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RESUMO 

A presente dissertação avalia os resultados do Programa de Ensino Secundário à 

Distância, introduzido no âmbito do alargamento do acesso ao ensino aos graduados da 

7ª classe sem vaga no ensino presencial, tendo como caso de estudo a Escola Secundária 

da Zona Verde num período compreendido entre 2012 a 2014.  

O objectivo principal é fazer uma avaliação dos resultados assente na avaliação de 

políticas públicas nos moldes da eficácia, eficiência e receptividade, questionando o 

contributo do PESD no alargamento do acesso ao Ensino Secundário do 1º ciclo aos 

graduados da 7ª classe sem vaga no ensino presencial. 

Para a procedência desta investigação usou-se os métodos hipotético-dedutivo e o 

monográfico. As técnicas de pesquisa empregues foram a pesquisa bibliográfica e 

documental, a observação do meio e as entrevistas as diversas partes envolvidas no 

PESD; e o questionário aplicado ao grupo-alvo do PESD. 

A pesquisa assente na teoria sistémica de David Easton no âmbito de estudo de políticas 

públicas concluiu que há incumprimento das metas devido a não divulgação do PESD, a 

incredibilidade do modelo de ensino à distância, elevado número de desistências 

causada pelas reprovações; factores ligados também ao incumprimento dos requisitos 

infra-estruturais previstos que para além da ineficácia geram ineficiência ao desperdiçar 

quase a metade dos recursos disponibilizados. O grupo-alvo atribui um valor positivo ao 

PESD e anseia a sua continuidade, mas mais insatisfeitos com as condições precárias do 

CAA que frequentam.  

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Avaliação de Políticas Públicas e Avaliação dos 

Resultados. 
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I. Introdução 

1.2. Contextualização 

A educação na República de Moçambique é preconizada pela Constituição da República 

(Titulo III, Capítulo V, Artigo 88, números 1 e 2), como sendo um dever e direito de 

todos os cidadãos, indicando o Estado como o promotor da extensão e de acesso a 

mesma de forma igualitária. Assim, o Governo de Moçambique tem aprovado políticas, 

planos, estratégia e programas com vista a efectivação do preceito constitucional acima 

mencionado e a demais legislação. 

A Assembleia da República aprovou a Lei n° 6/92 de 6 de Maio, que cria o Sistema 

Nacional de Educação, definindo os seguintes subsistemas: 

 Ensino Pré-escolar: aquele que é realizado em creches e jardins da infância para 

crianças com idade inferior a 6 anos, com o objectivo de estimular o 

desenvolvimento psíquico, físico e intelectual das crianças, complementando a 

educação familiar. 

 Ensino Escolar: que compreende o ensino geral, técnico-profissional e superior, 

com a finalidade de oferecer uma formação que responde às necessidades 

materiais de desenvolvimento económico e social do país. 

 Ensino Extra-escolar: envolve actividades de alfabetização e de aperfeiçoamento 

e actualização cultural, com o objectivo aumentar os conhecimentos dos 

indivíduos e desenvolver as suas potencialidades, em complemento da formação 

escolar ou em suprimento da sua carência. 

O ensino escolar integra o Ensino Secundário Geral (ESG) do 1º ciclo (8ª à 10ª classe) 

com o objectivo de “consolidar, ampliar e aprofundar os conhecimentos dos alunos” 

(Capítulo V, da Secção II, do artigo 12, n° 2). 

Três anos depois o Governo através da Resolução n° 8/95 de 22 de Agosto aprovou a 

Política Nacional de Educação, contendo as estratégias de implementação do Ensino 

Secundário Geral com o objectivo de garantir o acesso a educação (à raparigas em 

particular), e a melhoria da qualidade do ensino. Em 2006, o actual Ministério de 

Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e antigo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) aprovou o Plano Estratégico de Educação e Cultura (PEEC) 2006 – 

2010/11, mas antes, teve como plano antecedente, o Plano Estratégico da Educação 
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(PEE I 1999-2005) que terá pela “primeira vez” enfatizado o Ensino Aberto e à 

Distancia (EAD) com o “objectivo de melhorar as competências dos professores através 

da formação à distância em exercício e a expansão do ensino secundário geral” segundo 

MEC (2006:56). 

