta inicial era formar no máximo de 7.290 estudantes, em 17 semestres, em 

no máximo 9 Polos de Apoio, comrecursos financeiros da CAPES/UAB, MRE/ABC, 

MEC/SEED (extinta) e MEC de Moçambique. Destes, 4.940 atuam comoprofessores no 

ensinofundamental e médio nas escolas de Moçambique e 1.350 comotécnicosemórgãos 

do Governo. Meta que foi alterada em função de descontinuidade nas políticas de 

investimento e de prioridades políticas do lado brasileiro e moçambicano, e mudanças no 

staff governamental brasileiro de liderança do programa, conforme já destacado. 

Essa estratégia de gestão compartilhada de cursos entre IES brasileiras e 

moçambicanas foi a forma que o Brasil encontrou para trocar suas experiências, já que não 

tínhamos quadros com experiência acumulada e consolidada em gestão de Sistemas de 

EaD, bem como em Cooperação Internacional do tipo Sul-sul, naquele momento inicial, 

também já citado. 

Tinha também por propósito capacitar, no total, 200 professores das Universidades 

de Moçambique parceiras e 10 técnicos do InstitutoNacional de Educação a Distância de 

Moçambique – INED, que atuaramcomo professores-conteudistas, professores-revisores, 

tutores a distância de quatrocursos complementados pelaUniversidadeAberta do Brasil – 

UAB em Moçambique. Além destes profissionais, foramprevistas capacitação também para 

mais de 100 tutores presenciais, para atuarem nos Polos de Apoio Presencial, bem como 

profissionais da gestão pedagógica, administrativa e tecnológica (equipes de coordenação 
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de cursos, técnicos de apoio tecnológico na gestão da plataforma moodle e site do 

programa). 

Os cursos implementadosobjetivavam: 

✓ Promoverconhecimento teórico-prático 

fundamentalparatrabalharcomalunosemcursos na modalidade a distância; 

✓ Capacitarprofessores na integração das novastecnologias da informação e 

comunicaçãocom as práticas pedagógicas implementadas na educação a 

distância; 

✓ Instigarpráticas inovadoras de EADque instaurassem novasexperiências de 

ensino-aprendizagem noscursos a distância; 

Os cursos enfocavam duas questões centrais: a formação paraatuar no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e a tutoria presencial, e porisso tiveram carga horária presencial e 

a distância.  

Para o acompanhamento da implantação e implementação dos cursos propostos, foi 

criada uma comissão composta por membros das universidades envolvidas, para 

estabelecer parâmetros da qualidade esperada e mecanismos de avaliação no decorrer 

dos cursos, que garantam o alcance dos objetivos de formação propostos nos diferentes 

projetos. Esse monitoramento foi realizado não só por meio virtual, como também pela 

aplicação, em momentos presenciais, de instrumentos de avaliação do desenvolvimento 

dos cursos e do desempenho dos sujeitos envolvidos. 

Essas formações ficaram a cargo nos aspectos pedagógicos e administrativos dos 

Centros de EaD das Universidade brasileiras; com relação ao aspecto tecnológico pelas 

Universidades brasileiras UFJF e UFF. 

Além das Universidades brasileiras gestoras dos cursos, ainda o Programa contou 

com a parceria da UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira), que inicialmente tinha o papel de Coordenação Executiva do Programa, mas 

não pôde assumi-lo em função de seu pouco tempo de existência, não possuindo ainda 

quadro disponível para essa complexa tarefa. 

 Assim, apenas teve assento de um representante legal no Comitê Gestor 

(articulação Política) até 2013. Em 2013, assume também contribuir com a formação dos 

profissionais  na  gestão dos Centros de EaD e Centros de Recursos (Polos) das 

Universidades Moçambicanas, parceiras, com o objetivo de fortalecê-los, oferecendo 

formação continuada para seus técnicos e propiciando trocas de experiências entre 

profissionais do Brasil e Moçambique. Também assumiu a tarefa de sistematizar a 
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produção e registros do histórico do Programa, bem como os documentos técnicos, 

construindo um acervo de memória da experiência para disponibilizá-lo publicamente, a 

partir de 2013, resgatando material oral e escrito do período anterior. Tarefas não previstas 

inicialmente, mas propostas no Plano estratégico da Coordenação Executiva de 2012-14, 

frente ao diagnóstico inicial realizado pela mesma. 

Coube a UFJF, além da a co-coordenação do curso de Administração Pública, 

através de sua Faculdade de Administração, e da formação tecnológica na gestão da 

plataforma, assumir  através da sua Faculdade de Educação, a responsabilidade em 

coordenar o Comitê de Avaliação Institucional do Programa, com representantes das 

diferentes esferas da gestão dos governos e das instituições parceiras brasileiras e 

moçambicanas, para juntos construírem um projeto de avaliação, implementação e meta-

avaliação.  

Outra ação não prevista na primeira versão do Projeto, mas avaliada como 

necessária, para tomada de decisão no desenvolvimento e aprimoramento das ações do 

Programa, de forma transparente e ética. 

Infelizmente grande parte dessas ações iniciaram, mas não tiveram continuidade, 

por decisão política do governo brasileiro, ao destituir a equipe de Coordenação Executiva, 

com cortes de recursos financeiros frente a crise econômica e política enfrentada pelo 

governo Dilma em meados de 2014.Como já sinalizamos a estratégia para atingirmos os 

objetivos da Cooperação, foi a gestão “compartilhada” de quatro cursos de graduação. 

Desde a etapa de construção dos currículos tivemos dificuldades para lidar com as relações 

de poder. As condições se apresentaram de forma desigual entre os parceiros brasileiros e 

moçambicanos.. 

 As reuniões técnicas de decisão inicial dos rumos do Programa, aconteceram no 

Brasil, no interior das Universidades Brasileiras, com todo seu staff à disposição, e apenas 

com representantes dos colegiados moçambicanos.Na cultura moçambicana, a hierarquia 

é respeitada. Nenhum representante tem o poder, mesmo que designado a representá-lo, 

a decidir por seu superior, necessitando sempre consultá-lo. Assim, as decisoes 

relacionadas ao curriculo, a gestao dos cursos, o papel e atribuiçoes de cada Universidade 

e a parceria entre elas propostas pelos gestores das Universidades brasileiras levando os 

representantes moçambicanos a aceitar esses acordos propostos, aqui no Brasil, e que 

foram levadosao fórum em Moçambique, no retorno dos intervenientes moçambicanos. No 

entanto, os acordos foram registrados e assinados no Brasil, comprovando a anuência do 

lado moçambicano, sem um tempo para discussao do lado moçambicano, desconsiderando 
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a cultura do parceiro, em nome de um “apressamento” político, por parte do governo 

brasileiro, para o início da implantaçao  do Projeto. Moçambique encontrava-se numa 

situaçao desprestigiada de poder, precisava do Brasil para investimentos no seu Sistema 

de EaD. (sujeito 4, 2013).Algumas dessas decisões foram questionadas pelo lado 

moçambicano, ao tomarem contato com os acordos, aqui firmados no Brasil. No entanto, 

em alguns cursos houveram maior ou menor abertura, por parte das Universidades 

Brasileiras em rever os combinados, refletindo, de acordo com a flexibilidade ou não, nas 

relações entre os parceiros. (sujeito 8, 2013).Apesar de ter enfrentado e continuar 

enfrentando, descontinuidades e dificuldades políticas, podemos citar indicadores de 

sucesso do Programa ao longo de seu desenvolvimento, tais como: 

a) Índice de evasão dos estudantes dos cursos (média geral de 13,9%), cujas causas 

principais foram óbitos e dificuldades para pagar as “propinas” (nas Universidades 

moçambicanas os alunos pagam mensalmente taxas acadêmicas para utilização 

dos recursos que a Universidade oferece, para manutenção das mesmas) O curso 

de Ensino Básico é que possui o menor índice de evasão (3,6%);  

b) Bom desempenho escolar apesar da precariedade no funcionamento da 

plataforma que recepciona o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), o atraso 

na produção e entrega do material didático e o sistema de tutoria presencial, 

ausência de uma biblioteca física ou virtual: também pela localização dos Centros 

de EaD nem sempre próximas do local de trabalho ou residência dos alunos, 

inviabilizando seu acesso a esse recurso; 

c) Motivação dos alunos na permanência do curso, valorizando muito a oportunidade 

e a riqueza das trocas com as Universidades brasileiras, podendo ter acesso ao 

portal dessas universidades e acessar tudo que os alunos brasileiros acessam; 

d) Envolvimento dos coordenadores e tutores moçambicanos com o trabalho no 

Programa, apesar das condições de trabalho e dos atrasos dos pagamentos das 

bolsas pela CAPES, assumindo impreterivelmente seus compromissos, 

manifestando que o Programa faz parte da vida deles, e não querem que o mesmo 

fracasse; 

e) A superação da situação de acomodação dos intervenientes moçambicanos, 

assumindo-se como meros executores, agora consciente de seus papéis e 

contribuições, assumindo-se como pensadores e tomadores de decisão, 

participando ativamente de reuniões pedagógicas e administrativas, encontros de 

formação, produzindo relatórios reflexivos, após  retomada dos rumos da 

cooperação em 2012 ; 

f) A reorganização do trabalho pedagógico e na gestão como um todo, identificando 

com mais clareza processos, fluxos de procedimentos, prazos e 

responsabilidades; 
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g) A retomada com mais agilidade e nos parâmetros estabelecidos no Programa do 

processo de Produção do material Didático das disciplinas dos cursos; 

h) Melhoria da infra-estrutura nos Centros de Recursos, com melhoria no 

funcionamento da rede de internet.  

i) Aumento de recursos humanos nos Centros de Recursos (sobretudo de Lichinga 

e de Beira) para atendimento e prestação de serviços, fazendo com que tenham 

capacidade para ampliar o número de estudantes a serem atendidos.  

j) Presença do Comitê Gestor de Moçambique, sobretudo, a partir do primeiro 

semestre de 2013, procurando se inteirar cada vez melhor das ações do Programa 

e sugerindo caminhos alternativos frente aos constrangimentos. 

k)  Envolvimento da Embaixada do Brasil em Moçambique, através da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores do 

governo brasileiro. Foi fundamental, ao longo de toda a implementação do 

Programa, o apoio que a Embaixada deu, sobretudo nos momentos mais cruciais 

do segundo momento da gestão da Coordenação Executiva, no  resgate da 

confiança pelos moçambicanos, pela cooperação com o Brasil, no Programa UAB-

Moçambique. O encontro com a Embaixada, em cada Missão à Moçambique, 

sempre interessada em saber como o Programa caminhava, avaliando nossos 

encaminhamentos e nos orientando, o contato constante do assessor da 

Embaixada, responsável pelo setor de educação, com o coordenador residente e 

sua participação ativa no Comitê Gestor moçambicano,foram sinais que este 

Programa retomava a importância política considerável, dando visibilidade da 

presença positiva do governo brasileiro em terras moçambicanas. A ABC “tem 

como atribuição negociar, coordenar, implementar e acompanhar os programas e 

projetos brasileiros de cooperação técnica, executados com base nos acordos 

firmados pelo Brasil com outros países e organismos internacionais”.(ABC, 2014). 

l) Reflexos na melhoria do sistema de EaD da UP e da UEM.introduzindo modelos 

próximos aos do Programa, com a introdução de novas práticas de gestão de 

cursos a distância; 

m) Reflexo dos cursos a distância do Programa na melhoria da docência nos cursos 

presenciais. Muitos são os depoimentos de docentes e coordenadores que o que 

está sendo vivenciado no Programa está contribuindo na mudança do ser docente 

em cursos presenciais: “A maneira de como está organizado o ensino a distância 

para nós é um ponto forte. Até nos ajuda a melhorar a nossa metodologia no 

ensino presencial”.   

n) O Programa apontou aos gestores das duas universidades as possibilidades do 

uso das tecnologias e das estratégias de ensino a distancia para a oferta de cursos 

presenciais e para expansão e interiorização de seus cursos. A título de exemplo, 

a UP começou oferecer, a partir do 2º semestre de 2013, uma disciplina - que é 

comum a todos os cursos (Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento) -, 

na modalidade a distância. Neste sentido, realizou capacitação em EaD dos 



211 

 

docentes, tutores e estudantes. A UEM pretende fazer uso da modalidade para 

atender à grande demanda que anualmente recebe de novos candidatos a seus 

cursos. A título de exemplo, para o curso de Administração Pública, em 2014, 

houve 4.000 inscrições para uma disponibilidade de 80 vagas. Assim, no 

Seminário Pedagógico que realiza anualmente (julho de 2014) dedicou um dia 

para discussão da EaD com o objetivo de divulgar a modalidade na instituição e 

sensibilizar docentes e dirigentes sobre as possibilidade desta modalidade e sua 

capacidade de oferecer formação de qualidade. Neste sentido, a pedido da 

comissão organizadora, convidamos o prof. José Armando Valente (PUC-

SP/Unicamp) para proferir palestra sobre a modalidade a distância. O 

coordenador residente foi também convidado a participar e intervir no debate 

sobre a EaD.  

o) Nos cursos de EaD das Universidades Moçambicanas não existia a figura do 

coordenador de curso. No ano passado, em trocas com o coordenador residente 

junto às direções pedagógicas das Faculdades, a UP criou a figura do diretor de 

curso (que seria o nosso coordenador) para cursos a distância. Com isto, o 

Programa está provocando a introdução de novas práticas de organização do 

trabalho pedagógico com processos de gestão adequados a cada modalidade de 

ensino.  

p) A mobilização das instituições brasileiras e moçambicanas iniciarem o processo 

de institucionalização do Programa, em suas ações acadêmicas, dando-lhe a 

“cara” da instituição e configurando-o ao seu “modelo” de EaD, por recomendação 

e orientação da Coordenação Executiva do Programa;.  

q) As práticas de monitoramento e de avaliação dos cursos (relatórios, inquéritos, 

exposição em Seminários e Congressos) contribuíram  para estimular os docentes 

à introdução de certas práticas nos cursos presenciais, ao desenvolvimento de 

pesquisas em EaD e o ingresso em cursos de pós-graduação. Até o momento 

foram 10 os intervenientes que se afastaram para cursos de doutoramento no 

exterior (Brasil, Portugal, China, Alemanha). Com relação ao INED e MINED, a 

participação de representantes nas formações, reuniões técnicas da 

Coordenação Executiva, trocas de experiências, discussões de políticas de 

Ensino Superior e EaD, visando contribuir com as práticas e políticas 

moçambicanas. 

r) Se no início a gestão do Programa dependia de algumas pessoas que assumiram 

o Programa como suas causas, refletindo numa gestão personificada, agora as 

Instituições envolvidas assumem-o como parte de seus projetos, 

institucionalizando-o, tanto do lado brasileiro, como moçambicano. (Adaptado dos 

Relatórios de Gestão da Coordenação Executiva e Local do Programa, 2014) 

Entre outros fatores positivos, que podemos observar de contribuições, não somente 

ao Sistema de EaD moçambicano, mas como para as suas atuações e políticas 
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universitárias. Na avaliação dos coordenadores de curso moçambicanos, foi importante 

esta fase inicial do Programa, pois “construíram um modelo de negociação ou um modelo 

de trabalho para o resto do processo” (sujeito 5, GONZAGA, 2013-14), buscando encontrar 

consensos. O consenso ficou no imaginário dos intervenientes, já que o apressamento nas 

ações desenvolvidas na implantação do Projeto inviabilizou muitas vezes o diálogo entre 

as partes, necessário na construção da real parceria. Daí a origem das resistências 

moçambicanas quando decisões são tomadas unilateralmente pelos brasileiros. Temem 

não participarem efetivamente dos rumos do Programa, defendendo seus interesses e 

cultura. E perceberam que as missões brasileiras, a partir de 2012, tornaram-se espaços 

de reavivar essa esperança de criar “clima” favorecedor de confiança e credibilidade nessa 

cooperação, para que ela de fato fosse Sul-Sul. De modo a superar todos os 

constrangimentos ocorridos desde o início do Programa, com sua implementação inicial. 

Para eles a questão do atraso e insegurança no pagamento das bolsas aos intervenientes 

moçambicanos não é o principal problema. Apontam como estrangulamento do programa: 

falta de internet nos Centros de Recursos e nas instituições moçambicanas (contrapartida 

moçambicana), falta de livros nas bibliotecas dos Centros de Recursos (co-

responsabilidade do Brasil e Moçambique) e do material didático (dificuldade de produção  

por parte dos moçambicanos respeitando o fluxograma propostos pela gestão, bem como 

de uma produção autoral), em tempo para do desenvolvimento das disciplinas do 

Programa.(sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). No início, apesar do compromisso político de 

pagar bolsas para os profissionais moçambicanos e brasileiros atuantes no Programa, não 

tínhamos na legislação brasileira abertura que nos permitisse pagar bolsas para 

estrangeiros, no estrangeiro, criando um impasse político e diplomático inicial. Somente 

sendo resolvido com a Medida Provisória nº 586  de 08/11/2012, assinada pela presidente 

Dilma Roussef, que em seu parágrafo 6º define: 

§ 6o  No âmbito de programas de cooperação internacional, a Capes poderá conceder 

bolsas, no Brasil e no exterior, a estudantes, pesquisadores e professores 

estrangeiros, vinculados a projetos desenvolvidos por instituições públicas de ensino 

superior brasileiras e estrangeiras associadas, visando à formação inicial e 

continuada de profissionais do magistério para educação básica e superior e à 

internacionalização da produção científica e tecnológica do Brasil. (BRASIL, 2012) 

Mas, os moçambicanos reconhecem: “É problema do Brasil e também culpa de 

Moçambique”. (sujeito 4, GONZAGA, 2013/14) Os tutores presenciais também se sentem 

muito comprometidos com a proposta do Programa e procuram dar o máximo de si para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8405.htm#art2%C2%A76.
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superar suas limitações de formação e as de infra-estrutura nos Centros de Recursos 

(Polo). Porém, se ressentem da pouca interação que têm com os tutores a distância e os 

docentes para ajudá-los em seu trabalho de tutoria. Muitas vezes, com a fraca interação 

dos docentes e tutores a distância os estudantes sentem-se sobrecarregados, pois os 

estudantes acabam procurando-os constantemente nos Centro de Recursos ou por 

telefone para tirar suas dúvidas. (sujeito 4, GONZAGA, 2013/14).Os estudantes 

reconhecem que, apesar da persistência  ainda de alguns constrangimentos, as melhorias 

foram  significativas tanto nos aspectos técnicos (acesso a computadores e internet, horário 

de funcionamento do Centro de Recursos, infra-estrutura do Centro de Recursos) como nos 

pedagógicos (tutoria, interação na plataforma de ensino com certos docentes e tutores a 

distância, sobretudo das universidades brasileiras, material didático disponibilizado). 

Porém, reclamam continuamente da demora dos docentes moçambicanos em dar feedback 

aos trabalhos postados e aos testes das avaliações presenciais enviados a Maputo, 

demonstrando que ainda persiste resistência moçambicana no desenvolvimento dos 

processos de gestão, tal como desenhado para o Programa, repercutindo na nossa 

atividade fim, o trabalho pedagógico com os alunos.  (Adaptado dos Relatórios de Gestão 

da Coordenação executiva e Local do Programa, 2014).A gestão de um programa de 

cooperação internacional em EaD, como o Programa UAB-Moçambique, tem uma 

configuração complexa, na medida emque envolve diferentes atores, que se encontram em 

diferentes países e regiões, com diversidade cultural e de formação técnico-profissional, e 

vai além da gestão dos cursos. Independente de algumas dificuldades enfrentadas na 

operacionalização do Programa e na gestão dos cursos, bem como da parceria entre os 

governos não podemos negar a importância de uma cooperação como esta, pois é a 

(...) primeira experiência de implementar um modelo de educação à distância com 

bases e perspectivas brasileiras em outro país já é, por si só, um diferencial que 

merece ser refletido e analisado, além de constituir um importante marco no 

desenvolvimento e reconhecimento histórico dessa modalidade de educação no país. 

Conjugar essa estabilização e reconhecimento da modalidade a distância no Brasil 

com a consequente implementação desse modelo em terras estrangeiras pode 

configurar um panorama de pesquisa bastante consistente para se investigar sob que 

égides o ensino superior à distância se sustenta no país. Além disso, pode também 

auxiliar em traçar um entendimento acerca da forma com que esta implementação 

aparece a partir do Projeto de Cooperação, interesse principal da pesquisa aqui 

apresentada. A importância de desenvolvimento desse tema está também vinculada 

ao próprio processo em andamento de implementação dos cursos em Moçambique, 

haja vista que é possível trazer contribuições pertinentes para se pensar o modo com 
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que a o Programa se estabeleceu, assim como suas potencialidades de alcance. 

(JESUS, 2015, p. 49) 

 Assim, conforme Jesus (2015) constatamos que para o Brasil essa 

Cooperação permitiu-nos avaliar o nosso próprio sistema de EaD a partir da experiência 

em terras estrangeiras, reconhecendo as potencialidades e fragilidades do mesmo frente 

aos recursos necessários a  sua implementação, outras culturas, contextos sociais e 

políticos. Resultando no próprio processo de internacionalização da UAB.A seguir 

passaremos a narrar e interpretar o Processo de construção do Curso de Ensino Básico 

(Pedagogia), contexto desta pesquisa. 

3.3 O CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO BÁSICO 

 

O Curso de Pedagogia – EnsinoBásico modalidade a distância foi 

desenvolvidopelaUniversidadePedagógica (UP) de Moçambique, emparceriacom a 

UniversidadeFederal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), para  validação do 

duplodiploma o estudante da UP deveria cursar, de formaobrigatória, 70% das 

disciplinasque foram específicas do curso da UNIRIO e da UP.Paratanto, a coordenação 

das disciplinas foi exercida de forma compartilhada, entre o responsávelpelamesma, na 

UNIRIO e na UP; comdesenvolvimento de atividades para fortalecimentoda 

formaçãodocenteemPedagogia a distância (UNIRIO) e Pedagogia –EnsinoBásico (UP).O 

Curso de Pedagogia – Ensino Básico a distância, teve, segundo seu Projeto Pedagógico 

(PP), como objetivo fundamental a formação de professores e quadros da educação que 

possuam alto nível de competência e qualidade científica, técnica, pedagógica, didática e 

profissional, contribuindo na construção de uma sociedade mais livre, justa e democrática. 

E indica que o mesmo vem contemplar quatro focos de justificação, a saber: (1) a política 

educativa nacional; (2) a situação do Ensino Básico em Moçambique; (3) a situação da 

formação de professores e das necessidades de formação; (4) o desenvolvimento dos 

cursos de Formação de Professores Primários no mundo e as necessidades internas do 

desenvolvimento do curso.No caso do Curso de Formação de Professores para o Ensino 

Básico (Pedagogia), a Universidade brasileira parceira, a UNIRIO não abriu mão de alguns 

acordos, por contradizer seus princípios acadêmicos e falta de condições de pessoal para 

atender às reivindicações, que no caso solicitavam a contraparte moçambicana, como 

ocorria nos demais cursos, a dupla docência e tutoria (desenvolvidos em parceria pelas 

partes brasileira e moçambicana). (sujeito 3, 2013).A Universidade apenas trocava com 
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docentes e tutores moçambicanos experiências e materiais didáticos, e o lado 

moçambicano assumia integralmente a gestão da prática docente. Os planos de disciplinas 

ficaram sob a responsabilidade compartilhada. Aquelas correspondentes às disciplinas 

específicas do currículomoçambicano, com os moçambicanos, e as demais 

compartilhadas, divididas entre o Brasil e Moçambique. ( Sujeito 1, GONZAGA, 2013/14). 

Muitos destes planos das disciplinas, resultados da mera transposição de um currículo para 

o outro. Ou seja, os moçambicanos reproduzindo os Planos desenvolvidos nos Cursos da 

UP, e os brasileiros, reproduzindo os planos desenvolvidos nos cursos da UNIRIO, e em 

alguns casos do curso presencial. Somente no processo de implementação do currículo, 

foram percebidos alguns problemas como conflitos de valores, culturas, histórias, refletindo 

na relação, na comunicação e resultados das ações de gestão do Programa/Cursos. 

(sujeito 6, GONZAGA, 2013/14).Com relação aos materiais didáticos de apoio às disciplinas 

ocorreu o mesmo. Grande parte do material, foi reproduzido do material do CEDERJ, 

utilizado pela UNIRIO, como participante desse Consórcio, e disponibilizado publicamente. 

Materiais produzidos para a realidade dos alunos brasileiros em contextos particulares, sem 

adaptações para atender ao aluno moçambicano, entendendo se tratar de conhecimento 

científico, válido para todos. As únicas adaptações realizadas foram  adequações da  

Língua Portuguesa de Moçambique, realizada pela própria UP. 

No próprio Projeto Pedagógico do curso investigado, observamos na página 1 do 

documento uma nota de rodapé que constava a seguinte informação: “Adaptado do Plano 

Curricular do Curso de Licenciatura em Ensino Básico, na modalidade presencial, por: Prof. 

Dr. Daniel Nivagara, Profa. Antonia Barbosa Píncano e Dr. Orlando Chemane.” 

Respectivamente: Diretor  da Faculdade de Ciências da Educação da UP, Coordenadores 

pedagógicos do Curso de Ensino Básico, do Brasil e Moçambique. 

Sobre o processo de construção do PP do Curso de Pedagogia – Ensino 

Básico – relações entre gestores brasileiros e moçambicanos 

Passaremos à interpretação do texto do Projeto Pedagógico (ANEXO 4) do curso 

investigado, bem como de seu processo de construção, mediado pelo diálogo entre os 

referenciais teóricos, os documentos e a percepção dos sujeitos da pesquisa. 

 O Projeto Pedagógico de um curso trata de um documento institucional, de 

responsabilidade do estabelecimento de ensino e deve observar as determinações legais, 

de caráter nacional e as específicas próprias de seus respectivos sistemas de ensino 
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(BRASIL, 1996). Quando compartilhado por duas ou mais instituições, deve ser refletido a 

luz dos interesses e premissas institucionais de ambas as instituições.  

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se e atravessar um 
período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que 
cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam 
visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 
(GADOTTI, 1994, p. 579) 

 

 Nesse sentido Ferreira (2015) em sua tese de doutoramento, citando Bardin (2011), 

indica que 

Na conformação dessas apreensões, considera-se o projeto pedagógico com a 
integração de bases legais, abordagens teóricas e metodológicas, atividades 
formativas, competências previstas aos egressos e critérios de avaliação de um 
curso. Em seu conteúdo, encontram-se determinadas regularidades textuais 
(ordenação, similaridades, associações, posicionamentos, lógicas e evoluções), 
inscritos em relações contextuais, que expressam visões e intenções de seus 
pronunciantes (BARDIN, 2011). Ao propor diretrizes de formação de professores [e 
outros documentos oficiais e legais que as traduzem], esses documentos 
estabelecem a ordem do discurso, o legitimamente dizível e aceito no respectivo 
campo de saberes, recuperando e inscrevendo conceitos, modelos, tendências, 
divergências, práticas, progressos, sucessos, retrocessos e vicissitudes (...). entende-
se, portanto, que investigar o projeto pedagógico de um curso de licenciatura 
constituiria meio de compreensão da formação do professor por ele orientada. 
(FERREIRA, 2015, p.14 -15) 
 

 Concluímos a partir de Ferreira (2015), que interpretar o PP do curso em 

questão, implica compreender a formação desses professores moçambicanos.Assim, 

partimos para a interpretação de aspectos que interessam para este estudo, do texto do 

Projeto Pedagógico do curso investigado, e, contexto da sua construção, no intuito de não 

somente compreender a formação por ele orientada, mas entender o contexto de sua 

construção, já que essa foi a primeira ação concreta a traduzir essas questões relacionadas 

ao compromisso coletivo e à direção geral que as ações de condução de curso deveriam 

ter. Percebendo se esse movimento traduz ou não relações horizontais interculturais. 

Jesus (2015) em sua dissertação de mestrado analisa os PP dos cursos do 

Programa UAB-Moçambique, com o intuito de conhecer como se estabeleceu esta 

Cooperação Educacional entre Brasil e Moçambique, no contexto da internacionalização 

da EaD brasileira, e escreve sobre a construção inicial dos Projetos Pedagógicos dos 

cursos: 

 
Os PP de cada curso foram construídos com o objetivo de atender tanto às 
especificidades de Moçambique quanto às exigências legais das instituições de 
educação superior, brasileiras e moçambicanas, envolvidas no projeto. Segundo Preti 
(2012, p. 4 - 15), os coordenadores brasileiros e moçambicanos dos cursos se 
empenharam de maneira decisiva para o desenho e respectiva homologação dos PP, 
que deveriam ser aprovados em cada universidade, haja vista que os estudantes 
teriam vínculo e matrícula nas instituições em parceria. Preti coloca o PP como “pedra 



217 

 

filosofal” dos cursos. Nas palavras do autor: Esta “pedra filosofal” ajudaria a retirar as 
pedras no caminho e a reconstruir caminhos percorridos para que o Programa tenha 
significado educativo e político na formação de profissionais competentes e críticos, 
capazes de participar efetivamente no desenvolvimento do país.(JESUS, 2015, p.62). 
 

 Cabe-nos, neste momento, analisar e interpretar à luz da visão dos sujeitos da 

pesquisa se o processo desta construção foi de fato a “pedra filosofal” no sentido 

apresentado por Preti (2012). 

Consideramos nesta análise, as categorias já anunciadas e que os seguintes 

âmbitos determinam o currículo: 

a) Contexto externo: aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos; 

a visão predominante do conhecimento e de sua produção na 

sociedade; as políticas de regulação e gestão da educação; bem como 

da produção dos recursos didáticos; participação da comunidade em 

geral; 

b) Contexto interno: estrutura do sistema educativo em que o curso está 

inserido; organização do ambiente institucional onde o curso emerge, 

a visão do processo de ensino- aprendizagem e as atividades 

desenvolvidas, o ambiente de aprendizagem virtual e presencial, as 

expectativas e demandas dos sujeitos; alunos e professores. 

Também, consideramos o Currículo como processo, e nesse processo as diferentes 

formas que esse currículo pode assumir, a saber: 

a)  Currículo Formal: no âmbito das decisões políticas e 

administrativas; 

b) Currículo Planejado pelos professores e alunos: no âmbito das 

práticas de ensino-aprendizagem e na produção do material 

didático de apoio ao aluno; 

c) Currículo avaliado: no âmbito das de controle interno e externos; 

d) Currículo organizado no contexto da(s) Universidade(s): no âmbito 

das práticas organizativas; 

e) Currículo em ação: no âmbito da reelaboração, transformação no 

pensamento e planos pedagógicos do professor e alunos. 

Ao longo desse texto, passaremos a comentar e analisar seu conteúdo explícito e as 

entrelinhas, estabelecendo diálogo entre o explícito e o implícito, os referenciais teóricos e 

as “visões” apresentadas pelos sujeitos da pesquisa. 

“Curiosamente, não há nesse Projeto nenhuma referência ao Programa UAB-

Moçambique, que por se tratar de uma proposta intercultural no bojo de uma Cooperação 
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Sul-Sul, deveria por princípio interferir no modo como as ações curriculares se construíriam, 

bem como nas relações entre os intervenientes brasileiros e moçambicanos, inclusive entre 

as Instituições parceiras na definição desse Projeto”. (Sujeito 6, 2013 , :GONZAGA, 2013-

14) 

Observamos que logo no início, os moçambicanos anunciam nesse documento a 

justificativa e o foco de atenção no tipo de formação que pretendem assumir compromisso. 

Portanto, com a presente proposta espera-se realizar: (a) oenriquecimento da 

missão da UP, que passa a dedicar  e aprofundar uma atenção muito especial para 

o Ensino Básico, cujo valor participativo no desenvolvimento sustentável do país e na 

preparação básica das crianças para a escolaridade posterior lhe é reconhecido; (b) 

aabertura de um novo campo científico, dado o Ensino Básico constituir uma 

possibilidade de crescimento científico, pelo novos problemas de pesquisa que 

poderá acrescentar, tanto para a instituição como para o corpo docente, podendo 

permitir o surgimento de novas disciplinas científicas orientadas para a prática 

educativa moçambicana; (c) a incorporação de novos conhecimentos teóricos, na 

medida em que se espera que o Ensino Básico seja uma forma de tornar presente, 

na UP, os avanços científicos atingidos noutros quadrantes acadêmicos, no contexto 

da Educação Básica; (e) delimitação e dinamização do perfil dos graduados da 

Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia, que passam a ter mais um 

campo específico de orientação educacional, numa formação contextualizada, isto é, 

respondente às necessidades educativas do país no domínio da escolaridade 

básica. (UP-UNIRIO, 2010, p. 4) 

Do lado brasileiro, encontramos naresolução do CNE nº 1/2002 (BRASIL, 2002), em 

seu artigo 6º que, na construção do Projeto Pedagógico dos cursos de formação docente 

devem ser considerados: 

 

I – As competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; 

II – As competências referentes à compreensão do papel social da escola; 

III- As competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos 

seus significados nos diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; 

IV- As competências referentes ao domínio dos Conhecimentos Pedagógico; 

V- As competências referentes aos conhecimentos dos processos de Investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

VI – As competências do próprio gerenciamento profissional.  

(BRASIL, 2002, p. 3) 
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Embora ambas as instituições tenham considerado suas respectivas orientações 

legais, inclusive tendo por orientação os projetos de curso já desenvolvidos 

institucionalmente, como sinalizam ao longo do texto do documento, quer em notas de 

rodapé, quer nas Referencias bibliográficas, o que se percebe não é um projeto que 

considere o diálogo entre as culturas dos dois países (num movimento intercultural), nem o 

contexto cultural diverso dos alunos (num movimento intracultural).  

Não encontramos ao longo do documento evidências desse diálogo. Cabe reforçar 

que esses alunos já são professores da Rede Pública Moçambicana, e que, portanto, já 

possuem uma concepção e prática escolar consolidada, com necessidade de  ter espaço 

de reflexão sobre elas, a fim de re-interpretarem à luz das necessidades de transformação 

necessária do sistema educacional moçambicano.  

Em momento algum, consideram essa relevante informação, na definição do 

currículo de formação, muito pelo contrário, partem do pressuposto que estão sendo 

inseridos no contexto escolar no início desta formação.  

Embora, no documento, contextualizem a origem do comprometimento desta 

formação, a situação precária da Educação Básica em Moçambique. Mas como pretendem 

reverter esse quadro na Educação Básica, sem propor no seu currículo algo que possa 

contribuir com essa superação? Deixam de aproveitar a rica experiência de uma relação 

internacional e de diversidade cultural para simplesmente acomodar num projeto de curso, 

aquilo que legalmente e institucionalmente lhe são exigidos, em outros contextos, sem se 

preocupar sequer com a harmonização destas duas propostas. É muito pouco para a 

revolução necessária, anunciada no texto do PP. 

Dentre os temas que mais interessava Paulo Freire, era a transformação radical da 

realidade social, de modo a realmente atender a todos. Como intelectual crítico costumava 

afirmar: 

Costumo dizer que a revolução que foi… já não é. Porque para ser, tem que não ter 

sido. Tem que estar sendo. Isso implica que a sociedade sofra uma transformação na 

sua infraestrutura e se opere o esforço crítico-consciente sobre a superestrutura, a 

ideologia. É esse processo que chamo de transformação intraestrutural. No qual, de 

um lado é preciso fazer a modificação das relações sociais de produção que vão 

constituir uma nova prática, que, por sua vez, vai reconstituir a consciência. De outro 

lado, fazer um ataque à velha ideologia que era coerente com a antiga estrutura que 

foi transformada. (…) Em história se faz o que se pode. Não o que se gostaria de 

fazer. E a única possibilidade que tenho de fazer amanhã o impossível de hoje, é 

fazer hoje o possível de hoje. É fazendo o possível de hoje que faço o impossível de 

hoje e amanhã.(FREIRE, 2002, s.p.) 
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 E a respeito da dificuldade que temos de pensar a revolução como uma ação 

humana, que qualquer um de nós temos o compromisso de empreender complementa: 

 

Não podemos idealizar a revolução. Uma das nossas tendências é não pensar nas 

injustiças que cometemos na sociedade burguesa – na quantidade de pessoas que 

não possuem o que comer hoje ou nas crianças que não têm escolas para estudar – 

e ficar apenas olhando as distorções da revolução. (…) Mas eu sempre digo que a 

revolução não pode criar o Paraíso. A revolução é a história dentro da história. A 

revolução é feita por seres humanos e não por deuses ou anjos… A China não é o 

Paraíso. Não pode ser porque é história e assim sendo sempre cometerá erros. 

Precisamos ver historicamente – de um ponto de vista humano – o que está 

acontecendo na China, e não esperar de lá, ou de Cuba, ou de qualquer outro lugar, 

um tipo de Paraíso (...) (FREIRE, 2002, s.p.) 

 

 Percebemos que faltou no momento de construção desta Cooperação no âmbito do 

Programa UAB-Moçambique, mediadores, quer das IES envolvidas, quer dos governos, 

com conhecimento sobre currículo intercultural, sobre relações sul-sul, sobre formação de 

professores em contextos interculturais, para auxiliar nos diálogos, nas reflexões e  práticas 

no interior da Cooperação, conduzindo para a construção de um projeto de fato 

emancipatório, e por isso revolucionário. 

Observamos que o documento anuncia a necessidade dessa revolução, mas 

poroutro lado, não anuncia uma proposta comprometida com a reversão desse quadro da 

realidade, colocando em nota de rodapé que o mesmo foi adaptado do Projeto Pedagógico 

do Curso de Ensino Básico da UP, presencial, perdendo a chance da construção de uma 

proposta transformadora, revolucionária. Reproduzindo, assim, o mesmo modelo, com 

algum ajuste, exigido pela legislação brasileira em termos de carga horária e disciplinas. 

Segundo o Sujeito 1 (GONZAGA, 2013-14) o Currículo, no caso do curso de Ensino 

Básico, foi definido a partir da base comum dos currículos nacionais de cada país, mais 

especificamente dos Projetos Pedagógicos dos cursos existentes de cada Universidade, e 

do curso presencial ou EaD. Em seguida passaram a definir a parte diversificada (o que era 

peculiar a cada currículo brasileiro e moçambicano), tendo em vista as exigências legais 

dos dois países. Houve um estudo preliminar das disciplinas correspondentes, de um 

currículo e outro. Esse curso de Formação de Professores para o Ensino Básico, tem 

habilitação em Educação da Infância, na modalidade EaD, com duração de 5 anos, 

compreendendo disciplinas do major (área de concentração “ maior”, que é o Ensino 
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Básico) e as disciplinas do minor, ( área de concentração “menor”, nomeadamente a 

formação em “ Educação de Infância”). (Em depoimento dado na 1ª visita técnica à sua IES, 

da Coordenação Executiva, 2013).(GONZAGA, 2013-14). 

Esta opção por formação e habilitação em duas áreas de ensino vem ao encontro 

das demandas por qualificação docente em Moçambique,  em todos os níveis de ensino: 

básico, secundário e superior, indo ao encontro  do modelo predominante no seu sistema 

educacional superior, que adota o formato de graduação em minor e major. 

O Currículo é organizado a partir de sistema de créditos baseados na reforma 

curricular proposta pela Conferência de Bolonha. Demonstrando a forte influência do ideário 

europeu nos rumos do Currículo Nacional do  Ensino Superior,  em Moçambique. 

 Faltou a atitude dialógica entre a proposta de formação de professores expressa nas 

políticas públicas brasileira com esse modelo proposto pela política moçambicana, baseada 

no ideário europeu. 

Assim, o curso de Formação de Professores em Ensino Básico segue uma 

organização com distribuição das disciplinas, a partir de uma proposta de componentes de 

formação comum: Formação Geral, Formação Específica e Formação Educacional, 

distribuidas na seguinte carga horária: 

a) Componentes de formação Geral - 600 horas (10% da carga horária) 

b) Componentes de Formação Educacional - 1500 horas (25% da carga horária) 

c) Componentes de Formação Específica - 3900 horas (65% da carga horária) 

Total - 6000 horas (100% da carga horária)  

Uma outra constatação foi a presença de disciplinas comuns entre os  cursos de 

Formação de Professores ( incluindo os cursos Biologia e Matemática): Fundamentos de 

Pedagogia, Psicologia Geral, Didática Geral, Prática Pedagógica Geral, Técnicas de 

Expressão em Língua Portuguesa e os Temas transversais: Empreendedorismo; Gênero; 

Saúde Reprodutiva – HIV/SIDA; Currículo Local; Educação Ambiental; Ética e Deontologia 

Profissional; Educação para a Paz; Educação Estética e Artística. O que nos leva a observar 

a preponderância das propostas moçambicanas na construção do Projeto Pedagógico dos 

cursos de Formação de Professores, já que diferem da estrutura presente desses mesmos 

cursos no Brasil, embora também organizados em disciplinas e eixos temáticos, bem como 

trabalhando com temas transversais. 

Segundo o Sujeito 2 (GONZAGA, 2013-14),no início do Programa, o Projeto Político 

Pedagógico do Ensino Básico foi objeto de aprovação nos colegiados da UP e da UNIRIO. 

Esta última,a universidade brasileira, exigiu como condição de colaboração com a 
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universidade parceira moçambicana uma equivalência das disciplinas na ordem de 70%, 

uma carga horária total do curso igual à 3435 horas, para atender exigências legais 

brasileiras, já que iriam certificar os alunos, também. No detalhe operacional da implantação 

do curso, na sede da IES brasileira, verificou-se que as disciplinas do curso do ensino 

básico de Moçambique tinha número de horas, das disciplinas, incompatíveis com os 

números de horas previstos no suporte informático dos planos de estudo da IES brasileira, 

tendo solicitado a pró-reitoria de graduação dessa universidade os ajustes necessários.. 

Em Outubro do ano de 2011 encontraram-se brasileiros e moçambicanos envolvidos 

com o curso em questão no Brasil, na UNIRIO, para tratar destes aspectos e, em relação 

às equivalências (Sujeito 1,GONZAGA, 2013-14).  

Foram identificados mais de 70% de disciplinas equivalentes nos dois currículos e 

que a carga horária do Ensino Básico era superior em relação a carga da Pedagogia da 

IES brasileira o que levou a suprimir as disciplinas do minors que o Conselho Acadêmico 

da IES moçambicana já tinha deliberado favorável da sua retirada dos seus cursos a 

distância (Sujeito 2, GONZAGA, 2013-14 ). 

Em relação à adequação das cargas horárias do curso de Ensino Básico da IES de 

Moçambique às cargas horárias da IES brasileira foi realizada a adequação na condição de 

que as cargas horárias, da IES brasileira, a adaptar, não fossem inferiores as cargas 

horárias da IES moçambicana. Todos os ajustes efetuados no Projeto Pedagógico 

precisavam da aprovação do Conselho Científico (CC) da FACEP na IES moçambicana, 

condição colocada aos parceiros da IES brasileira, pelos representantes moçambicanos. 

(Sujeito 2,GONZAGA, 2013-14) 

Retomando a ideia da revolução necessária, os alunos precisam perceber que o que 

estudam tem relação, e está a serviço, ao que vivem. 

 

(...) a escola precisa organizar-se em torno de poucos, mas significativos eixos 
temáticos, em torno dos quais giram as atenções na busca de conteúdos necessários. 
Eixos que não podem estar alheios num projeto político pedagógico da escola hoje: 
o cotidiano, educação para uma cidadania efetiva, a construção de uma prática 
dialógica e a afirmação incondicional da dignidade humana. (...) A escola necessária 
é a escola da e para a vida. (BRAND, 2001, p.5) 

 

Sinalizam no PP a situação das Escolas para as quais estão formando os 

profissionais, não no sentido de perpetuá-las, mas de transformá-las. Discutem pontos que 

precisam ser pensados no currículo tais como: superação da dicotomia entre a realidade 

proposta e a real: conteúdos descontextualizados, metodologias inadequadas presentes 

nas práticas dos professores da escola básica moçambicana, para o sucesso escolar.A 
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revolução passa pela construção de um currículo emancipatório, que significa garantir a 

participação de professores e alunos na definição, na organização, no planejamento, 

execução e avaliação do mesmo. Implicando diálogo entre os envolvidos, autonomia de 

todos para proposições, co-responsabilidade nos processos e  resultados. Respeitando e 

reconhecendo assim, a igualdade na diferença do outro. Também  desenvolvendo os que 

propõem os  pilares da UNESCO (aprender a conviver, aprender a ser, aprender a conhecer 

e aprender a fazer)citados na formação do PP analisado, no  entanto, sem demonstrar 

como isso seria desenvolvido. Talvez pela falta de vivência nesses princípios, já que nem 

os gestores demonstraram aplicá-los nos seus fazeres profissionais, no contexto do 

Programa UAB-Moçambique.Já nos sinalizava Paulo Freire, 

Conhecer, na dimensão humana, (...) não é ato através do qual um sujeito, 
transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe 

dá ou impõe. (...) O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. 
Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama 
a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se 
reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu 
conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato.(...)Conhecer é 
tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, 
que o homem pode realmenteconhecer (FREIRE, 1992, p. 27). 
 

O apressamento político do lado brasileiro, não deu tempo suficiente para se 

construir, de fato, de modo compartilhado, o Programa, e os cursos. 

 

“A mensagem que foi nos transmitida, pelo chefe da delegação brasileira, Carlos 

Bielschowsky, foi a de que o presidente Inácio Lula da Silva desejava uma cooperação com 

Moçambique na educação superior e que, era seu desejo que o projeto arrancasse antes 

do fim do seu mandato. Na verdade ele (o Lula),foi para Moçambique dar a aula inaugural 

a 9 de Novembro de 2010”. (Sujeito 2, GONZAGA, 2013-14) 

 

E acrescentou, 

“(...)No mês de Junho seguinte foi a vez de o grupo do ensino básico ir para o Brasil. Na 

UNIRIO de novo nos foi apontada a “arma na cabeça” porque, segundo se explicou, era 

ideia do governo brasileiro que aprovássemos os PPP e a cooperação para que o curso 

iniciasse no ano seguinte. Tanto a UNIRIO como a UP, no caso o ensino básico, estavam 

animados em iniciar o curso, no mínimo, no ano de 2012. Enquanto estávamos na UNIRIO 

chegou o (...), primeiro coordenador executivo do programa, da parte brasileira, na altura. 