O Plano Estratégico de Educação e Cultura (PEEC) 2006 – 2010/11 anunciou a 

necessidade de se criar mecanismos de controlo, e a regulamentação do ensino à 

distância no país. Iniciativa que culminou com a aprovação do Decreto n° 35/2009 de 7 

de Julho, que aprova o Regulamento do Ensino à Distancia em Moçambique. Embora a 

maioria dos planos e estratégias de educação já introduziam o Ensino Secundário à 

Distância (ESD), este só veio ter uma base formal quando é aprovado Despacho: 

Atinente à integração e Orientações Gerais para a Implementação do Programa do 

Ensino Secundário à Distância (PESD), que pode também ser visto como o momento 

da sua consolidação na medida em que passa a ser apresentado como um programa além 

de modalidade de ensino secundário. 

É neste rol de políticas, planos, estratégias e programas em que se pretende fazer a 

avaliação de resultados do Programa de Ensino Secundário à Distancia (PESD), tendo 

como caso de estudo a Escola Secundária da Zona Verde (ESZV), num horizonte 

temporal de 2012-2014, com o objectivo de avaliar os resultados do PESD na proporção 

do ESG do 1º ciclo. 

Para tal, incide a avaliação da eficácia, da eficiência e da receptividade, os principais 

critérios para a obtenção e percepção dos resultados obtidos, e como elas respondem as 

preferências ou valores do grupo-alvo. 

O trabalho obedece os seguintes capítulos: (I) a introdução que compreende o objecto e 

os objectivos, a justificativa, problema que inclui a questão de partida, e as hipóteses 

que respondem provisoriamente a pergunta de partida; (II) é reservada a metodologia 

constituída por sua vez pelos métodos de abordagens e de procedimento, pelas técnicas 

de pesquisa, pela descrição do universo populacional e a respectiva amostra, e por fim 

as questões de colectas de dados; (III) apresenta a fundamentação teórica, onde faz-se a 

discussão dos conceitos principais e o enquadramento teórico da avaliação de resultados 

onde se apresenta a teoria de base da pesquisa e os principais critérios da avaliação de 

resultados escolhidos com base nos objectivos da pesquisa; (IV) trata da apresentação 

do PESD e da ESZV; V capítulo discute-se os resultados de campo; no VI apresenta a 
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conclusão e as respectivas recomendações, e no último capítulo as referências 

bibliográficas. 

 

1.3. Objectivos 

1.3.1. Objectivo geral  

O objectivo geral deste estudo é:  

 Avaliar os resultados do Programa do Ensino Secundário à Distância (PESD) no 

âmbito da avaliação de políticas. 

 

1.3.2. Objectivos específicos: 

 Medir a eficácia e a eficiência do Programa de Ensino Secundário à Distância 

(PESD); 

 Examinar consistência do Programa de Ensino Secundário à Distância em 

relação ao problema de acesso ao Ensino Secundário Geral (do 1º Ciclo). 

 Apresentar recomendações e propostas de melhoria do desempenho/resultado do 

PESD para a sua efectivação. 

 

1.4. Justificativa 

Uma das respostas dadas pelo Governo de Moçambique em relação às dificuldades de 

acesso a educação no país, em particular do Ensino Secundário Geral (do 1º ciclo) foi a 

aprovação do Programa do Ensino Secundário a Distância (PESD), urgindo, através 

deste trabalho, avaliação dos resultados que o PESD tem vindo a alcançar. 

A relevância da avaliação de políticas públicas está assente na mensuração de mudanças 

provenientes da implementação de políticas públicas no cumprimento dos objectivos 

neles estabelecidos, aprendendo para o seu redesenho e das estratégias de 

implementação. 

O trabalho prove informação ligada a eficácia (o cumprimento dos objectivos), a 

eficácia (custo e benefícios) e a satisfação. Estes elementos permitem determinar o grau 
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de cumprimento dos objectivos do PESD e seus ajustes às necessidades do grupo-alvo 

com a finalidade de prover os gestores de informação relativa ao seu desempenho de 

políticas públicas, para a melhoraria da sua implementação, assim como para o 

redesenho, ou de futuras políticas públicas ligadas ao acesso a educação. 

Contudo, o estudo é útil pois observa a coerência entre as intenções e saídas do 

programa no CAA da ESZV pois proporcionará as partes envolvidas de informação 

sobre as realizações do PESD no CAA da ESZV, demostrando o que deixa de lado e as 

oportunidades a explorar na provisão do ESG do 1º ciclo. 

  

1.5. Problema 

Desde a independência Moçambique enfrenta o problema de acesso a educação. E o 

Governo tem vindo adoptar medidas e acções que visam garantir o seu acesso. 

Dados nacionais indicam que em 2011 por exemplo, o número de alunos no Ensino 

Secundário Geral (do 1º ciclo) foi 761.589, e de 2004-2011 a taxa de crescimento foi de 

166% em todo o país
1
. 

Uma das medidas adoptadas em resposta ao aumento de número de graduados da 7ª 

classe que procuram pelo Ensino Secundário Geral de (1º ciclo), foi o PESD, tendo dois 

dos quatro objectivos a mencionar: 

 Expansão do acesso a todos níveis do Sistema Nacional de Educação; e 

 Reduzir as disparidades regionais e de género em termos de acesso a educação 

em termos de acesso às oportunidades educativas para o Ensino Secundário. 

O PESD enquadrando-se no Plano Estratégico de Educação e Cultura (PEEC, 2006-

2010/11) e na Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009 – 2015, e é vista como sendo 

uma das modalidade de ensino para garantir o acesso a educação em Moçambique. O 

principal objectivo do PESD é de proporcionar oportunidades de educação a jovens e 

adultos que completam o ensino primário querendo continuar com os seus estudos no 

ensino secundário, sem vaga para o efeito no ensino presencial.  

                                                           
1
 PEE (2012:27); Quadro 3. 
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O PESD como muitas outras políticas públicas de educação reflectem um conjunto de 

metas e objectivos estabelecidos em acordos nacionais e internacionais como Objectivos 

de Desenvolvimento de Milénio e Agenda 2025
2
, estes por sua vez, como principais 

parceiros de governo, exercem uma pressão para o cumprimento das metas e objectivos 

acordados, e de uma ou de outra maneira tem um efeito sobre as diferentes partes 

envolvidas, assim como em todo processo, que inclui os resultados que alcançam, 

requerendo a observância do contexto em que eles são implementadas, dado que as 

políticas públicas “como acções, práticas, directrizes políticas, fundadas em leis e 

empreendidas como funções de Estado por um governo, para resolver questões gerais e 

específicas da sociedade” devem ir de acordo com as preferências ou necessidades da 

grupo-alvo (HEIDMANN, 2009:29). 

Os materiais de apoio ao aluno previstos como por exemplo cassetes, áudio, 

audiovisuais, rádio, CD ROOM, televisão, etc., requerem condições estruturais querem 

dos órgãos do Estado e do grupo-alvo. Quando se recorre a uma breve análise tomando 

como ponto de partida os dados de 2004-2010, indicam que se previa, em todo país, 

construir e equipar 5.300 salas de aulas para o 1º ciclo do Ensino Secundário Geral, dos 

quais foram construídos e equipados 283 salas de aulas
3
; verificando que há uma 

deficiência na providência de meios para a efectivação dos objectivos estabelecidos, 

tendo em conta que há um intensão de uma parte das salas de aulas passarem a ser 

dedicadas ao Ensino Secundário à Distância (ESD). 

De outro lado, o Ensino à Distância está ligado ao uso das tecnologias de comunicação 

acompanhadas pela rede eléctrica, comunicações, internet e equipamentos informáticos, 

que até então não são disponíveis para a maioria da população. 

Dai que a questão que se coloca é: 

 Até que ponto o Programa de Ensino Secundário a Distância (PESD) contribui 

para o alargamento do acesso ao Ensino Secundário Geral do Primeiro Ciclo (da 

8.ª à 10.ª classe) aos graduados da sétima classe? 

 

 

                                                           
2
 Ver com mais detalhe o PPEC (2006-2010/11) explica em geral o contexto da formulação das políticas 

nacionais de educação. 
3
 Relatório de Avaliação do PEEC 2006-2010/2011 (2011:112) 
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1.6. Hipóteses 

H1: O Ensino Secundário à Distância carece de condições infra-estruturais para a sua 

efectivação, alcançando resultados insignificantes às necessidades do grupo-alvo ou ao 

acesso ao ensino. 