Reunimo-nos com ele, com a direção da UNIRIO, ao mais alto nível (...) e ele deu a entender 

claramente que o programa devia arrancar no ano seguinte, 2011. (...) não houve estudos 
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e tempo suficientes para sustentarmos a construção de um PPP resultante, de fato, de uma 

cooperação. O que fizemos foi uma simples montagem e sem mesmo propriamente uma 

adequação. Não foi possível acomodarmos a nossa inteligência. (...)Em 2011, iniciamos o 

curso com 230 estudantes nos três polos. Não me perguntem como pensamos em gerir 

esse número de estudantes porque não pensamos, foi tudo rápido. Os dois governos 

desejavam. E durante a dinâmica de funcionamento do curso não só trabalhamos com uma 

arma apontada nas têmporas como ouvíamos tiros de todo lado, solicitações do Brasil, 

solicitações de Moçambique, muitas vezes fora do nosso entendimento”. (Sujeito 2, 

GONZAGA, 2013-14).  

Não podemos passar despercebidosfrente ao posicionamento do gestor 

moçambicano utilizando-se da expressão “de novo nos foi apontada a arma na cabeça”. 

Como o mesmo percebia e sentia a relação estabelecida com os gestores brasileiros. Sob 

que bases foi construida essa relação de Cooperação entre as duas Universidades, entre 

os dois países? Uma metáfora que expõe a fragilidade dessa relação, que parece ter se 

distanciado de seu propósito oficial, uma relação horizontal. 

Por outro lado, na posição do sujeito 1, essa postura de crítica do sujeito 2,  parece 

ser “recurso para justificar a ausência de uma reação pró-ativa de reversão dessa sujeição 

ao lado brasileiro”. (Sujeito 1, GONZAGA, 2013-14). E o sujeito 7 (GONZAGA, 2013-14) 

acrescenta: “uma forma de não assumir responsabilidades”. E completa:: “Para ele é 

cômodo, não se posicionar e depois falar que não teve espaço para questionar”. 

(Depoimentos colhidos em visita técnica pela Coordenação Executiva na 

UNIRIO,GONZAGA, 2013/14). 

Vejamos como o Sujeito 5 enxergou esse momento inicial do Programa: 

Assim, o Programa nasceu por decisão política de dois governos, mas, sobretudo, do 
presidente Lula. Por estar em seu final de mandato, isso provocou certo aceleramento 
nas negociações entre os dois países, entre os Ministérios da Educação e na 
configuração do Programa. No prazo de um ano, foi discutido e desenhado o sistema 
de EaD do Programa, elaborados os projetos pedagógicos de cada curso de  tal forma 
que atendessem às especificidades de Moçambique e, ao mesmo tempo, às 
exigências legais das instituições de ensino superior envolvidas. Promessas e 
garantias eram dadas, pois se presumia tratar-se de um Programa de governo e que 
contava com o compromisso do presidente da República e do Ministro da Educação, 
com o respaldo de Portaria Normativa e de Convênios assinados. Quando se 
esbarrava em questões legais e/ou técnicas, acreditava-se que a força da decisão 
política, as palavras das autoridades envolvidas seriam suficientes para dirimi-las o 
quanto antes. Apostava-se na continuidade política, com a sucessão presidencial, em 
janeiro de 2011, como elemento importante na “estabilidade” e na “governanação” do 
Programa. Mas, era urgente “emplacar” o Programa antes do final do governo Lula. 
Era premente sua “institucionalização” no Brasil, sobretudo. (Sujeito 5, In: PRETI, 

2012, p. 4) 
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 E acrescenta que o Programa:  

Propunha construir caminhos colaborativamente, vivenciar novas experiências na 
modalidade a distância. Havia a perspectiva de expansão expressiva de matrículas 
de estudantes por meio da modalidade a distância em todas as Províncias do país 
(5,5 mil para os cursos da UP e 1,5 mil para o da UEM), a proposta do uso da 
plataforma como ferramenta importante no processo de ensinar a distância, o 
desenvolvimento de disciplinas e de material didático em colaboração, envolvendo 
instituições moçambicanas e brasileiras. Estes elementos despertavam expectativas 
nos intervenientes moçambicanos: a possibilidade de desenvolver novas 
competências na EaD, ampliação de novos saberes e enriquecimento curricular a 
partir da contribuição de instituições públicas de outro país. (...) Durante os meses de 
2010, as equipes envolvidas no Programa foram se preparando para a longa 
caminhada (2011 a 2017), mas, assim que foi dada a largada dos cursos, em 2011, 
alguns componentes de apoio prometidos começaram a falhar, como a infra-estrutura 
básica de apoio aos estudantes nos polos e o material didático (...). sofrem com as 
limitações da rede de internet e com o número reduzido de computadores disponíveis 
aos cursos a distância; o que  acabou dificultando o acesso à plataforma por parte 
dos estudantes do Programa  (Sujeito 5, In: PRETI2012, p. 5 e 6) 

 Esse apressamento político cujos interesses ainda nos geram reflexões, no 

sentido de pensar os interesses políticos do governo brasileiro preponderar sobre as 

necessidades institucionais moçambicanas, inclusive colocando em risco uma relação 

diplomática, distanciando-se de uma relação horizontal, na medida que não permitiu 

respeitar o ritmo de construção e de decisão do parceiro, pelo lado brasileiro, se utilizando 

do  seu poder decisório pela questão econômica, sobre a de Moçambique, e com isso 

construindo um cenário desfavorecedor para a riqueza da experiência que inicialmente 

anunciava, com o estabelecimento da cooperação. 

 Na medida que esse interesse político, em função de outros cenários, deixava de 

ser prioridade para o governo brasileiro, este esvaziava suas ações e compromissos para 

com ele, resultando em descontinuidades das ações, gerando vários obstáculos para seu 

desenvolvimento, já citados anteriormente. Além de concorrer para essas dificuldades, 

disputas políticas e de poder entre setores do Ministério da Educação brasileiro, envolvidos 

diretamente ou indiretamente com o Programa UAB-Moçambique, dada a visibilidade que 

o Programa adquiriu na medida que, em alguns momentos, foi considerado prioritário por 

ministros e presidentes atuantes no governo brasileiro.  

Por outro lado, o governo moçambicano, através das Universidades parceiras do 

Programa UAB-Moçambique também teve momentos de não investimentos e ausência de 

contrapartidas assumidas no bojo da Cooperação, como a falta de internet, a falta de 

profissionais disponíveis para o funcionamento da plataforma de aprendizagem, exigindo a 

administração das mesmas no Brasil, pelas Universidades brasileiras ( da UP, na UFF e da 

UEM, na UFJF), entre outros. Assim, o diálogo entre os parceiros ficou comprometido em 
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vários momentos, em que os compromissos entre as partes não eram atendidos,interferindo 

no desenvolvimento das ações e resultados do Programa. 

Sobre a importância da dialogicidade nas relações dos sujeitos que se colocam a 

frente de empreendimentos que definem historicamente rumos na vida coletiva, como a 

definição e desenvolvimento de currículos, Paulo Freire nos chama a atenção: 

O diálogo é uma das matrizes em que nasce a própria democracia. Teríamos então 

de nos servir de toda a força democrática do diálogo. O grande perigo está na 

violência do antidiálogo que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe 

oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a abertura de sua 

consciência que, nas democracias, há de ser cada vez mais crítica.  (…) Um dos 

aspectos mais importantes do nosso agir educativo será, sem dúvida, o trabalhar no 

sentido de formar, no brasileiro, um senso de perspectiva histórica. Quanto mais se 

desenvolva esse senso, tanto mais crescerá no homem nacional o significado de sua 

inserção no processo de que se sentirá, então, participante e não mero espectador.” 

(FREIRE, citado por SOUZA, 2001, p. 48) 

Souza (2001) complementa afirmando que, 

Paulo Freire identificava a origem desta inexperiência democrática com as condições 
estruturais de nossa colonização. Condições estruturais que consubstanciaram-se 
em verdadeiros complexos culturais, rígidos, autoritários, tirando ao povo brasileiro a 
possibilidade de auto-governo. O Brasil nasceu e cresceu sem experiência do diálogo. 
Sem direito à fala autêntica. De cabeça baixa. Com receio da Coroa. Sem imprensa. 
Sem contatos. Sem escolas. Os complexos culturais estariam assentados em uma 
base material fundada no grande domínio, onde o senhor era dono não apenas das 
terras, mas também das gentes – índios e negros, escravizados… A exploração 
predatória e vinculada à metrópole não permitiu um povoamento destinado a construir 
aqui uma vida auto-sustentada… Pelo contrário, a colonização brasileira se deu a 
partir do latifúndio.” (SOUZA, 2001,p. 57) 
 

 Semelhantemente, esse processo se deu também com Moçambique, o que não 

poderia ser diferente já que tivemos o mesmo colonizador. 

Verificamos que as expectativas que a UP,IES moçambicana, e mais 

especificamente os gestores do curso de Formação de professores para o Ensino Básico 

tinham em relação ao desenvolvimento do mesmo, gestado em parceria com a IES 

brasileira, UNIRIO, no âmbito do Programa UAB-Moçambique, parte delas foram frustradas, 

no sentido da construção coletiva, das relações horizontais de poder compartilhado, de 

emancipação, e de se apropriarem não somente do expertise a do ensino, das trocas 

culturais entre os profissionais e entre os profissionais brasileiros e os alunos 

moçambicanos, mas particularmente das práticas de pesquisa e extensão. Outros dois 

objetivos do Ensino Superior brasileiro. (Sujeito 6,  GONZAGA, 2013-14). 
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Para o sujeito 2 (2015) no fundo as instituições moçambicanas foram vítimas de uma 

rede politica que dificultou a realização do ideal de emancipação que era a expectativa dos 

atores moçambicanos em relação ao projeto. 

Aprofundando essa reflexão, o Sujeito 2destaca que a autonomia do sujeito ou do 

grupo, na experiência, é adquirida, segundo Dewey (1959), quando se cumprem algumas 

condições, a saber: 

a) A liberdade (uma ideia trazida de Rosseau) de o individuo questionar e ter a 

licença, e não a licenciosidade, de buscar, através da razão, a verdade: a 

liberdade inclui o inquerir, perquirir, fazer, verificar, observar, concluir, 

compreender; 

b) A igualdade (recupera também de Rousseau), em que o sujeito tem igual 

consideração na busca da verdade por sua própria conta. A verdade não esta 

reservada a Deus, aos guardiões, a autoridade, ao chefe: deve haver 

paridade no seu acesso; 

c) A Unicidade, em que se busca a unidade entre o corpo e alma, os métodos 

de ciências sociais e naturais, teoria e pratica, trabalho intelectual ou manual, 

trabalhadores ou gestores, homens e mulheres, etc.; 

d) Necessária abertura (recupera a ideia de Hegel), o individuo deve estar em 

condições de relacionar o que se passa localmente com o que acontece na 

sociedade e no mundo, o que Hegel chamaria de Espirito do Tempo. (Sujeito 

2, 2013, s.p.In: GONZAGA, 2013-14) 

Fatores não respeitados na “parceria” entre as duas Universidades na gestão do 

curso de Ensino Básico, segundo ele.O sujeito 2 ainda cita Paulo Freire para explicitar 

melhor a expectativa que tinha com relação aos brasileiros: 

a) Paulo Freire, quando esteve no Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, 

trabalhou na educação em Africa tendo registrado a sua experiencia de 

trabalho na Guiné-Bissau (1978). O relato da sua experiencia é instrutiva para 

a compreensão do nosso Programa em relação ao que se está a fazer bem 

e o que poderia ter corrido melhor. Paulo Freire (1978) afirma 

categoricamente que esteve em Guiné-Bissau não como um técnico que ia 

prestar uma assistência técnica mas como um militante. Ele explica, no seu 

relato, que quando aceitou se deslocar à Guiné-Bissau “a luta do povo da 

Guiné-Bissau e Cabo Verde” não lhe era estranha. Isto é, foi para Guiné-

Bissau decidido a juntar-se na luta por uma causa que considerava justa. 

Quando foi para o país africano foi com a consciência de que eles não partiam 

do zero, “mas de suas fontes culturais e históricas, de algo de bem seu, da 

alma mesma de seu povo, que a violência colonialista não pode matar” 

(FREIRE, 1978, p.15). E algo interessante é que Paulo Freire, como sempre, 

não era ingénuo, sabia que ia ajudar: “Sabíamos que tínhamos algo com que 
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contribuir para a resposta a aquele desafio. Se o não tivéssemos, não se 

explicaria a aceitação do convite” (FREIRE, 1978, p.15). (Sujeito 2, 2013, s.p. 

In: GONZAGA, 2013-14) 

 
 

Para Freire a “ajuda” só poderia acontecer severificássemos as expectativas que a 

IES moçambicana tinha em relação ao desenvolvimento do Curso de Ensino Básico 

gestado em parceria com a IES brasileira, no âmbito do Programa UAB-Moçambique. Só 

poderia acontecer numasituação em que tanto eles (ele e a sua equipe) como os guinenses, 

na experiência vivida por Freire, fossem sujeitos do processo: 

A ajuda autentica, não é demais insistir, é aquela em cuja pratica os que nela se 
envolvem se ajudam mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer 
a realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática, em que os que 
ajudam e os que querem ser ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de 
ajudar não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. Por isso 
é que não há real ajuda entre classes dominantes e classes dominadas nem entre 
“sociedades imperiais” e as chamadas sociedades dependentes (FREIRE, 1978, p. 
15). 

Em outras palavras, a verdadeira cooperação Sul-sul, no âmbito da experiência do 

Programa UAB-Moçambique, não existiu, embora o mesma tenhanascido com esse 

propósito. Sobrou o desejo de Lula em construir essa relação horizontal com Moçambique, 

mas faltaram conhecimentos técnicos e experiência política para implementá-la.Mesmo que 

a partir de 2012 iniciasse um redirecionamento desse processo na direção de construir de 

fato, relações horizontais. Pois, 

a) (...) no encontro entre dois parceiros, o trabalho educativo deve ser com vista 

a que ambos cresçam. Quem vem ajudar tem sempre alguma coisa a 

aprender com a pessoa que necessita. Todo o ser humano é rico de 

experiencias dentro do seu contexto cultural e histórico. Só como militante e 

não como especialista neutro é que o Paulo Freire (1978) poderia prestar a 

mínima colaboração que quisesse à Guiné-Bissau. Diz, ainda, que jamais ele 

e a equipe levariam um projeto pronto de Genebra para Guiné-Bissau como 

uma “dádiva generosa”. “Este projeto, pelo contrario, teria que nascer lá, 

pensado pelos educadores nacionais em função da pratica social que se dá 

no pais” (FREIRE, 1978, p. 16). Para ele a sua colaboração da concepção do 

projeto de educação e a sua implementação dependeria da possibilidade de 

conhecimento da realidade nacional de Guine e o aprofundamento do que 

sabiam da luta de libertação nacional. ((Sujeito 2, 2013, s.p. In: GONZAGA, 

2013-14). 
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 O sujeito 2 (2013) reforça a percepção de que a Cooperação que deveria ser 

construída a partir da perspectiva Sul-Sul, por incapacidade de ambos os parceiros 

(brasileiros e moçambicanos), acabam construindo uma relação que se distancia dessa 

proposta. 

 

 

 

Como coordenadora executiva do Programa, no segundo momento do mesmo (biênio 

2013-14), substituindo o primeiro coordenador, que esteve a frente anteriormente, na 

Coordenação Executiva, ao adentrar no exercício da coordenação, como exigência 

de diagnóstico inicial iniciei uma avaliação do Programa com os sujeitos que 

participavam do mesmo. Logo percebi que a cooperação carecia da construção de 

uma verdadeira relação de parceria. Todos estavam na defensiva. Cada um tentando 

justificar suas limitações a partir das faltas do outro, sem diálogo “olho no olho”, sem 

confiança e muitos conflitos interpessoais e interinstitucionais. Refletindo nas 

relações diplomáticas entre os dois países.(Sujeito 6,  GONZAGA, 2013-14). 

 

 A vivência de ambos os países com a Cooperação Norte-Sul, e ainda sob influência 

do fantasma do colonialismo, para os moçambicanos, e o ranço colonialista, para os 

brasileiros, acabaram inviabilizando o compromisso firmado na construção de uma relação 

horizontal, reproduzindo uma relação de subordinação moçambicana aos brasileiros, 

repercutindo em  conflitos, contradições, relações quebradas, descontinuidade nas ações, 

atraso no desenvolvimento do Projeto, gerando impasses diplomáticos. 

 

Essas relações quebradas, os desencontros, as cobranças mútuas, o não 

cumprimento de acordos refletiram nas relações diplomáticas entre os dois países. 

Moçambique parecia não acreditar mais na parceria e nos brasileiros. Era comum 

escutar de alguns intelectuais moçambicanos, que o ex-presidente Lula havia 

enganado os irmãos moçambicanos com o discurso de cooperação sul-sul, não 

apenas no Programa UAB-Moçambique, mas também em outros Acordos de 

Cooperação entre Brasil e Moçambique, como o envolvendo o Grupo Vale. ( Sujeito 

6, GONZAGA, 2013-14). 

O lado brasileiro parecia não querer fazer a leitura dessa realidade, buscando as 

causas estruturais. 
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Lembro-me dos diálogos com coordenadores de curso do lado brasileiro, que 

destacavam a dificuldade de lidar com a cultura e tempo dos moçambicanos. Da 

dificuldade da comunicação. E por parte dos moçambicanos a dificuldade da 

comunicação, de serem ouvidos, de serem considerados. (Sujeito 6,  GONZAGA, 

2013-14). 

 

E complementando, uma das gestoras do Centro de EAD da IES moçambicana, 

sinaliza a dificuldade dos brasileiros perceberem que estavam a contribuir na formação de 

moçambicanos, para Moçambique, independente da dupla certificação, que seria dada aos 

formandos. (Sujeito 4, GONZAGA, 2013-14). 

Ao assumir a Coordenação Executiva do Programa, começamos por cuidar das 

relações quebradas, embora alguns não estivessem dispostos na abertura para o outro, 

para re-construir a relação. Se colocar no lugar do outro, empaticamente, se abrir para o 

seu verdadeiro conhecimento, abrindo mão dos esteriótipos e preconceitos.  

“Uma outra ação foi trazer os professores brasileiros para Moçambique, para 

conhecer a cultura, a Escola Básica Pública Moçambicana, lócus da atuação daqueles 

professores que estavámos a formar. Propiciar trocas de experiências entre brasileiros e 

moçambicanos, mergulhar na cultura do outro. Reconquistar a confiança entre os parceiros. 

Estruturar o processo de trocas de experiências, conhecimentos, expertise, e a equipe de 

gestão local, com representantes das Universidades Moçambicanas, mediados pelo 

Coordenador Local do Programa. Reconstruir os currículos a partir da perspectiva da 

realidade e demandas moçambicanas. Nesse processo, em muitos momentos, nos 

reconhecemos na realidade moçambicana, que retratava um pouco a nossa diversidade 

cultural, dificuldades locais e extensão geográfica. Isso nos ajudou a tomada de consciência 

da importância de não se desprezar essa multiplicidade de realidades, de enxergar nossa 

diversidade com outros olhos, onde um único projeto e modelo de EaD se torna incapaz de 

atendê-las”. (Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14) 

  
 Essas estratégias foram pensadas por nós a partir do diagnóstico inicial da 

Coordenação Executiva sob minha gerência ( segundo momento do Programa 2012-14), e 

aos poucos foram trazendo possibilidades de repensar o percurso construído até aquele 

momento, no sentido de retomar o sentido da cooperação proposta inicialmente. 

O gestor de curso moçambicano expõe como se sente na parceria, trazendo para a 

nossa compreensão o pensamento deweyniano: 
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Na experiencia o corpo não deve estar apartado da mente, diria John Dewey. 

O dualismo é filosofia antiga que cindiu o corpo da alma e esta percepção do 

ser humano foi a responsável pela divisão da sociedade sempre em duas 

partes: entre os que pensam e os que executam, os que concebem e os que 

implementam, entre os que gozam a fruição intelectual dos que trabalham, os 

que mandam dos que cumprem, os homens e as mulheres. Esta sociedade 

foi propícia à aristocracia e por isso seria inconcebível numa sociedade 

democrática. (Sujeito 2, 2013, s.p. In: GONZAGA, 2013-14). 

 
 

Essa fala expõe a percepção de um moçambicano que olha para as relações 

estabelecidas na Cooperação com crítica, no sentido de denunciar a relação desigual de 

poder entre as partes.  

Assim era necessário, empoderar os parceiros moçambicanos, envolvê-los na 

construção da própria história, ajudá-los a construir e alimentar os processos. Valorizar sua 

história, cultura e experiências, como base do desenvolvimento. Levá-los a identificar o 

melhor sistema de EaD para Moçambique, a sua vocação para EaD. Envolvê-los na 

definição dos rumos do Programa, participar do Planejamentos das Missões, definir as 

prioridades, os objetivos, os papéis de cada um. Definir em conjunto se deveria haver 

expansão ou não no Programa, definir critérios para a mesma. Identificar lideranças 

moçambicanas positivas, que agregassem valor ao verdadeiro processo de parceria, de 

trocas. Para que quando a cooperação se findasse essas lideranças tivessem se apropriado 

de toda a expertise da gestão de cursos em EaD, recontextualizando sempre a realidade 

moçambicana, foram algumas das estratégias de recondução do Programa para seu 

original  sentido. 

“Reconduzindo assim o processo de uma cooperação do tipo Sul-Sul. E abrindo a 

possibilidade de transformar Moçambique em uma  referência em EaD para outros países 

da África. Também avaliar os erros e acertos até aquele momento, estabelecer um plano 

estratégico para suas superações e avanços, foram algumas ações estratégicas para 

reversão daquela difícil realidade encontrada em 2012/13.Tudo isso sem despir os 

brasileiros de seu protagonismo, de valorização de suas contribuições”. (Sujeito 6,  

GONZAGA, 2013-14). 

O sujeito 8 (GONZAGA, 2013-14) nos sinalizou, naquela altura, com clareza e 

simplicidade que “os Moçambicanos queriam apenas conhecer as experiências brasileiras 

para repensar e construir as próprias”. Que já tinham uma história na EaD, que já tinham 

tido outros parceiros, que vinham com seus recursos e interesses, atingiam seus objetivos 



232 

 

e iam embora, sem colocá-los em condições de continuidade, quer financeira, quer de 

expertise sem garantia de sustentabilidade na continuidade das ações e gestão dos 

projetos e programas). Assim, se acostumaram a seguir o próprio caminho, sem desprezar 

as experiências, os recursos que elas traziam, sejam elas boas ou ruins. Que desejavam 

que fosse diferente com o Brasil, que nas trocas, tanto o Brasil, como Moçambique saissem 

melhores do que antes da cooperação.  

“E no íntimo era o que eu desejava, também, ao assumir o grande desafio da 

Coordenação Executiva desse complexo Projeto de Cooperação, que já havia iniciado há 

dois anos, vivia uma crise diplomática, a ausência de liderança do governo, colocou nas 

mãos dos coordenadores de curso e Universidades brasileiras a autonomia de caminhar e 

construir seus trabalhos, perdendo de vista uma Cooperação entre governos. Também a 

ausência de um Projeto Pedagógico comum para o Programa, levou cada curso para 

caminhos diferentes, inclusive na construção dos próprios projetos, gerando conflitos, 

comparações entre as ações dos cursos, e a necessidade de reconduzir seus passos para 

uma verdadeira Cooperação Sul-sul. Recebo a incumbência do governo Brasileiro de 

retomar esse percurso e superar esses equívocos”. (Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

 A construção desse caminhar deveria ser coletiva, e os moçambicanos deveriam 

fazer parte como decisores de forma compartilhada e cooperativa.  

“No entanto, como Coordenadora executiva, sabia que estava  mexendo com 

vaidades brasileiras e moçambicanas, que sem abertura para as mudanças, para 

compartilhar de meu poder de decisão, de “comando” para uma postura humilde frente aos 

parceiros, pois, sem clareza das condições necessárias para uma real cooperação Sul-sul, 

acostumados a competirem e não se solidarizarem com os outros, buscaram reafirmar-se 

em suas verdades pessoais e se utilizando de estratégias políticas e poder, começaram a 

tentar minar a recondução do novo itinerário, criando obstáculos, intrigas, crises políticas, 

críticas à nova coordenação etc.” (Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

Isso de uma certa maneira, curiosamente,  ocorreu também com algumas lideranças 

moçambicanas, não somente dos cursos, mas da gestão da EaD da Universidade. Estavam 

confortáveis, em serem comandadas, e manipuladas como se decidindo estivessem. 

Sentiram-se ameaçadas, pois nas trocas talvez temessem expor suas fragilidades (Sujeito 

8,  GONZAGA, 2013-14). 

Por outro lado pudemos nessa abertura conhecer brasileiros e moçambicanos, 

alguns líderes das Universidades envolvidas, dos Ministérios da Educação de Moçambique, 

sedentos pela construção de um novo rumo da história do Programa, que já tinha passado 
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por tantos percalços e merecia um novo momento, como parceiros, sentindo-se preparados 

para contribuirem com a recondução da história do Programa.(Sujeito 6, GONZAGA, 2013-

14) 

Apesar de inúmeros encontros ocorridos entre a equipe brasileira e 
moçambicana durante o percurso de configuração dos projetos pedagógicos, 
não foi realizado levantamento e estudo de alguns aspectos fundamentais 
para implantação do Programa com o formato que se propunha: as demandas 
de formação em cada província e distrito, as condições de infraestrutura das 
províncias onde o Programa seria implantado, inicialmente; o perfil 
sócioeconômico e profissional dos possíveis estudantes; as experiências 
realizadas pelas UEM e pela UP no campo da EaD; a capacidade técnicas e 
política do Ministério da Educação (MINED), por meio do Instituto Nacional 
de Ensino a Distância (INED), oferecer a estrutura necessária nos polos para 
atendimento aos estudantes; o apoio concreto ao Programa por parte das 
duas universidades moçambicanas envolvidas (em termos de recursos 
humanos, de infra-estrutura técnica). Pois, na configuração do Programa 
deveria estar presente a preocupação com sua sustentabilidade (financeira, 
administrativa, tecnológica e recursos humanos) para que, ao terminar o 
convênio, as duas instituições moçambicanas possam dar continuidade à 
expansão de seus cursos com a modalidade a distância. Apostou-se que o 
lado brasileiro como o lado moçambicano cumpririam suas responsabilidades 
acertadas na assinatura dos Convênios. (Sujeito 5, PRETI,  2012, p.8-9) 

  

Uma das premissas de uma Cooperação Sul-sul é exatamente garantir ao parceiro 

que recebe, capacidade sustentável de continuar as ações após a finalização do tempo de 

cooperação. 

Nesse sentido o Sujeito 2 (2013, s.p.) nos chama a atenção: 

Na relação que tivemos com a UNIRIO, até a minha saída da coordenação do curso, 
nunca as duas universidades tiveram ou lhes foi dada a necessária calma de se 
perguntarem o que desejariam da cooperação que se estabelecia, qual é o problema 
que desejam responder, que visão gostariam de colocar à frente e se empenharam 
em corresponder, que professores do ensino básico estariam interessados em formar 
ou que homem e que sociedade gostariam de formar. Naturalmente houve um 
memorando que foi assinado entre os dois reitores, como sempre, um instrumento 
jurídico que corresponde muito pouco às necessidades das pessoas. O que 
assistimos foi todo um atendimento do corpo as solicitações já pensadas:  como, e 
para responder a que situações, nunca soubemos. E se nem pensamos nas questões 
iniciais do projeto como iriamos compreende-los? Como poderíamos tirar lições? Isto, 
poe em causa uma relação sul-sul. (...) O Brasil quando chegou pensamos que talvez 
tinha chegado uma oportunidade de um irmão mais velho nos ajudar a pensar como 
poderíamos nos organizar para fazermos alguma coisa contrariamente ao que 
acontece com a relação que temos com os colossos dos Banco Mundial, FMI que nos 
tem aprisionado numa autêntica sobrevivência. 

 

“Conquistar a confiança dos parceiros era meu desafio, como Coordenação 

Executiva, naquele momento de inserção na gestão do Programa. Realmente propor essa 

recondução baseada na construção coletiva, na parceria, nas trocas, numa proposta de 

trabalho sustentável e condizente com a realidade moçambicana era necessário.  Foi 

desafiante, pois inicialmente gerou muitas desconfianças e descrenças. E uma relação 



234 

 

somente se estrutura e se fortalece na confiança entre as partes”. (Sujeito 6,  GONZAGA, 

2013-14). 

Indo assim, na direção do que propõe Freire: 

 

Encaminharemos o nosso agir educativo no sentido da consciência do grupo e não 

no da ênfase exclusiva no indivíduo. Sentimento grupal que nos é lamentavelmente 

ausente. As condições histórico-culturais em que nos formamos nos levaram a esta 

posição individualista. Impossibilitaram a criação do homem solidarista, só 

recentemente emergindo das novas condições culturais em que vivemos, mas 

indeciso nessa solidariedade e necessitando por isso mesmo de educação fortemente 

endereçada neste sentido. De educação que deve desvestir-se de todo ranço, de todo 

estímulo a esta culturológica marca individualista. Que dinamize, ao contrário, o 

espírito comunitário.(FREIRE, citado por SOUZA, 2001, p. 64) 

“Muitos encontros e desencontros, missões intensas e tensas, de trabalho árduo, de 

domingo a domingo, mas também muita satisfação, com feedbacks muito positivos de 

grande parte das lideranças brasileiras e moçambicanas que já sentiam mais confortáveis, 

pois percebiam a escuta sempre presente, viam suas propostas sendo contempladas, e 

quando não eram sabiam o por que, e, a conquista de uma autonomia autêntica, 

respeitada”.(Sujeito 6,  GONZAGA, 2013-14). 

O sujeito 3 (GONZAGA, 2013-14), ao discutir o processo de institucionalização no 

interior da IES brasileira, se posiciona contrária às reivindicações dos parceiros na 

participação dos professores brasileiros na docência junto aos alunos moçambicanos, a 

exemplo dos demais cursos, que utilizaram da docência compartilhada pelo lado brasileiro 

e moçambicano, pois não percebe a possibilidade de um trabalho intercultural, acreditando 

que os brasileiros se colocariam em exposição negativa frente aos alunos moçambicanos 

devido às diferenças culturais e desconhecimento de suas realidades.  

 No entanto, indo mais à fundo nessa questão, observamos que na verdade, o que 

determinou a IES brasileira não participar da docência diretamente com alunos 

moçambicanos do Curso de Ensino Básico (embora sinalizado por seus profissionais como 

a falta de disponibilidade dos professores brasileiros desta IES para o Programa, pois todos 

os professores de EaD interessados no Programa,  da UNIRIO, já participavam de outros 

projetos, sendo bolsistas da CAPES, o que resultaria, uma vez assumindo a docência no 

Programa UAB-Moçambique, não poder receber outra bolsa. Um problema estrutural, não 

resolvido ao longo da Cooperação, inviabilizando uma atuação mais próxima dos 

estudantes.), foi uma questão ideológica, a dificuldade dos seus profissionais em lidar com 
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a interculturalidade, com a abertura para conhecer a realidade e cultura 

moçambicana.(Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

Perderam a chance de se abrir para uma rica experiência de conhecer através da 

docência novas culturas, pensamentos e desenvolver a capacidade de uma ação educativa 

intercultural. 

“O Programa iniciava uma nova página na sua história, e um movimento de sua 

institucionalização nos níveis do governo e das Universidades brasileira e moçambicana, 

ou seja, o Programa foi  assumido em todas as instâncias institucionais, cada aluno do 

Programa passa a existir e ter acesso a tudo que qualquer outro aluno dessas 

Universidades tinham direito. Os professores, também”. (Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

“Quanto ao Currículo em ação, foram gradativamente superando o engessamento e 

as dicotomias que o currículo oficial trouxe, sendo construido da forma como foi. Os 

professores brasileiros passaram a ter trocas mais sistemáticas com seus pares 

moçambicanos, seja presencialmente durante as missões, seja a distância, pela plataforma 

de aprendizagem, por e-mail, skype etc”. (Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

A experiência, orientada pela Coordenação Executiva, das missões brasileiras 

propiciaram a imersão de professores universitários brasileiros e outros profissionais 

envolvidos com EaD,  e equipe gestora brasileira, na realidade das escolas de Ensino 

Básico moçambicanas, para vivenciar o cotidiano delas e trocas com os seus professores 

e alunos sobre suas práticas, seus desafios e avanços, humanizou as relações entre os 

pares brasileiros e moçambicanos na gestão do curso de Formação de professores para o  

Ensino Básico (Pedagogia) do Programa, além de estimular a percepção da necessidade 

de adequação do currículo inicialmente proposto, aproximando-o dessa 

realidade.Curiosamente, o revisitar dos espaços de formação de muitos dos profissionais 

moçambicanos nessas visitas às escolas básicas também despertaram neles um novo 

olhar para a realidade e uma confimação de seus compromissos com essa mesma 

realidade, para as quais contribuem na formação de seus profissionais (baseado nos relatos 

orais dos intervenientes nas avaliações das missões brasileiras em Moçambique, 2013).O 

que evidencia possibilidades de anúncio de um repensar, pelo menos no currículo em ação, 

da proposta curricular construída de forma não intercultural, descontextualizada e 

descomprometida com a transformação da realidade moçambicana, indo na contramão do 

propósito anunciado no documento do PP do curso de Pedagogia - Ensino Básico. 

Podemos concluir que, o contexto das Universidades e outras instâncias dos 

governos envolvidas com o Programa UAB-Moçambique, particularmente na gestão do 
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curso investigado, a visão e a prática de Educação, mais específicamente de EaD, bem 

como de cooperação, e da formação dos profissionais desta experiência, influenciaram os 

rumos do  desenvolvimento do Curso de Formação de Professores da Educação Básica. 

Este foi marcado inicialmente por um diálogo, mediado por uma linguagem que muitas 

vezes  desconsiderou a cultura do parceiro, refletindo na comunicação, com  muitos ruídos. 

Muitas vezes, monológos. 

 Nítidamente observamos no momento inicial, a desigualdade nas relações de poder, 

desrespeito às diferenças e o tempo de cada um para tomada de decisão e trabalho, para 

a reflexão, etc. Inviabilizou-se, assim, o movimento intercultural, o processo emancipatório 

de ambos, e refletindo na construção do Currículo do curso e sua materialização. Ao longo 

de todo o Programa UAB-Moçambique, de todo o processo de seu desenvolvimento, a 

observação, o registro e a reflexão aconteceram de forma fragmentanda e estanque, não 

permitindo a sistematização longitudinal da memória do Programa e cursos. 

Em 2012, após delineamento do Plano Estratégico da Coordenação Executiva do 

Programa, a UNILAB foi chamada a assumir um papel mais estratégico no desenvolvimento 

do Programa, por decisão do Comitê Gestor do Programa, do lado brasileiro. 

A UNILAB encontrou seu papel no Programa, para além de fazer parte do Comitê 

Gestor do mesmo, no lado Brasileiro. Começou a contribuir com as trocas com os Centros 

de EaD das Universidades Moçambicanas, bem como dos Centros de Recursos (Polos), e 

a sistematizar a documentação e histórico do Programa.(Sujeito 7,  GONZAGA, 2013-14). 

 Isso acabou reverberando nas práticas dos professores e tutores, que 

passaram não só a se preocupar em registrar e refletir suas práticas, mas acabaram alguns 

deles incentivando seus alunos ao mesmo.(Sujeito 6,  GONZAGA, 2013-14). 

 Outras decisões foram tomadas, para contribuir com o novo momento do Programa. 

“A UFJF, através da Faculdade de Educação, em parceria com representantes das 

demais instâncias institucionais envolvidas com o Programa, começou a construir o Projeto 

de Avaliação Institucional dos cursos e da gestão do Programa. A Gestão local começou, 

junto com representantes das Universidades moçambicanas a desenhar os processos de 

gestão da EaD do Programa. Iniciamos um processo de avaliação dos projetos dos cursos 

para a expansão, oportunidade de sistematizar as implementações desenvolvidas no 

currículo em ação, e alterar/acrescentar elementos para atender aos aspectos não 

contemplados, de modo a melhor responder às demandas da realidade moçambicana. 
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Dando origem inclusive a pesquisas, no Curso de Pós Graduação em Educação da UFJF”. 

(Sujeito 6, GONZAGA, 2013-14). 

“Desenvolvemos uma metodologia para avaliação do contexto moçambicano para a 

expansão do Programa e novas ofertas, junto às Universidades moçambicanas e ao INED 

(Instituto Nacional de EAD) de Moçambique, elaborando um Plano de Ação de preparação 

para a mesma”. (Sujeito 6,  GONZAGA, 2013-14). 

Enfim, oportunidade de construir uma nova história, pós 2012, mas novamente 

interrompida em maio de 2014, por decisão política do governo brasileiro, com a crise 

política e econômica, que permanece até os dias atuais. O governo brasileiro mantêm sua 

parceria, apenas via Universidades parceiras, que em virtude dos escassos recursos, 

privilegia suas ações à distância, enviando apenas em situações especiais representantes 

para Moçambique. O que sentimos muito, pois, uma nova trajetória foi instaurada nesse 

período de quase dois anos (2012-2014). Se não conseguimos de tudo reconduzir o 

percurso no sentido de caminharmos para uma verdadeira cooperação Sul-sul, a 

reformulação curricular sob novas bases, a do comprometimento com a transformação da 

educação básica moçambicana, através da formação dos professores da Educação Básica, 

estudantes do Programa UAB – Moçambique, propostas inicialmente no Projeto 

Pedagógico do curso, mas não implementado inicialmente, foi por falta de reflexão e 

contextualização da realidade, na qual esses professores-estudantes atuavam, por parte 

dos formadores e gestores do Programa. Nesses dois anos pudemos contribuir para 

avançar, ainda que os desafios tenham sido grandes no tocante às políticas e ao 

compromisso dos governos de garantir as condições para esse trabalho: repensamos a 

proposta curricular, criamos espaços de reflexão sobre e na prática por parte dos 

formadores e formandos, repensamos as relações e o tipo de cooperação, instauramos o 

diálogo entre as partes, embora trouxesse em alguns momentos crises, falta de consensos, 

críticas aos encaminhamentos, construímos o espaço coletivo, colocamos os 

moçambicanos na base da gestão do Programa, e organizamos o fluxograma de  toda a 

gestão do Programa e cursos, organizando-os, instituindo a observação e o registro das 

ações, como instrumento privilegiado de reflexão da prática, e, a pesquisa como princípio 

educativo e pedagógico, desenvolvendo a autoria e o protagonismo de todos os 

envolvidos.Além de tudo isso, ainda durante esse segundo momento da gestão executiva 

do Programa, algumas ações previstas no Plano estratégico desta gestão foram iniciadas, 

tais como:  
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▪ Documentação do Programa (documentos, relatórios, relatos, projeto 

pedagógico, revisão do projeto de cooperação, manuais de procedimentos, 

cadernos de reflexão, plano estratégico do programa etc ); 

▪ Fluxograma dos processos de gestão administrativa e pedagógica do programa 

em Moçambique, bem como responsabilidades, atribuições e fluxo de 

comunicação; 

▪ Desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento e avaliação dos 

processos de gestão; 

▪ Organização e Execução do processo de “transferência” de conhecimentos, 

experiências e tecnologia para todos os intervenientes do sistema, nos diferentes 

níveis envolvidos diretamente ou indiretamente com o Programa, visando o 

desenvolvimento do Sistema UAB-Moçambique, instituindo a Equipe de Apoio à 

Gestão Local, com representantes de diferentes instâncias moçambicanas, 

envolvidas com o Programa, atuando nos diferentes processos da gestão 

administrativa e pedagógica; 

▪ Institucionalização do Programa nas Universidades Parceiras e garantia do 

processo de regulamentação e regulação dos cursos nas universidades 

ofertantes dos cursos para a dupla certificação; 

▪ Desenvolvimento de um Projeto de Avaliação Institucional do Programa e Cursos; 

▪ Fluxograma dos processos de produção, editoração e impressão de todos os 

materiais com término em 2015, antes da expansão; 

▪ Alinhamento das ações da coordenação executiva e local; 

▪ Reorientação das Missões Técnicas (dos cursos) brasileiras para atender as 

demandas da prática e as ações de transferência de conhecimentos e tecnologia; 

▪ Inserção da UNILAB na gestão do programa; 

▪ Planejamento da Expansão do Programa, a partir de 2015 junto aos parceiros. 

Grande parte das instabilidades ocorridas no primeiro momento do  desenvolvimento 

do Programa UAB-Moçambique, refletindo na gestão dos cursos, e resultando no 

descompasso entre o que foi inicialmente planejado e o de fato implantado (interrupções, 

recomeços, novas articulações e retrabalho sobre deliberações já tomadas), se devem a 

descontinuidades na gestão do mesmo, com mudanças de pessoal ligado às instituições 

brasileiras, inclusive no governo brasileiro (dirigentes do MEC: foram três Ministros de 

Estado e quatro Assessores Internacionais, três Diretores da DED/CAPES com estilos 

gerenciais, prioridades políticas e equipes de trabalho diferentes, bem como a extinção da 

SEED/MEC, gestora inicial do Programa, passando a gestão para CAPES/MEC, desde o 

início do Programa). (JESUS, 2015). 

Apesar de pouco tempo desse recomeço, marcando o segundo momento da gestão 

executiva do Programa ( quase dois anos), as marcas ficaram em cada um que se abriu 

para ser protagonista desse processo, que se pretendia emancipatório. E construir uma 
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cooperação SUL-SUL é possível e necessária, mesmo quando não temos o que 

precisamos dar. É possível juntos, construir o não vivido, quando muito se quer. E também, 

de todas as dificuldades enfrentadas na gestão do Curso de Formação de Professores do  

Ensino Básico, a experiência do Programa trouxe muitas contribuições para a realidade 

moçambicana, particularmente para docentes e discentes envolvidos com o mesmo, 

conforme sinalizado anteriormente nesse Projeto do Curso de Ensino Básico. Também para 

a realidade brasileira que se viu na realidade diversa de Moçambique, com desafios muito 

parecidos com a diversidade brasileira, dificuldades e desafios...Podendo repensar sua 

própria realidade. 

Passaremos a seguir organizar os pressupostos para a construção do currículo e da 

gestão de Programas de Cooperação Internacional Sul-Sul, que foram sendo gestados no 

percurso da pesquisa, nas reflexões construídas no diálogo com os referenciais teóricos, a 

partir das categorias eleitas, começando com a  identificação dessas categorias de análise, 

e finalizando com a própria interpretação do contexto investigado, traduzindo o que 

aprendemos com essa experiência no Programa UAB-Moçambique. Na verdade, são 

“ferramentas” necessárias para a gestão de programas e projetos de Cooperação Sul-Sul. 

Uma contribuição que deixamos para reflexão de outros que possam empreender 

cooperações da mesma natureza. 
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É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em seus 
métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 
construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 
relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história. (FREIRE, 1980, p. 39) 
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4. PRESSUPOSTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DE 

ARTESÃOS EM EAD E PARAGESTÃO DE EXPERIÊNCIAS INTERCULTURAIS DE 

COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS EM EDUCAÇÃO 

 

 

O velho não morreu e o novo não pode nascer. 
(GRAMSCI, 1929, s.p.)  

 

Ao tecer a colcha, em cada retalho selecionado, pudemos, em diálogo com os 

referenciais teóricos, interpretar a história que cada retalho representava. E à luz das 

concepções de currículo, formação de professores, educação a distancia, 

interculturalidade, cooperação sul-sul, e outros,  nos orientamos no pecurso da pesquisa. 

Nele pudemos  avaliar encaminhamentos positivos e negativos para o que a cooperação 

proposta, para a gestão do Programa, havia colocado como desafio na  construção do 

Programa UAB-Moçambique. Essa avaliação  foi  sistematizada em pressupostos. 

Neste capítulo nosso desafio é a partir do conhecimento e interpretação  da 

experiência do Programa UAB-Moçambique, mais especificamente, do Curso de 

Pedagogia – Ensino Básico, identificar e apresentar pressupostos que contribuam para 

construção de currículos de formação de profissionais em EaD e de gestão de experiências 

interculturais de Cooperação Internacional entre países em desenvolvimento, tendo em 

vista um dos objetivos da pesquisa. Lembrando que os objetivos propostos para a mesma 

foram:. 

• narrar e caracterizar o contexto da cooperação e relações estabelecidas, no 

ambiente delimitado; 

• identificar  pressupostos favorecedores de uma  cooperação técnica educacional 

internacional, do tipo Su-Sul, presentes ou não na experiência investigada, em 

espaços de EaD, bem como na gestão de um curso EaD em contextos interculturais, 

especificamente na construção de currículos de formação de professores. 
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Pretendemos, assim,  demonstrar até aqui como o Programa UAB- Moçambique 

lidou, na prática com seus desafios, a partir da construção do PP e proposta curricular dos 

cursos, particularmente do curso investigado, do Programa. 

Nesse momento de finalização do percurso da pesquisa, colocamo-nos 

ambiciosamente a identificar pressupostos para outras experiências semelhantes a 

estudada, com o intuito de valorizar os passos bem sucedidos na direção do propósito da 

cooperação, e,  de superar entraves que se apresentaram no desenvolvimento desta, a 

partir de movimentos já iniciados no percurso do biênio 2012-2014. 

Neste sentido, podemos destacar que os pressupostos podem ser de distintas 

naturezas. Daremos destaque para duas destas naturezas: conceituais e operacionais, que 

se apresentam articulados. 

Segue a sistematização das proposições. 

4.1 PRESSUPOSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM CONTEXTOS INTERCULTURAIS DE COOPERAÇÕES 

INTERNACIONAIS DO TIPO SUL-SUL 

Garantia de espaço de formação inclusivo, contra-hegêmonico e dialógico 

Verificamos com os  estudos da Teoria crítica o como as escolas precisam se 

transformar em espaços inclusivos, contra-hegemônicos, dialógicos construindo e 

desenvolvendo currículos que considere o contexto epistemológico, político, histórico, ético 

e cultural de seus alunos. 

 É preciso romper com os marcos de referência hegemônico, que tem demonstrado 

incapacidade de empreender a verdadeira revolução no sentido freireano. Incluindo 

mudanças nas práticas pedagógicas, assim como, outras formas de conhecimento, para 

além dos acadêmicos, socialmente construídos, como as experiências de vida, a cultura 

popular, crenças, visões e resistências dos diferentes grupos sociais. 