H2: O PESD contribuir para a não conclusão do Ensino Secundário Geral do primeiro 

ciclo. 
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II. Metodologia 

A abordagem da pesquisa é qualitativa e quantitativa. Qualitativa ao considerar que “o 

ambiente natural é fonte directa para colecta de dados, interpretação de fenómenos e 

atribuição de significados; e não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas” 

(PRODANOV & FREITAS, 2013:70), havendo um contacto directo entre o 

pesquisador, ambiente e o objecto de pesquisa; quantitativa pois “requer o uso de 

recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos 

gerados pelo pesquisador” (ibidem).  

 

2.1. Método de abordagem 

A pesquisa baseia-se no método hipotético-dedutivo “que se inicia pela percepção de 

uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de 

inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenómenos abrangidos pela 

hipótese” (MARCONI & LAKATOS, 2009:110). 

 

2.2. Método de Procedimento 

O método de procedimento é monográfico ou estudo de caso, que “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objectos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” (GIL, 2002:54), buscando a aplicação prática dos 

conhecimentos para a solução de problema sociais (BOAVENTURA, 2004 apud 

PRODANOV & FREITAS, 2013). 

 

2.3. Técnicas 

As técnicas a serem usadas para a consecução do propósito da pesquisa são a 

documentação indirecta, que abrange a pesquisa bibliográfica (“desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”
4
) e a 

pesquisa documental (“vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser elaborados de acordo com os objectos da pesquisa”, 

estando nesta categoria os documentos de arquivos de órgãos públicos e instituições 

                                                           
4
 GIL (2002:44) 
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privadas
5
); e a documentação directa. A documentação directa subdividindo-se, de 

acordo com MARCONI & LAKATOS (2009:111), em observação directa intensiva 

empregar-se-á as técnicas de observação e a entrevista que permitirão ver, ouvir e 

examinar os factos ligados ao PESD assim como conversas directas com os diferentes 

intervenientes que participam na implementação do PESD; e da observação directa 

extensiva empregar-se-á o questionário a ser respondido pelo um determinado universo 

do grupo-alvo. 

 

2.4. Delimitação do Universo e Amostragem 

O universo populacional abrangido pelo estudo são os alunos, professores e outros 

intervenientes que participam na implementação do PESD de ambos os sexos e sem 

exclusão pela idade, no CAA da Escola Secundária da Zona Verde. 

De acordo com MARCONI & LAKATOS (2009), a amostragem ocorre quando a 

pesquisa não abrange a totalidade, isto é, quando se investiga uma parte dessa 

população. 

As bases qualitativas usadas foram as entrevistas
6
 feitas a 3 professores afectos na 

ESZV, 2 membros da direcção do PESD afectos na Direcção Provincial de Educação e 

Desenvolvimento Humano (DPEDH) seleccionados por acessibilidade ou por 

conveniência, uma forma de selecção de amostra não probabilística “que consiste em 

seleccionar os elementos a que tem acesso, admitindo que esses possam, de alguma 

forma, representar o universo” segundo PRODANOV & FREITAS (2013:98). A 

pesquisa sendo quantitativa à medida que utiliza dados numéricos e estatísticos como 

média e percentagem, requerendo o uso da amostra probabilística, seleccionou-se 26% 

dos alunos da 9ª e 10ª classe matriculados no CAA da Escola Secundaria da Zona 

Verde, por se tratar de alunos inseridos no período em estudo (2012-2014) que 

responderam o inquérito
7
, assente na amostra casual simples em que “todos os 

participantes apresentam a probabilidade de participar da amostra” segundo 

PRODANOV & FREITAS (2013:100). 

 

                                                           
5
 ibidem 

6
 Anexo 1 e 2: Guião de entrevista e lista dos entrevistados 

7
 Anexo 3: Inquérito de Pesquisa  
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2.4.1. Colecta de dados 

 A tabela 1. ilustra os critérios e indicadores a serem usados na Avaliação dos 

Resultados do Programa de Ensino Secundário a Distância. 

Tabela 1: Avaliação dos resultados 

Critérios Questões de Pesquisa e Colecta de dados 

Finalidade Indicadores 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 Cumprimento 

das metas e 

objectivos do 

programa. 

– Número de alunos que aderiram ao PESD 

– Número de alunos que desistem 

– Número de reprovações e aprovações por 

classe 

– Número de alunos graduados por ano 

Eficiência 

 

 

 Custo-benefício 

 

 

– Recursos materiais 

– Recursos Humanos 

– Recursos Financeiros 

– Número de Aprovados por ano 

Receptividade 

 

 Satisfacção das 

partes envolvidas 

–Opiniões de alunos 

–Opiniões de tutores/professores de disciplinas 

–Opiniões de gestores 

Fonte: Adaptado pelo autor 

A tabela indica um conjunto de critérios e indicadores, elaborados e identificados com 

base na natureza da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
Simião Gabriel Uqueio 

III. Fundamentação Conceptual e Teórica 

Conceptualização 

Tomando em consideração que a pesquisa debruça-se sobre uma determinada área do 

conhecimento, é reservado este espaço para a discussão dos principais conceitos 

empregues no trabalho, inerentes na compreensão assim como para situar a pesquisa. 

3.2. Políticas Públicas 

Para começar a discussão sobre políticas públicas, PARSONS (1995) sugere que se 

entenda primeiro o que é público, uma vez que “a ideia de política pública pressupõe 

que há uma esfera ou domínio da vida que não é privada ou puramente individual, mas 

segurada em comum” (ibidem, p.3). O Público no entendimento de (ibidem, p.3), 

“inclui aquela dimensão da actividade humana que é considerada como requerendo 

regulamento governamental ou social ou intervenção, ou pelo menos acção comum”. 

RICHARDS & SMITH (2002) apud CARNEY (2012:25), partem da visão de que a 

política “é um termo geral usado para descrever uma decisão formal ou um plano de 

acção adoptado por um actor”, definindo a Política Pública como “um termo mais 

específico aplicado a uma decisão formal ou a um plano de acção que foi feita por, ou 

que tenha envolvido, uma organização estatal”. 

ANDERSON (1997) e JONES (1984) apud MEIER & BOHTE (2007:75) definem a 

política pública como sendo “um curso de acção seguido por um actor ou conjunto de 

actores (geralmente associadas com o governo) para lidar com um problema ou manter 

uma preocupação”. Uma política pública visa a resolução de um problema conforme os 

autores acima mencionados, assim como para LASSWELL e A. KAPLAN (1970) apud 

HEIDEMANN & SALM (2009:29), que define a política pública como sendo “um 

programa ou projecto com metas, valores e práticas”, na mesma linhagem, ajusta-se, a 

EASTON (1953) apud HEIDEMANN & SALM (2009:29) ao definir a política pública 

como “a alocação oficial de valores para toda a sociedade”. Estes autores atribuem às 

políticas públicas um propósito ou um objectivo, de atender as necessidades de um certo 

grupo social. 

Desta forma, falar de políticas públicas é o mesmo que falar de um conjunto de acções 

(com um propósito) orientadas a resolução de problemas públicos, incluindo as inacções 
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de um determinado governo ou por outros actores (não estatais), conhecidos 

actualmente como actores do terceiro sector
8
.  

Embora os programas com metas e objectivos definidos para a resolução de problemas 

identificados sejam consideradas políticas públicas, os programas como PESD, podem 

ser visto como sendo programas de políticas que são “diferentes instrumentos usados 

para facilitar os objectivos comuns tecidos através de várias jurisdições para garantir 

serviços equitativos e ubíquos aos cidadãos” definindo e moldando os resultados 

pretendidos segundo PACEY & KEOUGH (2003:404).  

Contudo, o PESD não deixa de ser uma política pública pois é útil para este trabalho 

considerar políticas públicas as decisões, e acções ou actividades desenvolvidas (pelo 

Governo) para a solucionar determinados problemas identificados no seio da sociedade; 

o acesso ao ESG do 1º ciclo.  