Respeito a realidade local e global 

A cultura curricular  centralizadora, burocrática e pouco flexível infelizmente, ainda 

dominante, e presente na experiência investigada, não considera a realidade local,  a 
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necessidade de negociação que os educadores precisam ter na apresentação do projeto 

do curso, a partir das especificidades de sua realidade, antes de implementá-lo. 

Considerar os diferentes contextos envolvidos 

O contexto social, econômico, político e cultural que o currículo representa ou deixa 

de representá-lo, deve ser o primeiro referencial em relação a como analisar e avaliar um 

currículo. É resultado das escolhas feitas dentro dessa prática. Mas esse não é o único 

contexto externo à prática definidor do currículo. As decisões administrativas sobre como 

desenvolver o processo de ensinar e aprender, a forma como se elabora os materiais 

didáticos, a influência dos grupos acadêmicos que num jogo de forças pressionam para que 

sua disciplina/especialização esteja representada na cultura escolar são condicionantes da 

cultura escolar. Daí a necessidade de desvelamento dos âmbitos práticos em que é 

definido, elaborado e desenvolvido o currículo.  

Para Sacristán (2007) há vários contextos que influenciam o currículo escolar; 

didático, psicossocial, organizacional, sistema educativo, e exteriores (questões 

políticas, economia, sistema de valores, condicionantes da cultura dominante, 

regulamentações, sistema de produção do material didático que recebe influencias 

da política  das editoras, ou no caso da  EaD, os Centros de EaD). Por isso é importante 

desvelá-los, e isso só é possível no diálogo, nas trocas. Fato desprezado pelo Projeto de 

Cooperação entre o Brasil e Moçambique. 

 

Proposição de espaços de construção coletiva e de práticas inovadoras de ensinar e 

aprender, a partir de uma visão crítica da TIC. 

No caso de currículos para cursos EaD, como o curso investigado, em que  há a 

convivência cada vez mais significativa entre a comunicação oral e escrita com a eletrônica, 

as relações entre as Universidades e os alunos e professores pedem novas formas de 

ensinar e aprender e novos papéis desses agentes, assim como práticas sociais mais 

compartilhadas. Exigindo, assim, dos professorescriar  espaços dialógicos de interação 

e de construção coletiva do conhecimento,a partir de uma visão crítica das TIC. 

Nesse cenário a formação dos professores se encontra iluminada pelo holofote do 

momento, particularmente na EaD.Em se tratando de um Currículo de um curso em EaD, 

enquanto projeto que se pretende emancipatório, é preciso pensar num currículo onde a 

cultura tecnológica atravesse todo o currículo, onde a tecnologia seja curricularizada, onde 

o currículo se torne um web currículo.O web currículo potencializa a criação de narrativas 
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de aprendizagem(GOODSON, 2007), o protagonismo pelo exercício da autoria, o 

diálogo intercultural (MOREIRA, 2007) e a colaboração entre pessoas situadas em 

diferentes locais e a qualquer tempo, potencializando processos interculturais e 

descolonializantes. 

O desenvolvimento do web currículo propicia a articulação entre os conhecimentos 
do cotidiano do universo dos alunos, dos professores e da cultura digital com aqueles 
conhecimentos que emergem nas relações de ensino e aprendizagem e com os 
conhecimentos considerados socialmente válidos e sistematizados no currículo 
escolar (SILVA, 1995).Os registros dos processos e produções desenvolvidos pelos 
sujeitos do ato educativo permitem identificar o currículo real (ALMEIDA, 2010), que 
decorre da recriação do currículo na ação. Desse modo, o currículo real, 
experienciado na prática social, incorpora conteúdos, métodos, procedimentos, 
experiências prévias e atividades desenvolvidas entre professor e alunos (GIMENO 
SACRISTAN, 1998) com a mediatização das TDIC. Portanto, imerso num ambiente 
cujas relações se estabelecem em grande parte por meio das tecnologias digitais, o 
currículo e sua estruturação não poderiam ficar apartados da prática social. 
(ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 9.). 
 

O objetivo de um web currículo é oferecer um real sentido ao aluno, a fim de 

incentivá-lo a pensar, a criar, a transgredir a mesmice e permitindo-lhe alçar vôos mais 

altos, criando novas possibilidades para que use sua imaginação e seu potencial e, 

principalmente, oferecer-lhe oportunidades de ver a si e ao mundo de forma diversa, sem 

descartar a aquisição de novos conceitos, procedimentos e atitudes, como também o 

desenvolvimento de competências e habilidades que favorecem a construção do 

conhecimento. 

 

Oferecer condições tecnológicas adequadas 

No caso de experiências de formação em EaD, faz-se necessário condições 

adequadas tecnológicas para educadores e educandos, de modo a garantir que eles 

construam uma cultura tecnológica que atravesse todo o currículo de formação. 

 

Articulação teoria e prática 

Shön (1992) critica a formação de professores na Universidade, pelo descompasso 

que seus currículos tem denunciado, entre a teoria e a prática. Primeiro o aluno recebe a 

teoria, para num dado momento vivenciar a prática. Segundo ele é necessário desde o 

início essa articulação, para que ele possa realizar a reflexão da ação, que exige falar sobre 

suas experiências em diálogo com os outros, para repensá-la e reconstruí-la no cotidiano. 

E nessa experiência investigada, os alunos já são profissionais, atuantes em escolas e 

salas de aula.  
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O projeto em análise perde a riqueza dessa oportunidade, de desde as disciplinas 

de fundamentos da educação, poder trazer à tona suas práticas, a fim de iluminá-las e 

transformá-las, ou pelo menos enxergá-las a partir de um outro estatuto. 

 

Profissionais como investigadores da própria prática 

A proposta curricular do curso investigado estava a princípio centrada na teoria, não 

previa a apropriação da prática dos estudantes que são professores em exercício, que já 

possuem uma concepção e prática consolidada, uma cultura institucional construída. Com 

o redirecionamento dado pela Coordenação Executiva a partir de 2012, passaram a  refletir 

sobre a prática concreta, criando oportunidades, no currículo em ação, do professor 

tornar-se investigador da própria prática. 

Integração ensino-pesquisa-extensão 

Tardif (2002) também critica a formação tal como acontece, identificando problemas 

epistemólogicos no modelo universitário e  aponta como possibilidade a pesquisa (e 

extensão) articulada ao ensino, como espaço privilegiado de mudanças. Uma outra 

oportunidade não aproveitada, embora pela legislação brasileira a função da Universidade 

seja articular o ensino, pesquisa e extensão, desprovendo os formadores e professores em 

formação de serem protagonistas de  seus próprios conhecimentos, de refletirem sobre 

suas práticas e seus contextos sociais, construindo projetos de transformação 

emancipatórios da realidade. 

Prática de observação, registro, reflexão 

Observamos que no currículo em ação, as observações, os registros e reflexões 

das práticas de formação passaram a ser mais sistemáticos, cultura aos poucos construída 

pelos moçambicanos, povo de tradição oral (Sujeito 6,GONZAGA, 2013-14). Aqui se refere 

ao período da gestão pós 2012, pois inicialmente esse processo acontecia de forma 

pontual, apenas como resultado de exigência burocrática, para fins de relatório exigidos 

pelo Programa. 
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Compartilhamento do poder de decisão de todos os envolvidos com o processo de 

formação 

Mas quem somos? Quem participou dessa decisão curricular? Quem permitiu essas 

bonitezas, mas também lacunas, ausências de tantas outras coisas importantes de serem 

cuidadas nessa formação dos professores moçambicanos? Para atender àquelas 

demandas anunciadas no início do Documento do Projeto do Curso de Ensino Básico?  

Quem criou condições, com suas decisões e escolhas, nesse território de poder e disputa 

chamado currículo. Quem se calou? Quem se empoderou e decidiu? A serviço de quem e 

contra quem? Perguntaria Paulo Freire se participasse desse diálogo. 

 

As perguntas sobre quem somos?quem são os alunos/ nos perseguem. Sim, somos 
nós, nós mesmos, tal qual resultamos de tantas marcas que nos formam. Mas somos 
os mesmos? Os alunos-educandos são os mesmos? Há uma disputa de identidades. 
Somos disfarçados ou optamos por mudar por sermos outros como profissionais do 
magistério, submetidos a políticas e diretrizes, a condições de trabalho, carreira e 
salários, a avaliações, relações sociais e interesses políticos. Somos nós mesmos 
resultado das tensas relações em que a educação e nosso trabalho estão inseridos. 
Resultado das novas fronteiras onde disputamos reconhecimento como sujeitos de 
tantos direitos ainda negados. (...) Somos o resultado de tantas disputas sociais e 
profissionais. Em cada tempo nossas lutas se deslocam para novas ou velhas 
fronteiras e territórios. Em que territórios e em que disputas confrontamos quem 
somos? Focalizo o currículo território de disputas (...) Na construção espacial do 
sistema escolar, o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da função 
da escola. Por causa disso, é o território mais cercado, mais normatizado.Mas 
também o mais politizado, inovado, ressignificado.(...) quando se pensa em toda essa 
diversidade de currículos sempre se pensa em suas diretrizes, grades, estruturas, 
núcleos, carga horária: uma configuração política do poder. (ARROYO, 2013, p. 9-
13) 

Há a necessidade da compartilha do poder entre todos os envolvidos, nas 

decisões sobre o currículo. 

 
Respeito a diversidade cultural e diálogo entre as diferentes culturas – 

interculturalidade – visando novos saberes 

Stoer e Cortesão, educadores portugueses, têm utilizado o termo educação 

inter/multicultural para indicar o conjunto de propostas educacionais que visam a promover 

a relação e o respeito entre diferentes grupos socioculturais, mediante processos 

democráticos e dialógicos. 

Vivenciar outras culturas amplia a mente e permite a percepção de que as 

peculiaridades de cada povo não são ameaças. Mas sim, interpretações possíveis da 

realidade, oferecendo uma grande contribuição à aprendizagem, ao propiciar tarefas nas 

quais o aluno chegue ao autoconhecimento, de forma a criar sua própria identidade social 

e, a partir disso, ter um sentimento de pertencimento e identificação. 
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Uma ação educativa, nessa perspectiva, deveria colocar em pauta de discussão a 

defesa por práticas pedagógicas que levem em conta a heterogeneidade e a diversidade 

cultural de seus alunos, trazendo as vozes dos sujeitos e  suas identidades culturais para 

o centro do processo, assumindo o desafio de se respeitar as diferençase de integrá-las em 

uma unidade que não as anule, mas que ative opotencial criativo e vital da conexão entre 

diferentes agentes e entre seus respectivoscontextos. Isto vale, de fato, tanto para o 

discurso das diferençasétnicas e culturais, de gênero e de gerações, a serem acolhidas na 

escolae na sociedade, quanto para a distinção e interação entre os povos, a serconsiderada 

nos equilíbrios internacionais e planetários. (FLEURI, 2006).  

Será que através dos Currículos dos cursos, do Programa UAB-Moçambique 

garantimos essas condições? Será que, a construção desses currículos incorporou os 

múltiplos modelos culturais trazidos à escola pelos seus alunos e conseguiu criar uma 

organização pedagógica numa perspectiva intercultural?Foram estas e outras sub-

questões que nos mobilizaram na coleta de dados sobre o problema da investigação e as 

questões de estudo, em busca de se atingir os objetivos da pesquisa empreendida. Elas 

atuaram como desafios para seguirmos o caminho, e que agora nesse texto assumem o 

papel de desafiar o leitor para ir além das margens desse trabalho e suas reflexões. 

Para Wulf (2005, p. 199-200), a prática intra e intercultural não visa à simples 

adição de diferenças nacionais ou culturais, mas também elaborar problemáticas e 

metodologias que permitam religar as diferenças culturais umas nas outras, de maneira a 

fazer aparecer novas perspectivas e novos contextos para a produção de saberes.Para que 

a interculturalidade aconteça de fato é necessário que sejam criadas condições para a 

troca, para a reciprocidade; reconhecimento do outro para que seja possível tomar 

consciência da cultura de si mesmo, pois a presença do outro não demanda somente a 

capacidade para se descentrar ou decifrar a sua cultura, bem como as implicações que este 

contato desencadeia; para que se realize o encontro é necessário o estabelecimento de 

relações. Assim as práticas cotidianas deixam de ser óbvias. 

Segundo Coppete (2002) em sua dissertação de mestrado, o novo paradigma 

educativo, afirmado por Paulo Freire, capaz de enfrentar este desafio: os seres humanos 

se educam em relação mediatizados pelo mundo. E cita Fleuri, que parafraseia Freire 

afirmando que as culturas se educam em relação, mediadas pelas pessoas, e pelo 

contexto, pelo mundo, nós diríamos. Nesse caminho, a compreensão das relações 

interculturais se torna pressuposto para contribuirmos com a descolonialidade do saber 

e do poder. 
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Durante a dominação colonial em Moçambique, a cultura assumiu a dimensão 
essencial para permitir a sua sobrevivência. Mas além de um ato de sobrevivência, 
foi um fenômeno de afirmação da dignidade do escravo, do colonizado, cuja história 
lhe era negada pelo sistema colonial. Na luta de libertação nacional, nas zonas 
libertadas do colonialismo, a partir de um novo tipo de relações sociais de trabalho, 
se começaram a construir as bases de moçambicanidade, dando assim à luta de 
libertação uma dimensão cultural. As zonas libertadas deixavam de ser um espaço 
restrito a um grupo, a uma categoria social, a uma comunidade linhageira ou aldeã, 
para tornar-se espaço nacional mais aberto, não sem contradições, caminhando para 
relações sociais trans-étnicas e intra-raciais. Neste novo espaço começavam a 
cruzar-se todos os agrupamentos e camadas sociais para a construção de uma real 
identidade cultural. Sob o ponto de vista cultural, a luta de libertação tornava as zonas 
libertadas, ao mesmo tempo, um espaço de destruição da maneira de viver colonial 
e da mentalidade aldeã, em si fechada a afinidades étnicas e regionais, e espaço de 
construção de uma nova mentalidade. (...)O que é fato, é que a problemática da 
diversidade cultural em Moçambique continua envolta num manto no qual se abrigam, 
e ao mesmo tempo se subestimam, estas duas posições. (COPPETE, 2002, p.121) 

 

Resta-nos indagar como no pós-independência de Moçambique refletiram no campo 

educacional, as concepções que o poder político possuía sobre a diversidade cultural? 

Outra sub-questão a qual lançamos, para desafiar o leitor.Lopes (2004) cita Miguel Gómez, 

que em seu trabalho sobre a educação em Moçambique, preocupado com a forma como a 

FRELIMO encarou a diversidade cultural, que acabou repercutindo nos currículos, sustenta 

que seria interessante que se 

(...) desenvolvessem pesquisas que tragam para a prática/teoria educativas, o mundo 
cultural / social concreto dos alunos e dos professores e o entorno socio-histórico das 
próprias escolas (rurais / urbanas, do norte / sul / leste / oeste, makwa / masena / 
mashona, etc.). Os eventuais resultados dessas pesquisas podem vir a constituir 
bases para a elaboração de currículos mais coerentes com a realidade sócio-cultural 
e com as necessidades das diferentes regiões e comunidades” (GÓMEZ, 1993, p. 
282). 

 
E Lopes (2004) complementa: 

Num país de maioria camponesa como Moçambique, e aceitando-se que é a cultura 
camponesa que determina a cadência, o ritmo, a identidade expressiva da escola, 
não será, contudo inegável, que a cultura urbana, acadêmica, literária, se impõe na 
sala de aula, sobretudo no momento de avaliação dos alunos? Estar-se-á criando no 
interior da escola um duplo espaço, o da sala de aula (cultura urbana) e o fora dela 
(cultura rural), que poderá testemunhar uma relação de incomunicabilidade? Terá já 
a escola iniciado a busca de caminhos mais adequados para trabalhar as diversas 
realidades culturais presentes na sociedade moçambicana e que não foram até ao 
presente levadas em conta? Será que a falta de conhecimentos por parte dos 
professores, da realidade social, não só da escola, mas também da forma como a 
escola e o sistema educativo estão inseridos no contexto das relações nacionais e 
mundiais, é conciliável com a concretização efetiva dos pressupostos inerentes à 
escola democrática? (p. 552-3) 

 
Aqui cabe um parênteses, já sinalizamos sobre a percepção crítica brasileira sobre 

o tempo de trabalho, de produção, de tomada de decisão dos moçambicanos. A “cadência”, 

o “ritmo” é determinada principalmente pela cultura camponesa que a maior parte da 

população moçambicana recebeu influência.Algo que julgamos importante ressaltar é que 

desde a sua independência os currículosda Educação Básica Moçambicana,foram 
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atravessados por categorias como  raça, etnia, gênero, classe e religião. Será que eles 

minimizam os problemas étnicos, ensinando uma visão depurada da história, uma 

compreensão histórica mais ampla de raça, etnicidade e classe? 

(...) Será que as escolas em Lichinga ou Mueda devem ensinar da mesma maneira 
que as escolas em Funhalouro ou Maputo? Um currículo que queira oferecer um 
mapa representativo da cultura, precisa passar pelo crivo da análise de todos os 
aspectos da mesma. Que tipo de sociedade temos hoje em Moçambique? De que 
modo se desenvolveu? Como querem os moçambicanos desenvolvê-la? Que tipo de 
valores e princípios deverão estar incorporados no sistema educativo que possam 
contribuir para esse desenvolvimento? Quer dizer, não se trata apenas da análise da 
realidade tal como se apresenta, mas é necessário ter em conta a dimensão histórica 
e ética, procurando analisar as aspirações das várias etnias e dos sistemas de valores 
que as orientam. (LOPES, 2004, p. 553) 
 

Lopes (2004) sinaliza ainda como é importante refletir cada vez mais seriamente 

sobre a diversidade cultural de Moçambique, não só entre as regiões, como dentro de cada 

região. É necessário encontrar estratégias para incluir a realidade dos alunos na sala de 

aula, tratar de um país real, concreto, não de um Moçambique abstrato e homogêneo, 

rompendo também com visões preconceituosas. 

Se pensando na realidade moçambicana já há um grande desafio para seus 

educadores a lidar e considerar essa realidade multicultural, imaginemos para nós 

brasileiros, que não temos a vivência e o conhecimento profundo dessa história, dessa 

cultura.Não identificamos no documento do PP do curso investigado, que é a representação 

do currículo de formação, a intencionalidade de conhecer e caracterizar esses alunos - 

professores, em ouvi-los nas suas histórias de vida pessoal e profissional, suas demandas, 

sua realidade de trabalho, percebendo a realidade e a diversidade, e a partir dela adequar 

o Plano de vôo, o currículo.  

Embora, a partir do movimento de reflexão e reformulação dos Projetos Pedagógicos 

do curso, para a expansão, no currículo em ação as práticas começaram a abrir espaços 

para essas reflexões.Também ouvir deles suas relações com a tecnologia, com a visão de 

EaD, da sua capacidade ou não de organizar o seu próprio ambiente de aprendizagem. E 

isso faz toda diferença para um Currículo que tenha por pressuposto a emancipação e a 

interculturalidade, mediado pela tecnologia. 

Igualmente não conseguimos percebê-lo como um web currículo, em que a 

tecnologia o atravessasse quase invisível, como parte realmente do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.Indiscutivelmente,  o currículo expresso 

nesse projeto soube arquitetar muito bem o que as orientações curriculares e os currículos 

já praticados nas respectivas Universidades gestoras do Curso de ensino Básico, do 

Programa UAB- Moçambique.  
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No entanto, abriram mão de construir um marco na história da Prática Curricular, 

construindo um currículo de formação docente para o Ensino Básico, com foco na realidade 

da escola e necessidades moçambicanas, compartilhando experiências, culturas, em 

diálogo, entre brasileiros e moçambicanos, num verdadeiro movimento intercultural e por 

isso emancipatório.Figueiredo (s.d.) em seu trabalho destaca a esse respeito, que o 

entrelaçamento de interações de que resulta a rede da prática comunicativa cotidiana 

constitui o meio através do que se reproduzem a cultura, a sociedade e a pessoa, e 

complementa:Unindo-se a tais concepções, temos a dialogicidade de Freire que contribui 

para o pensar na perspectiva comunicativo-dialógica. O diálogo em Freire(2005) significa 

falar com e não falar por ou falar para, pois não se trata da conquista de uma pessoa por 

outra, mas sim uma conquista do mundo pelos sujeitos dialógicos.  

Freire (2005) nos alerta para o fato de que ninguém pode falar pelo outro ou dizer a 

palavra verdadeira sozinho/a. E que o diálogo não é, nunca, ação isolada, mas sempre um 

ato coletivo, um encontro entre homens e mulheres mediatizados pelo mundo. 

Precisamente por isso, fazer diálogo é uma opção e uma disposição das pessoas para, em 

conjunto, denunciar e anunciar o mundo.  

Trata-se de um processo de conquista dos oprimidos de seu direito ao diálogo, 

considerando que nas relações hegemônicas os opressores tentam negar-lhes esse direito. 

Ele nos instiga a uma reflexão ética acerca da cultura que valorizamos no cotidiano do 

currículo escolar que poderá incluir ou excluir, dependendo da forma como valorizamos 

uma cultura em detrimento de outra.  

Não existe uma cultura escolar, existem culturas diferentes que convivem, e que se 

dialogarem umas com as outras, sem hierarquização, sem relações desiguais de poder, 

poderão enriquecer experiências e conhecimentos acerca da realidade e dos 

objetos/valores de conhecimento, construindo algo qualitativamente superior, resultando na 

interculturalidade.  

Desvelando a diferença como algo positivo e agregador de valor, retomando assim 

a contribuição de Velho (2004), no início de nossas reflexões acerca do conceito de cultura, 

que ela só existe a partir da constatação das diferenças entre nós e os outros. A compartilha 

não somente entre culturas locais moçambicanas, mas globais envolvendo a multicultura 

brasileira, enriqueceria a experiência de cada aluno e docente dos cursos do Programa. 

A formação do educador enquanto processo sócio-político e epistêmico, 

necessariamente se forja no confronto com as dimensões educacional e cultural, 
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considerando que os valores perpassam e estão presentes (implícita ou 

explicitamente)nesses dois âmbitos do processo. 

Para Gimeno Sacristán (1999), a prática docente é cultura objetivada, na forma de 

um legado imposto aos sujeitos, expressando-se como sabedoria compartilhada, papéis a 

serem desempenhados e estilos docentes. Dessa forma, as práticas expressam os 

caminhos consolidados da cultura, fazendo com que os professores participem das ações 

de outros professores, na forma de pautas compartilhadas em relação a condutas, crenças, 

formas de compreensão, emoções, valores. Assim, a percepção que o professor possui da 

atividade por ele desempenhada revela modos de ser e agir próprios àqueles que 

desempenham essa função, que configuram e são configurados por facetas do habitus 

docente. 

 

Relações de poder não hierarquizadas que levem a processos de colonização e 

dominação sobre o outro. 

Pensar sobre diversidade e diferença exige posicionamento contra processos de 

colonização e dominação, exige desvelar que algumas diferenças foram naturalizadas e 

inferiorizadas, tratadas de forma desigual e discriminatória.  É perceber o impacto subjetivo 

destes processos na vida dos sujeitos sociais no cotidiano educacional.Assim, para Walsh 

(2009, p. 10), o grande desafio é não somente construir a interculturalidade –assim 

entendida criticamente – “que requer transgredir, interromper e desmontar a matriz colonial 

ainda presente e criar outras condições de poder, saber, ser, estar e viver que se distanciam 

do capitalismo e sua única razão.” Mas também, de forma similar, construir o processo da 

descolonialidade.  

E, ela não terá maior impacto sem o projeto e esforço de interculturalizar, de 

articular seres, saberes, modos e lógicas de viver dentro de um projeto variado, múltiplo 

e multiplicador, que aponta para a possibilidade de não só co-existir senão de conviver (de 

viver “com”) numa nova ordem e lógica  que partem da complementaridade e das 

parcialidades sociais.  

No contexto da descolonialidade, o encontro intencional entre membros de diferentes 

culturas constitui o fio condutor, a principal marca ou característica destas relações 

dialógico-libertadoras, como é o que ocorreu no contexto dessa pesquisa. 
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Construção de práticas intraculturais 

Não podemos nos esquecer que também ocorrem conflitos interculturais 

colonializantes nas relações educativas aparentemente marcadas por uma ‘única cultura’, 

tais como na questão da imposição subalternizante de uma área acadêmica sobre a outra. 

Daí a necessidade de uma prática intracultural. 

É preciso fazer do currículo de formação de professores o lugar epistemológico 

da organização do pensamento, da formação de valores e de encantamento com o 

mundo do conhecimento; as tecnologias como linguagens, mediadoras, espaços 

culturais de participação e acesso a conquistas dos avanços comunicacionais; a aula 

como o lugar social de partilha e diálogo, a serviço da intra e interculturalidade,e,  da 

descolonialidade. 

Ora, o neocolonialismo não reside unicamente no fato das economias do 3º Mundo 
serem dominados pelos centros capitalistas, mas no fato de que seus Estados são 
semi-coloniais, no sentido de “semi-franceses”, “semi-ingleses” ou “semi-
portugueses”, em todas as suas formas de expressão. É preciso saber terminar uma 
fase pós-colonial.(CAHEN, 1998, p. 124). 

No caso particular da formação de professores moçambicanos e brasileiros cabe 

indagar: que professores estão sendo formados, por meio dos currículos atuais, tanto na 

formação inicial como na formação continuada? Que professores deveriam ser formados? 

Professores sintonizados com os padrões dominantes ou professores abertos tanto à 

pluralidade cultural da sociedade mais ampla como à pluralidade de identidades presente 

no contexto específico em que se desenvolve a prática pedagógica? Professores 

comprometidos com o arranjo social existente ou professores questionadores e críticos? 

Professores que aceitam o neoliberalismo como a única saída ou que se dispõem tanto a 

criticá-lo como a oferecer alternativas a ele? Professores capazes de uma ação pedagógica 

multiculturalmente orientada? 

Se pensarmos no como foram construídos os currículos escolares dos cursos do 

Programa UAB-Moçambique, sem ter passado coletivamente por essas reflexões, pela 

ausência de uma cultura de construção intercultural, sem ter tempo para isso, ocasionado 

pelo apressamento de decisões políticas, embora tenhamos propiciado, mesmo que 

tardiamente parte dessas reflexões, pergunto que tipo de professor formamos a partir 

desses currículos reais e práticos? Que condições e formação oferecemos aos professores 

e tutores, mediadores dos processos de ensinar e aprender? 

Tardif (2002) vai falar da nova postura que a Universidade precisa assumir no sentido 

de incorporar na construção dos PP dos cursos e seus currículos, a participação não 

somente do seu staff técnico, mas dos professores e alunos.  



254 

 

Essa postura não tem o propósito de “esvaziar” a lógica disciplinar dos programas 

de formação, mas poder interagir com o que ele denomina de “filtros cognitivos sociais e 

afetivos”, através dos quais os professores e alunos recebem e processam os conteúdos 

escolares, como sujeitos do conhecimento. 

Hoje, a Universidade é chamada a assumir o papel de viabilizar essa comunicação, 

esse diálogo, essa interlocução dos sujeitos da ação educativa, desde a definição dos 

currículos até a prática onde se dá a construção de sua aprendizagem, passando por sua 

avaliação, onde professores e alunos são co-responsáveis, apesar  de seus papéis 

diferenciados.No caso de cursos de formação de professores EaD, é preciso pensar 

currículos que favoreçam a dialogia, garantindo condições adequadas para aprendizagens 

significativas, com espaços mais abertos, onde os professores em formação, não apenas 

tenham acesso às informações, aos conteúdos da formação, mas uma participação 

autônoma na produção e apropriação de valores agregados das tecnologias. Construir um 

ambiente favorecedor de dialogia entre os estudantes com seus pares, professores e 

tutores é fundamental pois, 

(...) um vídeo, uma parabólica, um computador... não darão conta do papel 
socializador da escola, do encontro de gerações, da intersubjetividade, do 
aprendizado humano que se deu sempre no convívio direto de pessoas, nas 
linguagens e nas ferramentas da cultura, nos gestos, nos símbolos e comemorações 
(...)(ARROYO, 2000, p. 168). 

 

Importa, assim, aprender a lidar e aceitar a distância, para que nela possa se 

construir uma presença dialógica e a relação pedagógica possa se estabelecer e ser bem 

sucedida. 

Para Romão (2008) na distância alimentamos o interesse do encontro, e no encontro 

com presença, com relação, se define e incentiva o que fazer e produzir na distância. 

Distância e presença caminham juntas. A questão é admitir e transformar a distância em 

momentos de registro e reflexão.E essas especificidades precisam estar presentes explícita 

ou implicitamente no PP de cursos EaD e em seus currículos. Isso sentimos falta no projeto 

investigado, ainda mais tendo por pressuposto que ele fosse intercultural, envolvendo 

sujeitos tanto na gestão como nos ambientes virtuais e presenciais de aprendizagem.  

Somente no diálogo, nos processos comunicacionais, poderemos conhecer o outro, 

sua cultura, poder trocar e se enriquecer com suas culturas, vivências, posicionamentos... 

Confrontar nossas hipóteses e chegar ao conhecimento.É preciso pensar currículo 

e formação de professores em uma sociedade cada vez mais multicultural, em uma 

sociedade em que a pluralidade de culturas, etnias, religiões, visões de mundo e outras 

dimensões das identidades infiltra-se, cada vez mais, nos diversos campos da vida 
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contemporânea.A complexidade das relações, tensões e conflitos entre essas identidades 

plurais e de suas lutas por afirmação e representação em políticas e práticas sociais 

extrapola o âmbito da investigação e da reflexão que se desenvolve nas universidades, 

espaços de definição do currículo e construção das práticas formativas. (CANEN; 

MOREIRA, 1999). 

Considerar o caráter multicultural da sociedade no âmbito do currículo e da formação 

docente implica respeitar, valorizar, incorporar e desafiar as identidades plurais em políticas 

e práticas curriculares Implica, ainda, segundo Canen e Moreira (1999, p. 16): 

 

refletir sobre mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, 
que tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando manifestações e 
conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em conformidade com uma 

perspectiva monocultural.  
 

Como os currículos dos cursos de formação de professores moçambicanos, do 

Programa UAB-Moçambique, que foram negociados para atender as legislações de cada 

país, em função da certificação binacional, e desenvolvido com a colaboração de 

educadores moçambicanos e brasileiros se desenvolveram na prática considerando os 

sujeitos concretos, os alunos, professores moçambicanos sendo formados para a Escola 

de Ensino Básico moçambicana? Essas práticas se consolidaram multiculturalmente? Esse 

currículo foi trabalhado interculturalmente? Não. Mas tinha todas as condições 

favorecedoras para ser...Não dá para compreender a concepção de currículo se não 

associarmos aos contextos nos quais eles são elaborados. Para Sacristán (2007) o 

pensamento curricular faz parte do pensamento social em geral e por isso o estatuto 

epistemológico é o mesmo para ambos. O currículo é um texto que expressa uma forma de 

entender a realidade e os processos de produção social que por sua vez expressama que 

a escola deve servir. Assim, toda seleção cultural tem determinadas relações de 

correspondência com o contexto histórico-social onde estão a cultura e as instituições 

escolares.Por isso, 

O currículo pode ser organizado não só em torno de disciplinas, como costuma ser 
feito, mas de núcleos que ultrapassam os limites das disciplinas, centrados em temas, 
problemas, tópicos, instituições, períodos históricos, espaços geográficos, grupos 
humanos, ideias etc. (SANTOMÉ, 1998, p. 25) 

 

Não observamos no Projeto do Curso de Ensino Básico indícios de um processo que 

valorizasse as diferenças culturais não só entre as regiões, mas no interior delas, nem de 

Moçambique, muito menos do Brasil, cujos sujeitos estiveram envolvidos. Precisamos 

repensar globalmente, por exemplo, as Ciências Sociais e Humanas, rompendo com a 
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impregnação de vozes ancestrais que acabam se tornando expressão de profundos 

ressentimentos que opõem comunidades e culturas vizinhas, resultando em guerras civis. 

Também não percebemos espaço nele para o cotidiano dos alunos. 

Para Candau et.al (1995) a educação deve girar ao redor de alguns eixos. E um 

deles é o cotidiano. É preciso diante dele, segundo ela, o desenvolvimento de uma 

pedagogia da indignação e não da resignação, já sinalizado por Freire. Santos (1996), 

corrobora nesse sentido, afirmando que assistimos ao sofrimento humano e sequer 

perdemos o sono. É necessário recuperar a capacidade de espanto e indignação dos 

indivíduos, de não naturalização do que não é natural, levando para as aulas imagens que 

despertem paixão e emoção, refletindo sobre o que está acontecendo no processo social 

local e global, e gerando nos alunos o interesse em querer conhece-los e discuti-los, bem 

como a vontade de interferir na sociedade, no sentido de atender aos interesses de sua 

coletividade.Trazemos nesse momento para nossa reflexão a contribuição de Lopes (2004): 

Nossa consciência individual e social como seres pensantes, social e culturalmente, 
é marcada fortemente pelas vivências espaciais e temporais estabelecidas na 
convivência humana mais ampla. Mas qual a convivência humana mais 
especializada, que detém maior força educativa, a partir de sua própria organização 
do trabalho e do seu processo de socialização? A capacidade de pensar, criar, sentir, 
lembrar, amar, trabalhar, sobreviver, nosso dizer e buscar poder depende em grande 
parte da experiência escolar como uma experiência sociocultural mais alargada. A 
sensibilidade para explorar os componentes socioculturais e as relações refletidas 
nos rituais, nas celebrações, nas cerimônias, nos processos de aprendizagem, nas 
técnicas disciplinares e nas centenas de transações diárias vividas e experimentadas 
no chão da escola só são desenvolvidas humanamente quando exploramos 
pedagogicamente ( LOPES, 2004, p. 556) 

 

Esse convite de explorar pedagogicamente essas possibilidades, de transformar a 

diversidade em possibilidades, nós trazemos para todos os cursos de formação de 

professores, e infelizmente não encontramos intencionada nesse projeto.  

 

Normas Sociais, estruturas escolares e grades curriculares frequentemente se 
encontram na contramão do estudo aprofundado dos conflitos. E os indíviduos não 
são tolerantes inatos. Devemos escolher ativamente a tolerância como parte 
constitutiva de um processo democrático (...).  Isso requer um compromisso de todos 
os educadores. (LOPES, 2004, p. 571). 

 

Ensinar para a tolerância às diferenças, não é tarefa fácil, como qualquer outro valor. 

Deve partir do exemplo dos gestores e educadores. Percebemos essa dificuldade entre os 

líderes desse processo, do lado moçambicano e brasileiro, expresso muitas vezes por eles 

próprios. 

 

Para finalizarmos essa análise trazemos a seguir os pressupostos que precisam ser 

pensados num Projeto de gestão da Formação de Professores em EaD, gestado por 
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cooperações internacionais bilaterais (ou entre mais de dois países) do tipo Sul-Sul, e por 

isso, que tenham a diversidade cultural como valor e elemento dialógico de construção do 

conhecimento, considere as relações de poder como algo a ser negociado, compartilhado, 

rompendo com a relação opressor-oprimido, colonizador-colonizado e construindo um 

movimento de emancipação de todos, construindo um  webcurrículo, potencializador do 

protagonismo dos sujeitos, da autoria, da solidariedade entre os sujeitos, garantindo o 

diálogo intercultural, e potencializando assim, processos interculturais e descolonializantes. 

Pensar esse Projeto de curso no bojo de um projeto de cooperação Sul-Sul, que 

pressupõe uma construção contra-hegemônica (SANTOS, 2008), a construção de uma 

globalização, menos desigual, mais solidária, construindo parcerias estratégicas entre 

países em cooperação, a partir de objetivos comuns, como defendeu o ex-presidente Lula 

da Silva, em seu discurso em Abuja, na Nigéria, em 2006, quando da Abertura da Cúpula 

África- América do Sul (AFRAS). 

Santos (2003), como já destacamos discorre sobre essa globalização contra-

hegemônica 

(...) A globalização contra-hegemônica é baseada na construção de cidadanias 
emancipatórias que articulam o global e o local por intermédio de redes e de 
coligações polissêmicas. Se a salvaguarda do caráter emancipatório das lutas 
desencadeadas localmente exige que a direção e coordenação dessas lutas 
permaneça nas mãos daqueles que as protagonizam localmente, as alianças 
translocais e transnacionais, a criação de redes internacionais de formação e de 
solidariedade ativa são uma condição indispensável para evitar a particularização e 
limitação dessas lutas, e para evitar a afirmação e reprodução de hierarquias e formas 
de dominação locais que subvertam o caráter emancipatório das lutas. (SANTOS, 
2003, p. 66, citado por JESUS, 2015)   
 

Após o diálogo entre a construção desse Projeto de Curso, o Currículo nele expresso 

e as contribuições das múltiplas vozes a respeito dos diferentes momentos e âmbitos do 

processo de construção e implementação do Currículo do Curso de Ensino Básico 

(Pedagogia) do Programa UAB-Moçambique, partimos agora para abstrair desse 

movimento complexo, das contribuições para a Construção de Currículo de Cursos de 

Formação de Professores ou outro, em EaD, em contextos interculturais, de Projetos de 

Cooperação Internacional do tipo Sul-Sul,  estabelecer, assim, pressupostos 

epistemológico, político, ético-cultural e pedagógico para experiências bem sucedidas, em 

contextos semelhantes, onde possamos cuidar daquilo que ao novo ver, durante o processo 

investigativo, foram fatores favorecedores do sucesso ou não de um Currículo, que na fala 

de Carbonell (2002) e outros teóricos que trouxemos para nossa reflexão fosse inovador, 

intercultural e coerente com uma proposta de Cooperação Sul-Sul. 
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 Indo na direção de um Currículo, que na concepção de Paulo Freire (2006, 2008, 

2009, 2010) se traduz em teoria, política e prática que envolve a educação, o espaço 

escolar, a sala de aula, e o mundo em seu entorno, é ação e reflexão (práxis), o que não 

reduz a palavra, ao verbalismo ou ao ativismo. 

Vale lembrar que os pressupostos  da construção do currículo de formação se 

entrelaçam  com os pressupostos das práticas de cooperações internacionais Sul-Sul. 

 

4.2 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICO, POLÍTICO, ÉTICO-CULTURAL E 

PEDAGÓGICO PARA EXPERIÊNCIAS EMANCIPATÓRIAS, EM CONTEXTOS 

INTERCULTURAIS DE COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS DO TIPO SUL-SUL 

Conhecer o outro, sua história, a realidade nacional e local, as sua(s) cultura(s), 

linguagem, o seu contexto 

Conhecer o povo parceiro,o outro, sua história, seu contexto, suas 

potencialidades e fragilidades é imprescindível, assim como sua linguagem, de modo a 

favorecer a comunicação. Não para manipulá-las a nosso favor, aos nossos interesses, 

mas para acolhê-lo, empaticamente, exaltá-lo nas suas potencialidades a ponto de 

fortalecê-lona empreitada de busca de caminho para superar suas carências e fragilidades. 

Respeitando o tempo de cada um.  

E, ao elevar sua auto-estima, estaremos elevando também a nossa, por ter 

condições de reconhecê-las, e como num espelho reconhecer as nossas próprias. E ao 

fortalecer para empreitar estratégias de superação de suas faltas, poder ter humildade 

suficiente, para saber que também as temos, senão as mesmas, outras. 

Para Paulo Freire, o homem não é uma coisa no meio de outras coisas, nem 

interioridade fechada. Realiza o seu EU “saindo de si, existindo com o outro”. E assim, o 

homem precisa aprender a dizer a sua palavra, expressar o seu pensamento, pois só assim 

é capaz de assumir a sua própria condição humana.  

Através do diálogo é que a intersubjetividade humana se torna possível, permitindo 

ao homem ter sua própria identidade, expressar seu ser e transformar seu mundo sensível 

em mundo inteligível. Ele se liberta da dominação, ele passa a fazer suas próprias opções, 

rompendo com prescrições alheias, agindo por si próprio, se integrando, sem 

acomodações. Se faz sujeito. Conhecer o outro, para humildemente lhe permitir ser sujeito. 

E nessa humildade nos colocar a serviço da parceria, e, ajudando-os, sermos ajudados a 

ser melhores, do que erámos antes dela (da parceria).  
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Esse é o espírito de uma cooperação internacional Sul-sul.Parafraseando Paulo 

Freire, em sua Pedagogia do Oprimido,  buscar a restauração da subjetividade, se tornando 

instrumento da humanização, destituindo a opressão. Por isso traduz dois lados da mesma 

moeda: de um lado, o desvelamento da opressão pelos oprimidos, comprometendo-se, na 

práxis com a sua transformação, e, do outro lado, uma vez transformada a realidade de 

opressão, de oprimido passa-se a homens em processo de libertação. A pedagogia 

freireana se torna significativa tanto pela libertação do oprimido como do opressor, já que 

o opressor ao tirar a condição do oprimido de ser sujeito, também a perde.  

Para Freire, somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. 

Mas o passado escravocrata não se esgota apenas na experiência do senhor. Todo 
poderoso que ordena e ameaça e do escravo humilhado que "obedece” para não 
morrer, mas na relação entre eles. E é exatamente obedecendo para não morrer que 
o escravo termina por descobrir que “obedecer", em seu caso, é uma forma de luta, 
na medida em que, assumindotal comportamento, o escravo sobrevive. E é de 
aprendizado em aprendizado que se vai fundando uma cultura de resistência, cheia 
de "manhas”, mas de sonhos também. De rebeldia, na aparente acomodação. 
(FREIRE, 1992, p. 55) 

E isso exige uma compreensão e responsabilidade por todos os envolvidos na luta 

pela superação da contradição opressor-oprimido.Para Madalena Freire (1996, s.p.) “Só 

podemos olhar o outro e sua história se temos conosco mesmo uma abertura de aprendiz 

que se observa (se estuda) em sua própria história”.  

Respeito à realidade e cultura local sem perder de vista o global 

Os recursos e a expertise vindos de fora devem ser direcionados às prioridades e 

políticas nacionais, estabelecidos pelos governos desses países. Isso denota o respeito e 

reconhecimento à relevância da cultura local, enquanto valores, princípios e anseios de 

um povo na resolução dos próprios problemas ligados ao seu desenvolvimento.Retomando 

as contribuições de Paulo Freire (1992), ele parte da  cultura local como ponto de partida 

para iniciar o diálogo significativo sobre a realidade, pois considera que esta lhe permite 

chegar a riqueza dos conhecimentos do imaginário criativo, expressos na linguagem, 

muitas vezes culturalmente elaborados como instrumento de resignação histórica com vista 

a assegurar a sobrevivência perante a dominação cultural. Isso é condição para uma prática 

educativa que se queira democrática. Mas não podemos nos limitar ao local, como nos 

advertiu Freire. Comprender o local, para chegar ao global. 
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 Preparo de profissionais para lidar com a diversidade/diferença cultural e 

movimentos interculturais 

Há necessidade de investimentos na formação dos profissionais gestores e 

executores das Cooperações para lidar com o contexto de diversidade cultural e as 

diferenças, muito presente no contexto da Cooperação Sul-Sul, sobretudo dos países 

africanos. Percebe-se pouco investimento na capacitação dos especialistas brasileiros e 

moçambicanos nas áreas-fim da cooperação que representam o governo na negociação 

de projetos; não há, ainda, uma carreira profissional estruturada e estável; dificuldades para 

traçar diretrizes bem definidas quanto ao monitoramento e avaliação dos projetos; há pouca 

ou quase nenhuma sistematização de dados e boas práticas; pouco investimento na 

prospecção de cenário, dentre outras coisas que pudemos identificar em observações 

sobre a prática da cooperação em estudo, caracterizada pela interculturalidade.   

Cabe aos líderes do Projeto/Programa de Cooperação ter a sensibilidade criativa 

para com a totalidade das expressões humanas que estão codificadas no universo cultural 

dos grupos, com o qual lideram. Gestões e expressões da língua, silêncios etc, nada pode 

ser desprezado enquanto material de investigação para a construção de um projeto 

pedagógico. Precisam aprender a despojar-se de pré-conceitos, de conclusões prévias 

para se inserir e deixar se envolver dialogicamente no novo contexto.Exige assim, um 

rever-se constante diante de outros contextos culturais, despertando o hábito de indagar 

a si mesmo diante do impacto frente ao contato com culturas diferentes, sem perder 

os valores da sua identidade cultural, não permitindo esvaziar o sentido histórico de sua 

própria subjetividade, diante de um novo texto cultural, e de outro lado exige não perder a 

oportunidade de aprender com os valores da cultura diferente, não absolutizando sua 

cultura como única referência e desconsiderando a necessidade de integração com o 

novo contexto cultural. 

Conhecer e compartilhar entre os parceiros a expertise, conhecimentos, experiências 

no campo da cooperação  

No caso do Projeto UAB-Moçambique, sobre osistema educacional, a gestão 

acadêmica, as experiências educacionais, a sua legislação, a visão de educação, 

educação à distância, formação profissional ( por se tratar de uma cooperação 

educacional em EAD e Ensino Superior, como é o caso da experiência dessa pesquisa) 

daspartes.Temos diferenças históricas, políticas e econômicas.  
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O nosso modelo de Gestão do Sistema UAB não tem se mostrado competente para 

todas as realidades do nosso país, por termos justamente a diversidade cultural e a 

desigualdade social, desrespeitando as diferenças, potencializada na realidade 

moçambicana. Moçambique se assemelha em muitas coisas com o Brasil nesses seus 

desafios. Também com relação às Cooperações Internacionais, nossa vivência é com a 

Norte-Sul, assim como Moçambique.  

Com relação à Formação de Professores, observamos também limitações tanto nas 

políticas, quanto na implementação, quanto na dicotomia teoria e prática, em ambos os 

países.Moçambique com o apressamento em dar um novo encaminhamento para sua 

história, quer transformar a educação de seu povo, pois bem sabe que  a educação sozinha 

não transforma a realidade, mas sem ela tampouco a realidade será transformada, como 

nos advertia Paulo Freire. 

Assim, acaba por não envolver os professores nessas reformas, e não assume o 

compromisso em propiciar-lhe o desenvolvimentocomo sujeito histórico e político, na 

prática, embora coloque em suas mãos a formação da nova geração que  deverá fazer a 

tão esperada e necessária grande revolução, e construir a nova cultura de que nos fala o 

escritor moçambicano Mia Couto.  

Envolver o professor exige sua participação em todo o processo e não apenas 

no seu fazer docente.O professor como o implementador dessas novas políticas é 

esquecido em detrimento de outros investimentos na educação. Daí a percepção de 

investirmos no conhecimento do campo de estudo e visão do parceiro na área da 

cooperação. Construir, por exemplo, um Projeto Pedagógico de um curso cuja gestão é 

compartilhada exige compartilha e negociação de visões, expectativas, desejos, 

necessidades, buscando consensos. 

 

Processos de gestão operacional administrativa e pedagógica, bem 

comoFluxograma dos processos, responsabilidades, atribuições e fluxo de 

comunicação  

É muito importante que se construa coletivamente a lista de ações/procedimentos 

para desenvolvimento do projeto/programa em questão, bem como os processos que 

cada ação/procedimento demandem, fluxograma, prazos, responsabilidades e fluxo 
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de comunicaçãode modo que todos possam visualizar todo o processo e compreender 

seu papel e atribuições para o sucesso do Programa e dos demais, não hierarquizando as 

relações e compartilhando responsabilidades e poder. Sem esquecer que todo projeto 

deve desde a sua concepção ser apropriado por todos os sujeitos, não apenas suas ações. 

 

Registro do Processo de Construção do Trabalho: planejamento, 

execução/observação e reflexão/avaliação 

É muito importante o registro e documentação do Trabalho (documentos, 

relatórios, relatos, projeto pedagógico, projeto de cooperação, manuais de procedimentos, 

cadernos de reflexão, plano estratégico do programa etc). O registro permite além da 

memória do processo, a observação e reflexão sobre ele, permitindo identificar 

problemas, desde o início, e pensar estratégias de superação.Todos esses instrumentos 

metodológicos estão articulados e deveriam fazer parte do cotidiano de todo 

educador.Observar é uma coisa, diferente de ver ou enxergar. Exige um olhar diferenciado. 

Quem vê teve que aprender a ver, a interpretar o que se observa. Observa melhor quem 

conhece mais porque pode ver mais. Para observar é preciso ter questões, dúvidas que 

deverão ser comprovadas ou não pela observação.Nem sempre temos capacidade de 

observação. Madalena Freire, nos alerta: 

Não fomos educados para olhar pensando o mundo, a realidade, nós mesmos. Nosso 
olhar cristalizado nos estereótipos produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira. 
Para romper esse modelo, a observação é a ferramenta básica neste aprendizado da 
construção do olhar sensível e pensante.Olhar que envolve atenção e presença. 
Atenção que envolve sintonia consigo mesmo e com o grupo. Concentração do olhar 
que inclui escuta de silêncios e ruídos na comunicação.O ver e o escutar fazem parte 
do processo da construção desse olhar. Em geral, não ouvimos o que o outro fala; 
mas sim o que gostaríamos de ouvir.O mesmo acontece em relação ao nosso olhar 
estereotipado, querendo ver só o que nos agrada, o que sabemos, também 
reproduzindo um olhar de monólogo.Ver e ouvir demandam implicação, entrega ao 
outro.A ação de olhar e escutar é um sair de si para ver o outro e a realidade segundo 
seus próprios pontos de vista, segundo sua história.Neste sentido a ação de olhar é 
um ato de estudar a si próprio, a realidade, o grupo à luz da teoria que nos inspira.Este 
aprendizado de olhar estudioso, curioso, questionador envolve ações do pensar: o 
classificar, o selecionar, o ordenar, o comparar, o resumir, para assim poder 
interpretar os significados lidos. Neste sentido o olhar e a escuta envolvem uma ação 
altamente movimentada, reflexiva, estudiosa.” (FREIRE, M. 1996, s.p) 

 

A observação sem registro perde sua força, já que o registro permite-nos pensar 

sobre o que observamos. Registrar é uma ação humana. Os seres humanos registram o 

que vivem, o que pensam e a realidade vivida, permitindo pensar e reconstruir o vivido, 
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fazendo história. Revelam como seus autores observam, sentem e pensam sua 

participação no mundo. 

E a reflexão vem para se construir uma consciência crítica sobre o observado, o 

constatado, apontando erros e acertos, e que segundo Freire (1996) precisa envolver 

aceitação de si mesmo, frente aos demais, se assumindo, demonstrando conhecimento de 

si, e por isso sendo capaz de aperfeiçoar-se, tendo flexibilidade para mudanças, quando 

necessário.Dentre todos os saberes necessários à prática de qualquer educador, Freire 

(1996, p. 18) destaca: “(...) na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão sobre a prática”.Assim, podemos concluir que a reflexão 

permite abertura para a mudança de postura do educador diante de sua prática, 

transformando a próxima prática, quando se percebe inadequada para  o momento e 

contexto em que atua. 

 

Desenvolvimento de um Sistema de Gestão do Conhecimento e construção de know-

how colaborativo produzido no contexto da Cooperação 

A implementação de um Sistema de Gestão de Conhecimento Institucional, 

mediado pela tecnologia, favorável à aprendizagem coletiva e significativa para os 

indivíduos e organização, buscando ao mesmo tempo atender as demandas institucionais 

e desenvolver as pessoas. Esse Sistema permite que todo conhecimento construído possa 

ser resultado autoral de construção coletiva.  

Mas, não é tarefa simples. Requer a politização dos participantes das diferentes 

esferas de poder, estimulando-os ao protagonismo, ao trabalho colaborativo e 

cooperativo, a capacidade de inovação e questionamento. De se expor, defendendo 

seus posicionamentos, e ao mesmo tempo tendo humildade de se abrir ao diferente (pares 

e superiores). Exige não somente a construção de um sistema técnico, mas social. 

Demanda mudança organizacional construindo um processo de criação coletiva através do 

qual os membros de um grupo inventam e determinam novas maneiras de jogar o jogo 

social da cooperação e do conflito, negociando interesses e construindo uma nova estrutura 

sob uma nova ordem social. 

Segundo Davenport e Prusak( 2001, p.21-2) o Sistema de Gestão permite: 

(...)através dos recursos de correio eletrônico, groupware, Internet 

eintranet,computadores e redes podem indicar pessoas com conhecimento e 

interligar pessoas que precisem compartilharconhecimento à distância. 

Videoconferência por computadores de mesa e computação multimídia que transmite 

áudio e vídeo, como também texto, tornam possível comunicar parte da riqueza e 
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sutileza do conhecimento de uma pessoa para outra. O que precisamos lembrar é 

que esta nova tecnologia da informação é somente um sistema de distribuição e 

armazenamento para intercâmbio do conhecimento. Ela não cria conhecimento e não 

pode garantir nem promover a geração ou o compartilhamento do conhecimento 

numa cultura corporativa que não favoreça tais atividades. 

 

É bem verdade que os Sistemas de Gestão do Conhecimento hoje evoluíram muito 

tanto na sua concepção como nos recursos tecnológicos disponíveis, ao que Davenport e 

Prusak(2001) descrevem. Ele agrega valor aos produtos, processos e pessoas, 

possibilitando gerenciar dados estratégicos, disponibilizando informações que sirvam para 

o desenvolvimento institucional.  

Citando novamente Davenporte e Prusak (2001, p. 204): “O que torna o 

conhecimento valioso para as empresas é, em última instância, a capacidade de tornar 

melhores as decisões e medidas tomadas a partir dele.”Segundo Gonzaga (2010), 

podemos sinalizar como principais resultados de um Sistema de Gestão do Conhecimento: 

• A descentralização dos processos de gestão de pessoas, viabilizada através da 

informatização, possibilitando a sua racionalização na medida em que etapas 

desnecessárias de seus fluxos de informações foram suprimidas; 

• A democratização das informações como um dos principais benefícios do trabalho 

desenvolvido, oportunizando dar e receber feedback em todos os níveis da gestão 

continuamente; 

• Com a informatização, propicia o aumento do acesso à informação relacionada à gestão 

de pessoas e do conhecimento produzido por elas em todos os níveis da organização; 

• Ao utilizar a estratégia de implementação gradual acompanhada de um amplo processo 

de disseminação e treinamento propicia a desmistificação da tecnologia; 

• Há diminuição dos conflitos, com relação aos novos processos,  na medida em que o 

tempo adicional gasto com determinadas rotinas e atividades passa a ser percebido como 

menor que o tempo economizado em outros aspectos desses novos processos; 

• O trabalho passa a exigir um perfil de indivíduos mais politizados, independentes, 

capazes de processar e analisar informações, acessar a tecnologia e ser autônomo na 

gestão de processos; 

• Criar estruturas organizacionais menos hierárquicas e burocráticas e mais auto-

organizadoras; 

• A maior dificuldade encontrada pelas instituições de ensino, particularmente as 

multicampis é a de reunir seus funcionários para atividades que precisam ser 

compartilhadas, como a formação continuada e decisões curriculares, o que esse sistema 

facilita; 

• Temos hoje ferramentas disponíveis de uso gratuito, para construção de um sistema de 

gestão colaborativo, sem a necessidade de desenvolvê-lo, apenas alimentá-lo; 
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• Pensar a instituição como sistema; 

• Planejar com o uso de cenários; 

• Desenvolver comunidades de aprendizado e prática. 

 

Acompanhamento e avaliação dos processos de gestão 

Há a necessidade de desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento e 

avaliação dos processos de gestão de modo a poder acompanhar e redirecionar os 

processos.A gestão de processos exige uma concepção e prática de um monitoramento 

contínuo dos indicadores de resultados para a constante avaliação do alcance dos objetivos 

e metas estabelecidas de eficácia (efetivo alcance dos resultados), eficiência (melhor 

equacionamento entre recursos utilizados e alcance dos resultados) e efetividade (real 

capacidade de os resultados alcançarem os impactos esperados). 

Assim, faz-se necessário pensar um projeto de avaliação no corpo do  Projeto da 

Cooperação, envolvendo todos os processos do mesmo. Também envolvendo os 

intervenientes na concepção, execução e na meta-avaliação. Isso não ocorreu com o 

Programa UAB-Moçambique.No caso do Programa UAB-Moçambique, a UFJF ficou 

responsável por conduzir a construção, implementação e meta-avaliação do Projeto de 

Avaliação do programa, a partir do segundo momento da gestão (2012-14).  

Formou-se uma equipe executora com representantes de todas as instâncias da 

gestão, já anunciada no momento de apresentação da Equipe de Apoio à Gestão Local do 

Programa. Infelizmente com o corte de recursos, por parte do governo brasileiro, e 

destituição da Equipe de Coordenação Executiva pelo então Diretor de EaD da CAPES em 

2014, a sua execução não seguiu avante.Julgamos de extrema relevância para o sucesso 

de qualquer projeto de Cooperação o monitoramento contínuo e a avaliação do 

desenvolvimento de seus processos de gestão.É preciso lembrar que a melhoria de 

processos e transformação organizacional demandam liderança e participação de todos se 

comprometendo com os resultados. As melhorias propostas precisam ser pensadas com 

relação aos demais processos organizacionais. 

Organização e execução do processo de trocas entre os parceiros 

A organização, execução e garantia do processo de “transferência”/trocas de 

conhecimentos, experiências e tecnologia para todos os intervenientes do sistema, nos 

diferentes níveis envolvidos diretamente ou indiretamente com o trabalho, visando o 

desenvolvimento dos objetivos da Cooperação em questão, deve ser uma premissa.A falta 
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de hábito de questionar as próprias propostas e o não desenvolvimento do poder  de 

argumentação para defender suas ideias faz os profissionais envolvidos em projetos, perder 

o foco sobre o que de fato eles devem assumir nesses próprios projetos. 

O processo de um projeto não ocorre de modo linear, de um problema a uma 

solução. Não há uma única solução para um problema, mesmo porque os problemas que 

cada um identifica a partir das mesmas condições e restrições, presentes no contexto, 

apresentam diferentes possibilidades e encaminhamentos para sua solução. Trata-se de 

um processo dinâmico de adaptação e transformação de conhecimentos provenientes de 

experiências anteriores. 

Assim, incentivar transformar conhecimentos implícitos em conhecimentos 

declarativos é uma exigência na prática de trocas entre os parceiros.O compartilhamento 

do conhecimento é a etapa mais importante do gerenciamento do conhecimento do projeto. 

Além de contemplar a troca, o alinhamento, o melhor aproveitamento, a memória e registro 

das informações é o primeiro passo para o surgimento de novos conhecimentos. Depois do 

compartilhamento dos conhecimentos tácitos temos a criação de novos conceitos, 

justificação de conceitos, construção de protótipos, e, nivelação de conhecimento (KROGH; 

ICHIJO; NONAKA, 2001). 

Sustentabilidade técnica e financeira 

Criar as condições necessárias para a sustentabilidade da gestão (técnica e 

financeira) autônoma do país recepiendário para dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido durante a cooperação, deve ser um pressuposto. E um passo importante para 

essa sustentabilidade é garantir o processo de institucionalização do projeto/programa por 

parte do governo/instituição recepiendário. 

O conceito de sustentabilidade financeira e técnica do Programa está associada a 

um conjunto de práticas econômicas, financeiras, administrativas e pedagógicas 

deliberadamente planejadas, que visam a garantia das atividades desenvolvidas, sem 

prejuízo de seus objetivos e práticas, qualidade do atendimento, dos processos educativos, 

preservando o meio ambiente, garantindo a manutenção dos recursos para os demais 

públicos atendidos após o encerramento da parceria, pelo país recepiendário. 

 

 

 



267 

 

Institucionalização da Cooperação pelos governos dos países envolvidos e demais 

parceiros 

Garantir que a Cooperação seja reconhecida pelos governos e instituições 

participantes como ação estratégica de seus portfólios, de seu marketing institucional, 

prevendo recursos no seu orçamento, dando visibilidade interna e externa à cooperação, 

garantia da sua presença em suas políticas de avaliação, garantia de ações de 

sustentabilidade da cooperação, garantia da capilaridade institucional (conhecimento e 

relações com todas as áreas institucionais), garantia de uma Rede de colaboração de todas 

as áreas/setores da Instituição, integração com todos os Conselhos superiores, 

desencadeando processo de regulamentação e regulação de suas ações, visando a efetiva 

institucionalização do Projeto / Programa. Para isso criar condições de intercâmbio 

constante com todo o staff governamental e institucional relacionados com o objeto da 

cooperação.Discutimos muito sobre a importância da institucionalização do Programa UAB-

Moçambique com o governo e IES moçambicana. Esse processo de institucionalização 

passa por diferentes aspectos, segundo o Quadro 13 a seguir: 

 

Quadro 13 – Aspectos a serem considerados no processo de Institucionalização do Programa UAB-

Moçambique 

 

a) Filosóficos e políticos:  

 

 Fator Descritivo 

 1 

Vocação Institucional 

A EaD é compatível com a 

missão/vocação institucional 

regimentada? 

 2 
Sustentabilidade a Longo Prazo 

As políticas institucionais de EaD são 

projetadas a longo prazo? 

 3 

Políticas e Procedimentos 

As políticas e os procedimentos 

institucionais foram identicamente 

adotados na EaD?A EaD é 

contemplada no PDI e PPP 

institucional? 

 4 

Capilaridade Institucional 

A EaD tem ampla disseminação 

institucional ou é restrita a um 

pequeno conjunto de 
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departamentos, cursos ou ações 

específicas? 

 5 
Participação dos 

Centros/Departamentos 

A EaD está academicamente 

centrada nos 

departamentos/centros/faculdades? 

 6 

Rede de Colaboração 

A EaD está à disposição e pode 

dispor, institucionalmente, de todos 

os setores/departamentos, ou se 

constitui de uma "mini-

universidade" de gestão autônoma? 

 7 

Integração EaD/Presencial 

Há políticas de promoção da 

integração entre as modalidades de 

educação presencial e a distância? 

 8 
Integração aos Conselhos 

Superiores (Gestão/Alunos) 

As equipes de gestão e os estudantes 

EaD têm assento nos Conselhos 

Superiores da instituição? 

b) De Continuidade: 

 

9 Orçamento  

Há recursos disponíveis para as 

ações em EaD e há políticas para a 

vinculação fixa deste orçamento às 

ações institucionais de EaD? 

10 Políticas de Avaliação 

Há mecanismos permanentes e 

efetivos de avaliação das políticas 

institucionais de EaD, inclusive 

consulta e avaliação de necessidades 

(gestão, professores, alunos, 

técnicos, comunidade)? 

c) Comunicação 

 

11 Visibilidade Externa/Interna 

A EaD está visível no site da 

instituição na internet, em seus 

catálogos, boletins e, em geral, em 

suas políticas de comunicação 

externa e interna? 

12 Marketing 

Há políticas institucionais para a 

promoção, interna e externa, da 

EaD? 
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d) Infraestrutura: 

 

13 Infraestrutura Física e Tecnológica 

O espaço físico e as condições 

tecnológicas (hardware/software) 

destinadas à EaD atendem plenamente às 

suas necessidades e projeções de 

crescimento? 

14 
Sistemas de Gestão Acadêmica e 

Administrativa 

Há sistemas informatizados de gestão 

acadêmica e administrativa dos cursos e 

programas em EaD? 

15 Gestor de EaD 
Há um gestor institucional dedicado à 

EaD? 

16 Equipes de Gestão e Administração 

As equipes de gestão, multidisciplinares e 

administrativas trabalham na EaD com 

dedicação exclusiva e têm estabilidade? 

17 Equipe Multidisciplinar 

Há uma equipe multidisciplinar ( 

pedagogos, design instrucional, 

professores especialistas de área etc) à 

disposição dos centros ofertantes de 

cursos EaD? 

e) Políticas voltadas para a valorização Docente: 

 

24 Formação Continuada 

Há uma política permanente de 

capacitação, formação e 

desenvolvimento do pessoal que 

desenvolve atividades em EaD? 

25 Incentivos Profissionais 
Há incentivos profissionais para as 

atividades na EaD? 

f) Políticas Discentes 

26 

Garantia aos alunos dos mesmos direitos 

e deveres dos alunos dos cursos 

presenciais 

Os alunos participam dos mesmos processos 

de inserção na Universiddade, resguardando 

suas especificidades? São contemplados nas 

normas regimentais? 

27 

Orientação e acompanhamento para 

desenvolvimento da autonomia 

necessária para organização do seu 

ambiente de aprendizagem 

Há formação para aut-conhecimento com 

relação as ferramentas favorecedoras de sua 

aprendizagem e desenvolvimento? 
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28 
Garantia de conhecer e ter contato com 

colegas e profissionais 

Há espaços de interação físicos e virtuais 

suficientes para as mediações necessárias 

para a construção do conhecimento pelo 

aluno? 

29 
Acesso aos equipamentos e serviços 

oferecidos pela Universidade 

Os alunos usufruem de todos os 

equipamentos, espaços e serviços ofertados 

aos alunos dos cursos presenciais? 

30 

Garantia de escolher representantes e 

ser representante de seu curso, 

departamento e classe 

Os alunos participam das eleições, conselhos 

e agremiações onde alunos possuem 

assentos? 

Fonte: Apresentação da Coordenação Executiva em Moçambique para Reitorias da UP e UEM 

(adaptado de FERREIRA, 2013). 

 

 

Formação Continuada de todos os intervenientes 

 

Oferta de formação continuada de todos os envolvidos com a Cooperação, 

independente do nível da gestão, voltados para desde a natureza da Cooperação e tipos 

de relações entre os intervenientes, cultura dos intervenientes e 

local,desenvolvimento de Projetos, desenvolvimento sobre e da natureza do trabalho 

proposto pela cooperação, sobre a EaD, sobre a gestão do Sistema de Conhecimento 

colaborativo, sobre tecnologias etc.  

 

Garantir a continuidade nas políticas e financiamento estabelecidas no Acordo de 

Cooperação entre as partes 

A experiência como Coordenadora Executiva do Programa UAB-Moçambique (2012-

2014) desenvolvida a partir  dos desafios colocados histórica e politicamente para essa 

cooperação, foi interrompida após diagnóstico, elaboração de plano estratégico e 

estruturação de processos de gestão, sem ter a chance de implementação na totalidade 

das ações propostas, de seu acompanhamento e avaliação, por decisão política do governo 

brasileiro, frente ao cenário de crise política e econômica do Brasil, exigindo 

redirecionamento de políticas de financiamento de projetos de cooperação.  

Ainda na primeira etapa da gestão (2010-2012) várias interrupções aconteceram por 

conta de inseguranças criadas por acordos não cumpridos entre as partes, recursos não 

alocados, gerando crises diplomáticas, compromissos assumidos sem base legal, e por 

isso inviáveis de serem atendidos etc.. Essas descontinuidades geram inseguranças nos 
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rumos do Programa, interferem na qualidade das ações e nas relações entre as partes. Daí 

a importância de se garantir estabilidade e continuidade no desenvolvimento dos 

programas de cooperação, até o final. 

  

Escrever sobre essa experiência nos propiciou análise e reflexão à luz da 

interpretação do Programa de Cooperação, mais especificamente da gestão de um dos 

cursos desenvolvidos como estratégia para atingir o propósito estabelecido para a 

cooperação educacional entre Brasil e Moçambique, de fortalecimento do Sistema de EaD 

moçambicano. E, extrair algumas considerações que possam contribuir para o sucesso de 

outras Cooperações do tipo Sul-sul, de mesma natureza educacional, em contextos 

interculturais. 

Essas contribuições foram sistematizadas através de pressupostos epistemológico, 

político, ético-cultural e pedagógico, tendo por ponto de partida: o mútuo conhecimento dos 

parceiros: cultura, linguagem, contexto histórico, político, social e educacional, e a partir 

desse conhecimento respeitar a realidade e a cultura local onde as ações de cooperação 

serão implementadas. 

 Para isso, é relevante o preparo dos protagonistas para lidar com a diversidade/ 

diferenças culturais e para o diálogo entre as culturas envolvidas, num movimento 

intercultural. 

 Ter um Plano de gestão com identificação dos processos, fluxograma, responsáveis 

por cada etapa e fluxo de comunicação entre elas, de modo que todos se vejam na gestão, 

suas contribuições e relações que as mesmas estabelecem com outras etapas dos 

processos de gestão, assumindo co-responsabilidade com o todo e seus resultados.  

E ao longo do desenvolvimento do Projeto/programa, observar, registrar e refletir 

sobre suas ações específicas e globais do coletivo, redirecionando sempre que necessário 

o percurso, construindo um processo sistemático de avaliação dos processos (já pensado 

no momento da sistematização do Projeto de Cooperação), envolvendo todos os 

intervenientes: gestores, executores e intervenientes que se servem das ações do 

Programa: alunos. Compartilhar vivências e experiências que possibilitem o enriquecimento 

das experiências, ações e construam o conhecimento coletivo, a expertise e o know-how  

das ações da cooperação, criando espaços coletivos de estimulo,compartilha, organização 

e sistematização desse saber coletivo. 
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Também planejar e oferecer espaços sistemáticos de formação continuada que 

atendam as exigências da realidade e dos intervenientes, de modo a instrumentalizar todos 

para ações conscientes e comprometidas com os objetivos e metas propostos.  

E garantindo através da institucionalização do Projeto/programa por parte do país 

recepiendário, a sustentabilidade técnica e financeira da continuidade do mesmo, com o 

final da parceria. 

Tudo isso desenvolvido em condições estáveis, garantindo todas as condições 

favorecedoras para sua continuidade, até atingir todos os seus objetivos no tempo e espaço 

determinado. 

Concluímos que, como base nos treze pressupostos identificados anteriormente, 

para o sucesso de uma cooperação do tipo Sul-sul, da mesma natureza do Programa UAB-

Moçambique, há a necessidade de propiciar aosdiferentes intervenientes o 

desenvolvimento de competências da cooperação competências, valores e atitudes, 

destacados em negrito, ao longo da explanação dos pressupostos aqui elencados. 

Para além desses 13 pressupostos já anunciados para a gestão , sugerimos que se 

busque a construção de uma gestão inovadora, na concepção de Carbonell (2002), 

considerando mais os 13 pressupostos   da inovação, identificados por ele:  a mudança e 

a inovação como experiências pessoais precisam:  atender aos interesses coletivos e 

individuais; permitir o estabelecimento de relações significativas entre diferentes áreas do 

conhecimento e saberes, permitindo compreensão da complexidade da realidade; 

transformar os espaços de trabalho em espaços democráticos, atrativos e estimulantes; 

estimular a reflexão  sobre as vivências, experiências e interações nos espaços de trabalho; 

romper com a cisão entre saber especializado e saber da prática, entre concepção e 

execução; permitir a ampliação da autonomia dos envolvidos, inclusive financeira; 

considerar as razões e fins da educação e à sua contínua adequação em função dos 

contextos específicos e sempre em transformação; empreender a partir das trocas e da 

cooperação contínua buscando desvelar os diferentes posicionamentos e o  

enriquecimento; traduzir ideias em práticas, sempre articulando teoria e prática; aflorar 

desejos, inquietações e interesses não desvelados naturalmente ou que habitualmente 

passam despercebidos; facilitar o acesso ao conhecimento e o que lhe dá sentido, sua 

função social; permitir o aparecimento de  conflitos, percebendo-os como fonte rica de 

reflexões e descobertas, gerando foco de movimento intelectual permanente, e a percepção 

de que não existe instrução sem educação. 
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Inovação, nesse sentido, vai além da necessidade de criar caminhos ou estratégias 

diferentes, aos habituais meios, para atingir determinado objetivo. Vai além de inventar, 

sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços, mas também ao valor ou conceito de 

determinada coisa, como o modo de organizar um trabalho, seus processos, suas relações. 

Inovação criada no contexto da Cooperação Educacional, cujo produto é a EaD.Ver a esse 

respeito, Almeida et al (2013) na obra intitulada “Inovação em cenários da Educação 

Digital”, onde tratam de cenários educativos de inovação na sociedade digital. E no caso 

de Cooperações internacionais, inovar no sentido de superar a cultura colonialista entre os 

parceiros, buscando a abordagem intercultural e emancipatória.  

 

4.3 O DIÁLOGO DOS TEXTOS E CONTEXTO: PALAVRA FINAL DE UM MOÇAMBICANO 

PARA SEUS COMPATRIOTAS E PARA OS PAÍSES QUE PRETENDEM CONTRIBUIR 

COM A EMANCIPAÇÃO CULTURAL E POLÍTICA MOÇAMBICANA 

 

 Ao buscar palavras finais de agradecimento aos moçambicanos, pelas 

oportunidades de aprendizado como gestora e pesquisadora, e ao mesmo tempo de 

contribuição na reflexão sobre a necessidade de sua emancipação cultural, onde somente 

eles poderão definir o projeto e o processo do sistema educacional moçambicano, 

respeitando sua história, seus valores, suas necessidades, me deparo com textos de Mia 

Couto, escritor sensível, crítico e moçambicano, que com suas reflexões acerca da 

realidade vivida pela África colonizada pelos portugueses, e especificamente: Moçambique 

há tão pouco tempo liberto: 

(...) as conquistas da liberdade e da democracia que hoje usufruímos só serão 
definitivas quando se converterem em cultura de cada um de nós. E esse é ainda um 
caminho de gerações. Entretanto, pesam sobre Moçambique ameaças que são 
comuns a todo o continente. A fome, a miséria, as doenças, tudo isso nós partilhamos 
com o resto de África. Os números são aterradores: 90 milhões de africanos morrerão 
com SIDA nos próximos 20 anos. Para esse trágico número, Moçambique terá 
contribuído com cerca de 3 milhões de mortos. A maior parte destes condenados são 
jovens e representam exactamente a alavanca com que poderíamos remover o peso 
da miséria. Quer dizer, África não está só perdendo o seu próprio presente: está 
perdendo o chão onde nasceria um outro amanhã (...) (COUTO, 2013, s.p.) 

 

O que o grande escritor moçambicano, Mia Couto, nos coloca, é um dos aspectos 

que precisamos considerar ao adentrar a realidade cultural de Moçambique, a 

independência é recente no país, em vista da nossa. E o colonialismo ainda é um fantasma 

a rondar o espírito moçambicano. As disputas e o autoritarismo políticos, ainda remetem ao 

imaginário moçambicano as marcas colonialistas, refletindo numasubserviência, gerando 

desesperança para seu povo. As conquistas da liberdade e da democracia são apenas 
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ideários sonhados por cada um deles, que sabem que precisarão de mais de uma geração 

para que faça parte da cultura deles. 

 E o papel do professor do Ensino Básico, nesse sentido é fundamental, 

particularmente porque a nova geração, especificamente aqueles que estão nas mais 

longínquas províncias da capital, com poucas perspectivas, vivendo a miséria, morrendo 

ainda crianças ou jovens por falta de condições básicas de saúde, de  educação... Isso 

acaba refletindo em desesperança para parte do povo moçambicano.  

Como anunciava Paulo Freire, a “Educação sozinha não transforma a sociedade, 

mas a sociedade jamais será transformada sem a Educação”. 

Ainda buscando Couto (2013, s.p.): 

(...) Os desafios são maiores que esperança? Mas nós não podemos senão ser 

optimistas e fazer aquilo que os brasileiros chamam de levantar, sacudir a poeira e 

dar a volta por cima. O pessimismo é um luxo para os ricos. A pergunta crucial é esta: 

o que é que nos separa desse futuro que todos queremos? Alguns acreditam que o 

que falta são mais quadros, mais escolas, mais hospitais. Outros acreditam que 

precisamos de mais investidores, mais projectos económicos. Tudo isso é necessário, 

tudo isso é imprescindível. Mas para mim, há uma outra coisa que é ainda mais 

importante. Essa coisa tem um nome: é uma nova atitude. Se não mudarmos de 

atitude não conquistaremos uma condição melhor. Poderemos ter mais técnicos, mais 

hospitais, mais escolas, mas não seremos construtores de futuro. (...). 

 

Mia Couto conclama seu povo para construir um novo pensamento coletivo 

“produtivo, ousado, inovador”. Que cada um possa ser sujeito da sua história. Um 

pensamento que não resulte da repetição de lugares comuns, de pensamentos alheios, 

construídos para sua realidade e não a deles (moçambicanos). Segundo ele essa 

dificuldade está em terem legado sempre aos outros o desenho da suas próprias 

identidades, primeiro eles foram negados, o seu território era a ausência e o seu tempo 

estava fora da história. Depois, os africanos viraram estudo de casos clínicos. Agora estão 

a sobreviver no “quintal da história”. E conclamam seus compatriotas a domesticar seus 

antigos fantasmas e entrar para a modernidade sem o atual fardo de preconceitos. 

Pedimoslicença ao leitor para trazer essa citação na íntegra de Mia Couto, que se 

utilizando da metáfora dos calçados, expressa com a beleza de sua poesia aquilo que o 

povo moçambicano precisa se libertar para se emancipar no sentido lato da palavra.  

 

À porta da modernidade precisamos de nos descalçar. Eu contei sete sapatos sujos 
que necessitamos deixar na soleira da porta dos tempos novos. Haverá muitos. Mas 
eu tinha que escolher e sete é um número mágico. (...) O primeiro sapato – a ideia 
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que os culpados são sempre os outros e nós somos sempre vítimas (...)Caros 
irmãos: Estou completamente cansado de pessoas que só pensam numa coisa: 
queixar-se e lamentar-se num ritual em que nos fabricamos mentalmente como 
vítimas. Choramos e lamentamos, lamentamos e choramos. Queixamo-nos até à 
náusea sobre o que os outros nos fizeram e continuam a fazer. E pensamos que o 
mundo nos deve qualquer coisa. Lamento dizer-vos que isto não passa de uma ilusão. 
Ninguém nos deve nada. Ninguém está disposto a abdicar daquilo que tem, com a 
justificação que nós também queremos o mesmo. Se quisermos algo temos que o 
saber conquistar. Não podemos continuar a mendigar, meus irmãos e minhas 
irmãs.40 anos depois da Independência continuamos a culpar os patrões coloniais 
por tudo o que acontece na África dos nossos dias. Os nossos dirigentes nem sempre 
são suficientemente honestos para aceitar a sua responsabilidade na pobreza dos 
nossos povos. Acusamos os europeus de roubar e pilhar os recursos naturais de 
África. Mas eu pergunto-vos: digam-me, quem está a convidar os europeus para 
assim procederem, não somos nós?(...)Queremos que outros nos olhem com 
dignidade e sem paternalismo. Mas ao mesmo tempo continuamos olhando para nós 
mesmos com benevolência complacente: Somos peritos na criação do discurso 
desculpabilizante. E dizemos:Que alguém rouba porque, coitado, é pobre 
(esquecendo que há milhares de outros pobres que não roubam); Que o funcionário 
ou o polícia são corruptos porque, coitados, tem um salário insuficiente (esquecendo 
que ninguém, neste mundo, tem salário suficiente); Que o político abusou do poder 
porque, coitado, na tal África profunda,  essas praticas são antropologicamente 
legitimas. (...) Segundo sapato – a ideia de que o sucesso não nasce do trabalho. 
Nunca ou quase nunca se vê o êxito como resultado do esforço, do trabalho como 
um investimento a longo prazo. As causas do que nos sucede (de bom ou mau) são 
atribuídas a forças invisíveis que comandam o destino. Para alguns esta visão causal 
é tida como tão intrinsecamente “africana” que perderíamos “identidade” se dela 
abdicássemos. Os debates sobre as “autenticas” identidades são sempre 
escorregadios. Vale a pena debatermos, sim, se não poderemos reforçar uma visão 
mais produtiva e que aponte para uma atitude mais activa e interventiva sobre o curso 
da História. (...) Terceiro sapato – o preconceito de quem critica é um inimigo. 
Muitas acreditam que, com o fim do monopartidarismo, terminaria a intolerância para 
com os que pensavam diferente. Mas a intolerância não é apenas fruto de regimes. 
É fruto de culturas, é o resultado da História. Herdamos da sociedade rural uma noção 
de lealdade que é demasiado paroquial. Esse desencorajar do espírito crítico é ainda 
mais grave quando se trata da juventude. O universo rural é fundado na autoridade 
da idade. Aquele que é jovem, aquele que não casou nem teve filhos, esse não tem 
direitos, não tem voz nem visibilidade. A mesma marginalização pesa sobre a mulher. 
Toda essa herança não ajuda a que se crie uma cultura de discussão frontal e aberta. 
Muito do debate de ideias é, assim, substituído pela agressão pessoal. Basta 
diabolizar quem pensa de modo diverso. Existe uma variedade de demónios à 
disposição: uma cor política, uma cor de alma, uma cor de pele, uma origem social 
ou religiosa diversa. (...) Quarto sapato: a ideia que mudar as palavras muda a 
realidade. (...) Nós fomos a reboque destas preocupações de ordem cosmética. 
Estamos reproduzindo um discurso que privilegia o superficial e que sugere que, 
mudando a cobertura, o bolo passa a ser comestível. Hoje assistimos, por exemplo, 
a hesitações sobre se devemos dizer “negro” ou “preto”. Como se o problema 
estivesse nas palavras, em si mesmas. O curioso é que, enquanto nos entretemos 
com essa escolha, vamos mantendo designações que são realmente pejorativas 
como as de mulato e de monhé. (...) Muitas das instituições que deviam produzir 
ideias estão hoje produzindo papéis, atafulhando prateleiras de relatórios condenados 
a serem arquivo morto. Em lugar de soluções encontram-se problemas. Em lugar de 
acções sugerem-se novos estudos. (...) Quinto sapato – A vergonha de ser pobre 
e o culto das aparências. (...)A pressa em mostrar que não se é pobre é, em si 
mesma, um atestado de pobreza. A nossa pobreza não pode ser motivo de ocultação. 
Quem deve sentir vergonha não é o pobre mas quem cria pobreza.(...) Vivemos hoje 
uma atabalhoada preocupação em exibirmos falsos sinais de riqueza. Criou-se a ideia 
que o estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais pobres.(...) É 
urgente que as nossas escolas exaltem a humildade e a simplicidade como valores 
positivos. (...) A arrogância e o exibicionismo não são, como se pretende, emanações 
de alguma essência da cultura africana do poder. São emanações de quem toma a 
embalagem pelo conteúdo (...) Sexto Sapato – A passividade perante a injustiça 
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(...)Estarmos dispostos a denunciar injustiças quando são cometidas contra a nossa 
pessoa, o nosso grupo, a nossa etnia, a nossa religião. Estamos menos dispostos 
quando a injustiça é praticada contra os outros. Persistem em Moçambique zonas 
silenciosas de injustiça, áreas onde o crime permanece invisível. Refiro-me em 
particular à:violência domestica (40 por cento dos crimes resultam de agressão 
domestica contra mulheres, esse é um crime invisível); violência contra as viúvas; à 
forma aviltante como são tratados muitos dos trabalhadores; aos maus tratos 
infligidos às crianças. (...) Sétimo sapato - A ideia de que para sermos modernos 
temos que imitar os outros. (...)A minha mensagem é simples: mais do que uma 
geração tecnicamente capaz, nós necessitamos de uma geração capaz de questionar 
a técnica. Uma juventude capaz de repensar o país e o mundo. Mais do que gente 
preparada para dar respostas, necessitamos de capacidade para fazer perguntas. 
Moçambique não precisa apenas de caminhar. Necessita de descobrir o seu próprio 
caminho num tempo enevoado e num mundo sem rumo. A bússola dos outros não 
serve, o mapa dos outros não ajuda. Necessitamos de inventar os nossos próprios 
pontos cardeais. Interessa-nos um passado que não esteja carregado de 
preconceitos, interessa-nos um futuro que não nos venha desenhado como um 
receita financeira.(...) A Universidade deve ser um centro de debate, uma fábrica de 
cidadania activa, uma forja de inquietações solidárias e de rebeldia construtiva. Não 
podemos treinar jovens profissionais de sucesso num oceano de miséria. A 
Universidade não pode aceitar ser reprodutor da injustiça e da desigualdade. Estamos 
lidando com jovens e com aquilo que deve ser um pensamento jovem, fértil e 
produtivo. Esse pensamento não se encomenda, não nasce sozinho. Nasce do 
debate, da pesquisa inovadora, da informação aberta e atenta ao que de melhor está 
surgindo em África e no mundo.(...) Mas a força de superarmos a nossa condição 
histórica também reside dentro de nós. Saberemos como já soubemos antes 
conquistar certezas que somos produtores do nosso destino. Teremos mais e mais 
orgulho em sermos quem somos: moçambicanos construtores de um tempo e de um 
lugar onde nascemos todos os dias. É por isso que vale a pena aceitarmos descalçar 
não só os setes mas todos os sapatos que atrasam a nossa marcha colectiva. Porque 
a verdade é uma: antes vale andar descalço do que tropeçar com os sapatos dos 
outros. (COUTO, 2013, s,p.) 

E trazemos Mia Couto para iluminar nossa reflexão ao pensar o PP do curso 

investigado e seu currículo de formação.Além de refletir sobre como a Universidade, de 

uma maneira geral tem assumido ou não o seu papel de transformadora da realidade e 

formadora para a cidadania plena. Bem como, toda a gestão do Programa UAB-

Moçambique. 

Sabemos que houve condição desigual nas relações entre os dois países em 

cooperação, entre as duas IES responsáveis pelo curso investigado e seus gestores (lado 

brasileiro e moçambicano), impedindo a sua horizontalidade e a construção do trabalho em 

parceria.  

Ambos os países não tinham vivência nesse tipo de cooperação, designada Sul-sul. 

Os moçambicanos se sujeitaram a uma relação “colonialista”, embora, no discurso dos 

brasileiros, não intencional.  

Um passo importante para todos nós é a humildade de ambas as partes se 

perceberem como sujeitos determinantes dessa realidade, não se vitimizando frente a ela. 

Bem como, a abertura ao diálogo multicultural, e respeito aos diferentes, que exige que 
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cada pessoa saia do seu lugar de origem e busque compreender e respeitar o contexto do 

outro. 

Nesse sentido, é preciso estar aberto para a crítica, que ela sempre é construtiva, 

mesmo que não concordemos com ela, pois nos possibilita refletir sobre a visão do outro, 

o porquê o outro pensa dessa forma, o que o levou a pensar dessa forma, sua história, suas 

vivências, seus valores e pensamentos. Sempre trazendo o fortalecimento ou revisão de 

nossas visões. 

Outro fator importante nessa reflexão, é que construir essa relação horizontal dá 

muito trabalho para ambas as partes, exige disponibilidade e abertura para o diferente, e 

democraticamente conquistar espaço de argumentação das partes, cada um defendendo 

seu ponto de vista, e estar aberto para que sua argumentação possa não se sobrepor a do 

outro, muito menos dominar o outro. Generosamente e humildemente acatar a 

argumentação “vencedora”, e por ela passar a trabalhar como “nossa” posição. Que não 

temos apenas a nossa visão e a do outro. Mas que é possível, nas trocas, no diálogo 

construir a “nossa” posição. 

Poder rever a crença de “que o discurso possa automaticamente criar  e construir 

valores, práticas e cenários”. O fato de mudar as palavras, possa mudar as concepções.  

Isso faz toda a diferença, nos remetendo a reflexão do dilema entre teoria e prática, 

pensamento e ação, ensino e pesquisa, que não são dicotômicos, mas faces da mesma 

moeda.  

Também ser humilde, reconhecendo possibilidades e limitações do contexto, das 

pessoas, de si próprio. Partir sempre da realidade local. Não viver de aparências, isso 

inviabiliza o necessário desenvolvimento. 

Não aceitar a injustiça, nem naturalizá-la. Buscar sempre nas propostas e ações ter 

em vista a inclusão de todos, as condições necessárias para os diferentes terem as mesmas 

oportunidades e direitos. “Buscar a igualdade nas diferenças, na diversidade”. Denunciar 

as injustiças e anunciar possibilidades dela não ser reproduzida. Superar a relação 

dominado/dominador. 

Perceber que cada país, cada região, cada distrito, cada grupo social são únicos, 

embora possam ter algo que lhes assemelhem. Isso precisa ser considerado no momento 
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de fazer projeções para lhes atender em suas formações, necessidades, previstos nas 

ações do Projeto/Programa. 

Percebemos que, no Programa UAB-Moçambique, os brasileiros na relação com os 

moçambicanos, em contato com novas realidades, não se propuseram a aprender novas 

soluções para o Brasil, por meio de uma troca de experiências, mas sim a melhor forma de 

“ensinar”, para ampliar cada vez mais a sua oferta de cooperação e se destacar como cita 

Silva(2012), como um global player. A solidariedade, então, se expressa na prática pela 

“transferência”, apresentando marcas de uma relação em torno da noção de transferência. 

Por mais que um projeto possa estar dando certo para uma dada realidade, não 

temos a certeza de que poderá ser útil, tal como concebido para essa realidade, ser o 

mesmo para outra. Não devemos desprezar ações bem sucedidas, mas devemos tê-las 

apenas como ponto de partida, para a construção de outras ações, em outras realidades. 

É preciso descobrir o nosso próprio caminho, na relação com o outro, respeitando a nossa 

condição histórica, mas não se limitando a ela. Buscando naquele momento, no que 

podemos avançar. Pois como bem coloca Couto (2013), “antes andar descalço do que 

tropeçar com o sapato do outro”. 
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(DES)colonizar “restaurando a humanidade” de interCulturalidade 
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Como pensar para pensar o mundo, 

para pensar‐nos no mundo  
e para ser no mundo 
Como pensar para pensarmos no outro  
e para ser no outro 
Como atuar em consequência com esse pensar emergente,  
para transformar o mundo,  

para transformar‐nos no mundo e para ser o mundo. 
(SALGADO, 2010, s.d.) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS - DA COLCHA AOS PRESSUPOSTOS DA CONSTRUÇÃO 

DO CURRÍCULO DO ARTESÃO E DA GESTÃO – NA PERSPECTIVA DE UM 

CONTEXTO INTERCULTURAL DE UMA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL SUL-SUL 

A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o 

mundo.(MANDELA, s.d.) 

 

A gente tem que lutar para tornar possível o que ainda não é possível. Isto 

faz parte da tarefa histórica de redesenhar e reconstruir o mundo. (FREIRE, 

2005) 

 

Todo outro é um outro eu mesmo. Ele é como esse duplo que tal doente 

percebe sempre a seu lado, que se parece com ele como irmão, que ele 

jamais poderia fixar sem fazê-lo desaparecer, e que visivelmente não é senão 

um prolongamento externo dele mesmo, já que um pouco de atenção é 

suficiente para reduzi-lo. Eu e o outro somos como dois círculos quase 

concêntricos, e que se distinguem apenas por uma leve e misteriosa 

diferença. É no mais íntimo de mim que se produz a estranha articulação com 

o outro, o mistério de um outro não é senão o mistério de mim. (MERLEAU-

PONTY, 2002) 

 

Aqui retomamos as questões de estudo na tentativa de esclarecê-las, apontando 

possibilidades e limitações do estudo, e anunciando possibilidades e perspectivas de 

ampliação/aprofundamento de conhecimentos, bem como os pressupostos para o sucesso 

de experiências da mesma natureza da investigada e desafios em termos de continuidade 

dos estudos. Metaforicamente é o momento de apresentar a “colcha de retalhos”, seu 

resultado, seu processo, e socializar com outros artesãos, os aprendizados construídos no 

trabalho de coser a colcha, possibilitando outras criações que possam ir além dessa. 

 

RETOMANDO AS QUESTÕES LANÇADAS, AVALIANDO O PROCESSO DA PESQUISA 

E LANÇANDO DESAFIOS 

 Estabelecemos como questões de estudo mobilizadoras desta pesquisa as 

seguintes questões: 

✓ Como se caracterizou o contexto da Cooperação em estudo,considerada 

como relação intercultural do tipo  Sul-Sul, a partir das relações construídas 

entre os representantes institucionais dasUniversidades dos  dois países, 

especificamente envolvidos com a gestão do curso EaD de Ensino Básico 

(Pedagogia)? 
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✓ Que pressupostos podemos apreender dessa experiência que possa 

contribuir com outras experiências de Cooperação Educacional Internacional 

em EaD, que se proponham intercultural do tipo Sul-Sul? 

 

Como pudemos verificar ao longo da narrativa desta pesquisa, que o contexto da 

cooperação do Programa UAB-Moçambique foi influenciado por um contexto histórico, 

cultural, político e econômico, com motivações e apressamentos políticos, que o levaram a 

se distanciar de seu propósito inicial de construção de uma relação horizontal, de 

potencialidade intercultural entre os países envolvidos.  