 

3.2.1. Tipos de Políticas Públicas  

A literatura sobre políticas públicas apresenta vários tipos de políticas públicas, e 

Theodor Lowi apresentou a mais conhecida tipologia de políticas públicas “partindo de 

duas premissas: a primeira, a política pública faz a política, portanto, diferentes tipos de 

políticas públicas produzem diferentes relações de poder entre os actores; e em segundo 

lugar, o governo tem poder coercivo”, (THEODOULOU, 2012:125). 

De acordo com SOUSA (2006), LOWI classificou as políticas públicas em quatro tipos: 

 Distributivas: decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos 

recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao 

privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo.  

 Regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, 

políticos e grupos de interesse. 

 Redistributivas: que atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas 

e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para 

                                                           
8
 Terceiro Sector: “ é o nome dado hoje ao esforço de produção de bens públicos por agentes não-

governamentais, mas ao mesmo tempo distinto do sector empresarial do mercado” (HEIDEMANNN & 
SALM, 2009:31). 
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outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o 

sistema de providência e são as de mais difícil encaminhamento. 

 Constitutivas: que lidam com procedimentos. 

Esta tipologia diferencia as políticas públicas com base nos seus impactos na sociedade 

e na relação entre os envolvidos na formação de políticas públicas (THEODOULOU, 

2012), desta forma o trabalho identifica-se com as políticas públicas distributivas que 

geram impactos individuais focalizando-se para determinados grupos sociais em 

detrimentos dos outros; assim como “atribuem bens e serviços para pessoa / grupo ou 

segmento da grupo específica”, por o PESD direccionar os serviços de educação a um 

determinado grupo da população (os graduados da 7ª classe que queira continuar os seus 

estudos, mas sem vaga para o ensino presencial). 

 

3.3. Avaliação de Políticas Públicas 

Começa-se a discussão da avaliação de políticas públicas a partir de DYE (2012:63) que 

a concebe como “o estudo sobre as consequências da política pública”.  

PARSON (1995:545) considerou a definição oferecida por DYE (1995) excelente, 

salientando que “a pesquisa sobre a avaliação de política é o exame objectivo, 

sistemático, empírico dos efeitos contínuas de políticas públicas ou de programas 

públicos usando os objectivos delas/delas, em termo das metas que eles pretendem 

alcançar”; WHOLEY, HATRY & NEWCOMER (1994), e PERRY (1996) apud RABIE 

e CLOETE (2011:197), afirmam que a avaliação de políticas públicas ou programas 

consiste na discrição e no julgamento sistemático dos programas, para a possível 

extensão, mede até que ponto eles têm os resultados planeados”.  

Por sua vez, THEODOULOU & KOFINIS (2012: 342) acreditam que a avaliação de 

políticas públicas é melhor definida como sendo “o processo pelo qual se faz um 

julgamento geral sobre a qualidade, a concretização das metas, a eficácia do programa, 

o impacto e dos custos que podem ser determinados”. É nesta perspectiva que KUSEK e 

RIST (2004) apud RABIE & CLOETE (2011:197) atribuem à avaliação de políticas 

públicas o objectivo de “determinar a relevância e o cumprimento de objectivos, a 

eficiência do desenvolvimento, eficácia, impacto e sustentabilidade” de uma política ou 

programa. 
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As definições sobre avaliação de políticas públicas, fazem menção ao julgamento da 

eficácia, eficiência e o impacto de uma política pública, a ser implementada ou 

implementada, aspectos que DYE (1995) resumiu-os nas consequências de uma política 

pública.  

Havendo um consenso entre diversos autores, que a avaliação de políticas públicas está 

orientada para o estudo sistemático das consequências de uma política/programa/plano 

de acção, é prático olhar-se para a avaliação como a mensuração de resultados ou 

consequências de uma política, baseada no uso de métodos científicos, com a finalidade 

de saber se a política está produzindo os resultados estabelecidos, e que efeito os 

mesmos tem em relação ao grupo-alvo. 

 

3.3.1. Tipologia de avaliação de políticas públicas 

A literatura sobre a avaliação de políticas públicas é diversificada quanto a tipologia de 

avaliação de políticas públicas, para dizer que ela é classificada com base na concepção 

de cada autor. 

De acordo com BRICKERS & WILLIAMS (2001) apud RABIE & CLOETE 

(2011:199) os “diferentes tipos de avaliação podem ser realizadas relacionando-as com 

os objectivos ou focos de avaliação, ou para o período de tempo ou âmbito da 

avaliação”. Desta forma podemos tomar como critérios de classificação da avaliação de 

políticas públicas os objectivos, o tempo e a extensão da avaliação; estes elementos 

podem ser percebidos nas tipologias de avaliação de diferentes autores à medida que há 

mais complementaridade do que contradição. 

Tomando em conta que o trabalho incide na avaliação de resultados, e a tipologias de 

avaliação de políticas públicas é feita com base nas concepções de cada autor, 

apresenta-se os tipos de avaliação de políticas públicas compreendidas por PARSONS 

(1995) e THEODOULOU & KOFINIS (2012). 

Reconhece-se as concepções sobre os tipos de avaliação de políticas públicas variam de 

cada autor, havendo as formas clássicas da tipificação entre elas a avaliação formativa e 

sumativa apresentadas por PARSON (1995) apresenta: 
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a) Formativa: aquela que é feita quando a política pública está sendo 

implementada, envolve o ponto em que o programa está sendo implementado e as 

condições que promovem o sucesso da implementação, monitorando a forma 

como o programa está sendo administrado ou gerido com a finalidade de 

melhorar o processo de implementação (PARSON, 1995). 

ROSSI & FREEMAN (1993) apud PARSON (1995) afirmam que este tipo de 

avaliação está direccionada para responder as seguintes perguntas: 

(1) Até que ponto o programa está alcançando os resultados pretendidos no grupo-

alvo; 

(2) A consistência dos serviços desenvolvidos com as especificações desenhadas 

no programa; e 

(3) Que recursos estão sendo ou foram gastos na condução do programa. 

Estes elementos (questões) proporcionam as partes interessadas e gerentes do programa 

informação útil a efectivação da política pública (ibidem). Desta forma a avaliação 

formativa é vista como sendo um elemento de monitoria, `a medida que “faz a análise 

do ponto de situação de implementação da política e as condições que promovem o 

sucesso da política ou programa” (PALUMBO, 1987 apud PARSONS, 1995:547), o 

que a torna essencialmente correctiva feita enquanto decorrem os esforços de 

implementação da política pública. 

b) Sumativa: “procura medir como a política ou programa realmente afectou o 

problema para que foi dirigido” sendo “essencialmente um modo investigativo de 

comparar: por exemplo, comparando o antes e o depois; comparando os impactos 

da intervenção em um grupo e outro, ou entre um grupo que era o alvo da 

intervenção e outro que não eram (um grupo de controle) ” (PARSON 1995:550). 

PARSON (1995) atribui a avaliação sumativa a única característica; ou por outra a 

avaliação sumativa tem como critério a avaliação do impacto da política pública; que 

“incide sobre o produto final, bem como sobre os impactos ou mudanças que esse 

produto trouxe às condições da vida real em que foi aplicado” (HERMAN, MORRIS, & 

FITZ-GIBBON, 1987; SHAFRITZ (1998) apud RABIE & CLOETE, 2011:200), por 

isso é feita no fim da implementação da política pública. 
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Desta tipificação, a avaliação dos resultados enquadra-se na avaliação formativa na 

medida em que ela também feita para o melhoramento de uma política pública em 

implementação, usando os resultados da política pública para proporcionar informação 

relativa ao seu sucesso ou insucesso; e recorrendo as três questões acima de ROSSI & 

FREEMAN (1993) apud PARSON (1995) encontramos os resultados, a consistência, os 

recursos (uma questão da eficiência) e a mensuração do alcance dos resultados 

pretendidos (uma questão da eficácia). 