O despreparo por parte do Brasil de se lançar a um desafio, que ainda não estava 

preparado, que era o de contribuir com o fortalecimento do Sistema de EaD moçambicano, 

num tempo que ainda estava construindo e fortalecendo o seu próprio, o levou a propor em 

compartilhar a gestão de cursos de EaD de formação de professores da Rede Pública 

moçambicana de Ensino Básico e de gestores públicos. Um iniciante na arte do artesanato, 

ainda explorando as técnicas, sem ter uma colcha finalizada, acertando o melhor 

acabamento, já querendo ensinar a arte do patchwork, a outro iniciante que já tinha 

aprendido várias técnicas, mas não tinha recursos para aplicá-las.  

O resultado disso, foi inicialmente vários equívocos, vários desencontros. 

O governo brasileiro, ao propor dupla diplomação aos formandos, levou as 

instituições responsáveis pelas certificações a se equivocar no momento de definição do 

Projeto Pedagógico dos cursos, se apegando na preocupação de garantir exigências 

curriculares legais particulares, inviabilizando a construção de um currículo de formação 

resultante de reflexões necessárias,  negociação de significados, busca de consensos,para 

um avanço epistemológico, cultural e político no âmbito curricular, podendo construir, de 

fato,  uma proposta realmente intercultural e emancipatória. 

 No caso do Curso investigado: Pedagogia – Ensino Básico, ainda encontramos na 

Universidade brasileira co-gestora do mesmo, limitações de disponibilidade de profissionais 

para se dedicar ao Programa, pois  parte deles, interessados em fazer parte do Programa, 

já estavam engajados em outros projetos, e por isso já eram bolsistas CAPES, 

inviabilizando receber outra bolsa pelo Programa UAB-Moçambique. No Brasil, a legislação 

impede que haja sobreposição de bolsas para projetos da mesma natureza. Além de que, 

por desconhecerem a cultura moçambicana, sentiram-se despreparados para interagir 

diretamente com os alunos moçambicanos, como docentes e tutores, firmando um acordo, 

entre as Universidades, que seu papel seria de parceria, co-coordenação do curso:  na 
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definição do Projeto do Curso, de seu currículo, de construção e validação do material 

didático, na formação dos docentes e tutores do curso. O que lhe coube como 

responsabilidade na autoria de material didático, foi utilizado material já escrito para a 

realidade brasileira, apenas sendo traduzido para o português de Moçambique. 

A construção do projeto pedagógico do curso aconteceu desconsiderando o contexto 

da cooperação,  o contexto cultural dos países em parceria, numa relação desigual, onde 

o Brasil como país financiador se colocou como definidor de políticas e modelo de EaD, 

embora tenha preponderado na definição do currículo a reprodução do modelo 

moçambicano, permitido pelo lado brasileiro, pela fragilidade  que os brasileiros tinham de 

não conhecimento da diversidade cultural moçambicana. 

 Também a construção do Projeto Pedagógico do curso de Ensino Básico 

(Pedagogia), bem como dos demais cursos ( Licenciaturas de Biologia e Matemática, e, de 

Administração Pública) não tiveram por base um projeto “guarda-chuva” que os articulasse, 

enquanto parte do Programa UAB-Moçambique, possibilitando ir além das experiências dos 

dois países com EaD, superando dialeticamente a mera justaposição dos seus interesses, 

mas pensar a sua superação com um  modelo de currículo intercultural. 

Na interlocução buscar construí-lo qualitativamente superior, intercultural e 

emancipatório. A despeito de tudo isso, os alunos moçambicanos avaliaram como uma 

experiência enriquecedora, com um bom aproveitamento e índice de evasão inexpressivo, 

indo na contramão da realidade brasileira, onde na modalidade da EaD ainda a evasão é 

significativa.  

As relações entre os profissionais, gestores do curso e das Universidades, em alguns 

momentos foi tensa e conflitante, com posicionamentos e percepções diferentes, com 

relação ao encaminhamento do curso e da cooperação. O fato de não conseguirem se 

comunicar, se relacionarem de forma horizontal,  se abrirem para a intra e interculturalidade, 

desconsiderando um a cultura do outro, dificultou a construção de uma cooperação Sul-sul.  

Faltou no início uma liderança dos governos e das Universidades que percebessem 

os rumos dessa relação e pudesse criar estratégias para sua superação. Assim como, 

conhecedora da área de currículo na perspectiva intercultural, com visão articuladora que 

integrasse os projetos dos cursos sob um projeto “guarda chuva”. Embora tivéssemos, já 

nesse início um especialista em EaD e currículo, como coordenador local ( um brasileiro 

em Moçambique), este não tinha poder político e portanto não era legitimado pelas 

Universidades brasileiras.  Muito pelo contrário, as lideranças se dividiram impulsionadas 

por uma competitividade, cada um preocupado apenas com seu “curso”,motivados pelo 
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apressamento político. pelas disputas de poder, esquecendo-se do objetivo maior que o 

tipo de cooperação firmada exigia. 

Para acalorar o clima, a SEED-MEC, que fazia Coordenação Geral do Programa, 

pelo lado brasileiro, é extinta. Até que o governo brasileiro voltasse a se  posicionar quanto 

aos rumos do Programa, o Coordenador Executivo da época assumiu a gestão do 

Programa sozinho, incluindo a busca por recursos financeiros para continuidade do mesmo, 

resultando na personalização do Programa, do lado brasileiro. O que dificultou o processo 

de institucionalização. Além de provocar conflitos diplomáticos, com o esvaziamento político 

do Brasil a frente da Cooperação. 

 Em 2012, a CAPES assume a Coordenação Geral do Programa, e abre edital 

público para contratação de consultor técnico, para assumir a Coordenação Executiva, 

dispensando o então, Coordenador. 

Com a nova Coordenação Executiva de 2012-2014 selecionada, sob orientação da 

CAPES, um movimento de reverter esse quadro ocorreu criando oportunidades das partes 

se colocarem e juntos poder superar as diferenças e se unirem nas semelhanças e objetivo 

maior. Infelizmente, muitos que se alimentavam desses conflitos, que se mantinham no 

poder pela divisão entre as pessoas, criaram situações dificultadoras dessa reversão. E 

quando esse movimento se iniciava, o governo brasileiro destitui a equipe de Coordenação 

executiva que liderava esse movimento de reversão em busca do verdadeiro sentido 

político e técnico da Cooperação. Até onde foi possível avançar, já se pode perceber um 

maior empoderamento dos moçambicanos no sentido de dialogar de igual com os 

brasileiros, de questionar encaminhamentos unilaterais, de identificar as forças 

desfavorecedoras da relação horizontal, emancipatória, tão necessária para o movimento 

interculturale para a concretização de uma formação e desenvolvimento profissional de 

todos. 

Com relação aos pressupostos que podemos considerar para que outras 

cooperações, da mesma natureza possam ser mais bem sucedidas que a do Programa, 

desenvolvidas anteriormente, podemos sintetizá-los em palavras-chave 

(conhecimentos/competências/valores/atitudes) destacados em negrito no corpo do texto 

de sua apresentação: conhecimento do contexto: inclusão, diálogo, construção coletiva do 

conhecimento, protagonismo, autoria, colaboração, articulação teoria e prática, integração 

entre ensino, pesquisa e extensão, práticas de observação, registro e reflexão, 

interculturalidade e intraculturalidade, descolonização do saber e poder, articulação de 

seres, saberes e modos e lógicas de viver, realidade e cultura local; comunicação; empatia; 
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tolerância; humildade; respeito à diversidade cultural; cooperação; emancipação; relação 

horizontal entre parceiros; conhecimento do modelo de gestão do parceiro; formação 

continuada dos intervenientes; desenvolvimento de processos e fluxograma da gestão da 

Cooperação com fluxo de comunicação; conhecimento do campo/área da Cooperação e 

visão do parceiro; sustentabilidade; Sistema de Gestão do Conhecimento 

colaborativo;intercâmbio constante com todo o staff governamental e institucional da área 

da cooperação; acompanhamento e avaliação do processo; total “transferência”/trocas de 

conhecimentos/tecnologias; institucionalização do Projeto/Programa pelos 

governos/instituições envolvidos; inovação tecnológica e da gestão. 

Há muito que se discutir com relação às políticas internacionais de cooperação do 

Brasil (de forma ampla e especificamente no contexto educacional), ao ordenamento 

jurídico, ao trato da interculturalidade, ao desenvolvimento de cooperações solidárias e ao 

desenho dos processos de estruturação, implantação, desenvolvimento, gestão e avaliação 

de sistemas de EaD etc. Esta reflexão, portanto, é apenas o início de um itinerário muito 

pertinente e próspero, cujo alcance final deve ser o atendimento às demandas do país 

recipendiário, a qualificação dos sistemas da área da Cooperação e o crescimento 

cooperado de ambos. 

Percebemos muitos aspectos ainda em aberto, precisando ser investigados como as 

políticas nacionais e práticas de internacionalização da nossa EaD, do Ensino superior, 

pelas Universidades brasileiras, na perspectiva Sul-sul, suas reais motivações, seus 

resultados. Também identificamos a necessidade de novas investigações sobreos 

movimentos políticos de estratégias de cooperação, particularmente com os países do 

PALOP, de língua portuguesa, pós primeiro governo Lula da Silva. Também, como esses 

países tem enxergado as iniciativas brasileiras em querer contribuir com vossos 

desenvolvimentos, mas diante de inúmeras crises e mudanças políticas, econômica, social 

etc. Como essa visão influencia as parcerias, e como as mudanças e crises interferem no 

cumprimento/continuidade de suas responsabilidades assumidas nas cooperações e seus 

consequentes resultados esperados.  

No âmbito do Programa UAB-Moçambique, muitas outras possibilidades 

investigativas se abrem, como o estudo dos demais cursos, podem fazer uma análise 

comparativa, se nas mesmas condições os cursos caminharam de forma diferente. Se a 

subjetividade dos gestores de atuarem, se relacionarem e perceberem a Cooperação 

influencia positiva, negativa ou não influenciam nos rumos dos cursos. O que beneficiaria 

se tivessem inicialmente um Projeto “guarda-chuva” que criasse uma base comum, 
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procedimentos e trocas sistemáticas entre as experiências dos diferentes cursos, gestores 

e IES. Um outro viés investigativo seria verificar o papel dos governos nos rumos das 

Cooperações, das relações diplomáticas, e da garantia das condições e continuidade dos 

combinados nas Cooperações firmadas; Também analisar o processo de construção do 

nosso Sistema UAB e como as Universidades perceberam sua implantação, e se essa 

percepção influencia ou não as parcerias, o que dessa experiência agregou ao Sistema de 

EaD de Moçambique, atingimos o propósito de fortalecimento do Sistema moçambicano, 

entre tantos outros desafios que essa história embora não recente, mas nova na 

perspectiva Sul-sul e da interculturalidade, de cooperações educacionais internacionais e 

internacionalização da Educação brasileira, particularmente de nosso Sistema de EaD. E 

que venham novos artesãos e projetos de colchas... 

Percebemos com essa pesquisa a riqueza de possibilidades e de contribuições que 

essa experiência traz para a EaD, para as Cooperações internacionais educacionais, para 

a experiência brasileira com  Cooperação Sul-Sul com países da Língua Portuguesa, 

particularmente com a África e a Formação de Profissionais da EaD, no bojo da 

internacionalização da EaD brasileira, do Sistema UAB. 

Como gestora e, principalmente, como pesquisadora reúno em quase quatro anos 

de experiência, de vivência no contexto dessa cooperação, desenvolvimento de muitos 

conhecimentos e competências, e produção dessa tese, que espero ter conseguido 

demonstrar no desempenho do segundo papel assumido na experiência, o de pesquisadora 

da mesma. 

Conhecimentos e competências gerados pelos desafios que minha vida pessoal, 

profissional e como pesquisadora me trouxeram e que foram potencializados pelos desafios 

colocados para mim, inicialmente como gestora no âmbito do meu trabalho como 

Consultora técnica especializada em EaD PNUD, assumindo a Coordenação Executiva do 

Programa UAB-Moçambique. Um contexto onde existia uma crise política, pelo 

descompasso entre o desejo político de Lula, suas promessas e compromisso firmado com 

o governo de Moçambique e as políticas e condições de parceria do Brasil no governo 

Dilma, gerando conflitos políticos e diplomáticos,  

Tínhamos que retomar o encaminhamento das relações institucionais do Brasil e de 

Moçambique, de modo a resgatar a confiança de Moçambique na parceria com o Brasil, 

retomar a Cooperação na perspectiva Sul-Sul, inserindo os brasileiros no contexto cultural 

moçambicano, de organizar os processos da gestão e de construir um planejamento 

estratégico participativo, de modo a comprometer todos os intervenientes brasileiros e 
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moçambicanos com o sucesso da Cooperação. De criar condições para romper com os 

ranços discriminatórios e de relações de poder desigual entre as partes, de desvelar os 

conflitos criados inicialmente com a forma como a parceria entre as instituições brasileiras 

e moçambicanas se estabeleceram, superando-os. De ultrapassar os equívocos 

estratégicos dessa parceria, despersonalizando a gestão e institucionalizando o Programa, 

valorizando as instâncias de poder e decisão dos Comitês gestores, como espaços 

legítimos de definição e avaliação das ações e missões brasileira em Moçambique e vice-

versa. De ressignificar o papel da Coordenação Local (em Moçambique) na 

operacionalização do Programa, democratizando o poder, criando a equipe de apoio à 

gestão local, com representantes das diferentes instâncias moçambicanas na gestão dos 

processos do Programa, antes centralizada na figura do Gestor local brasileiro, facilitando 

as trocas de conhecimentos, tecnologias e práticas. Também iniciando o esboço de um 

plano de trocas de experiências e conhecimentos entre a DED/CAPES/MEC e o 

INED/MINED, órgãos dos respectivos governos brasileiro e moçambicano responsáveis 

pelas políticas de EaD nesses países, entre outros desafios. 

Em tempo, o curso de Formação de Professores em Ensino Básico investigado, dos 

219 alunos matriculados, 10 evadiram e apenas 28 dos 209 alunos frequentes conseguiram 

colar grau, até agosto de 2016, data prevista para a terminalidade do curso. Os demais se 

encontram em curso.  

Assim, com toda essa complexidade que o contexto do Programa UAB-Moçambique 

se apresentou no meu percurso profissional, me vi redescobrindo possibilidades e 

percursos, me vi repensando valores e cultura, me percebi humildemente. Pois constatei o 

quanto sozinhos somos incapazes de compreender, atuar e transformar realidades. 

E que venham muitas outras experiências de cooperação como essa que 

investigamos, e que elas possam nos seus acertos e erros, percursos e percalços, servir 

de referência para o sucesso de outras experiências, instigando novas investigações e 

novos saberes. Continuando a arte de compor colchas... 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Quadro Histórico da EaD Mundial, por continente 

Anexo 2 – Quadro de Expansão de Ofertas – 2015-16 

Anexo 3 – Documentos Oficiais do Programa UAB-Moçambique e seus ajustes 

Anexo 4 – – Projeto Pedagógico do Curso de Ensino Básico 

Observação: Os dados orçamentários (ítens 5 a 7) das versões A, B, C e D do 

Projeto UAB-Moçambique (no Anexo 3) foram excluídos por não se tratarem de dados 

de domínio público. 
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ANEXO 1 – QUADRO DE MARCOS E EXPERIÊNCIAS EM EAD POR REGIÃO 
GEOGRÁFICA MUNDIAL 
 
Fonte: Elaborado por Brito (2010) em sua tese de doutoramento, com base em Schlickmann; Roczanski; 
Azevedo(2010); Nunes (2009); Ministério da Educação (2010); e Alves (2009) (adaptado) 

 
 

CONTINENTE DESCRIÇÃO PAÍSES UNIVERSIDADES COMENTÁRIOS 

Europa Na Europa, no século 
XX, o número de 
instituições formadoras 
na modalidade EaD se 
multiplicaram e 
passaram a adotar os 
novos meios que 
surgiam naquele 
momento como rádio, 
televisão por cabo e o 
satélite – no processo 
de ensino. 

Inglaterra Open University A Open University –
OU:  inglesa, tem 
como foco 
oportunizar a 
formação superior ao 
público adulto, 
caracterizando-se 
por oferecer um 
ensino que buscava 
combinar meios 
como a TV, o rádio e 
os centros de 
estudos. Conta com 
aproximadamente 
150.000 estudantes 
de graduação, 
30.000 de pós-
graduação, 10.000 
com necessidades 
especiais e 25.000 de 
outros países. 
 

  Portugal UAP A Universidade 
Aberta de Portugal – 
UAP, foi fundada em 
1988. Tem 
proporcionado em 
cerca de 24 países, 
oportunidades de 
formação em nível 
superior, licenciando 
mais de 8.000 
alunos, concedendo 
mais de 1.100 graus 
de mestre e 90 de 
doutorado. Oferece 
cursos em áreas 
como Ciências da 
Educação, Ciências 
Exatas e 
Tecnológicas, Língua 
e Cultura 
Portuguesa, Gestão 
de Empresas, 
Ciências Humanas, 
Ciências Sociais e 
Ciências Políticas. 
Disponibiliza ainda 
cursos de Formação 



348 

 

Continuada e 
Disciplinas Isoladas. 
Possui uma Unidade 
de Multimídia e 
serviços Telemáticos 
com o objetivo de 
conceber, editar  e 
produzir materiais 
para aprendizagem à 
distância. 
 

América do Norte A EaD é bastante 
difundida na América 
do Norte, tendo em 
vista que tal 
modalidade de ensino 
existe há mais de um 
século e encontra –se 
firmemente arraigada 
nos Sistemas de 
Ensino, tanto dos 
Estados Unidos quanto 
do Canadá. Dentre os 
vários fatores que 
possibilitaram essa 
disseminação mais 
facilmente nessa região 
encontra-se a 
capacidade de uso de 
quase toda tecnologia e 
a facilidade ao acesso a 
Internet. 
 

Estados Unidos Pensylvania State 
University 
 
 
 
 
Stanford University 
 
 
 
University of Utah 
 
 
 
Ohio University 

Cursos por 
Correspondência são 
oferecidos desde 
1892. 
 
 
 
Os cursos à Distância 
são oferecidos desde 
1969. 
 
 
 
Funcionamento 
desde 1916 
 
 
 
 
Funcionamento 
desde 1924 

  Canadá Athabasca 
University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitédu 
Québec a Montréal - 
UQAM 

Começou seu 
experimento- piloto 
em 1973, com base 
na ideia de que 
poderia criar um 
campus organizado 
como uma Rede de 
Telecomunicações. 
Atualmente evoluiu e 
se desenvolveu 
tendo como 
paradigma a 
sociedade da 
informação. 
 
As suas atividades de 
pesquisa estão 
fundamentadas em 
preocupações 
sociais e as suas 
inovações no 
domínio das Artes. 
Proporciona uma 
formação que integra 
uma dimensão 
internacional, 
atraindo estudantes 
de diversas origens e 
culturas. Desenvolve 
Programas de 
Mobilidade para seus 
professores e alunos 
tendo emvista o 
compartilhamento de 
conhecimentos. É 
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signatária da 
Delaração de Berlim 
sobre o livre acesso 
ao conhecimento em  
Ciências Exatas e 
Humanas. 
 

América Latina Na educação Superior 
à Distância as primeiras 
experiências iniciaram-
se na década de 1970, 
em países como 
México e Colômbia em 
1972, e Argentina em 
1975. Na Argentina, de 
modo geral, as 
Universidades tem, em 
média, 200.000 
estudantes 
matriculados, sendo 
60.000 por ano. Os 
números podem ser 
explicados pela 
ausência de restrições 
ao ingresso e pelo 
incentivo à EaD 
 

México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México – UNAM 

Caracterizada como 
uma Instituição mista, 
fundada em 1910, 
mas somente em 
1972, por meio do 
estabelecimento da 
Coordenação do 
Sistema da 
Universidade Aberta 
– SUA, iniciou suas 
experiências em 
EaD. O aluno da 
UNAM incorpora o 
uso de tecnologias de 
comunicação em seu 
processo educativo, 
tais como o correio 
eletrônico, a 
videoconferência e 
os grupos virtuais. A 
UNAM por meio do 
SUA oferece cursos 
técnicos, cursos de 
formação continuada 
e cursos de 
graduação e pós-
graduação nas áreas 
Biológicas, e de 
Saúde, Sociais, 
Humanas e Exatas. 
 
 
 
 

  Colômbia Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD 

Está vinculada ao 
Ministério da 
Educação, desde a 
sua fundação, no ano 
de 1981. Oferece 
cursos de graduação, 
tecnólogo e 
especialização. 
 

América Latina  Cuba Universidade de 
Havana 

A EaD, em Cuba (la 
conhecida como 
ensenãnza dirigida), 
começou a ser 
implantada em 1979. 
A Faculdade de 
Ensino dirigido, da 
Universidade de 
Havana, e o centro 
reitor dos cursos 
regulares, oferecidos 
em todo o país que 
contam com o 
suporte de outras 15 
Instituíções 
universitárias. Os 
Programas 
Curriculares  e a 
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estrutura dos Cursos 
à Distância são os 
mesmos dos cursos 
presenciais. 
 

América Latina  Venezuela Universidade 
Nacional Aberta da 
Venezuela 

Criada em 1976, 
quando um grupo de 
pesquisadores 
apresentou um plano 
de desenvolvimento 
da  Universidade, ao 
governo, articulando-
a com o processo de 
desenvolvimento 
nacional do país. 
 

  Costa Rica Universidade Estatal 
a Distancia – UNED 

Criada em 1978, a 
UNED está 
ramificada em todo o 
país, tendo 29 
Centros Acadêmicos 
e de Estudos, que 
cumprem a função 
deassessorar os 
alunos e apoiar 
tecnicamente o 
desenvolvimento dos 
cursos. 
 

  Brasil Sistema 
Universidade Aberta 
do Brasil 

Foi criado pelo 
Ministério da 
Educação em 2005, 
, com características 
diferentes das 
demais 
Universidades 
Abertas, pois é 
constituída por 
Universidades 
públicas 
convencionais, 
presenciais, que 
ofertam cursos à 
distância de 
graduação e pós-
graduação, seguindo 
os mesmos padrões 
dos cursos 
presenciais de 
seleção e avaliação. 
Atualmente, é 
gerenciado pela 
Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Professores do 
Ensino Superior 
(CAPES). O Sistema 
é uma parceria entre 
consórcios públicos 
nos três níveis 
governamentais: 
fderal, estadual e 
municipal, e tem a 
participação das  
Universidades 
Públicas e demais 
organizações 
interessadas. Trata-
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se da oferta de 
Ensino Superior à 
Distância com  a 
finalidade de 
expandir e interiorizar 
a oferta de cursos e 
programas  de 
Ensino Superior no 
país. Nos minicípios 
que desejam 
participar, são 
montados Polos de 
Apoio Presencial 
(PAPs), que 
possuem salas de 
aula, laboratórios 
didáticos, tutores 
para atendimento 
aos alunos, biblioteca 
e outros recursos. 
Devido a exigências 
da legislação, 
brasileira do Ensino 
Superior a UAB não é 
uma Universidade 
Aberta no real 
sentido do termo, 
como exposto 
anteriormente em 
outros países, pois, 
existem requisitos e 
exames de ingresso 
(vestibular), para os 
cursos em nível de 
graduação e 
processo seletivo 
para a maioria dos 
cursos de pós-
graduação. 
 
 
 
 
( 

Ásia Com relação ao ensino 
superior, vem 
ocorrendo uma 
evolução em termos de 
mediação no processo 
de ensino-
aprendizagem. O 
primeiro estágio foi o 
desenvolvimento de 
cursos por 
correspondências,por 
instituiç~pes de ensino 
superior localizados, 
por exemplo na Índia, 
no Japão e China. 
Estes cursosbuscavam 
atender não somente 
adultos, mas também 
jovens que 
nãofrequentavam 
escolas convencionais. 
Na etapa seguinte 
 o rádio e a TV foram 
acrescidos como 

Índia Indira Gandhi 
National Open 
University - IGNOU 

Fundada em 1985, 
atualmente serve as 
aspirações 
educacionaid de 
aproximadamente 
um milhão e meio de 
estudantes na Índia. 
Atua em 35 países no 
exterior, por meio de 
11 escolas de estudo 
e uma rede de 58 
centros regionais, 
que oferecem 125 
programas de estudo 
em diferentes áreas e 
níveis que vão da 
graduação ao 
doutorado. Fornece 
um sistema de 
aprendizagem 
multimídia que 
compreende 
materiais impressos, 
vídeos, áudios, rádio, 
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formas de mediação no 
processo ensino-
aprendizagem.  

TV, teleconferência, 
aconselhamento via 
Rádio, interativo e 
face a face via 
internet. 
 
 

  Japão Open University do 
Japao 

A iniciativa mais 
conhecida foi iniciada 
em 1983, com a 
criação da 
Universidade do Ar, 
por meio de uma lei 
especial aprovada 
pela dieta japonesa, 
que,  no início da 
década de 1990, 
atendia a 
aproximadamente 30 
mil estudantes, por 
meio de cursos 
veiculados 
principalmente pela 
TV, rádio, preparados 
pelo Instituto 
Nacional de 
Educação po 
Multimeios ( NIME) e 
por materiais 
impressos. Em 2007, 
passou a ser 
denominada Open 
University do Japão, 
sendo a única 
Universidade Aberta 
no país. Desenvolve, 
fornece e promove o 
Ensino Superior à 
Distância, em 
colaboração com as 
Redes de Mídia de 
massa e alianças. 
 
 
 
.  
 

  China Sistema Chinês de 
Universidade pela 
Televisão - DIANDA 
 

A China mantém 
programas de EaD 
desde o inicio da 
década de 1950. 
 
Atualmente, funciona 
o Sistema Chinês de 
Universidade pela 
Televisão (DIANDA), 
que reúne 575 
centros regionais de 
ensino universitário 
pela TV e 1500 
centros locais de 
educação, os quais, 
por sua vez, 
coordenam mais de 
30.000 grupos de 
tutoria espalhados 
por todo país. 
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  Rússia  A EaD neste país é 
um instrumento de 
abertura e garantia 
de oportunidades de 
educação 
paramilhares de 
pessoas. Cursos em 
todas as áreas são 
oferecidos, 
principalmente os 
que aperfeiçoam os 
trabalhadores e criam 
novas condições de 
vida ao homem do 
campo. 
 

Oceania Na Oceania, a EaD tem 
maior destaque na 
Austrália e na Nova 
Zelândia, países onde a 
aprendizagem aberta e 
à distância está 
institucionalizada e é 
reconhecida em todos 
os níveis da educação. 
 

Nova Zelândia University of Otago - 
UO 
 

Fundada em 1869, 
oferece a 
aprendizagem à 
distância como 
suporte para a 
educação presencial. 
Recentemente 
passou a oferecer 
cursos totalmente na 
modalidade à 
distância. Os cursos 
oferecidos abrangem 
diferentes níveis e 
áreas como: 
negócios, saúde e 
humanas. 
 

  Austrália Open Universities 
Australia – OUA 

Fundada em 1993, é 
um  consórcio 
formado por 7 
Universidades 
Australianas e 
oferecem cursos à 
distância. A OUA 
formou em torno de 
100.000 alunos 
nessa modalidade 
desde a sua 
fundação. São 
oferecidos cursos 
nas áreas de artes, 
negócios, educação, 
saúde, tecnologia da 
informação e 
ciências. 
 

 Com mais de 200 
milhões de habitantes, 
a Indonésia iniciou cedo 
seu percurso no campo 
da EaD. 
 

Indonésia National Teachers 
Distance Education 
Upgrading  
 
 
 
 
Course 
Development Centre 
For Educational 
Communication 
Technology 
 
 
 
 

Foi criado em 1960, 
para oferecer uma 
alternativa de 
aperfeiçoamento de 
professores 
 
 
 
Escola secundária à 
Distância, criada em 
1979, pelo Ministério 
da Educação e da 
Cultura. 
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Universitas Terbuka 
(The Open 
University of 
Indonesia) 

Em 1984, o governo 
nacional, por 
intermédio do 
Ministério da 
Educação e da 
Cultura instituiu essa 
Universidade, que 
atende a mais de 
100.000 alunos. 
 

África Ha evidências de que a 
modalidade EaD no 
Ensino Superior na 
África é utilizada desde 
a década de 1940. 
Somente nos anos 90 
existiam mais de 140 
Instituições Públicas e 
Privadas oferecendo 
Educação Superior à 
Distância na África 
Subsaariana. Embora 
dados, como o 
acessoda população às 
tecnologias da 
informação e 
comunicação apontem 
para uma realidade 
muito incipiente, 
Namíbia e Gana 
declararam a suas 
intenções de que suas 
Universidades passem 
a atuar como 
instituições integradas 
ou mistas, oferecendo 
ensino presencial 
tradicional e EaD. 
Já Botswana, 
República dos 
Camarões e 
Zâmbia,passaram a 
adotar sistemas 
universitários baseados 
na internet, de modo 
que possam 
disponibilizar Centros 
Regionais. 
 
 
 
 
 

África do Sul 
Tânzania, 
Botswana e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimbabwe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of South 
Africa – UNISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimbabwe Open 
Universityja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondence and 
Open Studies 
Institute, vinculado a 
University of Lagos 
da Nigeria 
 

Iniciou sua 
experiência na 
modalidade à 
distância em 1946, 
utilizando material 
impresso como meio 
principal de ensino à 
distância e a 
correspondência 
entre docentes e 
discentes como 
complementar a esta 
prática educativa. No 
final do século 
passado atendia 
mais de um terço de 
todos os estudantes 
da África do Sul. 
Atualmente oferece 
formas de 
mediatização típica, 
aquém da desejada. 
A paisagem da EaD 
na África tem sofrido 
modificações devido, 
em parte, às 
mudanças 
tecnológicas, que o 
momento atravessa, 
principalmente pelas 
iniciativas de busca 
por tecnologia de 
informação e 
comunicação.  
A EaD na África 
também vem sendo 
utilizada na 
educação não formal 
por meio do 
desenvolvimento 
comunitário em 
organizações 
nacionais e 
internacionais como 
a Fundacao Pan-
Africana - INADES, 
fundada em 1962, na 
Costa do Marfim, 
utilizando meios 
interativos de estudo 
para estudantes à 
distância; 
 
Tânzania, Botswana 
e Zimbabwe criaram 
instituições  de 
ensino superior 
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Madagascar 
 
 
Nigéria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moçambique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acordo de 
Cooperação entre 
Brasil-Moçambique: 
Universidades 

totalmente baseadas 
na  modalidade a 
distancia; - A 
Zimbabwe Open 
Universityja registra a 
marca de 
aproximadamente 
10.000 alunos 
matriculados em 10 
programas; 
 
 
Madagascar e 
pioneira no uso de 
áudio -cassetes em 
Programas 
universitários nas 
áreas de Direito e de 
Ciências Sociais; 
No Senegal, a EaD 
vem servindo como 
suporte para o 
treinamento de 
professores e para 
programas de 
mestrado nas áreas 
de saúde e de Direito. 
 
Buscando construir 
uma EaD de terceira 
e quarta gerações, 
como a 
teleconferência, a 
videoconferência e 
sistemas online de 
apoio ao aluno. 
Grande parte das 
Universidades 
Públicas ofertam 
cursos EaD de 
graduação, com 
destaque para UEM 
(Universidade 
Eduardo Mondlane) e 
UP (Universidade 
Pedagógica) 
Seus cursos são 
orientados para a 
carreira, já que 64% 
de seus 226.426 
alunos tem idade 
entre 25 e 64 anos. 
Esses cursos estão 
agrupados em cinco 
centros de estudo, 
que abrangem as 
áreas de ciências 
econômicas e de 
gerência, de ciências 
humanas, de 
ciências jurídicas, de 
engenharia e 
tecnologia, de 
agricultura e 
ciências ambientais e 
uma especializada 
em estudos 
africanos, que busca 
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Brasileiras ( UFF, 
UNIRIO, UFJF, UFG, 
UNILAB) e 
Moçambicanas ( 
UEM e UP) 
 

explorar a riqueza 
intelectual do 
continente. 
Desde 1975, passa a 
oferecer cursos de 
Administração de 
Negócios e 
Contabilidade por 
correspondência e 
por meio de outras 
técnicas de ensino a 
distancia 
 
Em 7 de janeiro de 
2011 foi assinado um 
Acordo de 
Cooperação entre 
Brasil e Mocambique 
para fortalecimento 
do Sistema de 
Educação Aberta e à 
Distância de 
Moçambique, cuja 
estratégia escolhida 
foi a  implementação 
de cursos de EaD 
neste último país. 
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ANEXO 2 – QUADRO DE EXPANSÃO DE OFERTAS – 2015-2016 
 

 

NOTA TÉCNICA PARA EXPANSÃO E QUADRO DE EXPANSÃO – PARA 2015 

 

NOTA TÉCNICA 

 

“Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil – UAB, o 
Ministério da Educação – MINED, a Universidade Pedagógica – UP, a 

Universidade Eduardo Mondlane – UEM de Moçambique".  
Programa UAB-Moçambique 

Vigência: 09/11/2010 a 30/12/2019 (revisão D).  

Entidades participantes:  

Brasil: MEC/CAPES/ Universidade de Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade 
de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 
Moçambique: Ministério da Educação, Universidade Pedagógica e Universidade 
Eduardo Mondlane. 

Antecedentes: 

O Projeto UAB-Moçambique foi concebido obedecendo à orientação da Presidência 
da República, e sob a base legal das Portarias Normativas do Ministério da Educação 
nº 22, de 26 de outubro de 2010, e nº 11, de 18.05.2011 e sob a base jurídica 
internacional do Acordo Geral de Cooperação, firmado pelos governos do Brasil e de 
Moçambique em 15/09/1981 e promulgado em 09/07/1984, assim como pelo Ajuste 
Complementar àquele Acordo, firmado pelos Governos em 09/11/2010 (DOU nº 5 de 
07 de janeiro de 2011).  

A implementação ocorreu por meio de cooperação técnica entre as instituições 
estrangeiras e nacionais participantes, visando à expansão da educação superior a 
distância para estudantes da República de Moçambique, tendo como foco a 
formação de professores para o magistério público e de gestores públicos. 

Na fase inicial do Programa, foram abertos três Polos de Apoio Presencial (nas 
cidades de Maputo, Beira e Lichinga). Para o curso de Administração Pública foram 
abertas 90 vagas e para os outros três cursos de licenciatura, 180 vagas para cada 
curso.  
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O projeto pedagógico de cada curso foi fruto de parceria entre as instituições dos 
dois países. O mesmo vem se dando na condução do curso e na produção do 
material didático. O Programa apresenta algo inédito: os estudantes moçambicanos 
receberão dupla diplomação. São estudantes matriculados numa universidade 
moçambicana (UEM ou UP) e, ao mesmo tempo, em uma das quatro universidades 
federais anteriormente mencionadas. 

Além do material didático impresso e do atendimento no Polo por tutores, o estudante 
tem acesso ao ambiente virtual do curso por meio de que é atendido por professores 
e tutores a distância. 

A aula inaugural se deu no dia 9 de novembro de 2010 com a presença do então 
presidente Luis Inácio Lula da Silva. Na mesma ocasião, foi assinado o Ajuste 
Complementar e o Projeto de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro e o 
Governo Moçambicano, com a participação da Agência Brasileira de Cooperação, 
como entidade coordenadora do lado brasileiro, que instituiu o projeto da UAB em 
Moçambique. O ano letivo iniciou-se em 28 de fevereiro de 2011, com 630 
estudantes matriculados nos quatro cursos. 

Objetivo: apoiar os esforços do Ministério da Educação de Moçambique na 
formação de professores do ensino médio e na formação de quadro técnico para o 
Governo local, por meio da instalação de pólos de ensino a distância. A iniciativa da 
Universidade Aberta do Brasil em Moçambique constitui-se em uma atividade 
experimental com vistas a replicação nos Países de Língua Portuguesa. O projeto, 
de forma inédita para esta Agência, conta com a participação financeira da CAPES 
no pagamento de bolsas para professores brasileiros e moçambicanos. 

Serão formados cerca de 2.250 alunos moçambicanos até dezembro de 2019. 

Por decisão conjunta dos Comitês Gestores do projeto em Moçambique e no Brasil, 
foi realizada revisão substantiva do projeto original, já assinado por todas as 
instituições participantes. 

Orçamento do Projeto vigente, em USD: 

ABC:        478.060,81 
CAPES:        36.962.121,09 
INED/MOZ         974.160,00 
UP/MOZ   2.921.400,00 
UEM       588.600,00 
Total  41.924.341,90 
 
Papel da CAPES 

A CAPES é uma das instituições coordenadoras do projeto, ao lado da ABC e da 
UNILAB. Cabe à CAPES, além da aparelhagem e manutenção dos polos, o 
pagamento de bolsas aos tutores, coordenadores dos cursos, autores e revisores de 
material didático e equipe técnica de manutenção do Polos. O pagamento de bolsas 
a alunos moçambicanos em Moçambique tornou-se possível mediante a edição da 
Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012. 

Papel da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 

A ABC é uma das unidades que compõem a Subsecretaria-Geral de Cooperação e 
Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores. Sua atribuição principal 
de coordenar a cooperação técnica internacional brasileira desenvolve-se sempre 
em estreita sintonia com as grandes linhas de ação da política externa brasileira, 
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prioriza o apoio ao crescimento socioeconômico de outros países no continente, bem 
como aos países de língua portuguesa, como caminho para superação de 
assimetrias regionais. 

Na linha estratégica de ação governamental definida pela Presidência da República, 
a cooperação técnica desenvolvida pelo Brasil é importante instrumento de política 
externa, que tem favorecido o fortalecimento das relações bilaterais com os parceiros 
da cooperação sul-sul, por meio da transferência de conhecimentos técnicos e da 
formação de recursos humanos nas mais diversas áreas do conhecimento. 

 

 

QUADRO DE PROPOSTA PARA EXPANSÃO E NOVAS OFERTAS 
 

PROGRAMA UAB MOÇAMBIQUE 
 

EXPANSÃO 2015 por unidades orgânicas, instituições, cursos e número de 
estudantes 

 
Região Unidade org. Instituição Cursos Estudantes 

 

 

 

 

 

Sul 

 

Maputo 

UP Biologia 60 

Matemática 60 

Ensino Básico 120 

UEM Administração Pública 30 

Massinga UP Biologia 60 

Xai-Xai UP  Ensino Básico 60 

Matemática 60 

Maxixe UP Ensino Básico 60 

Sabie UEM Administração Pública 30 

Chibuto UEM Administração Pública 30 

Inhambane UEM Administração Pública 30 

Vilanculos UEM Administração Pública 30 

 

 

 

 

 

 

Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beira 

UP 

 

 

Biologia 60 

Ensino Básico 60 

Matemática 60 

UEM Administração Pública 30 

Manica UP Biologia  60 

Matemática 60 

 

 

Tete 

UP 

 

 

 

Biologia 

Ensino Básico 
60 

60 

Matemática 60 

UEM Administração Pública 30 

 

Quelimane 

UP 

 

Biologia 60 

Matemática 60 

UEM Administração Pública 30 

  UP Biologia 60 
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Norte 
Nampula Matemática 60 

UEM Administração Pública 30 

 

Lichinga 

UP Biologia 60 

Matemática 60 

UEM Administração Pública 30 

 

Adm. Pública: 300; Biologia: 480; Ensino Básico: 420; Matemática: 420.  TOTAL: 1.620 
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ANEXO 3 – DOCUMENTOS OFICIAIS DO PROGRAMA UAB-MOÇAMBIQUE E SEUS 

AJUSTES 

 
 

DOCUMENTOS: ACORDO DE COOPERAÇÃO,  PORTARIA NORMATIVA E 
PROJETOS/ AJUSTES 
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Fonte: Arquivos eletrônico da CGAC-DED- CAPES 
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PORTARIA NORMATIVA DO PROGRAMA 
 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA NORMATIVA Nº 22, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Institui o Programa de Apoio à Expansãoda Educação Superior 

a Distância na RepúblicaPopular de Moçambique, e dá 

outrasprovidencias. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso desuas atribuições legais, e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 8.405,de 9 de janeiro de 1992, no art. 2º, parágrafo 2º, inciso VI I, no artigo23, do 

Estatuto da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento dePessoal de Nível Superior - CAPES, 

aprovado pelo Decreto nº 6.316,de 20 de dezembro de 2007 e no Acordo de Cooperação 

Culturalcelebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e oGoverno da República 

Popular de Moçambique, promulgado nos termosdo Decreto nº 159, de 2 de julho de 

1991,Considerando o compromisso de reforçar os laços de solidariedadee de cooperação entre as 

nações que adotam o Portuguêscomo língua oficial, por meio de iniciativas que busquem a  

promoçãodo desenvolvimento econômico e social, e a integração educacional ecultural de seus 

Povos. 

 

Considerando a necessidade de expansão e interiorização daeducação superior nos países de língua 

oficial portuguesa utilizandoferramentas de educação a distância, principalmente no que se refereà 

formação de professores para a educação básica. 

Considerando o disposto no Acordo de Cooperação Cultural,entre o Governo da Republica Federativa 

do Brasil e o Governo daRepública Popular de Moçambique, no que tange à cooperação mútuano 

campo da educação, resolve: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio à Expansão daEducação Superior a Distância na 

República Popular de Moçambique,a ser coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoalde Nível Superior - CAPES e pela Universidade da Integração Internacionalda Lusofonia 

Afro-Brasileira - UNILAB, em estreita cooperaçãocom instituições de ensino superior brasileiras 

participantesdo Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

 

§ 1º O Programa referido no caput será implementado, emcooperação com as instituições estrangeiras 

participantes, visando àexpansão da educação superior a distância para estudantes da 

RepúblicaPopular de Moçambique e à formação de professores para omagistério público, nos moldes 

do Sistema Universidade Aberta doBrasil (UAB). 

 

§ 2º A CAPES, em articulação com a Universidade da IntegraçãoInternacional da Lusofonia Afro-

Brasileira - UNILAB, pactuaráa criação dos cursos em instituições de ensino superior 

estrangeiras,considerando as necessidades e prioridades do governo da República Popular de 

Moçambique, e respeitando a autonomia universitáriadas instituições participantes. 

 

§ 3º Caberá à UNILAB, gradualmente, de acordo com suaimplementação e expansão, apoiar na 

formação de recursos humanos,em cooperação com outras instituições de ensino superior 

brasileiras,de forma a contribuir com a integração entre o Brasil e a RepúblicaPopular de 

Moçambique. 
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§ 4º A CAPES e a UNILAB observarão as políticas geraisdefinidas pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) do Ministérioda Educação, no que diz respeito aos procedimentos relativosà 

educação a distância no Brasil. 

 

§ 5º As Instituições estrangeiras participantes do Programadesenvolverão os cursos em pólos de apoio 

presencial em seus paísesde origem e em regime de cooperação com Instituições públicasbrasileiras 

integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil(UAB), de acordo com diretrizes e prioridades 

pactuadas em acordosinstitucionais próprios, respeitando a autonomia universitária. 

 

Art. 2º Caberá à CAPES coordenar o Programa de Apoio à Expansão da Educação Superior a 

Distância na República Popular de Moçambique, em estreita cooperação com instituições de ensino 

superior brasileiras participantes do Sistema UAB e instituições de ensino superior da República 

Popular de Moçambique, bem como disciplinar, na forma legal, o detalhamento relativo à sua 

implementação. 

 

Parágrafo único. Para consecução dos objetivos do Programa,caberá à CAPES coordenar o processo 

de concessão de bolsas deestudo e de auxílios no exterior e de cooperação internacional, nos termos 

do seu Estatuto. 

 

Art. 3º A operacionalização do Programa de Apoio à Expansãoda Educação Superior a Distância na 

República Popular deMoçambique fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FERNANDO HADDAD 
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AJUSTES A, B, C E D – PROJETO UAB-MOÇAMBIQUE 
 
 

VERSÃO A DO PROJETO: 

 

COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

BRA/04/044 
 
 
 
 
 

 
 

              BRASIL-MOÇAMBIQUE 
 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – 
UAB E AS UNIVERSIDADES PEDAGÓGICA – UP E  EDUARDO MONDALENE - UEM  

EM MOÇAMBIQUE 
 

2010 
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BASE LEGAL: 

Acordo Básico Acordo Geral de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República de Moçambique, firmado em 15 de Setembro de 1981 e 

promulgado em 09 de Julho de 1984. 

 
Ajuste Complementar ao Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para a implementação do Projeto “Programa de Implantação da Universidade Aberta 
do Brasil – UAB em Moçambique”, firmado em __ de _______ de _____. 

 
 
 
 
 

I. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
1. DADOS SOBRE A INSTITUICAO COORDENADORA  RECIPIENDÁRIA 
 
Nome: Ministério da Educação de Moçambique - MEC 

Endereço: Avenida 24 de Julho, 167 

Código Postal: 34      Cidade: Maputo País: Moçambique 

Telefone: 258 (21) 21-492006, 490830 Fax: (258) 21-492196 

E-Mail:  www.mec.gov.mz 
 

Nome do Dirigente da Instituição: Ministro: Zeferino Martins 

Vice-Ministro: Arlindo Chilundu 

 
 
2. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS RECIPIENDÁRIAS 
 
Nome: UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA - UP 

 
Endereço:  

Rua Comandante Augusto Cardoso, 133,  
Código Postal:  

 

Cidade: Maputo 
 

País: Moçambique 
 

Telefone: (258) 21-320861  21-306709 Fax: (258) 21-322113 

E-Mail: 

Nome do Dirigente da Instituição:REITOR Prof.Dr. Rogério Jose Uthui 

Sítio: www.up.ac.mz   

Contato:  

Telefone:  

E-mail:  

 
Nome: UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE - UEM 

 
Endereço:  

Praça 25 de junho 
Código Postal:  

257 

Cidade: Maputo 
 

País: Moçambique 
 

Telefone: (258) 21 427851 Fax: ( 258) 21 326426 

E-Mail:  

Nome do Dirigente da Instituição: REITOR Prof. Dr. Filipe Jose Couto  

Sítio: www.uem.mz   

Contato: Doutor Engº Carlos Lucas (Director de Cooperação da UEM) 

Telefone:  258 21 313 846 
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E-mail:  clucas33@yahoo.com ou etelvina.razao@uem.mz  ou silva_muchanga@hotmail.com  

 
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – INED 

 
Endereço: Av. Salvador Allende, 1060 - Maputo 
 
Código Postal: 

 
 

 
Cidade: 

 
Maputo 
 

 
País: 

 
Moçambique 
 

Telefone:  (258) 21 486908 Fax:  (258) 21 486908 

E-Mail:  Sítio:    

Contato: Antonio Domingues Franque 

Telefone: (258) 21 486908 

E-mail: antoniodominguesfranque@yahoo.com.br 

 

3. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS BRASILEIRAS 
 

 
Nome: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Endereço: Campus Samambaia, Bairro Campus Samambaia 

Código Postal: 74001-970 Cidade: Goiânia (GO) País: Brasil 

Telefone: 55 (62) 3521-1063         Fax: 55 (62) 3521-1200 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Edward Madureira Brasil 

Contato: Profa. Sandramara Matias Chaves 

E-Mail: sandramara@prograd.ufg.br 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (62)3521-1162     
 
Nome: Universidade Federal Fluminense - UFF 

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí 

Código Postal: 24220-008 Cidade: Niteroi (RJ) País: Brasil 

Telefone: 55 (21) 2629 5205 Fax: 55 (21) 2629 5207 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Professor Roberto de 
Souza Salles 

Contato: Mario Olivero Marques da Silva 

E-Mail: olivero@mat.uff.br 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (21) 2629 2003     
 
Nome: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

Endereço: Avenida Pasteur, 296  - Urca 

Código Postal: 22.290-240 Cidade: Rio de Janeiro 
(RJ) 

País: Brasil 

Telefone: 55 (21) 25427377 Fax: 55 (21) 25427377 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Malvina Tânia Tuttman 

Contato: Liliana Angel Vargas – Coordenação de Relações 
Internacionais 

E-Mail: criunirio@gmail.com 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (21) 25424481     
 
Nome: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

mailto:clucas33@yahoo.com
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Endereço: 
Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário  

Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora - MG 

Código Postal:  Cidade: Juiz de Fora 
(MG) 

País: Brasil 

Telefone: 55 (32) 3229.3522 Fax: 55 (32) 3229.3528 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Prof. Henrique Duque de 
Miranda Chaves Filho 

Contato: Marcos Tanure Sanabio 

E-Mail: mtanure.sanabio@ufjf.edu.br 

  

 

  

Telefone: 55 (32) 3229.3520, 3229.3521 

 
 
 
 
 

    

4. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS BRASILEIRAS 
 
Nome: Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

 
Endereço: SAF/Sul, Q. 2, Lote 2, Bl. B – Ed. Via Office, 4º andar. 

 
Código Postal: 70070-080 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561) 3411-6881 Fax: (5561) 3411-6894   

Nome do Dirigente da Instituição: Ministro Marco Farani 

Nome do Diretor Nacional do Projeto: Olyntho Vieira 

Nome do Responsável pela Gerência de África: Paulo Roberto de Lima Barbosa 

Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Armando José Munguba Cardoso 

E-Mail: abc@abc.mre.gov.br 
 

Sítio: www.abc.gov.br 
 

  

 
Nome: Ministério da Educação – Secretaria de Educação a Distância – SEED/MEC                                             

 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, BL L, Ed Sede, 1º andar 

Código Postal: 70047-900 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561) 20229500 Fax: (5561) 20229000   

Nome do Dirigente da Instituição: Secretário Carlos Eduardo Bielschowsky 

Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto no Brasil: Antonio Augusto dos Santos Soares 

 
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto em Moçambique: Oreste Pretti 

E-Mail: seed@mec.gov.br 
 
 

Sítio: www.mec.gov.br  
 
 

 

 
Nome: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
Diretoria de Educação a Distância Universidade Aberta do Brasil - UAB 

 
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06 

Código Postal: 70040-020 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561)  Fax: (5561)    

Nome do Dirigente da Instituição: Presidente Jorge Guimarães 

Nome do Diretor da Universidade Aberta do Brasil:  Celso Costa 

 
E-Mail: uab@capes.gov.br 

 

Sítio: www.capes.gov 
 

.br 
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Nome: 
 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

 
Endereço: Rua Campus do Pici 

Código Postal: 60455-760 Cidade: Fortaleza País: Brasil 

Telefone: (5585) 3366-9496 Fax: (    

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Paulo Speller 

Nome do contato: Maria Elias Soares 

 
E-Mail: melias@ufc.br 

 

Sítio: www.unilab.edu.br . 
b
r 

 

 

II. O PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 

1.1 Título: Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil – UAB e as 
Universidades Pedagógica  - UP e Eduardo Mondlane – UEM, em Moçambique,   para 
formação de professores, para atuação em escolas de nível básico e médio, e servidores 
do serviço público. 
 

1.2 Vigência: 102 meses a partir da assinatura, sendo este prazo passível de prorrogação. 
 

1.3 Custo Estimado:  

 

FONTE VALOR US$ 

Governo Brasileiro por meio da Agência Brasileira de Cooperação    (FASE I)                                             1.193.340,00 

Ministério da Educação -  Secretaria de Educação a Distância SEED/MEC (FASE I) 113.040,00 

CAPES/UAB (FASE I, II, III) 26.373.205,00 

Universidade Pedagógica (FASE I, II, III) 2.970.000,00 

Universidade Eduardo Mondlane (FASE I, II, III) 764.100,00 

Ministério da Educação - Moçambique –  INED  (FASE I, II, III) 996.300,00 

TOTAL DO PROJETO 32.409.985,00 

 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 

Moçambique é um país que desde a sua independência vem apostando na educação e mais propriamente na formação 
de professores e outros quadros superiores como fatores-chave para o desenvolvimento, numa nova linha de abordagem 
sócio e política que tem o distrito como pólo de desenvolvimento.   

O desenvolvimento do país, especialmente nos distritos, remete-nos indubitavelmente à necessidade de formação e 
alocação de mais quadros qualificados, dentre os quais salientam-se os professores e os gestores públicos. É nesta 
perspectiva que os governos do Brasil e de Moçambique estabelecem acordo para a formação destes quadros, 
contribuindo para o acesso equitativo á educação por parte dos cidadãos moçambicanos que, em sua maioria, vivem nas 
zonas rurais, distantes das sedes distritais e das instituições de ensino superior, o que justifica a opção pela modalidade 
de ensino a distancia. 

O crescimento econômico acelerado e a redução da pobreza, em Moçambique,   tornaram-se prioridade explícita da 
política de desenvolvimento nacional, na qual a aposta pela educação configura-se como fator-chave. No plano de Alívio 
e Redução da Pobreza Absoluta (PARPA), produzido pelo governo, considera-se essencial aumentar o acesso e melhorar 
a qualidade do ensino para criar e sustentar novas oportunidades de instrução para os mais desfavorecidos e para os 
grupos até agora considerados marginalizados.   
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De fato, Moçambique caracteriza-se pelo baixo índice de alfabetização da população aliada a fracas qualificações 
acadêmicas do corpo docente em exercício nas escolas primárias e secundárias, por conta de dificuldades de acesso ao 
ensino superior e a programas de formação contínua dos professores em exercício.  

Hoje, o sistema de ensino público conta com cerca de 60 mil professores primários e 8 mil no secundário, dos quais 31,7% 
não têm formação superior (MEC, 2009). Além disso, frente ao crescimento de matrículas no ensino primário e secundário, 
há demanda anual de 10 mil novos professores.  Pela inexistência de um número suficiente de professores qualificados, 
anualmente são contratados cerca de 2 mil docentes sem qualquer formação psico-pedagógica e didática, o que interfere 
em certa medida na qualidade de ensino ministrado nessas escolas. 

Em relação aos quadros da administração pública, a situação não é tão diferente. A demanda por formação de gestores 
em nível superior é premente, sobretudo nas províncias. 

Assim, a cooperação do Brasil com Moçambique, com a oferta de cursos a distância para formação de professores e 
gestores públicos, justifica-se pelo contributo significativo na formação de mais quadros superiores para o setor da gestão 
pública e da educação ao nível dos distritos, especialmente àqueles que por razões econômicas e ou geográficas não 
poderiam participar em cursos presenciais nas capitais provinciais.    

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Ministério da Educação do Brasil, por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB  oferecerá quatro cursos, que serão 
executados em parceria com instituições de ensino superior brasileiras e moçambicanas. Serão formados no máximo de 
7290 estudantes, em 17 semestres, em no máximo 9 Polos de Apoio, com recursos financeiros da CAPES/UAB, 
MRE/ABC, MEC/SEED e MEC de Moçambique. Destes, 4.940 atuarão como professores no ensino fundamental e médio 
nas escolas de Moçambique e 1350 como técnicos em órgãos do Governo. 

Serão capacitados, no total, 200 professores das Universidades de Moçambique parceiras e 10 técnicos do Instituto 
Nacional de Educação a Distância de Moçambique – INED, que atuarão como professores-conteudistas, professores-
revisores, tutores a distância de quatro cursos a serem implementados pela Universidade Aberta do Brasil – UAB em 
Moçambique. Além destes profissionais, serão capacitados também mais de 100 tutores presenciais, que atuarão nos 
Polos de Apoio Presencial. 

Os cursos a serem implementados são os seguintes: 

 

1) Matemática  
 

O curso de licenciatura em Ensino de Matemática, na modalidade a distância, da Universidade Pedagógica – UP, de 
Moçambique, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, será fundamentado em três aspectos básicos: a 
garantia das equivalências das disciplinas que integram a matriz curricular do curso em ambas universidades; a utilização 
de recursos em educação a distância (EaD) compatíveis com a garantia da dupla diplomação, que será oferecida 
exclusivamente aos alunos da UP.  

Este curso tem como objetivo fundamental a formação de professores e quadros da educação que possuam alto nível de 
competência e qualidade científica, técnica, pedagógica e profissional, contribuindo na construção de uma sociedade mais 
livre, justa e democrática. O curso está balizado em  três  princípios:  

• Dupla diplomação; 

• Equivalência das disciplinas que integram a matriz curricular em ambas as 

universidades; 

• Utilização de recursos em EaD compatíveis com as exigências de formação e 

garantia de qualidade 

 

2) Biologia 
 

A modalidade do curso de Biologia à distância a ser oferecida pela Universidade Pedagógica (UP), em parceria com a 
Universidade Federal Goiás (UFG) tem como objetivo fundamental formar professores e quadros da educação que 
possuam alto nível de competência e qualidade científica, técnica, pedagógica, didática e profissional e que sejam 
capazes de exercer uma cidadania ativa e responsável, na defesa da dignidade e respeito pelos direitos humanos, na 
promoção do bem de todos, sem discriminação e na construção de uma sociedade mais livre, justa e democrática.  
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Os graduados devem ser capazes de lecionar, participar em diversas atividades biológicas letivas ou não. Eles devem 
igualmente ser capazes de trabalhar na administração em instituições moçambicanas do ensino ao nível secundário e 
médio geral e técnico-profissional. 

O curso de Licenciatura em Ensino de Biologia na modalidade à distância oferece ao graduado uma Licenciatura em 
Ensino de Biologia, com Habilitação em Ensino de Química, e não só se destina a formação de professores em exercício, 
mas também aos graduados da 12ª classe ou equivalente. O curso está balizado em  três  princípios:  

• Dupla diplomação; 

• Equivalência das disciplinas que integram a matriz curricular em ambas as 

universidades; 

• Utilização de recursos em EaD compatíveis com as exigências de formação e 

garantia de qualidade  

 

3) Pedagogia: 
 
O Curso de Pedagogia- Ensino Básico modalidade a distância será desenvolvido pela Universidade Pedagógica (UP) de 
Moçambique, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), fundamentado em três 
aspectos básicos: a garantia das equivalências das disciplinas que integram a matriz curricular do curso em ambas as 
Universidades; a utilização de recursos em educação a distância (EAD) compatíveis com as demandas de ambas as 
Partes; a garantia da dupla diplomação. Para a validação do duplo diploma o estudante da UP deverá cursar, de forma 
obrigatória, 70% das disciplinas que são específicas do curso da UNIRIO e da UP. 

Para tanto, a coordenação das disciplinas deve ser exercida de forma compartilhada, entre o responsável pela mesma, 
na UNIRIO e na UP; com desenvolvimento de atividades que fortaleçam a formação docente em Pedagogia a distância 
(UNIRIO) e Pedagogia –Ensino Básico (UP). 

O Curso de Pedagogia – Ensino Básico a distância, tem como objetivo fundamental a formação de professores e quadros 
da educação que possuam alto nível de competência e qualidade científica, técnica, pedagógica, didática e profissional, 
contribuindo na construção de uma sociedade mais livre, justa e democrática. O curso está balizado em  três  princípios:  

• Dupla diplomação; 

• Equivalência das disciplinas que integram a matriz curricular em ambas as 

universidades; 

• Utilização de recursos em EaD compatíveis com as exigências de formação e 

garantia de qualidade 

4) Administração – Administração Pública 

 
 BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UFJF 
 LICENCIATURA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UEM 
 
 Destinado a concluinte do segundo grau (Brasil) ou concluintes da 12ª Classe (Moçambique), selecionados por meio de 
processo seletivo de ingresso de responsabilidade da  Universidade Eduardo Mondlane (UEM). O cursa visa formar 
profissionais para atuarem em órgãos públicos e tem em sua grade curricular elementos de estudos que propiciam aos 
alunos uma ampla visão das peculiaridades da administração voltada para o setor público. 

O curso está balizado em  três  princípios:  

• Dupla diplomação; 

• Equivalência das disciplinas que integram a matriz curricular em ambas as 

universidades; 
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• Utilização de recursos em EaD compatíveis com as exigências de formação e 

garantia de qualidade 

5) Capacitação para o projeto 

Para implantação, acompanhamento e avaliação destes cursos serão desenvolvidas capacitação para atuação no projeto 
a saber: 

 
• Elaboração de material didático para EAD 

 
Destinado a professores-conteudistas e professores-revisores, o curso tem por objetivo a capacitação de pessoal para 
elaboração de material para a modalidade de educação a distância.  
 

• Tutoria a Distância e Presencial 
 
 Destinado aos  profissionais da Universidade Pedagógica (UP) e Eduardo Mondlane (UEM)  para atuar nos cursos 

de Licenciatura e Administração Pública na modalidade a distância. Por isso, almejamos formar tutores com conhecimento 
teórico e domínio metodológico da modalidade de ensino a distância, nos seus diferentes recursos materiais e 
tecnológicos, com vistas a elevar a qualidade do trabalho.  

Essa formação exerce papel imprescindível para o sucesso dos cursos da UP e da UEM uma vez que tem como finalidade 
capacitar os profissionais para exercer a tutoria a distância, ou seja, a mediação do processo de aprendizagem no 
ambiente  virtual e a orientação e acompanhamento das atividades presenciais no Polo. Os cursos objetivam: 

• Promover conhecimento teórico-prático fundamental para trabalhar com alunos em cursos na modalidade a 
distância; 

•  Capacitar professores na integração das novas tecnologias da informação e comunicação com as práticas 
pedagógicas implementadas na educação a distância; 

• Instigar práticas inovadoras de EaD que instaurem novas experiências de ensino-aprendizagem nos cursos a 
distância; 

 
Os cursos enfocam duas questões centrais: a formação para atuar no Ambiente Virtual de Aprendizagem e a tutoria 
presencial, e por isso terão carga horária presencial e a distância. 
ACOMPANHAMENTO  
 

 Para o acompanhamento da implantação e implementação dos cursos propostos, será criada uma comissão composta 
por membros das  universidades envolvidas, para estabelecer parâmetros da qualidade esperada e mecanismos de 
avaliação no decorrer dos cursos, que garantam o alcance dos objetivos de formação propostos nos diferentes projetos. 
Esse monitoramento será possível de ser realizado não só por meio virtual, como também pela aplicação, em momentos 
presenciais, de instrumentos de avaliação do desenvolvimento dos cursos e do desempenho dos sujeitos envolvidos. 

 
Resultados/Impactos esperados ao término do projeto 
 

O Brasil atenderá às demandas de cooperação tendo como eixo central a necessidade de fortalecimento da política 
nacional de educação, a partir de um projeto que articule as seguintes perspectivas: 

• Capacitação de pessoal para dar seqüência a implantação de política de EAD 

• Reforço à capacidade institucional do MEC-Moçambique. 

• Montagem de um sistema de formação de professores para atuarem no ensino 

fundamental e médio, utilizando a educação a distância como modelo de 

democratização de acesso. 

• Montagem de um  sistema de formação de técnicos, em nível superior, para atuarem em 

órgãos do Governo, utilizando a educação a distância como modelo de democratização de 

acesso. 
 

3. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO: 
 

Apoiar os esforços de formação de professores, em nível superior, para atuarem em escolas de nível fundamental e médio 
em Moçambique, bem como formar quadros, em nível superior, para atuarem em órgãos do governo.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Fortalecer a capacidade institucional do MEC – Moçambique na capacitação de professores e formação de técnicos 
para o Governo 
 
 
5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO 
 

R1.1.  Propostas de cursos de formação de professores e Administração Pública elaboradas e aprovadas 
 
R1.2   Instalação de estrutura de apoio no Brasil e em Moçambique para acompanhamento do projeto na fase I 
 
R1.3   Acompanhamento pedagógico dos cursos e capacitação de professores para elaboração de material e 
tutores a distância e presencial.  

 
R1.4  Elaboração e distribuição de material didático (22 disciplinas), seleção dos alunos, inicio das aulas, 1º 
semestre (fase I) 
 

• 540 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 90 alunos em 3 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.5  Elaboração (22 disciplinas)  e distribuição de material didático (44 disciplinas), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 2º semestre (fase I) 
 

• 1080 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 180 alunos em 3 polos para o curso de Administração Pública (90 novos) 
 
R1.6  Elaboração (22 disciplinas) e distribuição de material didático (66 disciplinas ), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 3º semestre (fase I) 
 

• 1620 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 360  alunos em 6 polos para o curso de Administração Pública (180 novos) 
 
 R1.7 Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (88 disciplinas ), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 4º semestre (fase I) 
 

• 2160 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 540  alunos em 6 polos para o curso de Administração Pública (180 novos) 
 
R1.8  Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (110 disciplinas ), seleção dos alunos, 
inicio das aulas, 5º semestre (fase II) 
 

• 3240 alunos em 6 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1080 novos) 

• 810 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
 
R1.9  Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (132 disciplinas por curso), seleção dos 
alunos, inicio das aulas, 6º semestre (fase II) 
 

• 4320 alunos em 6 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1080 novos) 

• 1080 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
R1.10 Elaboração (22 disciplinas) e distribuição de material didático (154 disciplinas), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 7º semestre (fase II) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1620 novos) 

• 1350 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
 
R1.11  Elaboração (15 disciplinas) e distribuição de material didático (154 disciplinas ), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 1ª turma (Administração Publica), 8º semestre (fase II) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1350 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.12 Elaboração (15 disciplinas) e distribuição de material didático (147 disciplinas), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 2ª turma (Administração Pública), 9º semestre (fase III) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1260 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública 
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R1.13 Elaboração (15 disciplinas)  e distribuição de material didático (140 disciplinas ), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 3ª turma (Administração Pública) e 1ª turma (Licenciaturas), 10º semestre (fase 
III) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1170 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.14  Distribuição de material didático (118 disciplinas ), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão 
da 4ª  turma (Administração Pública) e 2ª turma (Licenciaturas), 11º semestre (fase III) 
 

• 5400 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 990  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.15  Distribuição de material didático (96 disciplinas ), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
5ª turma turma (Administração Pública) e 3ª turma (Licenciaturas), 12º semestre (fase III) 
 

• 4860 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 810  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.16  Distribuição de material didático (74 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Administração Publica) e 4ª turma (Licenciaturas), 13º semestre (fase III) 
 

• 4320 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 540  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.17  Distribuição de material didático (52 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
7ª  turma (Administração Pública) e 5ª turma (Licenciaturas), 14º semestre (fase III) 
 

• 3780 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 270  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.18  Distribuição de material didático (37 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Licenciaturas), 15º semestre (fase III) 
 

• 900 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 140 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.19  Distribuição de material didático (15 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Licenciaturas), 16º semestre (fase III) 
 

• 540 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia  
 
R1.20  Acompanhamento de turma remanescente dos alunos em curso (15 disciplinas), conclusão de turma e 
encerramento dos cursos, 17º semestre (fase IV) 
 

• 600 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia          

 
R1.21  Projeto Avaliado, 1ª FASE. 
 

 
8. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO (FASE I ) 

 
 
 

Resultado e Atividades / Mês Meses 

Dat
a Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

R1.                                                     

A1.1.  
.  x x   x                                          

OUT/DE
Z 

A1.2.   x x   x                                          
OUT/DE
Z 

R1.2.                                                    

A1.2.1.  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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R1.3                                                     

A1.3.1         x    x  x     x    x      x    x          x      

A1.3.2               x    x      x    x      x    x      x      x  

R1.4, R.1.5, R.1.6, R.1.7, R.1.8, R.1.9, 
R.1.10, R.1.11, R.1.12, R.1.13, R.1.14, 
R.1.15, R.1.16, R.1.17, R.1.18, R.1.19, 
R.1.20.                                                     

A1.4.1., A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.1.9, 
A.1.10, A.1.11, A.1.12, A.1.13, A.1.14, 
A.1.15, A.1.16, A.1.7, A.1.18, A.1.19, 
A.1.20   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

R.1.21                           

A.1.21.1 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

9.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das 
Relações Exteriores compete: 

 
• coordenar, juntamente com a SEED/MEC e CAPES/UAB,  a implementação do presente projeto; 

•  o pagamento de Passagens e Seguro, diárias, seguro viagem e despesas de excesso de bagagem 
para os técnicos das instituições executoras brasileira e recipiendária; 

•  coordenar-se com as instituições parceiras de execução na elaboração dos termos de referência, 
especificações técnicas de bens e serviços a serem adquiridos para a implementação dos trabalhos; 

•  articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para o bom andamento do trabalho; 

 

9.2.  Ao Governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação (SEED/MEC), CAPES/UAB e UNILAB, 
compete: 

 
• executar o presente projeto;      

• garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de peritos e especialistas pata 
atuarem nas atividades acordadas; 

• manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) ao longo dos 
trabalhos; 

• manter estreito intercâmbio com o Coordenador das atividades de cooperação indicado pelo Governo 
recipiendário; 

• manutenção dos vencimentos e demais benefícios funcionais aos profissionais brasileiros que 
participarão do projeto;  

• observar as normas e procedimentos constantes do Manual de Execução  de Projetos de CTPD na 
implementação do presente Instrumento; 

• dirigir-se à ABC/CTPD para esclarecimento de eventuais dúvidas na execução deste instrumento. 

         9.3. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Goiás – UFG,   compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia,  no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;   

 

9.4.  Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal Fluminense -    UFF,  compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Matemática,  no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 
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• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho; 

 

9.5. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal da Cidade do Rio de Janeiro - 
UNIRIO,  compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Pedagogia – Ensino Básico,  no país 
recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas,                                                                                          
quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;  

 

 9.6. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no país 
recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

 

9.7. Ao Governo Moçambique, por meio do Ministério da Educação e Cultura, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto; 

• Prover local e apoio logístico às atividades de treinamento; 

• Garantir a utilização de equipamentos no âmbito do projeto; 

• Manter os proventos dos profissionais locais envolvidos no projeto; 

•  Receber e avaliar propostas apresentadas pelo governo brasileiro; 

• Monitorar o desenvolvimento dos trabalhos e contatar o Governo brasileiro, por meio da Embaixada 
do Brasil em Maputo, quando quaisquer intervenções forem consideradas necessárias;  

• Coordenar a implementação do presente projeto no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

• Receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas ao desempenho 
de suas atribuições, com relação ao monitoramento e avaliação dos trabalhos em desenvolvimento;  

• Manter estreito relacionamento com a ABC com vista ao acompanhamento do projeto. 

 

 

 9.9. Ao Governo Moçambique, por intermédio do Ministério da Educação/INED, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto em seus pólos; 

• Manter os proventos dos funcionários do polos (exceto Coordenador de |Polo e Tutor Presencial) 

• Manter os pólos em perfeito funcionamento, arcando com as despesas necessárias (luz, água, telefone, 
internet banda larga) para sua operação e manutenção; 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

9.10.   Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Pedagógica, compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia, Matemática e Pedagogia, no 
país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 
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• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

• Manter os proventos dos funcionários do polos sob sua administração (exceto Coordenador de |Polo e 
Tutor Presencial) 

• Manter os pólos, sob sua administração, em perfeito funcionamento, arcando com as despesas 
necessárias (luz, água, telefone, internet banda larga) para sua operação e manutenção; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

9.11. Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Eduardo Mondlane, compete: 

 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no país 
recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos  

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

10. DOS BENS MÓVEIS: 
 

Os bens móveis adquiridos com recursos financeiros aqui definidos são de propriedade do Organismo Internacional, 
até serem transferidos ao país recipiendário, a qualquer momento durante a vigência deste documento ou após o 
término das atividades aqui estabelecidas. 

11. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 
 

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são os contidos no Manual de Execução Nacional de Projetos 
de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). 

A documentação comprobatória de despesa, em original, deve ficar com a ABC, que a disponibiliza às instituições 
brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do Organismo Internacional. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
       12.1 Das modificações a serem introduzidas no projeto: 

a)     Quanto à dilatação de prazo, a ABC poderá providenciar revisão unilateral do projeto com vistas à 
definição de novo período de vigência e, neste caso, encaminhará cópias da revisão a todas as instituições 
envolvidas;  

b)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

c)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

d)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

 

ASSINATURAS 
 
 

_______________________________________ 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 

_______________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MOÇAMBIQUE 
 
Data: __/ __/ ____ 
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Data: __/ __/ ____  

_____________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 
CAPES/UAB 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Universidade Federal Fluminense - UFF 
 
Data: ___/_ __/ ____ 
 
 

______________________________________ 
Universidade Eduardo Mondlane 
 
Data: __/ __/ ___ 
 
 
 
 
______________________________________ 
Universidade Pedagógica 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 
Instituo Nacional de Educação a Distância 
INED 
 
Data: __/ __/ ___ 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

 Data: ___/ ___/ ____ 

 
 
  ___________________________________________ 
  Universidade Federal de Goiás - UFG 
 
  Data: ___/ ___/ ____ 
 
 

_____________________________________________ 

   Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
   Afro-Brasileira – UNILAB 
 
   Data: ___/___/___  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

 

 

 

 

 

VERSÃO B DO PROJETO 

 

COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

BRA/04/044 
 
 
 
 
 

 
 

              BRASIL-MOÇAMBIQUE 
 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – 
UAB E AS UNIVERSIDADES PEDAGÓGICA – UP E  EDUARDO MONDALENE - UEM  
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BASE LEGAL: 

Acordo Básico Acordo Geral de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República de Moçambique, firmado em 15 de Setembro de 1981 e 

promulgado em 09 de Julho de 1984. 
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Ajuste Complementar ao Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para a implementação do Projeto “Programa de Implantação da Universidade Aberta 
do Brasil – UAB em Moçambique”, firmado em __ de _______ de _____ 

I. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
1. DADOS SOBRE A INSTITUICAO COORDENADORA  RECIPIENDÁRIA 
 
Nome: Ministério da Educação de Moçambique - MEC 

Endereço: Avenida 24 de Julho, 167 

Código Postal: 34      Cidade: Maputo País: Moçambique 

Telefone: 258 (21) 21-492006, 490830 Fax: (258) 21-492196 

E-Mail:  www.mec.gov.mz 
 

Nome do Dirigente da Instituição: Ministro: Zeferino Martins 

Vice-Ministro: Arlindo Chilundu 

 

 
2. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS RECIPIENDÁRIAS 
 
Nome: UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA - UP 

 
Endereço:  

Rua Comandante Augusto Cardoso, 133,  
Código Postal:  

 

Cidade: Maputo 
 

País: Moçambique 
 

Telefone: (258) 21-320861  21-306709 Fax: (258) 21-322113 

E-Mail: 

Nome do Dirigente da Instituição:REITOR Prof.Dr. Rogério Jose Uthui 

Sítio: www.up.ac.mz   

Contato:  

Telefone:  

E-mail:  

 
Nome: UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE - UEM 

 
Endereço:  

Praça 25 de junho 
Código Postal:  

257 

Cidade: Maputo 
 

País: Moçambique 
 

Telefone: (258) 21 427851 Fax: ( 258) 21 326426 

E-Mail:  

Nome do Dirigente da Instituição: REITOR Prof. Dr. Filipe Jose Couto  

Sítio: www.uem.mz   

Contato: Doutor Engº Carlos Lucas (Director de Cooperação da UEM) 

Telefone:  258 21 313 846 

E-mail:  clucas33@yahoo.com ou etelvina.razao@uem.mz  ou silva_muchanga@hotmail.com  

 
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – INED 

 
Endereço: Av. Salvador Allende, 1060 - Maputo 
 
Código Postal: 

 
 

 
Cidade: 

 
Maputo 
 

 
País: 

 
Moçambique 
 

Telefone:  (258) 21 486908 Fax:  (258) 21 486908 

E-Mail:  Sítio:    

Contato: Antonio Domingues Franque 

mailto:clucas33@yahoo.com
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Telefone: (258) 21 486908 

E-mail: antoniodominguesfranque@yahoo.com.br 

 

3. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS BRASILEIRAS 
 

 
Nome: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Endereço: Campus Samambaia, Bairro Campus Samambaia 

Código Postal: 74001-970 Cidade: Goiânia (GO) País: Brasil 

Telefone: 55 (62) 3521-1063         Fax: 55 (62) 3521-1200 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Edward Madureira Brasil 

Contato: Profa. Sandramara Matias Chaves 

E-Mail: sandramara@prograd.ufg.br 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (62)3521-1162     
 
Nome: Universidade Federal Fluminense - UFF 

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí 

Código Postal: 24220-008 Cidade: Niteroi (RJ) País: Brasil 

Telefone: 55 (21) 2629 5205 Fax: 55 (21) 2629 5207 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Professor Roberto de 
Souza Salles 

Contato: Mario Olivero Marques da Silva 

E-Mail: olivero@mat.uff.br 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (21) 2629 2003     
 
Nome: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

Endereço: Avenida Pasteur, 296  - Urca 

Código Postal: 22.290-240 Cidade: Rio de Janeiro 
(RJ) 

País: Brasil 

Telefone: 55 (21) 25427377 Fax: 55 (21) 25427377 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Malvina Tânia Tuttman 

Contato: Liliana Angel Vargas – Coordenação de Relações 
Internacionais 

E-Mail: criunirio@gmail.com 

 

 

 

 

  

Telefone: 55 (21) 25424481     
 
Nome: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

Endereço: 
Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário  

Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora - MG 

Código Postal:  Cidade: Juiz de Fora 
(MG) 

País: Brasil 

Telefone: 55 (32) 3229.3522 Fax: 55 (32) 3229.3528 

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Prof. Henrique Duque de 
Miranda Chaves Filho 

Contato: Marcos Tanure Sanabio 

E-Mail: mtanure.sanabio@ufjf.edu.br 
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Telefone: 55 (32) 3229.3520, 3229.3521 

 
 
 
 
 

    

4. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS BRASILEIRAS 
 
Nome: Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

 
Endereço: SAF/Sul, Q. 2, Lote 2, Bl. B – Ed. Via Office, 4º andar. 

 
Código Postal: 70070-080 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561) 3411-6881 Fax: (5561) 3411-6894   

Nome do Dirigente da Instituição: Ministro Marco Farani 

Nome do Diretor Nacional do Projeto: Olyntho Vieira 

Nome do Responsável pela Gerência de África: Paulo Roberto de Lima Barbosa 

Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Armando José Munguba Cardoso 

E-Mail: abc@abc.mre.gov.br 
 

Sítio: www.abc.gov.br 
 

  

 
Nome: Ministério da Educação – Secretaria de Educação a Distância – SEED/MEC                                             

 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, BL L, Ed Sede, 1º andar 

Código Postal: 70047-900 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561) 20229500 Fax: (5561) 20229000   

Nome do Dirigente da Instituição:  

Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto no Brasil: Kátia Valéria Pereira Gonzaga 

 
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto em Moçambique: Oreste Pretti 

E-Mail: seed@mec.gov.br 
 
 

Sítio: www.mec.gov.br  
 
 

 

 
Nome: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
Diretoria de Educação a Distância Universidade Aberta do Brasil - UAB 

 
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06 

Código Postal: 70040-020 Cidade: Brasília País: Brasil 

Telefone: (5561)  Fax: (5561)    

Nome do Dirigente da Instituição: Presidente Jorge Guimarães 

Nome do Diretor da Universidade Aberta do Brasil:  João Carlos Teatini de Souza Clímaco 

 
E-Mail: uab@capes.gov.br 

 

Sítio: www.capes.gov 
 

.br 
 
 

 

Nome: 
 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

 
Endereço: Rua Campus do Pici 

Código Postal: 60455-760 Cidade: Fortaleza País: Brasil 

Telefone: (5585) 3366-9496 Fax: (    

Nome do Dirigente da Instituição: Reitor Paulo Speller 

Nome do contato: Maria Elias Soares 

 
E-Mail: melias@ufc.br 

 

Sítio: www.unilab.edu.br . 
b
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II. O PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 

1.1 Título: Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil – UAB e as 
Universidades Pedagógica  - UP e Eduardo Mondlane – UEM, em Moçambique,   para 
formação de professores, para atuação em escolas de nível básico e médio, e servidores 
do serviço público. 
 

1.2 Vigência: 102 meses a partir da assinatura, sendo este prazo passível de prorrogação. 
 

1.3 Custo Estimado:  

 

FONTE VALOR US$ 

Governo Brasileiro por meio da Agência Brasileira de Cooperação    (FASE I)                                             1.193.340,00 

Ministério da Educação -  Secretaria de Educação a Distância SEED/MEC (FASE I) 113.040,00 

CAPES/UAB (FASE I, II, III) 26.373.205,00 

Universidade Pedagógica (FASE I, II, III) 2.970.000,00 

Universidade Eduardo Mondlane (FASE I, II, III) 764.100,00 

Ministério da Educação - Moçambique –  INED  (FASE I, II, III) 996.300,00 

TOTAL DO PROJETO 32.409.985,00 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DA REVISÃO 
 
3. OBJETIVO DA REVISÃO:  

[a] Alteração daredação e ajuste de valores das atividades 
 

[b] inclusão de atividades 
 
 
3. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO: 
 

Apoiar os esforços de formação de professores, em nível superior, para atuarem em escolas de nível fundamental e médio 
em Moçambique, bem como formar quadros, em nível superior, para atuarem em órgãos do governo.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Fortalecer a capacidade institucional do MEC – Moçambique na capacitação de professores e formação de técnicos 
para o Governo 
 
 
5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO 
 

R1.1.  Propostas de cursos de formação de professores e Administração Pública elaboradas e aprovadas 
 
R1.2   Instalação de estrutura de apoio no Brasil e em Moçambique para acompanhamento do projeto na fase I 
 
R1.3   Acompanhamento pedagógico dos cursos e capacitação de professores para elaboração de material e 
tutores a distância e presencial.  

 
R1.4  Elaboração e distribuição de material didático (22 disciplinas), seleção dos alunos, inicio das aulas, 1º 
semestre (fase I) 
 



385 

 

• 540 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 90 alunos em 3 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.5  Elaboração (22 disciplinas)  e distribuição de material didático (44 disciplinas), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 2º semestre (fase I) 
 

• 1080 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 180 alunos em 3 polos para o curso de Administração Pública (90 novos) 
 
R1.6  Elaboração (22 disciplinas) e distribuição de material didático (66 disciplinas ), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 3º semestre (fase I) 
 

• 1620 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 360  alunos em 6 polos para o curso de Administração Pública (180 novos) 
 
 R1.7 Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (88 disciplinas ), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 4º semestre (fase I) 
 

• 2160 alunos em 3 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (540 novos) 

• 540  alunos em 6 polos para o curso de Administração Pública (180 novos) 
 
R1.8  Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (110 disciplinas ), seleção dos alunos, 
inicio das aulas, 5º semestre (fase II) 
 

• 3240 alunos em 6 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1080 novos) 

• 810 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
 
R1.9  Elaboração (22 disciplinas ) e distribuição de material didático (132 disciplinas por curso), seleção dos 
alunos, inicio das aulas, 6º semestre (fase II) 
 

• 4320 alunos em 6 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1080 novos) 

• 1080 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
R1.10 Elaboração (22 disciplinas) e distribuição de material didático (154 disciplinas), seleção dos alunos, inicio 
das aulas, 7º semestre (fase II) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia (1620 novos) 

• 1350 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública (270 novos) 
 
R1.11  Elaboração (15 disciplinas) e distribuição de material didático (154 disciplinas ), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 1ª turma (Administração Publica), 8º semestre (fase II) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1350 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.12 Elaboração (15 disciplinas) e distribuição de material didático (147 disciplinas), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 2ª turma (Administração Pública), 9º semestre (fase III) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1260 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública 
 
 
R1.13 Elaboração (15 disciplinas)  e distribuição de material didático (140 disciplinas ), acompanhamento dos 
alunos em curso, conclusão da 3ª turma (Administração Pública) e 1ª turma (Licenciaturas), 10º semestre (fase 
III) 
 

• 5940 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 1170 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.14  Distribuição de material didático (118 disciplinas ), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão 
da 4ª  turma (Administração Pública) e 2ª turma (Licenciaturas), 11º semestre (fase III) 
 

• 5400 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 990  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.15  Distribuição de material didático (96 disciplinas ), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
5ª turma turma (Administração Pública) e 3ª turma (Licenciaturas), 12º semestre (fase III) 
 



386 

 

• 4860 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 810  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.16  Distribuição de material didático (74 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Administração Publica) e 4ª turma (Licenciaturas), 13º semestre (fase III) 
 

• 4320 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 540  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.17  Distribuição de material didático (52 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
7ª  turma (Administração Pública) e 5ª turma (Licenciaturas), 14º semestre (fase III) 
 

• 3780 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 270  alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.18  Distribuição de material didático (37 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Licenciaturas), 15º semestre (fase III) 
 

• 900 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia 

• 140 alunos em 9 polos para o curso de Administração Pública  
 
R1.19  Distribuição de material didático (15 disciplinas), acompanhamento dos alunos em curso, conclusão da 
6ª turma (Licenciaturas), 16º semestre (fase III) 
 

• 540 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia  
 
R1.20  Acompanhamento de turma remanescente dos alunos em curso (15 disciplinas), conclusão de turma e 
encerramento dos cursos, 17º semestre (fase IV) 
 

• 600 alunos em 9 polos para os cursos de Biologia, Matemática e Pedagogia          

 
R1.21  Projeto Avaliado, 1ª FASE. 
 

 
8. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO (FASE I ) 

 
 
 

Resultado e Atividades / Mês Meses 

Dat
a Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

R1.                                                     

A1.1.  
.  x x   x                                          

OUT/DE
Z 

A1.2.   x x   x                                          
OUT/DE
Z 

R1.2.                                                    

A1.2.1.  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

R1.3                                                     

A1.3.1         x    x  x     x    x      x    x          x      

A1.3.2               x    x      x    x      x    x      x      x  

R1.4, R.1.5, R.1.6, R.1.7, R.1.8, R.1.9, 
R.1.10, R.1.11, R.1.12, R.1.13, R.1.14, 
R.1.15, R.1.16, R.1.17, R.1.18, R.1.19, 
R.1.20.                                                     

A1.4.1., A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.1.9, 
A.1.10, A.1.11, A.1.12, A.1.13, A.1.14, 
A.1.15, A.1.16, A.1.7, A.1.18, A.1.19, 
A.1.20   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

R.1.21                           

A.1.21.1 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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9.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das 
Relações Exteriores compete: 

 
• coordenar, juntamente com a SEED/MEC e CAPES/UAB,  a implementação do presente projeto; 

•  o pagamento de Passagens e Seguro, diárias, seguro viagem e despesas de excesso de bagagem 
para os técnicos das instituições executoras brasileira e recipiendária; 

•  coordenar-se com as instituições parceiras de execução na elaboração dos termos de referência, 
especificações técnicas de bens e serviços a serem adquiridos para a implementação dos trabalhos; 

•  articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para o bom andamento do trabalho; 

 

9.2.  Ao Governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação (SEED/MEC), CAPES/UAB e UNILAB, 
compete: 

 
• executar o presente projeto;      

• garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de peritos e especialistas pata 
atuarem nas atividades acordadas; 

• manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) ao longo dos 
trabalhos; 

• manter estreito intercâmbio com o Coordenador das atividades de cooperação indicado pelo Governo 
recipiendário; 

• manutenção dos vencimentos e demais benefícios funcionais aos profissionais brasileiros que 
participarão do projeto;  

• observar as normas e procedimentos constantes do Manual de Execução  de Projetos de CTPD na 
implementação do presente Instrumento; 

• dirigir-se à ABC/CTPD para esclarecimento de eventuais dúvidas na execução deste instrumento. 

         9.3. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Goiás – UFG,   compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia,  no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;   

 

9.4.  Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal Fluminense -    UFF,  compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Matemática,  no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho; 

 

9.5. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal da Cidade do Rio de Janeiro - 
UNIRIO,  compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Pedagogia – Ensino Básico,  no país 
recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas,                                                                                          
quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;  

 

 9.6. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, compete: 
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• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no país 
recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

 

9.7. Ao Governo Moçambique, por meio do Ministério da Educação e Cultura, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto; 

• Prover local e apoio logístico às atividades de treinamento; 

• Garantir a utilização de equipamentos no âmbito do projeto; 

• Manter os proventos dos profissionais locais envolvidos no projeto; 

•  Receber e avaliar propostas apresentadas pelo governo brasileiro; 

• Monitorar o desenvolvimento dos trabalhos e contatar o Governo brasileiro, por meio da Embaixada 
do Brasil em Maputo, quando quaisquer intervenções forem consideradas necessárias;  

• Coordenar a implementação do presente projeto no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

• Receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas ao desempenho 
de suas atribuições, com relação ao monitoramento e avaliação dos trabalhos em desenvolvimento;  

• Manter estreito relacionamento com a ABC com vista ao acompanhamento do projeto. 

 

 

 9.9. Ao Governo Moçambique, por intermédio do Ministério da Educação/INED, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto em seus pólos; 

• Manter os proventos dos funcionários do polos (exceto Coordenador de |Polo e Tutor Presencial) 

• Manter os pólos em perfeito funcionamento, arcando com as despesas necessárias (luz, água, telefone, 
internet banda larga) para sua operação e manutenção; 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

9.10.   Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Pedagógica, compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia, Matemática e Pedagogia, no 
país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações 
e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho;  

• Manter os proventos dos funcionários do polos sob sua administração (exceto Coordenador de |Polo e 
Tutor Presencial) 

• Manter os pólos, sob sua administração, em perfeito funcionamento, arcando com as despesas 
necessárias (luz, água, telefone, internet banda larga) para sua operação e manutenção; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

9.11. Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Eduardo Mondlane, compete: 

 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no país 
recipiendário; 
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• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do trabalho; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos  

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o projeto 

 

10. DOS BENS MÓVEIS: 
 

Os bens móveis adquiridos com recursos financeiros aqui definidos são de propriedade do Organismo Internacional, 
até serem transferidos ao país recipiendário, a qualquer momento durante a vigência deste documento ou após o 
término das atividades aqui estabelecidas. 

11. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 
 

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são os contidos no Manual de Execução Nacional de Projetos 
de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). 

A documentação comprobatória de despesa, em original, deve ficar com a ABC, que a disponibiliza às instituições 
brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do Organismo Internacional. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
       12.1 Das modificações a serem introduzidas no projeto: 

e)     Quanto à dilatação de prazo, a ABC poderá providenciar revisão unilateral do projeto com vistas à 
definição de novo período de vigência e, neste caso, encaminhará cópias da revisão a todas as instituições 
envolvidas;  

f)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

g)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

h)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom andamento do projeto, a ABC, 
após ouvidas as partes, por meio de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a 
todas as instituições envolvidas. 

 

ASSINATURAS 
 
 

_______________________________________ 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 
Data: __/ __/ ____ 

_______________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MOÇAMBIQUE 
 
Data: __/ __/ ____ 
 

_____________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 
CAPES/UAB 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 

______________________________________ 
Universidade Eduardo Mondlane 
 
Data: __/ __/ ___ 
 
 
 
 
______________________________________ 
Universidade Pedagógica 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
_____________________________________ 
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Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 
 
Data: __/ __/ ____ 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Universidade Federal Fluminense - UFF 
 
Data: ___/_ __/ ____ 
 
 

Instituo Nacional de Educação a Distância 
INED 
 
Data: __/ __/ ___ 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

 Data: ___/ ___/ ____ 

 
 
  ___________________________________________ 
  Universidade Federal de Goiás - UFG 
 
  Data: ___/ ___/ ____ 
 
 

_____________________________________________ 

   Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
   Afro-Brasileira – UNILAB 
 
   Data: ___/___/___  
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VERSÃO C DO PROJETO 

 

COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 
 

Ministério das Relações Exteriores 
Agência Brasileira de Cooperação 

 
 
 

BRA/04/044-UAB-282 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

BRASIL-MOÇAMBIQUE 
 
 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE A 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), O 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MINED), A UNIVERSIDADE 
PEDAGÓGICA (UP) E A UNIVERSIDADE EDUARDO 

MONDLANE (UEM) DE MOÇAMBIQUE - 
 PROGRAMA UAB-MOÇAMBIQUE 

 
 

REVISÃO “C” 
 

2013 
 
 
 
 
 
 

BASE LEGAL: 
 

Acordo Básico Acordo Básico Acordo Geral de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique, firmado em 15 de Setembro de 1981 e 
promulgado em 09 de Julho de 1984. 
 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federativa do 
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Brasil e o Governo da República de Moçambique para Implementação do “Programa de Cooperação entre 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Ministério da Educação (MINED), a Universidade Pedagógica 
(UP) e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique”. 

I. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
 
1. DADOS SOBRE A INSTITUICAO COORDENADORA  MOÇAMBICANA 
 
Ministério da Educação de Moçambique - MINED 
Endereço: Avenida 24 de Julho, 167 
Código Postal: 34  Cidade: Maputo   País: Moçambique 
Telefone: 258 21-492006/ 490830    Fax: (258) 21-492196 
E-mail: www.mined.gov.mz 
Nome do Dirigente da Instituição: Augusto Jone Luís 
Vice-Ministro: Arlindo Gonçalo Chilundo 
 
2. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS MOÇAMBICANAS 
 
Universidade Pedagógica – UP  
Endereço: Rua Comandante Augusto Cardoso, 133  
Código Postal: 34  Cidade: Maputo     País: Moçambique  
Telefone: (258) 21-320861/306709      Fax: (258) 21-322113 
Sítio: www.up.ac.mz  
Nome do Dirigente da Instituição: Rogério Jose Uthui 
Contato: Alice Freia 
Telefone: (258) 82-3197430 
E-mail: afreia@up.ac.mz / alicefreia@hotmaill.com 
 
Universidade Eduardo Mondlane - UEM 
Endereço: Praça 25 de junho, s/n 
Código Postal: 257   Cidade: Maputo    País: Moçambique 
Telefone: (258) 21-427851       Fax: (258) 21-326426 
Sítio: www.uem.mz  
Nome do Dirigente da Instituição: Orlando António Quilambo 
Contato: Carlos Lucas (Diretor de Cooperação da UEM) 
E-mail: clucas33@yahoo.com / etelvina.razao@uem.mz 
 
Instituto Nacional de Educação a Distância – INED 
Endereço: Av. Salvador Allende, 1060 - Maputo 
Código Postal:    Cidade: Maputo   País: Moçambique 
Telefone: (258) 21-486908       Fax:  (258) 21-486908 
Contato: Antonio Domingues Franque 
Telefone: (258) 21-486908 
E-mail: antoniodominguesfranque@yahoo.com.br 
 
3. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS BRASILEIRAS 
 

Universidade Federal de Goiás - UFG 
Endereço: Campus Samambaia, Bairro Campus Samambaia 
Código Postal: 74001-970  Cidade: Goiânia (GO) País: Brasil 
Telefone: (55) 62- 35211063             Fax: (55) 62- 35211200 
Nome do Dirigente da Instituição: Edward Madureira Brasil 
Contato: Welinton Lopes 
E-Mail: welintonbio@gmail.com 
Telefone: (55) 62-35211162     
 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí 
Código Postal: 24220-008   Cidade: Niterói (RJ)  País: Brasil 
Telefone:  (55) 21-26295205      Fax: (55) 21- 26295207 
Nome do Dirigente da Instituição: Roberto de Souza Salles 
Contato: Luiz Manoel Silva de Figueiredo 
E-Mail: luizmanoelf@gmail.com     
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Telefone: (55) 21-88990196     
 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 
Endereço: Avenida Pasteur, 296 - Urca 
Código Postal: 22.290-240 Cidade: Rio de Janeiro  País: Brasil 
Telefone: (55) 21-25427377      Fax: (55) 21-25427377 
Nome do Dirigente da Instituição: Luiz Pedro San Gil Jutuca 
Contato: Liliana Angel Vargas (Coordenação de Relações Internacionais) 
E-Mail: criunirio@gmail.com   
Telefone: (55) 21-25424481     
 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Bairro São Pedro  
Código Postal: 36036-900  Cidade: Juiz de Fora (MG)  País: Brasil 
Telefone: (55) 32-32293522      Fax: (55) 32-32293528 
Nome do Dirigente da Instituição: Henrique Duque de Miranda Chaves Filho 

Contato: Marcos Tanure Sanabio 
E-Mail: mtanure.sanabio@ufjf.edu.br   
Telefone: (55) 32-32293520/ 32293521 
    
4. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS BRASILEIRAS 
 
Ministério da Educação – MEC 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L, 8º andar 
Código Posta:  70047-900 
Telefone: (55) 61- 2022-7828 / 7822      Cidade: Brasília (DF)  País: Brasil 
Nome do Dirigente da Instituição: Aloisio Mercadante Oliva 
Contato: Luiz Antônio de Mello Rebello (Chefe do Gabinete) 
E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br / chefedegabinete@mec.gov.br 
Telefone: (55) 61- 20227840 / 7839 
Sítio: www.mec.gov.br 
 
Agência Brasileira de Cooperação - ABC 
Endereço: SAF/Sul, Q. 2, Lote 2, Bl. B – Ed. Via Office, 4º andar. 
Código Postal: 70070-080  Cidade: Brasília (DF)  País: Brasil 
Telefone: (55) 61-20306881      Fax: (55) 61- 20306894 
Nome do Dirigente da Instituição: Fernando José Marroni de Abreu 
Nome do Diretor Nacional do Projeto: Fernando José Marroni de Abreu 
Nome do Responsável pela Gerência de África: Paulo Roberto de Lima Barbosa  
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Armando José Munguba Cardoso 
E-mail: armando.cardoso@abc.gov.br  
Sítio: www.abc.gov.br   
 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
Diretoria de Educação a Distância – DED 
Diretoria de Relações Internacionais – DRI 
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06 
Código Postal: 70040-020 Cidade: Brasília País: Brasil 
Telefone: (55) 61-20226400     Fax: (55) 61-20226405 
Nome do Dirigente da Instituição: Jorge Almeida Guimarães 
Nome do Diretor de Educação a Distância: João Carlos Teatini de Souza Clímaco 
Nome do Diretor de Relações Internacionais: Denise de Menezes Neddermeyer 
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Kátia Valéria Pereira Gonzaga 
E-mail: uabmz@capes.gov.br 
Sítio: www.capes.gov.br 
 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 
Endereço: Avenida da Abolição nº 3 – Centro 
Código Postal: 62790-000  Cidade: Redenção País: Brasil 
Telefone: (55) 85- 33321410     Fax: (55) 85- 33321750 
Nome do Dirigente da Instituição: Nilma Lino Gomes 
Nome do contato: Maria Aparecida da Silva 

mailto:gabinetedoministro@mec.gov.br
mailto:chefedegabinete@mec.gov.br
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e-mail: gabinete@unilab.edu.br/ mapasilva@unilab.edu.br 
Sítio: www.unilab.edu.br  
II. O PROJETO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 

1.1 Título: Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 
Ministério da Educação (MINED), a Universidade Pedagógica (UP) e a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique - Programa UAB 
Moçambique. 

1.2 Vigência: 
 

30/12/2019.  

1.3 Custo Estimado:  
 
 

FONTE VALOR (US$) 

Agência Brasileira de Cooperação                                                 472.945,86 

Ministério da Educação do Brasil 0,00 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior             30.142.608,00 

Universidade Federal Fluminense                                                  0,00 

Universidade Federal do Rio De Janeiro                                           0,00 

Universidade Federal de Juiz de Fora 0,00 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  0,00 

Universidade Federal de Goiás 0,00 

Universidade Pedagógica - Moçambique 2.044.980,00 

Ministério da Educação de Moçambique 0,00 

Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique 412.020,00 

Instituto Nacional de Educação à Distância - Moçambique 681.912,00 

TOTAL 30.615.553,86 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DA REVISÃO: 
 

O projeto em tela iniciou-se em 2011 com quatro turmas em cada um dos três pólos em operação 
naquela ocasião: Beira, Lichinga e Maputo. Atingiu naquele primeiro semestrede vigência o total de 630 
alunos. Por motivos de não previsão legal, aCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, instituição executora do projeto, não poderia arcar com as bolsas de tutores e professores 
moçambicanos. Face a esse impedimento, somente equacionado em novembro de 2012, o Programa 
ficou restrito à primeira oferta (turma), atualmente no quinto período (semestre letivo) de formação. 
 
Mediante a publicação de dispositivo legal(Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012), o 
Governo brasileiropôde solucionar os entraves no pagamento das bolsas aos professores e tutores 
moçambicanos envolvidos no projeto, estabelecendo-se as condições para a continuidade e para a 
retomada dos objetivos. Nesse contexto, foi realizada missão composta por representantes das 
instituições brasileiras envolvidas, no período de 16 de abril a 03 de maio de 2013, com vistas a 
proceder a monitoramento das ações realizadas e elaboração deste documento de revisão. 
 
Durante a missão, conforme Ata elaborada, determinou-se que: 
 

mailto:gabinete@unilab.edu.br
mailto:mpasilva@unilab.edu.br
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- O Programa UAB Moçambique será gradativamente institucionalizado pelos diferentes 
intervenientes das universidades moçambicanas envolvidas, por suas unidades de Educação a 
Distância, bem como pelo INED, de tal forma que ao final da primeira fase do Programa, em 2019, 
todo o conhecimento e tecnologia utilizados sejam apropriados. Nesse sentido, serão oferecidos, 
em 2013 e 2014, cursos de capacitação a técnicos e intervenientes do Programa, bem como 
adotadas medidas de monitoramento, acompanhamento e avaliação com foco na qualificação da 
cooperação técnica.  

 
- Para expansão de Centros de Recursos, devem ser consideradas as exigências mínimas para 

sucesso do trabalho de EaD em conformidade com as condições locais, bem como o atendimento 
das contrapartidas moçambicanas referentes à estrutura física e de instalações. A parte brasileira 
contribuirá com a aquisição de equipamentos tecnológicos e de laboratórios pedagógicos. 

 
- Existem possibilidades e condições políticas e técnicas favoráveis à expansão de turmas, mediante 

a realização de mais uma oferta dos cursos de Administração Pública, Biologia, Matemática e 
Ensino Básico (Pedagogia), conforme estudo elaborado e anuência dos intervenientes. 

 
- A expansão de Centros de Recursos será realizada nos distritos e localidades recomendadas pelas 

Delegações da UP nas respectivas Províncias visitadas e contatadas pelos coordenadores dos 
cursos e pelo CEAD e CEND das universidades Pedagógica e Eduardo Mondlane, 
respectivamente. 

 
- As plataformas virtuais de aprendizagem serão hospedadas virtualmente no mesmo servidor 

localizado, temporariamente, na UFF, para os cursos da UP, evitando-se problemas de 
instabilidade que, hoje, ocorre com o servidor hospedado na UEM. 

 
- Tendo em vista a regularização dos pagamentos de bolsas (subsídios), em 2013, aos autores e 

revisores, o material didático deverá ser produzido de forma sistemática e continuada em 2013 e 
2014, em conformidade com o fluxo proposto pelos Centros de EaD das duas instituições 
moçambicanas. 

 
- Para dar sustentabilidade ao processo de expansão, as instituições moçambicanas envolvidas no 

Programa deverão avaliar a conveniência e/ou possibilidade de ampliação de seus quadros de 
técnicos e de docentes, ou recorrer a alternativas. 

 
Em termos operacionais, esta revisão “C” do projeto BRA/04/044-S282 – UAB-Moçambique, justifica-
se pelos seguintes fatos: (a) modificação na estrutura administrativa do MEC, em particular a extinção 
do interveniente Secretaria de Educação a Distância; (b) sucessão política em parte dos intervenientes, 
em particular as alterações na titularidade do Ministério da Educação do Brasil e da Universidade 
Internacional da Integração Lusófona-Brasileira (UNILAB); (c) aprovação pelo Congresso Nacional 
brasileiro do Projeto de Lei de Conversão sobre a Medida Provisória nº 586/2012, que, dentre outras 
medidas, regulamenta a concessão de bolsas, pela CAPES, a estrangeiros no exterior.Além disso os 
Comitês Gestores brasileiro e moçambicano aprovaram a extensão da vigência do projeto para 30 de 
dezembro de 2019, com vistas a que as atividades referentes à primeira fase de implementação do 
projeto sejam concluídas. 
 
As demais alterações estão circunscritas à atualização das metas, do cronograma de execução, com 
vistas a compatibilização das atividades previstas aos resultados redimensionados. Nesse sentido 
foram modificados no projeto os seguintes aspectos: (a) face o não cumprimento da meta original de 
realização de ofertas (turmas) sucessivas dos cursos, modificou-se o cronograma de ingresso de 
alunos e, consequentemente, foi reescalonada a meta global de vagas; (b) parte das despesas não 
foram executadas e, por essa razão, tiveram os seus orçamentos revistos, em contraposição, despesas 
tais como aquisição de equipamentos pedagógicos, monitoramento e avaliação foram incluídas; (c) 
foram prospectados e serão incluídos 5 novos polos de apoio presencial para a recepção de novas 
turmas dos quatro cursos em vigor; (d) redistribuição de partes das atribuições orçamentárias dos 
intervenientes brasileiros, a fim de equilibrar as ações e contrapartidas;e (e) necessidade de ajuste e 
atualização de atividades, cronogramas e orçamentos, com vistas a atingir, redimensionadamente, as 
metas estipuladas originalmente. Ademais, os valores das diárias no território moçambicano foram 
alterados pelo PNUD em 2012, fato que exige atualização do orçamento das atividades que preveem 
viagens de brasileiros para Moçambique e deslocamentos internos no país, sob a responsabilidade da 
ABC, sem alteração orçamentária dos demais parceiros. 
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Tabela 1 - Consolidado das vagas relativas à primeira versão do projeto e à proposta de expansão objeto da 
presente reformulação. 

CURSO POLO VAGAS 1ª ETAPA VAGAS 2ª ETAPA TOTAL 

Administração 
Pública 

Maputo    

Beira    

Lichinga    

Inhambane    

Manica    

Nampula    

Quelimane    

Tete    

SUBTOTAIS 90 500 590 

Biologia 

Maputo    

Beira    

Lichinga    

Inhambane    

Manica    

Nampula    

Quelimane    

Tete    

SUBTOTAIS 180 500 680 

Matemática 

Maputo    

Beira    

Lichinga    

Inhambane    

Manica    

Nampula    

Quelimane    

Tete    

SUBTOTAIS 180 500 680 

Pedagogia 

Maputo    

Beira    

Lichinga    

Inhambane    

Manica    

Nampula    

Quelimane    

Tete    

SUBTOTAIS 180 500 680 

TOTAIS 630 2000 2630 

 
 

3. OBJETIVO DA REVISÃO: 
 

A presente revisão tem como objetivos: [a] alterar e atualizar as instituições coordenadoras brasileiras; 
[b] alterar as metas físicas do projeto; [c] alterar os resultados e atividades; [d] alterar o valor de 
participação da ABC e da CAPES no orçamento do projeto; [e] atualizar o valor de participação das 
entidades moçambicanas; [f] atualizar o cronograma físico de execução; [g] alterar do prazo de vigência 
do projeto de 09/11/2013 para 30/12/2019. 
 
Este documento substitui, em termos de resultados e atividades, o projeto original. Preservam-se os 
objetivos, porém atualizam-se as metas dos resultados realizados e parcialmente realizados, bem como 
incorpora as novas entradas de turmas e os 5 (cinco) novos polos propostos e aprovados pelos Comitês 
Gestores dos dois países.  

 
 
 
4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO 
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- R1.1.  Coordenação executiva do projeto no Brasil e em Moçambique. 
 
- R1.2.  Acompanhamento do Projeto. 
 
- R1.3 Capacitação de profissionais para a oferta de cursos na modalidade a distância. 

 
- R1.4.Conclusão da primeira oferta do curso de Administração Pública. 

 
- R1.5.Conclusão da primeira oferta do curso de Biologia. 

 
- R1.6.  Conclusão da primeira oferta do curso de Matemática. 

 
- R1.7.  Conclusão da primeira oferta do curso de Pedagogia. 

 
- R1.8.Execução da segunda oferta do curso de Administração Pública. 

 
- R1.9.  Execução da segunda oferta do curso de Biologia. 

 
- R1.10.  Execução da segunda oferta do curso de Matemática. 

 
- R1.11. Execução da segunda oferta do curso de Pedagogia. 

 
- R1.12.Elaboração/atualização dos materiais didáticos do curso de Administração Pública. 

 
- R1.13.   Elaboração/atualização dos materiais didáticos do curso de Biologia. 

 
- R1.14.Elaboração/atualização dos materiais didáticos do curso de Matemática. 

 
- R1.15.  Elaboração/atualização dos materiais didáticos do curso de Pedagogia. 
 
- R1.16. Complementação da infraestrutura dos 3 (três) polos de apoio presencial (Maputo, Beira 

e Lichinga) da primeira oferta dos cursos. 
 

- R1.17.Instalação da infraestrutura de 5 (cinco) polos de apoio presencial (Inhambane, Tete, 
Quelimane, Nampula e Manica) da segunda oferta dos cursos.  

 
- R1.18.Monitoramento e avaliação do Projeto. 

 
- R1.19. Ações em parceria com a UNILAB 

 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

8.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério 
das Relações Exteriores compete: 

 

• coordenar, juntamente com o MEC e a CAPES,  a implementação do presente projeto; 

•  o pagamento de Passagens e Seguro, diárias, seguro viagem e despesas de excesso de 
bagagem para os técnicos das instituições executoras brasileira e recipiendária; 

•  coordenar-se com as instituições parceiras de execução na elaboração dos termos de 
referência, especificações técnicas de bens e serviços a serem adquiridos para a 
implementação dos trabalhos; 

•  articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para o bom andamento do trabalho; 

 

8.2.  Ao Governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação (MEC), da CAPES e da UNILAB, 
compete: 
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• executar o presente projeto;      

• garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de peritos e 
especialistas pata atuarem nas atividades acordadas; 

• manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) ao longo 
dos trabalhos; 

• manter estreito intercâmbio com o Coordenador das atividades de cooperação indicado pelo 
Governo recipiendário; 

• manutenção dos vencimentos e demais benefícios funcionais aos profissionais brasileiros que 
participarão do projeto;  

• observar as normas e procedimentos constantes do Manual de Execução  de Projetos de CTPD 
na implementação do presente Instrumento; 

• dirigir-se à ABC/CTPD para esclarecimento de eventuais dúvidas na execução deste 
instrumento. 

8.3. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Goiás – UFG,   compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia,  no país 
recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;   

8.4.  Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal Fluminense - UFF,  compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Matemática,  no país 
recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho; 

 

8.5. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UNIRIO, compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Pedagogia – Ensino Básico,  
no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas,                                                                                          
quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento 
do trabalho;  

 

8.6. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, 
compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no 
país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;  
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8.7. Ao Governo Moçambique, por meio do Ministério da Educação e Cultura, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto; 

• Prover local e apoio logístico às atividades de treinamento; 

• Garantir a utilização de equipamentos no âmbito do projeto; 

• Manter os proventos dos profissionais locais envolvidos no projeto; 

•  Receber e avaliar propostas apresentadas pelo governo brasileiro; 

• Monitorar o desenvolvimento dos trabalhos e contatar o Governo brasileiro, por meio da 
Embaixada do Brasil em Maputo, quando quaisquer intervenções forem consideradas 
necessárias;  

• Coordenar a implementação do presente projeto no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;  

• Receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas ao 
desempenho de suas atribuições, com relação ao monitoramento e avaliação dos trabalhos 
em desenvolvimento;  

• Manter estreito relacionamento com a ABC com vista ao acompanhamento do projeto. 

 

8.8. Ao Governo Moçambique, por intermédio do Ministério da Educação/INED, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto em seus pólos; 

• Manter os proventos dos funcionários do polos (exceto Coordenador de |Polo e Tutor 
Presencial) 

• Manter os pólos em perfeito funcionamento, arcando com as despesas necessárias (luz, 
água, telefone, internet banda larga) para sua operação e manutenção; 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o 
projeto 

 

8.9.   Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Pedagógica, compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia, Matemática e 
Pedagogia, no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho;  

• Manter os proventos dos funcionários do polos sob sua administração (exceto Coordenador 
de |Polo e Tutor Presencial) 

• Manter os pólos, sob sua administração, em perfeito funcionamento, arcando com as 
despesas necessárias (luz, água, telefone, internet banda larga) para sua operação e 
manutenção; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o 
projeto 

 

8.9. Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Eduardo Mondlane, 
compete: 
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• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração Pública, no 
país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando 
modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom andamento do 
trabalho; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos  

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo Brasileiro para o 
projeto 

 

9. DOS BENS MÓVEIS: 
 

Os bens móveis adquiridos com recursos financeiros aqui definidos são de propriedade do Organismo 
Internacional, até serem transferidos ao país recipiendário, a qualquer momento durante a vigência deste 
documento ou após o término das atividades aqui estabelecidas. 

 
10. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 
 

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são os contidos no Manual de Execução Nacional 
de Projetos de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). 

A documentação comprobatória de despesa, em original, deve ficar com a ABC, que a disponibiliza às 
instituições brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do Organismo Internacional. 

 
 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 Das modificações a serem introduzidas no projeto: 

i)     Quanto à dilatação de prazo, a ABC poderá providenciar revisão unilateral do projeto com 
vistas à definição de novo período de vigência e, neste caso, encaminhará cópias da revisão a 
todas as instituições envolvidas;  

j)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom 
andamento do projeto, a ABC, após ouvidas as partes, por meio de epístola, 
providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a todas as instituições 
envolvidas. 
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12. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
 

RESULTADOS E 
ATIVIDADES 

2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2  

A1.1.1 Custear as 
atividades de 
coordenação executiva 
do projeto no Brasil e em 
Moçambique 
(remuneração da 
consultoria ) 

                    

A1.2.1  Custear as 
atividades de 
acompanhamento da 
execução do Projeto 
(custeio de viagens das 
autoridades e dos 
técnicos brasileiros e 
moçambicanos entre os 
países e nos respectivos 
países) 
 

                    

A1.3.1  a A 1.3                     

A1.4.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à conclusão da 
primeira oferta do curso 
de Administração 
Pública. 

                    

A1.5.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
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atividades pedagógicas, 
relativas à conclusão da 
primeira oferta do curso 
de Biologia. 

A1.6.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à conclusão da 
primeira oferta do curso 
de Matemática. 

                    

A1.7.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à conclusão da 
primeira oferta do curso 
de Pedagogia. 

                    

A1.8.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à segunda 
oferta do curso de 
Administração Pública.  

                    

A1.9.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
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relativas à segunda 
oferta do curso de 
Biologia. 

A1.10.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à execução da 
segunda oferta do curso 
de Matemática. 

                    

A1.11.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
coordenação pedagógica 
e administrativa, bem 
como ao 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
relativas à segunda 
oferta do curso de 
Pedagogia. 

                    

A1.12.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
elaboração/atualização 
dos materiais didáticos 
do curso de 
Administração Pública.  

                    

A1.13.1  Custear 
as despesas 
relacionadas à 
elaboração/atualização 
dos materiais didáticos 
do curso de Biologia.  

                    

A1.14.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
elaboração/atualização 
dos materiais didáticos 
do curso de Matemática.  

                    

A1.15.1 Custear as                     
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despesas relacionadas à 
elaboração/atualização 
dos materiais didáticos 
do curso de Pedagogia. 

A1.16.1  Custear 
as despesas 
relacionadas à 
complementação de 
infraestrutura dos 3 (três) 
polos de apoio presencial 
da primeira oferta dos 
cursos (Maputo, Beira e 
Lichinga), garantindo a 
continuidade e a 
qualidade das atividades 
presenciais. 

                    

A1.17.1 Custear as 
despesas relacionadas à 
instalação de 
infraestrutura dos 5 
(cinco) polos de apoio 
presencial da segunda 
oferta dos cursos 
(Inhambane, Tete, 
Quelimane, Nampula e 
Manica), garantindo a 
qualidade das atividades 
presenciais. 

                    

A1.18.1 Custear 
despesas relativas ao 
monitoramento e à 
avaliação do Projeto, 
visando à sua 
qualificação e à integral e 
adequada transferência 
de tecnologias relativas 
ao objeto da cooperação 
técnica. 

                    

 
 

ASSINATURAS 
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___________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO BRASIL 

 
 

Data: ____/____/____ 

___________________________________ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE 
 

Data: ____/____/____ 

 
__________________________________ 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NIVEL SUPERIOR 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________ 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

COOPERAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
Data: ____/____/____ 

 
 

___________________________________ 
UNIVERSIDADE EDUARDO 

MONDLANE – MOÇAMBIQUE 
 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________ 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Data: ____/____/____ 

 
 
 

UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA 
– MOÇAMBIQUE 

 
Data: ____/____/____ 
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__________________________________ 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
 
 

Data: ____/____/____ 

___________________________________ 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 
 

Data: ____/____/____ 

 
__________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

 
Data: ____/____/____ 

 
___________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS 

 
Data: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO D DO PROJETO 

 

COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 
 

Ministério das Relações Exteriores 
Agência Brasileira de Cooperação 
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BRASIL-MOÇAMBIQUE 
 
 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE A 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), O 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MINED), A UNIVERSIDADE 
PEDAGÓGICA (UP) E A UNIVERSIDADE EDUARDO 

MONDLANE (UEM) DE MOÇAMBIQUE - 
 PROGRAMA UAB-MOÇAMBIQUE 

 
 

REVISÃO “D” 
 

2013 
 
 
 

BASE LEGAL: 
 

Acordo Básico Acordo Básico Acordo Geral de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Moçambique, firmado em 15 de Setembro de 1981 e promulgado em 09 de Julho de 1984. 
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Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique para 
Implementação do “Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Ministério da Educação (MINED), a Universidade Pedagógica 
(UP) e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique”. 
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I. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  
 

1. DADOS SOBRE A INSTITUICAO COORDENADORA MOÇAMBICANA 

 

Ministério da Educação de Moçambique - MINED 
Endereço: Avenida 24 de Julho, 167 
Código Postal: 34  Cidade: Maputo   País: Moçambique 
Telefone: 258 21-492006/ 490830    Fax: (258) 21-492196 
E-mail: www.mined.gov.mz 
Nome do Dirigente da Instituição: Augusto Jone Luís 
Vice-Ministro: Arlindo Gonçalo Chilundo 
 

2. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS MOÇAMBICANAS 
 
Universidade Pedagógica – UP  
 
Endereço: Rua Comandante Augusto Cardoso, 133  
Código Postal: 34  Cidade: Maputo     País: Moçambique  
Telefone: (258) 21-320861/306709      Fax: (258) 21-322113 
Sítio: www.up.ac.mz  
Nome do Dirigente da Instituição: Rogério Jose Uthui 
Contato: Alice Freia 
Telefone: (258) 82-3197430 
E-mail: afreia@up.ac.mz / alicefreia@hotmaill.com 
 
Universidade Eduardo Mondlane – UEM 
 
Endereço: Praça 25 de junho, s/n 
Código Postal: 257   Cidade: Maputo    País: Moçambique 
Telefone: (258) 21-427851       Fax: (258) 21-326426 
Sítio: www.uem.mz  
Nome do Dirigente da Instituição: Orlando António Quilambo 
Contato: Carlos Lucas (Diretor de Cooperação da UEM) 
E-mail: clucas33@yahoo.com / etelvina.razao@uem.mz 
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Instituto Nacional de Educação a Distância – INED 
 
Endereço: Av. Salvador Allende, 1060 - Maputo 
Código Postal:    Cidade: Maputo   País: Moçambique 
Telefone: (258) 21-486908       Fax:  (258) 21-486908 
Contato: Antonio Domingues Franque 
Telefone: (258) 21-486908 
E-mail: antoniodominguesfranque@yahoo.com.br 
 

3. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS BRASILEIRAS 
 

Universidade Federal de Goiás - UFG 
 
Endereço: Campus Samambaia, Bairro Campus Samambaia 
Código Postal: 74001-970  Cidade: Goiânia (GO) País: Brasil 
Telefone: (55) 62- 35211063             Fax: (55) 62- 35211200 
Nome do Dirigente da Instituição: Edward Madureira Brasil 
Contato: Welinton Lopes 
E-Mail: welintonbio@gmail.com 
Telefone: (55) 62-35211162     

Universidade Federal Fluminense - UFF 
 
Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí 
Código Postal: 24220-008   Cidade: Niterói (RJ)  País: Brasil 
Telefone:  (55) 21-26295205      Fax: (55) 21- 26295207 
Nome do Dirigente da Instituição: Roberto de Souza Salles 
Contato: Luiz Manoel Silva de Figueiredo 
E-Mail: luizmanoelf@gmail.com     
Telefone: (55) 21-88990196     
 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 
 
Endereço: Avenida Pasteur, 296 - Urca 
Código Postal: 22.290-240 Cidade: Rio de Janeiro  País: Brasil 
Telefone: (55) 21-25427377      Fax: (55) 21-25427377 
Nome do Dirigente da Instituição: Luiz Pedro San Gil Jutuca 
Contato: Liliana Angel Vargas (Coordenação de Relações Internacionais) 
E-Mail: criunirio@gmail.com   
Telefone: (55) 21-25424481     
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Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF  
 
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Bairro São Pedro  
Código Postal: 36036-900  Cidade: Juiz de Fora (MG)  País: Brasil 
Telefone: (55) 32-32293522      Fax: (55) 32-32293528 
Nome do Dirigente da Instituição: Henrique Duque de Miranda Chaves Filho 

Contato: Marcos Tanure Sanabio 
E-Mail: mtanure.sanabio@ufjf.edu.br   
Telefone: (55) 32-32293520/ 32293521 
    

4. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS BRASILEIRAS 
 
Ministério da Educação – MEC 
 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L, 8º andar 
Código Postal:  70047-900 
Telefone: (55) 61- 2022-7828 / 7822      Cidade: Brasília (DF)  País: Brasil 
Nome do Dirigente da Instituição: Aloisio Mercadante Oliva 
Contato: Luiz Antônio de Mello Rebello (Chefe do Gabinete) 
E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br / chefedegabinete@mec.gov.br 
Telefone: (55) 61- 20227840 / 7839 
Sítio: www.mec.gov.br 
 
Agência Brasileira de Cooperação - ABC 
 
Endereço: SAF/Sul, Q. 2, Lote 2, Bl. B – Ed. Via Office, 4º andar. 
Código Postal: 70070-080  Cidade: Brasília (DF)  País: Brasil 
Telefone: (55) 61-20306881      Fax: (55) 61- 20306894 
Nome do Dirigente da Instituição: Fernando José Marroni de Abreu 
Nome do Diretor Nacional do Projeto: Fernando José Marroni de Abreu 
Nome do Responsável pela Gerência de África: Paulo Roberto de Lima Barbosa  
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Armando José Munguba Cardoso 
E-mail: armando.cardoso@abc.gov.br  
Sítio: www.abc.gov.br   
 
 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
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Diretoria de Educação a Distância – DED 
Diretoria de Relações Internacionais – DRI 
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06 
Código Postal: 70040-020 Cidade: Brasília País: Brasil 
Telefone: (55) 61-20226400     Fax: (55) 61-20226405 
Nome do Dirigente da Instituição: Jorge Almeida Guimarães 
Nome do Diretor de Educação a Distância: João Carlos Teatini de Souza Clímaco 
Nome do Diretor de Relações Internacionais: Denise de Menezes Neddermeyer 
Nome do Técnico Responsável pela Coordenação do Projeto: Kátia Valéria Pereira Gonzaga 
E-mail: uabmz@capes.gov.br 
Sítio: www.capes.gov.br 
 
 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 
 
Endereço: Avenida da Abolição nº 3 – Centro 
Código Postal: 62790-000  Cidade: Redenção País: Brasil 
Telefone: (55) 85- 33321410     Fax: (55) 85- 33321750 
Nome do Dirigente da Instituição: Nilma Lino Gomes 
Nome do contato: Maria Aparecida da Silva 
e-mail: gabinete@unilab.edu.br/ mapasilva@unilab.edu.br 
Sítio: www.unilab.edu.br  
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II. O PROJETO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 

1.1 Título: 

Programa de Cooperação entre a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 
Ministério da Educação (MINED), a Universidade Pedagógica (UP) e a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique - Programa UAB 
Moçambique. 

1.2 Vigência: 30/12/2019.  

1.3 Custo Estimado: 
 
 
 

FONTE VALOR (US$) 

Agência Brasileira de Cooperação 478.060,81 

Ministério da Educação do Brasil 0,00 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 39.444.129,40 

Universidade Federal Fluminense  0,00 

Universidade Federal do Rio De Janeiro  0,00 

Universidade Federal de Juiz de Fora 0,00 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  0,00 

Universidade Federal de Goiás 0,00 

Universidade Pedagógica - Moçambique 2.921.400,00 

Ministério da Educação de Moçambique 0,00 

Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique 588.600,00 

Instituto Nacional de Educação à Distância - Moçambique 974.160,00 
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TOTAL 44.406.350,21 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA REVISÃO 
 

O projeto em tela iniciou-se em 2011 com quatro turmas em cada um dos três pólos em operação naquela ocasião: Beira, Lichinga e Maputo. 

Atingiu naquele primeiro semestre de vigência o total de 630 alunos. Por motivos de não previsão legal, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, instituição executora do projeto, não poderia arcar com as bolsas de tutores e professores moçambicanos. Face a esse impedimento, somente 

equacionado em novembro de 2012, o Programa ficou restrito à primeira oferta (turma), atualmente no quinto período (semestre letivo) de formação. 

Mediante a publicação de dispositivo legal (Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012), o Governo brasileiro pôde solucionar os entraves 

ao pagamento das bolsas aos professores e tutores moçambicanos envolvidos no projeto, estabelecendo-se as condições para a continuidade e para a retomada 

dos objetivos. Nesse contexto, foi realizada missão composta por representantes das instituições brasileiras envolvidas, no período de 16 de abril a 03 de maio 

de 2013, com vistas a proceder a monitoramento das ações realizadas e elaboração deste documento de revisão. 

 

Durante a missão, conforme Ata elaborada, determinou-se que: 

• O Programa UAB Moçambique será gradativamente institucionalizado pelos diferentes intervenientes das universidades moçambicanas 

envolvidas, por suas unidades de Educação a Distância, bem como pelo INED, de tal forma que ao final da primeira fase do Programa, em 2019, 

todo o conhecimento e tecnologia utilizados sejam apropriados. Nesse sentido, serão oferecidos, em 2013 e 2014, cursos de capacitação a 

técnicos e intervenientes do Programa, bem como adotadas medidas de monitoramento, acompanhamento e avaliação com foco na qualificação 

da cooperação técnica.  

• Para expansão de Centros de Recursos, devem ser consideradas as exigências mínimas para sucesso do trabalho de EaD em conformidade com 

as condições locais, bem como o atendimento das contrapartidas moçambicanas referentes à estrutura física e de instalações. A parte brasileira 

contribuirá com a aquisição de equipamentos tecnológicos e de laboratórios pedagógicos. 

• Existem possibilidades e condições políticas e técnicas favoráveis à expansão de turmas, mediante a realização de mais uma oferta dos cursos 

de Administração Pública, Biologia, Matemática e Ensino Básico (Pedagogia), conforme estudo elaborado e anuência dos intervenientes. 
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• A expansão de Centros de Recursos será realizada nos distritos e localidades recomendadas pelas Delegações da UP nas respectivas Províncias 

visitadas e contatadas pelos coordenadores dos cursos e pelo CEAD e CEND das universidades Pedagógica e Eduardo Mondlane, 

respectivamente. 

• As plataformas virtuais de aprendizagem serão hospedadas virtualmente no mesmo servidor localizado, temporariamente, na UFF, para os cursos 

da UP, evitando-se problemas de instabilidade que, hoje, ocorre com o servidor hospedado na UEM. 

• Tendo em vista a regularização dos pagamentos de bolsas (subsídios), em 2013, aos autores e Professor Revisores, o material didático deverá 

ser produzido de forma sistemática e continuada em 2013 e 2014, em conformidade com o fluxo proposto pelos Centros de EaD das duas 

instituições moçambicanas. 

• Para dar sustentabilidade ao processo de expansão, as instituições moçambicanas envolvidas no Programa deverão avaliar a conveniência e/ou 

possibilidade de ampliação de seus quadros de técnicos e de docentes, ou recorrer a alternativas. 

 

Em termos operacionais, esta revisão “C” do projeto BRA/04/044-S282 – UAB - Moçambique, justifica-se pelos seguintes fatos: (a) modificação 

na estrutura administrativa do MEC, em particular a extinção do interveniente Secretaria de Educação a Distância; (b) sucessão política em parte dos 

intervenientes, em particular as alterações na titularidade do Ministério da Educação do Brasil e da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB); (c) aprovação pelo Congresso Nacional brasileiro do Projeto de Lei de Conversão sobre a Medida Provisória nº 586/2012, que, dentre outras 

medidas, regulamenta a concessão de bolsas, pela CAPES, a estrangeiros no exterior. Além disso, os Comitês Gestores brasileiro e moçambicano aprovaram a 

extensão da vigência do projeto para 30 de dezembro de 2019, com vistas a que as atividades referentes à primeira fase de implementação do projeto sejam 

concluídas. 

As demais alterações estão circunscritas à atualização das metas, do cronograma de execução, com vistas a compatibilização das atividades 

previstas aos resultados redimensionados. Nesse sentido foram modificados no projeto os seguintes aspectos: (a) face o não cumprimento da meta original de 

realização de ofertas (turmas) sucessivas dos cursos, modificou-se o cronograma de ingresso de alunos e, consequentemente, foi reescalonada a meta global de 

vagas; (b) parte das despesas não foram executadas e, por essa razão, tiveram os seus orçamentos revistos, em contraposição, despesas tais como aquisição 

de equipamentos pedagógicos, monitoramento e avaliação foram incluídas; (c) foram prospectados e serão incluídos 5 novos polos de apoio presencial para a 

recepção de novas turmas dos quatro cursos em vigor; (d) redistribuição de partes das atribuições orçamentárias dos intervenientes brasileiros, a fim de equilibrar 

as ações e contrapartidas. Ademais, os valores das diárias no território moçambicano foram alterados pelo PNUD em 2012, fato que exige atualização do 

orçamento das atividades que preveem viagens de brasileiros para Moçambique e deslocamentos internos no país, sob a responsabilidade da ABC, sem alteração 

orçamentária dos demais parceiros. 
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Tabela 1 - Consolidado das vagas relativas à primeira versão do projeto e à proposta de expansão objeto da presente reformulação. 

 

CURSO VAGAS 1ª ETAPA VAGAS 2ª ETAPA TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 90 500 590 

BIOLOGIA 180 500 680 

MATEMÁTICA 180 500 680 

PEDAGOGIA 180 500 680 

TOTAL 630 2.000 2.630 

 
 
 

3. OBJETIVO DA REVISÃO 

 

A presente revisão tem como objetivos: [a] alterar e atualizar as instituições coordenadoras brasileiras; [b] alterar as metas físicas do projeto; [c] 

alterar os resultados e atividades; [d] alterar o valor de participação da ABC e da CAPES no orçamento do projeto; [e] atualizar o cronograma físico de execução; 

[f] alterar o prazo de vigência do projeto para 30/12/2019. 

 

Este documento substitui, em termos de resultados e atividades, o projeto original. Preservam-se os objetivos, porém atualizam-se as metas dos 

resultados realizados e parcialmente realizados, bem como incorpora as novas entradas de turmas e os 5 (cinco) novos polos propostos e aprovados pelos 

Comitês Gestores dos dois países.  

 

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO 

 
 

✓ R1.1.   Coordenação executiva do projeto no Brasil e em Moçambique. 

✓ R1.2.   Acompanhamento do Projeto. 

✓ R1.3.   Capacitação de profissionais para a oferta de cursos na modalidade a distância. 

✓ R1.4.  Primeira oferta dos cursos de Administração Pública, Biologia, Matemática e Pedagogia concluída. 

✓ R1.5.   Segunda oferta dos cursos de Administração Pública, Biologia, Matemática e Pedagogia concluída. 
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✓ R1.6.   Produção, revisão e reprodução dos materiais didáticos dos cursos de Administração Pública, Biologia, Matemática e Pedagogia concluída. 

✓ R1.7.  Complementação da infraestrutura dos 3 (três) polos de apoio presencial (nos centros de Maputo, Beira e Lichinga) relativos à primeira 

oferta dos cursos e instalação da infraestrutura dos 5 (cinco) novos polos de apoio presencial (nos centros de Inhambane, Tete, Quelimane, 

Nampula e Manica), relativos à segunda oferta de cursos. 

✓ R1.8.   Monitoramento e avaliação do Projeto. 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri 1º Tri 2º Tri

R1.1.Coordenação Executiva do projeto 

no Brasil e em Moçambique

R1.2.  Acompanhamento do Projeto

R1.3.Capacitação de profissionais para 

a oferta de cursos na modalidade a 

distância

R1.4.Primeira oferta dos cursos de 

Administração Pública, Biologia, 

Matemática e Pedagogia concluída.

R1.5. Segunda oferta dos cursos de 

Administração Pública, Biologia, 

Matemática e Pedagogia concluída.

R1.6. Produção, revisão e reprodução 

dos materiais didáticos dos cursos de 

Administração Pública, Biologia, 

Matemática e Pedagogia concluída.

R1.7. Complementação da infraestrutura 

dos 3 (três) polos de apoio presencial 

(nos centros de recursos de Maputo, 

Beira e Lichinga), relativos a primeira 

oferta dos cursos e instalação da 

infraestrutura dos 5 (cinco) polos de 

apoio presencial (nos centros de 

recursos de Inhambane, Tete, 

Quelimane, Nampula e Manica), 

relativos a segunda oferta de cursos.

R1.8. Monitoramento e avaliação do 

Projeto.

2019

1º Semestre 2º Semestre1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre

2016
Resultado

2015 2017 2018

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre

2013 2014
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8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

8.1  Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, do 

Ministério das Relações Exteriores, compete: 

• coordenar, juntamente com o MEC e a CAPES,  a implementação do presente 

projeto; 

• pagar as passagens, diárias, seguro viagem e despesas de excesso de bagagem 

para os técnicos das instituições executoras brasileira e recipiendária; 

• coordenar-se com as instituições parceiras de execução na elaboração dos termos 

de referência, especificações técnicas de bens e serviços a serem adquiridos para 

a implementação dos trabalhos; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para o bom 

andamento do trabalho. 

 

8.2.  Ao Governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação (MEC), da CAPES e da 

UNILAB, compete: 

• executar o presente projeto;      

• garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de peritos 

e especialistas pata atuarem nas atividades acordadas; 

• manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC/MRE) ao longo dos trabalhos; 

• manter estreito intercâmbio com o Coordenador das atividades de cooperação 

indicado pelo Governo recipiendário; 

• manter os vencimentos e demais benefícios funcionais aos profissionais 

brasileiros que participarão do projeto;  

• observar as normas e procedimentos constantes do Manual de Execução  de 

Projetos de CTPD na implementação do presente Instrumento; 

• dirigir-se à ABC/CTPD para esclarecimento de eventuais dúvidas na execução 

deste instrumento. 

 

8.3. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia,  no país 

recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho.   
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8.4.  Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Matemática,  no 

país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho. 

 

8.5. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Pedagogia – 

Ensino Básico,  no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas,                                                                                          

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho.  

 

8.6. Ao Governo Brasileiro, por intermédio da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), compete: 

• coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração 

Pública, no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho;  

 

8.7. Ao Governo Moçambique, por meio do Ministério da Educação, compete: 

• apoiar a implementação do presente projeto; 

• prover local e apoio logístico às atividades de treinamento; 

• garantir a utilização de equipamentos no âmbito do projeto; 

• manter os proventos dos profissionais locais envolvidos no projeto; 

• receber e avaliar propostas apresentadas pelo governo brasileiro; 

• monitorar o desenvolvimento dos trabalhos e contatar o Governo brasileiro, por 

meio da Embaixada do Brasil em Maputo, quando quaisquer intervenções forem 

consideradas necessárias;  

• coordenar a implementação do presente projeto no país recipiendário; 

• prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 
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• articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho;  

• receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas 

ao desempenho de suas atribuições, com relação ao monitoramento e avaliação 

dos trabalhos em desenvolvimento;  

• manter estreito relacionamento com a ABC com vista ao acompanhamento do 

projeto. 

 

8.8. Ao Governo de Moçambique, por intermédio Instituto Nacional de Educação a 

Distância – INED do Ministério da Educação, compete: 

• Apoiar a implementação do presente projeto em seus pólos; 

• Manter os proventos dos funcionários do polos (exceto Coordenador de |Polo e 

Tutor Presencial) 

• Manter os pólos em perfeito funcionamento, arcando com as despesas 

necessárias (luz, água, telefone, internet banda larga) para sua operação e 

manutenção; 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo 

Brasileiro para o projeto 

 

8.9.   Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Pedagógica, compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Biologia, 

Matemática e Pedagogia, no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho;  

• Manter os proventos dos funcionários do polos sob sua administração (exceto 

Coordenador de |Polo e Tutor Presencial) 

• Manter os pólos, sob sua administração, em perfeito funcionamento, arcando com 

as despesas necessárias (luz, água, telefone, internet banda larga) para sua 

operação e manutenção; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos; 

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo 

Brasileiro para o projeto. 
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8.10. Ao Governo Moçambique, por intermédio da Universidade Eduardo Mondlane, 

compete: 

• Coordenar a implementação do presente projeto, para o curso de Administração 

Pública, no país recipiendário; 

• Prestar apoio aos técnicos brasileiros em missão no país recipiendário; 

• Articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, 

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom 

andamento do trabalho; 

• Imprimir e distribuir o material didático para seus alunos  

• Manter em perfeito funcionamento os equipamentos enviados pelo Governo 

Brasileiro para o projeto. 

9. DOS BENS MÓVEIS 
 

Os bens móveis adquiridos com recursos financeiros aqui definidos são de propriedade 

do Organismo Internacional, até serem transferidos ao país recipiendário, a qualquer momento 

durante a vigência deste documento ou após o término das atividades aqui estabelecidas. 

10. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 
 

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são os contidos no Manual de 

Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento 

(CTPD). 

A documentação comprobatória de despesa, em original, deve ficar com a ABC, que a 

disponibiliza às instituições brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do 

Organismo Internacional. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 Das modificações a serem introduzidas no projeto: 

k)    Quanto à dilatação de prazo, a ABC poderá providenciar revisão unilateral do 

projeto com vistas à definição de novo período de vigência e, neste caso, 

encaminhará cópias da revisão a todas as instituições envolvidas;  

l)     Com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao 

bom andamento do projeto, a ABC, após ouvidas as partes, por meio 

de epístola, providenciará a respectiva revisão e encaminhará 

cópias a todas as instituições envolvidas. 
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ASSINATURAS 
 

 
 

__________________________________
_______ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO 
BRASIL 

 
 

Data: ____/____/____ 

__________________________________
_______ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE 
MOÇAMBIQUE 

 
Data: ____/____/____ 

 
__________________________________

_______ 
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 
NIVEL SUPERIOR 

 
Data: ____/____/____ 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________ 
AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

COOPERAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________
_ 

UNIVERSIDADE EDUARDO 
MONDLANE – MOÇAMBIQUE 

 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________ 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Data: ____/____/____ 

 
 
 

UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA 
– MOÇAMBIQUE 

 
Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________ 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
 
 

Data: ____/____/____ 

 
 

__________________________________
_ 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 
 

Data: ____/____/____ 

 
__________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

 
__________________________________

_ 
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JUIZ DE FORA 
 

Data: ____/____/____ 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS 

 
Data: ____/____/____ 
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ANEXO 4 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENSINO BÁSICO 

 

Projeto Pedagógico (PP) do Curso de Formação de Professores para o Ensino 

Básico 

 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 

Rua João Carlos Raposo 1.041 PO Box 3276 
Telefone 258-21-431309 Facsimile 258-21-431309 

Maputo – Moçambique 

 

 
Projecto Pedagogico/Plano Curricular2 

Curso de Ensino Básico, com habilitação em Educação da infância,  
na modalidade de Educação a Distancia. 

 
 

 
 
1.  Introdução 
 
 
O curso de Licenciatura em Ensino Básico é um curso que tem como objectivo principal a 

formação de professores, formadores, investigadores e técnicos pedagógicos para o Ensino 

Básico 

 

Este curso tem seu enquadramento em quatro focos de justificação, a saber: (1) a política 

educativa nacional; (2) a situação do Ensino Básico em Moçambique ; (3) a situação da formação 

de professores e das necessidades de formação ; (4) o desenvolvimento dos cursos de 

Formação de Professores Primários no mundo e as necessidades internas do desenvolvimento 

do curso. 

 

Em relação à política educativa, o Estado Moçambicano atribui um valor considerável à 

Educação Básica, tendo assumido, a nível nacional, um compromisso em relação à sua 

sustentação, visível na Lei Fundamental do país e assumido internacionalmente, na Tailândia 

(1990), pela ratificação da Declaração Mundial de Educação para Todos. Ao assumir o 

compromisso, o Estado reconhece que a expansão e a melhoria da qualidade da Educação 

Básica é uma estratégia central do desenvolvimento que se orienta para benefícios sociais: 

redução da pobreza, equidade social e de gênero e encorajamento do investimento nacional e 

                                                 
2Adaptado do Plano Curricular do Curso de Licenciatura em Ensino Básico, na modalidade presencial, 

por: Prof. Doutor Daniel Nivagara, Profa Antonia Barbasa Pincano e Dr. Orlando Chemane. 

Draft 1 

14.6.10 
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privado, em ordem à um crescimento econômico e humano sustentável (cf. Plano Estratégico da 

Educação - PEE, 1999-2003). 

 

Contudo, apesar dos esforços realizados pelo Governo, como a expansão da rede escolar e o 

aumento da capacidade do sistema de formação de professores, através da abertura dos 

Institutos de Formação de Professores, que formam professores com nível básico (de ingresso) 

em um ano, nota-se a necessidade de definição de outras estratégias interventivas em diversas 

áreas, tais como : formação contínua dos professores do Ensino Básico e de formação dos 

técnicos superiores mais qualificados e especializados do Ensino Básico; aperfeiçoamento e 

capacitação profissional dos professores; aumento da eficácia dos programas de formação inicial 

dos professores; exploração das novas tecnologias para a formação (em busca de formas 

alternativas de formação),  de modo a assegurar uma Educação Básica para Todos. Por outro 

lado, a política social do Governo, orientada para a redução da pobreza, faz do Ensino Básico 

uma área de excelência, sentido-se a UP na obrigação de contribuir para um Ensino Básico de 

qualidade, fundamentada numa pesquisa científica séria e mais qualitativa, bem como em 

diversas acções de extensão. 

 

Assim, quanto a situação do ensino básico em Moçambique, um estudo de Golias (1993:76), que 

faz o diagnóstico da situação do ensino básico em Moçambique, apresentou o seguinte quadro 

descritivo :(1) infra-estruturas inadequadas e inibidoras, ineficientes e insuficientes; (2) curricula 

severamente orientados para disciplinas cujo conteúdo muitas vezes não tem relação nenhuma 

com a vida dos alunos e comunidade em geral (relevância do conteúdo); (3) metodologias pouco 

efectivas; (4) penúria quantitativa e qualitativa de professores, e ainda; (5) ineficiente sistema de 

inspecção e supervisão pedagógica.  

 

Apesar de haver melhorias em relação às infraesturas do subsistema da educação básica, 

infelizmente, este diagnóstico continua, quase na sua totalidade, válido. Hoje a situação 

melhorou bastante, mas existem ainda alguns constrangimentos, como por exemplo, a falta de 

quadros especializados no Ensino Básico. Deste modo, com o presente curso a UP pretende 

contribuir para a afirmação do Ensino Basico como área de especialização, tendo como ponto 

de referência as novas áreas de aprendizagem introduzidas pelo novo currículo deste nível 

dentro do Sistema Nacional de Educação. 

 

A acrescentar este quadro, formação de professores do Ensino Básico é vista como estratégia 

basilar para a melhoria da qualidade da Educação Básica. Contudo, esta apresenta-se longe do 

nível desejado. Um estudo do MINED referencido por NIQUICE (2002), em relação ao 

desempenho dos formadores nas instituições de formação de professores, permite chegar as 

seguintes conclusões : (a) lacunas sérias no domínio científico, psicopedagógico e didático; (b) 

problemas ao nível de competências e criatividade e; (c) lacunas no modo de ensinar e orientar 

a aprendizagem.  
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Outro problema evidenciado pelas instituições de formação de professores está ligado com a 

formação dos formadores. Estes, na sua maioria esmagadora não têm formação profissional 

orientada para o ensino primário e, muitos, nunca tiveram uma prática de ensino nas escolas do 

Ensino Básico.  

 

É no âmbito deste contexto que este curso pressupõe a melhoria de formação de professores-

formadores para o Ensino Básico na UP, revistindo-se de uma certa urgência dentro do contexto 

das responsabilidades que esta instituição tem para com a educação em Moçambique. Tais 

responsabilidades estão expressas na Missão e Filosofia de Formação e Educação na UP.  

 

Finalmente, em relacao ao desenvolvimento dos cursos de Formação de Professores Primários 

no mundo e as necessidades internas do desenvolvimento do curso, vemos que actualmente os 

cursos de formação orientados para o Ensino Basico têm sido organizados tendo em conta as 

áreas de aprendizagem do Ensino Básico e, ainda, com enfoque particular sobre a organizacao 

dos cursos a partir do sistema de ciclos de aprendizagem plurianuais.  

 

Investigações actuais sobre o Ensino Basico tėm realçado algumas características fundamentais 

da Escola Básica, como escola para todos, escola de base, escola da educação geral e educação 

e primeira escola, realçando, ao mesmo tempo a necessidade de uma visão didáctico-

pedagógica própria bem como o desenvolvimento de disciplinas que permitam entender e 

transmitir novos conhecimentos sobre o papel da Escola Básica. 

 
Portanto, com a presente proposta espera-se realizar: (a) oenriquecimento da missão da UP, 

que passa a dedicar  e aprofundar uma atencão muito especial para o Ensino Básico, cujo valor 

participativo no desenvolvimento sustentável do país e na preparação básica das crianças para 

a escolaridade posterior lhe é reconhecido; (b) aabertura de um novo campo científico, dado 

o Ensino Básico constituir uma possibilidade de crescimento científico, pelo novos problemas de 

pesquisa que poderá acrescentar, tanto para a instituição como para o corpo docente, podendo 

permitir o surgimento de novas disciplinas científicas orientadas para a prática educativa 

moçambicana; (c) a incorporação de novos conhecimentos teóricos, na medida em que se 

espera que o Ensino Básico seja uma forma de tornar presente, na UP, os avanços científicos 

atingidos noutros quadrantes acadêmicos, no contexto da Educação Básica; (e) delimitação e 

dinamização do perfil dos graduados da Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia, 

que passam a ter mais um campo específico de orientação educacional, numa formação 

contextualizada, isto é, respondente às necessidades educativas do país no domínio da 

escolaridade básica. Todas estas expectativas constituem um enriquecimento da missão da 

UP.  

 

Portanto, esta proposta curricular enquadra-se no redimensionamento da missão da UP, 

incidindo, de forma particular, na formação de professores-formadores do Ensino Básico. Tal 
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incidência, do ponto de vista de importância, constitui uma perspectiva de configuração da 

formação de professores do Ensino Básico, graduados pela Faculdade de Ciências da 

Educação e Psicologia, de modo a conferir-lhes maior capacidade profissional (através da 

orientação específica) para o ensino, tanto nas instituições de formação de professores 

primários, como para a docência no próprio Ensino Básico. 

 

 
2   Visão e missão 

 
A visão da UP é tornar-se um Centro de Excelência na área da educação e formação de 

professores  e de professores de outras áreas. 

 

A missão da UP é formar a nível superior, professores para todo o ensino (infantil primário, 

secudnário, especial, técnico, pofissional e superior) e tecnicos para as áreas educacional e 

outras áreas afins (cultural, social, económica, desportiva, entre outras) 

 

3  Designação da Licenciatura 

 

O presente curso adopta a designação de Licenciatura em Ensino Básico com a habilitação em 

Educação de Infância 

 

4  Fundamentação da adopção do curso na modalidade de Educação a Distancia 

 

O curso de Licenciatura em Ensino Básico vem sendo realizado na Universidade Pedagógica 

desde 2004, tendo registado as primeiras graduações apenas nos fins de 2008 e 2009, o que 

faz com que o numero de graduados deste curso ainda não tenha atingido os 150 estudantes. 

 

Este número é bastante insignificante para fazer face a demanda existente em todo o sistema 

de educação em Moçambique, sobretudo se atendermos ao facto de que alguns destes 

graduados não estão directamente empregues como docentes no ensino básico, pois muitos 

deles estão a exercer funções administrativas nos níveis local, provincial e central do sistema de 

educação.  

 

Pelo que, a oportunidade de realização do curso na modalidade de educação a distancia poderá 

aumentar os ingressos e, consequentemente, os índices de graduação, podendo assim permitir 

o aumento da contribuição deste curso na melhoria da qualidade de ensino básico em 

Moçambique. Porque, a nosso entender, na modalidade de educação a distancia teremos um 

sistema que, entre outros aspectos, permite: 

 

a. Os professores freqüentarem o curso universitário enquanto trabalham normalmente na 

actividade docente, sem abondarem as suas turmas e escolas 
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b. Colocar a universidade junto a proximidade dos locais de trabalho dos professores, 

reduzindo assim as distancias entre a universidade e o local de trabalho dos professores; 

 

c. Optimizar recursos financeiros e humanos por permitir que sirvam para atender maior 

número de candidatos e espalhados por vários locais de residência e de trabalho; 

 

d. Ampliar as possibilidades de cooperação de diferentes instituições (universidades 

nacionais e internacionais, Ministério e Direcções Províncias e Distritais de Educação, 

escolas, etc) em parceria para atender um mesmo projecto educativo; 

 

5   Objetivos do curso 

 

O curso do Ensino Básico tem osobjectivos gerais seguintes: 

 

a. Formar professores, formadores, técnicos de Educação para o ensino básico, 

desenvolvendo competências  psico-pedagogicas, didáctico-metodológicas e técnico-

científicas relevantes para o ensino básico e competências transversais a todas as áreas do 

ensino básico. 

 

b. Assegurar uma formação especializada nas áreas de aprendizagem, conhecimento e 

competência do Ensino Básico, isto é, nas áreas de comunicação e ciências sociais, 

Matemática e Ciências Naturais e Actividades Práticas e Tecnológicas, formando um 

professor capaz de leccionar em, pelo menos, duas áreas de ensino básico, particularmente 

no terceiro ciclo do ensino básico. 

 

c. Assegurar uma formação adicional em áreas afins, tais como, empreendedorismo, 

desenvolvimento social e comunitário, saúde pública, TIC`s, bilinguismo e jornalismo escolar, 

de modo a enriquecer a competência didáctico-metodologica do professor com uma 

competência social e interventiva, fazendo com que o professor tenha também uma 

participação activa fora do contexto da sala de aulas, contribuindo para o desenvolvimento 

social e comunitario. 

 

d. Transmitir valores e princípios democráticos tais como, o espírito patriótico, solidariedade 

social, paz, tolerância, responsabilidade social, respeito pelos outros,  pelo bem comum e 

Direitos Humanos. 

 

5  Requisitos de Acesso 
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O ingresso para o curso de Licenciatura em Ensino Básico (com habilitação em Educação da 

Infância) é reservado aos candidatos que tenham concluído a 12ª classe ou equivalente, dando 

– se preferência aos professores primários da rede nacional do Sistema de Educação em 

Moçambique. 

 

As provas de admissão incluem as disciplinas de Biologia e Português, obedecendo o previsto 

na Lei n 5/2003, referente ao Ensino Superior em Moçambique. 

 

6  Perfil Profissional do graduado 

 

O curso de Ensino básico habilita o profissional do Ensino Básico de modo a desenvolver 

saberes, competências e valores/atitudes que o permitem: 

 

a. Compreender o fenômeno educativo em geral,  

b. Formar professores do Ensino Básico,  

c. Compreender e leccionar as disciplinas do Ensino Básico  

d. Gerir instituições escolares  

e. Trabalhar como educador nas instituições infantis. 

 

De acordo com este perfil, as áreas ocupacionais do profissional do Ensino Básico são :  

• Formador para as instituições de formação de professores do EB; 

• Professor do EB (1°, 2°  e 3 ciclos); 

• Técnico Pedagógico; 

• Técnico superior de investigação educacional para o EB. 

 

Com a habilitação em Educação de Infância, ao graduado deste curso lhe podem ser 

acrescentadas outras competências profissionais, nomeadamente: 

 

• Promover aprendizagem curricular fundamentando em sua prática o uso de diversos saberes 

integrados em função das acções concretas da mesma pratica social.  

• Promover aprendizagem no âmbito de um curriculum, integrando critérios de rigor científico 

e metodológico tendo em conta os conhecimentos das diferentes áreas que o fundamentam. 

• Exercer sua actividade profissional de forma integrada no âmbito das diferentes dimensões 

das instituições educativas e no contexto da comunidade em que estas se encontram 

inseridas; 

• Incorporar sua formação como elemento integrador da prática profissional à investigação 

individual e/ou com outros colegas.  

• Gerir uma instituição de infância e grupos não institucional 

 

E, desta forma, poderá ainda trabalhar nos seguintes sectores de trabalho: 
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• Instituição de educação de infância (creches, jardins de infância, escolinhas) e em 

grupos comunitários; 

• Gestão e administração de instituições de infância; 

• Trabalhar em Ministérios e outras instituições publicas e privadas que promovem, 

coordenam, supervisionam e tutelam a educação de infância e educação geral 

 

7  Perfil do graduado (competências gerais e específicas) 

 

7.1  Competências gerais (major) 

 

O graduado do Ensino básico deverá possuir as seguintes competências: 

A nível do saber-conhecer, o Licenciado deve: 

a.  dominar os programas do ensino em vigor no Ensino Básico 

b.  conhecer a legislação do ensino primário 

c.  conhecer a estrutura da escola básica 

d.  conhecer o sistema educativo moçambicano 

 

A nivel do saber fazer, o Licenciado deve: 

a.  possuir a competência do ensino em pelo menos três cadeiras do Ensino Básico 

b.  demonstrar competência de planificação e organização do PEA no contexto de formação 

de profe e no contexto do ensino primário 

c.  demonstrar a competência de avaliação qualitativa e quantitativa, contínua, formativa e 

global dos pré-requesitos, decurso e resultado da aprendizagem no contexto de 

formação no ensino básico. 

d.  possuir competências de gerir instituições de Ensino 

e. demonstrar competências de trabalhar nas instituições infantis 

 

A nível do saber ser 

a.  denotar responsabilidade profissional, consciência ética e deontológica e atitudesmorais, 

capazes de provocar projectos educativos, com valor educativo comunitário e que 

emprestem relevância à formação na escola;  

b. mobilizar forças na comunidade, assim como noutras instituições da sociedade, e 

estabelecer elos de ligação entre estas e a escola, de modo a provocar mudanças na 

vida social e política e a promover o desenvolvimento comunitário;  

c. integrar no projecto curricular saberes e prácticas sociais da comunidade, conferindo-

lhes a necessária relevância educativa;  

d. refletir sobre as suas práticas, apoiando-se na experiência, na investigação e em outros 

recursos importantes para a avaliação do seu desempenho profissional, nomeadamente, 

no seu projecto de formação;  
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e. participar em projectos de investigação relacionados com o ensino, a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos educandos;  

f.  desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais, do trabalho em equipe 

(cooperativo) e interdisciplinar, devendo estar aberto à novas teorias, metodologias e 

técnicas de ensino e invações, e procurar esse conhecimento como forma de valorização 

pessoal e dos ambientes onde se inserem;  

g.  Comprometer-se com os valores educacionais mais elevados, como a educação para a 

cidadania e para a participação democrática; ser sensível aos desfavorecidos, em ordem 

à uma sociedade cada vez mais justa e democrática. 

 

No que se refere ao domínio do saber conviver profissionalmente, pretende-se que o futuro 

professor desenvolva a empatia pelo outro, realize projectos comuns e se prepare para gerir 

conflitos, respeite os valores do pluralismo, da compreensãomútua e da paz no quadro da 

realização quotidiana da missão de educar; que se integre na busca de consensos no grupo do 

trabalho e valorize as contradições dos outros, participando na partilha do conhecimento, 

tecnologia e informação, como sujeito activodo processo pelo desenvolvimento sustentável do 

país. 

 

Com a habilitação em educação de infância, o modelo e desenho curricular deste curso 

permite conferir competências, habilidades e atitudes que lhe permitem promover 

aprendizagens curriculares, mobilizando em sua prática profissional diferentes recursos 

segundo as necessidades de sua prática. E, deste modo, deverá :  

 

 No domínio do saber: 

• desenvolver uma compreensão dos diferentes conceitos fundamentais das diversas 

áreas psicopedagógicas e didácticas de educação de infância e a metodologia 

correspondente. 

• dominar os conhecimentos fundamentais de gestão de instituições de infância. 

• possuir conhecimento de cultura gerais que lhe permitam compreender a realidade 

socio-cultural e tecnológica. 

 

No domínio do saber fazer: 

 

• planificar, dirigir e controlar o processo docente educativo por via institucional e não 

institucional, tanto a nível individual como grupal tendo em consideração o diagnóstico 

integral das crianças e as adaptações curriculares de acordo com as suas necessidades 

educativas 

• integrar as influências educacionais e instrucionais da família e da comunidade onde as 

crianças se encontram inseridas; 
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• realizar actividades metodológicas do processo de ensino aprendizagem direccionadas à 

educação infantil; 

• aealização de actividades de investigação direccionadas à educação de infância. 

• atender individual e colectivamente a diversidade sobre as bases da caracterização psico-

pedagógica dos grupos de crianças;  

• caracterizar as particularidades do desenvolvimento das crianças e dos grupos etários em 

cada período evolutivo tendo em conta os níveis de desenvolvimento actual; 

• caracterizar as particularidades das instituições, das famílias e das comunidades na 

influência do desenvolvimento das crianças; 

• organizar o processo pedagógico atendendo aos aspectos higiénicos para a preservação 

dos cuidados físicos e mentais das crianças; 

• dirigir o processo de adaptação das crianças a mesmas situações escolares do nível pré-

escolar tendo em consideração os ensinamentos teóricos metodológicos adequados à 

realização prática; 

• estruturar o processo pedagógico de modo que o seu desenvolvimento facilite a formação 

de atitudes e sentimentos dos educandos; 

• estabelecer uma adequada comunicação com as crianças e suas famílias que permitam 

orientar o trabalho com a família criando um clima de confiança, respeito, cortesia, ajuda 

mútua e prestar atenção aos problemas específicos que se apresentam; 

• coordenar as actividades com apoio da comunidade que possam permitir um crescimento e 

colaboração no desenvolvimento da sensibilidade social e cultural. 

• coordenar o trabalho em equipa com os colegas 

• orientar formandos nas práticas pedagógicas 

• gerir a instituição 

• detectar problemas do processo pedagógico em educação pré-escolar; 

• aplicar métodos de investigação pedagógica e psicológica em instituições pedagógicas de 

nível pré-escolar e descobrir a influência familiar e comunitária; 

• determinar as necessidades de superação a partir dos problemas da prática profissional; 

• aplicar os resultados de superação e investigação assim como outras experiências 

pedagógicas para melhorar o processo pedagógico que dirige. 

 

 

No domínio do saber ser/ saber estar 

 

O educador de infância deverá ser um exemplo na sua relação com a sociedade através da sua 

colaboração com todos os intervenientes no processo educativo favorecendo as relações de 

respeito mútuo entre educadores, encarregados de educação, e as crianças, assim ele deve: 

• Respeitar os direitos das crianças 

• Respeitar e promover a autonomia, auto responsabilidade e competência das crianças 
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• Identificar e respeitar as diferenças culturais e pessoais das crianças e de mais membros da 

comunidade, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de 

exclusão e discriminação; 

• Agir na base de amor, empatia tanto perante as crianças como os colegas e famílias 

• Agir com segurança e flexibilidade 

• Pensar e trabalhar duma maneira cientifica, promovendo a cooperação na elaboração e 

realização de estudos e de projectos de investigação e de intervenção integrados nas 

creches e/ou jardins infantis e no seu contexto. 

• Sentir responsabilidade pela actividade que desenvolve  

• Criar regras de convivência democrática e garantir o seu cumprimento  

• Resistir e acompanhar situações problemáticas e conflitos interpessoais de natureza 

diversa promovendo as crianças, colegas ou famílias para procurarem soluções 

adequadas em auto responsabilidade  

• Reconhecer as instituições de infância e a comunidade como espaços de educação 

inclusiva e de intervenção social, no quadro de uma formação integral das crianças para 

cidadania democrática; 

• Integrar no processo educativo saberes e práticas sociais da comunidade, conferindo-lhes 

relevância educativa 

• Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, na base de relações de 

respeito mútuo entre educadores, educandos, encarregados de educação e pessoal não 

educador, bem como com outras instituições da comunidade; 

• Valorizar as creches e/ou jardins infantis enquanto pólos de desenvolvimento social e 

cultural. 

• Reflectir sobre as suas práticas, apoiando-se na experiência, na investigação e em outros 

recursos importantes para a avaliação do seu desenvolvimento profissional, 

nomeadamente no seu próprio projecto de formação; 

• Reflectir sobre aspectos éticos e deontológicos inerentes à profissão, avaliando os efeitos 

das decisões tomadas; 

• Perspectivar o trabalho de equipa como factor de enriquecimento da sua formação e da 

actividade profissional, privilegiando a partilha de saberes e de experiências; 

• Desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais numa perspectiva de 

formação ao longo da vida, considerando as diversidades e semelhanças das realidades 

nacionais e internacionais, nomeadamente nos países da região Austral de África; 

 

8   Duração do Curso 

 

O curso de Licenciatura Ensino Básico, com habilitação em Educação de Infância, na modalidade 

de educação a distancia,  tem a duração de 5 anos, compreendendo disciplinas do major (, i. é, 

área de concentração “ maior”, que é o Ensino Básico) e as disciplinas do minor, que é a área 

de concentração “menor”, nomeadamente a formação em “ Educação de Infância”.  
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9.  Componentes de organização do curso 

 

9.1  Componente de formação geral 

1. Tecnicas de expressao em  Lingua Potuguesa- CFG 

2. Método de Estudos e Investigação Científica- CFG 

3. Inglês- CFG 

4. Antropologia Cultural de Moçambique- CFG 

5. Filosofia de Educacao- CFG 

6. Educação para a igualdade e género- CFG 

7. Educação ambiental- CFG 

8. Educação para a igualdade de género- CFG 

9. Educação ambiental- CFG 

10. Empreendedorismo- CFG 

11. Ética e Deontiologia Profissional- CFG 

 

9.2  Componente de formação específica 

 

12. Fundamentos de Pedagogia- CFEs 

13. Psicologia geral-  CFEs 

14. História da Educação- CFEs 

15. Teoria da Educação- CFEs 

16. Matemática Básica- CFEs 

17. Didáctica Geral- CFEs 

18. Introdução aos Estudos Linguísticos- CFEs 

19. Lingua Portuguesa - CFEs 

20. Didáctica de Matemática Básica I- CFEs 

21. Didáctica de História e Geografia- CFEs 

22. Didáctica de Matemática Básica II- CFEs 

23. Teoria e Prática de Formação de Professores- CFEs 

24. Didáctica de Lingua Portuguesa- CFEs 

25. Necessidades Educativas Especiais- CFEs 

26. Didáctica de Educação e Expressão Físico-Motor- CFEs 

27. Diáctica de Ciências Naturais- CFEs 

28. Educação Comparada- CFEs 

29. Educacao e Inovacao Tecnológica- CFEd 

30. Didáctica do Ensino Básico- CFEs 

31. Didáctica de Educação e Expressão Dramática- CFEs 

32. Sociologia de Educação- CFEs 

33. Didáctica de Educação e Expressão Plástica- CFEs 
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34. Didáctica de Ensino das Linguas bantu- CFEs 

35. Estagio pedagogico- CFEs 

36. Políticas de Educação Públicas- CFEs 

37. Didáctica de Educação Pessoal e Social- CFEs 

38. Trabalho de culminação do curso- CFEs 

 

9.3  Comoponente de Formacao Prática 

 

39. Prática Pedagógica Geral- CFP 

40. Prática Pedagógica do Ensino Básico I- CFP 

41. Prática Pedagógica do Ensino Básico II-  CFP 

42. Estagio pedagogico- CFP 

 

9.4  Disciplinas de Componente de formação específica em Educação de Infância 

 

1.  Pedagogia de Educação de Infância- CFEs 

2.  Didáctica de Educação de Infância- CFEs 

3.  Metodologia das Actividades Independentes e do Jogo- CFEs 

4.  Educação Familiar- CFEs 

5.  Expressão Plástica- CFEs 

6.  Linguagem na Educacao da Crianca- CFEs 

7.  Educacao do Movimento- CFEs 

8. Conhecimento do Mundo da Matemática da Crianca- CFEs 

9  Observacao e documentacao do Desenvolviemento da Crinca - CFEs 

 

10.  Estrutura organizacional do curso 

 

A estrutura do curso de Licenciatura em Ensino Básico, na modalidade de Educação a distancia, 

compreende três momentos principais, nomeadamente, o de tutoria, de encontro presencial e o 

de auto-estudo. 

 

Estes três momentos ocupam, em termos de carga horária, uma percentagem diferente, sendo 

que os encontros presenciais tem uma media de 10% do carga horária total e por disciplina, os 

momentos de tutoria tem 40%, enquanto que 50% estão reservados para o auto-estudo, 

conforme ilustra os esquemas abaixo. 
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MOMENTOS 

PRESENCIAIS 

20% 

1 - O objetivo do 1º encontro é a apresentação: 

• Da metodologia a ser usada no curso; 

• Dos docentes; 

• Da orientação para o auto-estudo; 

• Do processo de avaliação; 

• De todas as informações necessárias. 

2 - O objetivo dos encontros subseqüentes: 

• Transmitir conhecimentos e avaliar o 

desenvolvimento do aluno. 

3 - O objetivo do último encontro: 

• Avaliação - avaliação presencial se realizar-se-á no 

final de cada disciplina e deverá ser apresentada em 

forma de seminários, com entrega de um documento 

de conclusão de curso. 

4 - Avaliação final - será realizada em datas marcadas, por 

ocasião da matrícula 

 

Auto-estudo 

40% 

1 - Estrutura do material escrito: 

• Esquema ou resumo; 

• Indicações para o estudo; 

• Desenvolvimento completo do tema; 

2 - Exercícios de auto-avaliação seguidos das 

correspondentes soluções; 
3 - Glossário; 

4 - Bibliografia; 

5 - Apêndice documental (se necessário). 

Mediatização 

40% 

Tutoria - Professor-Tutor 

Quem orienta, atende consultas, dirige o estudo e acompanha 

diretamente o desenvolvimento de cada estudante. 

 

 

Fonte:  CASTRO. Ana de Lourdes Barbosa. Processo de desenvolvimento dos Cursos a Distância e 

Presenciais. Anais da II jornada de Educação a Distância do Mercosul, fortaleza, 1988. 
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11. Tutoria 

 

A tutoria tem a finalidade de realizar o acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, 

dando orientações sobre os temas/conteúdos, auxiliando o discente a dirimir as duvidas, por 

meio dos encontros presenciais de outros recursos de apoio, tais como a internet, a intranet, os 

correios, o telefone, o fax, etc. Assim, para alėm do que consta no ponto anterior, os encontros 

presenciais, no âmbito de tutoria, têm os seguintes objectivos: 

 

a. Potenciar as actividades mediatizadas, isto é, promovidas a distancia através da internet, 

telefone, fax, intranet, correio e e-mail; 

 

b. Incentivar a dimensão colectiva de um projecto educativo por meio de contacto face a 

face, visando a construção e o fortalecimento da identidade grupal. É fundamental que, 

pela presencialidade, se possa introduzir outros elementos de ensino-aprendizagem, 

necessários aos conteúdos, que ainda não estão suficientemente explicitados por meio 

dos recursos da educação a distancia; 

 

c. Promover a interaccao entre os discentes para incentivar aa identificação deles com o 

grupo, como também que possam descobrir/ampliar idéias e opiniões durante o encontro 

presencial; 

 

Distribuição da  
       Carga Horária 
 

MATERIAL 
DIDÁTICO 

 

VIAS DE 
COMUNICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 
 

 
 

 
 

Atividades presenciais 

10%do total da carga 

horária de cada disciplina. 

 

20%  
 
Mediatização 

50% para auto-estudo 

 

40%  
 
Atividades com tutoria 

40%  do total para tutoria, usando as 

seguintes vias 

 

40% 

Correio ** DDG * 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

1 – Fone  
2 – Fax  
3 – Correio Convencional 
4 – Correio Eletrônico 
5- Teleconferência (projeto em 

processo de elaboração 

 

5  

 

 

Fonte:  CASTRO. Ana de Lourdes Barbosa. Processo de desenvolvimento dos Cursos a Distância e Presenciais. Anais da II 
jornada de Educação a Distância do Mercosul, fortaleza, 1988. 



 

 

440 

d. Aprofundar conteúdos visando reactivar a motivação dos discentes e aperfeiçoar as 

actividades interactivas realizadas a distancia. 

 

Para o efeito, o tutor deve ter um perfil e papel adequados a complexidade da formação na 

modalidade de educação a distancia, razão pela qual o tutor, alėm de condições humanas para 

o relacionamento professor-aluno, deve apresentar traços intelectuais que podem ser agrupados 

em: 

 

a. Conhecimento e identificação com a Filosofia da Educação a Distância; 

b. Amplo domínio da metodologia de acordo com o sistema de Educação a Distância; 

c. Capacidade lógica de análise e facilidade de expressão oral; 

d. Domínio do Sistema de promoção e avaliação que se empenha na modalidade de 

Educação a Distância; 

e. Disponibilidade para fazer cursos de capacitação sobre Educação a Distância; 

f. Capacidade na produção de materiais de apoio, para o enriquecimento das Unidades 

Didáticas e para pesquisa;. 

 

O papel do Tutor deverá atender de maneira geral os itens que se seguem: 

 

a. atualizar-se permanentemente em sua área de atuação para dirimir dúvidas e aprofundar 

conhecimentos; 

b. contextualizar os conhecimentos específicos, demonstrando sua aplicabilidade na 

prática profissional docente; 

c. incentivar o estudante a superar dificuldades e a prosseguir seus estudos   por meio de 

estratégias e instrumentos próprios do Programa de EAD da UNIRIO; 

d. levar o aluno a identificar  as metodologias e técnicas de estudo que facilitem seu estudo 

independente; 

e. produzir materiais  para estudo e avaliação, sob a supervisão  do Coordenador do Curso, 

que complementem o processo educativo e ampliem as unidades didáticas; 

f. avaliar e dar sugestões, mediante instrumentos propostos, sobre:  o desenvolvimento do 

Curso, sua  atuação enquanto tutor, o desempenho dos estudantes e a funcionalidade 

do Material Didático; 

g. promover a participação do estudante nas atividades grupais, presenciais ou não;  

h. criar um clima cordial, humano  nos momentos de tutoria presencial, ou não, para facilitar 

a interação Tutor/aluno. 
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QUADRO  SÍNTESE DAS FUNÇÕES DA TUTORIA¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Fonte:  CASTRO. Ana de Lourdes Barbosa. Processo de desenvolvimento dos Cursos 

a Distância e      Presenciais. Anais da II jornada de Educação a Distância do 

Mercosul, fortaleza, 1988. 

 

 

 

Orientação 

Docência 

Avaliação 

Pesquisa 

FUNÇÕES 

Realizar atividades para ampliar as unidades 

didáticas 

Aclarar dúvidas 

Ampliar temas das unidades didáticas pouco 
elaboradas 

Orientar em metodologia e técnica de estudo 

Animar e superar dificuldades 

Promover a participação 

FUNÇÕES DA 

TUTORIA LIGADAS 

À 

FUNÇÕES DO 
TUTOR 
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12.  Material didáctico 
 
A realização do curso de Licenciatura em Ensino Básico, com habilitação em Educação de 

Infância, na modalidade de educação a distancia, apóia – se em um material didáctico que 

constitui um instrumento de incentivo ao dialogo.  

 

É neste contexto que o tipo de linguagem adoptado nestes materiais e em toda a comunicação 

docente-discente deve propiciar aproximações com os elementos sócio-culturais e praticas 

profissionais e de vida dos discentes, adoptar o uso de exemplos relacionados com o quotidiano 

destes discentes e, ainda, o uso de imagens e temas que enriqueçam a abordagem teórica e 

pratica, apelando para o desenvolvimento da reflexão e mobilização de competências relevantes 

para a pratica docente no ensino básico. 

 

E para garantir a unicidade do processo de ensino-aprendizagem, o funcionamento do curso 

será garantido com recursos aos seguintes manuais: 

 

a. Manual do discente 

b. Manual do gestor do Centro de Recursos 

c. Manual do tutor 

d. Manual de orientação de encontros presenciais]Manual de monografia (trabalhos de 

conclusão do curso) 

e. Manual de Praticas Pedagógicas 

f. Manuais de orientação sobre o uso de material didactico 

g. Módulos de cada uma das disciplinas constantes no plano curricular do curso 

 

13.  Tarefas dos Intervenientes do processo de ensino-aprendizagem na modalidade 

de EAD  

 

O processo de ensino-aprendizagem na modalidade de educação a distancia conta com a 

intervenção de actores fundamentais ao processo, alguns dos quais seus papeis estão 

devidamente indicados nos manuais de orientação (manuais do tutor, gestor dos centros de 

recursos e do discente), enquanto merecem o seu destaque neste documento as tarefas do 

coordenador de disciplina/regentes de disciplina, que são:  

 
 

• Dar suporte teórico às disciplinas. 
 

• Capacitar seus Professore Tutores quanto ao conteúdo de sua disciplina e quanto aos 
procedimentos e estratégias didáticas a serem adotadas. 

 

• Elaborar o cronograma da disciplina de acordo com o calendário do Curso, distribuindo os 
conteúdos de forma que os alunos possam estudá-los com critério e prevendo as atividades 
e avaliações dentro do período estabelecido. 

 

• Atender aos prazos previstos para realizar todas as atividades. 
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• Acompanhar o andamento da disciplina em todos os níveis (Material didático na Plataforma, 
Tutoria e Alunos, Avaliações, Notas). 

 

• Supervisionar e orientar os Professores tutores a distância no que se refere ao conteúdo e 
procedimentos didáticos durante o Curso. 

 

• Organizar, supervisionar e orientar e preparar os Professores tutores a distância quanto aos 
procedimentos didáticos a serem desenvolvidos nos Encontros Presenciais; 

 

• Elaborar e/ou supervisionar todas as avaliações  (Avaliações a Distância e Presenciais). 
 

• Corrigir as Avaliações junto com os Professores Tutores, conferindo-lhes Nota. 
 

• Enviar as Notas das disciplinas para a Secretaria do Curso. 
 

• Orientar e acompanhar as planilhas de Notas de forma a mantê-las sempre  atualizada.  
 

• Participar das  seleções de Professores Tutores de suas disciplinas( quando necessário). 
 

• Elaborar e participar dos Seminários realizados pelo Curso (Fílmicos, Itinerantes e 
Permanentes). 

 

• Supervisionar e orientar a comunicação dos Professores tutores a distância com os alunos. 
 

• Elaborar e participar de seminários. 
 

• Visitar os Pólos, para acompanhamento dos trabalhos, segundo o cronograma de atividades 
presenciais do Curso. 

 

• Realizar reunião semanal com os Professores tutores da disciplina ou no máximo quinzenal 
ou ainda  sempre que necessário. 

 

• Participar das reuniões de Coordenação e Equipe do Curso, segundo o cronograma de 
atividades previsto. 

 

• Acompanhar a distância, em condição de permanente contato, a aplicação das  Avaliações 
presenciais e Exames Finais da sua disciplina. 

 

• Elaborar questões para suprir o Banco de Questões. 
 

• Acompanhar  o desempenho de seus alunos durante a oferta da disciplina. 

 

• Elaborar as planilhas de notas de seus alunos, de todos os Pólos  e entregar no prazo 

previsto pela Coordenação de Curso em versão impressa e assina em versão digitalizada 

(CD). 

 

• Elaborar questões relativas à sua disciplina, para provas de Seleção de Tutores, quando 

necessário. 
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14.  Plano de estudos do curso de Ensino Básico adaptado para a modalidade de Educação a Distancia (Draft 1) 

1º ANO 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Código da 
Disciplina 

Disciplina Compone
nte de 

Formação 

Área 
Científica 

Componentes Créditos Académicos Horas Lectivas 

Nucl
ear 

Compleme
ntar Total 

Contact
o 

Estud
o 

Semestral 

Cont
acto Estudo 

Tot
al 

TELP 

Técnicas de Expressão  em LP 

CFG   X   12 1,2 10,8 12 108 
12

0 

FP 

Fundamentos de Pedagogia 

CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

PG Psicologia Geral CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

  
Matemática Basica 

CFEs   X   16 2 14 20 140 
16

0 

  
Teoria da Educacao 

CFEs   X   16 2 14 20 140 
16

0 

TOTAL 1º SEMESTRE     62 7,6 54,4 76 544 
62

0 

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

ME 

Métodos de Estudo e Investigação 
Científica CFG   X   9 1 8 10 80 90 

  

Tema Transversal: Educacão 
Ambiental CFG   X   1 0,2 0,8 2 8 10 

  Didáctica Geral CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

  

Prática Pedagógica Geral 

CFEd   X   8 1,2 6,8 12 68 80 

  Introducão Aos estudos Linguísticos CFEs   X   16 8 8 20 140 
16

0 

  

Didactica de Matemática Básica I 

CFEs   X   15 8 7 20 130 
15

0 

TOTAL 2º SEMESTRE     58 19,6 38,4 76 504 
58

0 
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TOTAL ANUAL - 1º ANO 120 27,2 92,8 152 1048 

1
2
0
0 

Legendas: LP - Língua Portuguesa; CFG - Componente de Formação Geral; CFEd - Componente de Formação Educacional; CFEs - Componente de 
Formação Específica 

2º ANO 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Código 
da 

Disciplina 

Disciplina Component
e de 

Formação 

Área 
Científica 

Componentes Créditos Académicos Horas Lectivas 

Nuclea
r 

Complementa
r Total Contacto Estudo 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

  Inglês CFG   X   10 1,2 8,8 12 88 100 

  

Didactica de 
História e 
Geografia CFEd   X   10 1,6 8,4 16 84 100 

  

Prática P. do 
Ensino Básico I CFEd   X   8 1,2 6,8 12 68 80 

  

Didactica de 
Matematica 
BásicaII CFEs   X   15 8 7 20 130 150 

  Lingua Portuguesa CFEs   X   15 8 7 20 130 150 

TOTAL 1º SEMESTRE     58 20 38 80 500 580 

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

   

Antropologia 
Cultural 
Moçambicana CFG   X   9 1 8 10 80 90 

  

Tema Transversal: 
Empreendedorism
o CFG   X   1 0,2 0,8 2 8 10 

  

Psicologia da 
Aprendizagem CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

  

Necessidades 
Educativas 
Especiais CFEd   X  8 1,2 6,8 12 68 80 
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Didactica de 
Lingua Portuguesa CFEs   X   16 6,4 9,6 16 144 160 

  

Didáctica de 
Educacão e 
Expressão Fisico 
Motor CFEs   X   16 6,4 9,6 16 144 160 

TOTAL 2º SEMESTRE     59 16,4 42,6 68 522 590 

  

TOTAL ANUAL - 2º ANO 117 36,4 80,6 148 1022 1170 

Legendas: CFG - Componente de Formação Geral; CFEd - Componente de Formação Educacional; CFEs - Componente de Formação Específica. 
 
 
 

3º ANO 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Código da 
Disciplina 

Disciplina Componente 
de 
Formação 

Área 
Científica 

Componentes Créditos Académicos Horas Lectivas 

Nuclear Complementar Total Contacto Estudo 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

  Estatística CFG     X 8 1 7 10 70 80 

  

Tema 
Transversal: 
Educação 
Ambiental 

CFG     X 1 0,2 0,8 2 8 10 

  

Didáctica de 
Ciências Naturais 

CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

  

Educação 
Comparada CFEs   X   16 6,4 9,6 16 144 160 

  

Educação e 
Inovação 
Tecnológica CFEs   X   16 6,4 9,6 16 96 160 

  

Didáctica Do 
Ensino Básico CFEs   X   16 6,4 9,6 16 96 160 
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TOTAL 1º SEMESTRE     66 21,6 44,4 72 492 660 

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

  

Sociologia da 
Educação CFEd     X 12 1,2 10,8 12 108 120 

  

Didáctica de 
Educacão 
Sexual e 
Reprodutiva 

CFEd   X   9 1,2 7,8 12 78 90 

  

Prática 
Pedagógica do 
Ensino Básico I  CFEd   X   10 1,2 8,8 12 88 100 

  

Didáctica De 
Educacão e 
Expressão 
Dramática 

CFEs   X   15 8 7 20 130 150 

  

Pedagogia de 
Educacão da 
Infância CFEs   X   9 4,8 4,2 12 78 90 

TOTAL 2º SEMESTRE     55 16,4 38,6 68 482 550 

  

TOTAL ANUAL - 3º ANO 121 38 83 140 974 1210 

 Legendas:  CFG - Componente de Formação Geral; CFEd - Componente de Formação Educacional; CFEs - Componente de Formação Específica.   
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15.  Distribuição da carga horária das disciplinas (Contacto presencial, Auto-estudo, Actividades com tutoria – Mediatização) 

1º Ano 

 
Disciplina Contacto Auto estudo Mediatização Total 

1º Semestre 

Técnicas de 
Expressão  em 
LP 24 48 48 120 

Fundamentos de 
Pedagogia 18 36 36 90 

Psicologia Geral 18 36 36 90 

Matemática 
Basica 32 64 64 160 

Teoria da 
Educacao 32 64 64 160 

2º Semestre 

Métodos de 
Estudo e 
Investigação 
Científica 18 36 36 90 

Tema 
Transversal: 
Educacão 
Ambiental 2 4 4 10 

Didáctica Geral 18 36 36 90 

Prática 
Pedagógica 
Geral 16 32 32 80 

Introducão Aos 
estudos 
Linguísticos 32 64 64 160 

Didactica de 
Matemática 
Básica I 30 60 60 150 

 



446 

 

 

 
2º Ano 

 

Disciplina Contacto Auto estudo Mediatização Total 

1º Semestre 

Inglês 20 40 40 100 

Didactica de História e 
Geografia 20 40 40 100 

Prática P. do Ensino 
Básico I 16 32 32 80 

Didactica de 
Matematica BásicaII 30 60 60 150 

Lingua Portuguesa 30 60 60 150 

2º Semestre 

Antropologia Cultural 
Moçambicana 18 36 36 90 

Tema Transversal: 
Empreendedorismo 2 4 4 10 

Psicologia da 
Aprendizagem 18 36 36 90 

Necessidades 
Educativas Especiais 16 32 32 80 

Didactica de Lingua 
Portuguesa 32 64 64 160 

Didáctica de 
Educacão e 
Expressão Fisico 
Motor 32 64 64 160 
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3º Ano 
 

Disciplina Contacto Auto estudo Mediatização Total 

1º Semestre 

Estatística 16 32 32 80 

Tema 
Transversal: 
Educação 
Ambiental 2 4 4 10 

Didáctica de 
Ciências 
Naturais 18 36 36 90 

Educação 
Comparada 32 64 64 160 

Educação e 
Inovação 
Tecnológica 32 64 64 160 

Didáctica Do 
Ensino Básico 32 64 64 160 

2º Semestre 

Sociologia da 
Educação 24 48 48 120 

Didáctica de 
Educacão 
Sexual e 
Reprodutiva 18 36 36 90 

Prática 
Pedagógica do 
Ensino Básico I  20 40 40 100 

Didáctica De 
Educacão e 
Expressão 
Dramática 30 60 60 150 

Pedagogia de 
Educacão da 
Infância 18 36 36 90 
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4º Ano 

 

Disciplina Contacto Auto estudo Mediatização Total 

1º Semestre 

Filosofia da Educacão 16 32 32 80 

Tema Transversal: 
Empreendedorismo 2 4 4 10 

Didáctica de 
Educacão e 
Expressão Musical 26 52 52 130 

Educacão Familiar 24 48 48 120 

Didáctica de 
Educacão e 
Expressão Plástica 18 36 36 90 

Diáctica de Linguas 
Bantu 32 64 64 160 

2º Semestre 

Expressão Plástica 24 48 48 120 

Observacão e 
Documentacão do 
Desenvolvimento das 
Criancas 30 60 60 150 

Didáctica de 
Eduicacão da Infancia 40 80 80 200 

Prática Pedagógica 
do Ensino Básico II 26 52 52 130 
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5º Ano 

 

Disciplina Contacto Auto estudo Mediatização Total 

1º Semestre 

Linguagem na 
Educação da 
Infância 40 80 80 200 

Administração e 
Gestão das 
Instituições da 
Infância 26 52 52 130 

Metodologia de 
Actividades 
Independentes e 
de Jogo 24 48 48 120 

Conhecimento 
do Mundo da 
Matemática da 
Crianca 26 52 52 130 

Estágio 
Pedagógico 30 60 60 150 

     

2º Semestre 

Teoria e Prática 
de Formacão de 
Professores 24 48 48 120 

Didáctica de 
Educacão 
Pessoal e Social 16 32 32 80 

Literatura 
Infanto-juvenil 16 32 32 80 

Trabalho de 
Culminação de 
Curso 44 88 88 220 
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