Em busca de um conceito de avaliação de resultados mais sólido com a pesquisa, 

recorre-se a tipologias de avaliação de políticas públicas apresentada por 

THEODOULOU & KOFINIS (2012) que reconhecem os vários modelos
9
 que existem 

para avaliação de políticas públicas que surgiram na sua maioria nos anos 1960 e 1970 

dando uma “compreensão variada sobre as metas, de uma avaliação, o papel do 

avaliador, a extensão de uma avaliação assim como é organizada e conduzida” e os 

“teóricos subsequentes levaram e adaptaram às mudanças do tempo, contexto e as 

necessidades” (ibidem, p. 342). Assim sendo, para estes autores, geralmente são 

aplicados os seguintes tipos: 

a) Avaliação do Processo: este tipo de avaliação tem como foco a situação 

concreta da implementação de uma política pública, avaliando “como a política 

está sendo entregue à grupo-alvo ou como está sendo gerido ou administrado 

pelos administradores” (ibidem, p.343). Para THEODOULOU & KOFINIS 

(2012), a avaliação do processo deve abordar os seguintes aspectos: 

 Determinar porque o programa ou a política está sendo implementada nos 

níveis actuais. 

 Identificar os problemas. 

 Desenvolver soluções para os problemas. 

 Melhorar o desempenho do programa, recomendado. 

 Como as soluções devem ser implementadas e avaliadas uma vez realizadas. 

                                                           
9
 THEODOULOU & KOFINIS (2012) usam mais o termo modelo do que tipos de avaliação de políticas 

públicas 
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Desta forma, para avaliação do processo o foco não é o cumprimento dos objectivos 

pretendidos pela política pública, mas desenvolver recomendações para o melhoramento 

da implementação do programa com a finalidade de ajudar os gestores a superarem os 

obstáctulos da implementação. 

b) Avaliação dos Resultados: “incide sobre o grau em que uma política pública 

está alcançando os resultados pretendidos em relação ao grupo-alvo; ela está 

preocupada com as saídas e se a política está produzir os resultados 

pretendidos”, conduzindo a uma avaliação da eficácia, incluindo o custo da 

implementação do programa (ibidem, p.343). A avaliação dos resultados “é mais 

adequado às necessidades dos designers de política porque identifica se há 

coerência entre saídas políticas e intenções do programa” (ibidem). E ela 

determina: 

 Intenção legislativa; 

 Os objectivos do programa; 

 Elementos e indicadores do programa; 

 Valência de resultados (sejam eles positivos ou negativos); 

Enquanto a avaliação do processo está preocupada em medir a forma como está 

implementado o programa, a avaliação dos resultados mede o grau de cumprimento de 

objectivos de programa (eficácia), o custo e a valência dos resultados (eficiência). 

 

c) Avaliação de Impacto: mede o impacto da política pública sobre o grupo-alvo; 

“está preocupado em a avaliar se a grupo-alvo está sendo afectada de alguma 

forma pela introdução e implementação da política [..] havendo uma 

preocupação com o impacto do programa sobre o problema original a ser 

abordado” (ibidem). THEODOULOU & KOFINIS (2012) atribuem a avaliação 

do impacto o dever de identificar o seguinte:  

 Objectivos teóricos do programa ou política; 

 Os objectivos reais; 

 Os objectivos da política ou programa; 

 Os efeitos dos resultados da política ou programa, e se eles se destinam 

intensionalmente ou não a resultados positivos ou negativos. 
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Para estes autores a única diferença entre a avaliação de impacto e dos resultados é o 

facto desta última unicamente preocupar-se com o alcance das metas e dos objectivos da 

política pública.  

d) Análise do Custo-Benefício: “incide sobre cálculo do saldo líquido os custos e 

benefícios do programa” (ibidem, p.343). Neste tipo de avaliação, os avaliadores 

identificam e quantificam tanto os custos e benefícios positivos e negativos de 

modo a determinar o benefício líquido havendo uma controvérsia da sua 

aplicação no sector público conforme os autores. 

A avaliação custo-benefício privilegia a informação quantitativa dai que é mais útil 

quando aplicada em conjunto com outros tipos de avaliação. 

Há uma coerência entre o modelo de avaliação de resultados propostos por estes autores 

e os objectivos da pesquisa. Sendo evidente que a avaliação dos resultados não é 

exclusivamente a exposição dos resultados, mas também a avaliação da eficácia e 

eficiência, e simultaneamente o papel de determinar a valência dos resultados da 

política pública, de modo a verificar se os resultados alcançados vão ao encontro das 

preferências ou necessidades do grupo-alvo, isto é, satisfaz as necessidades do grupo-

alvo. 

Há uma relação o conceito de avaliação dos resultados de THEODOULOU & KOFINIS 

(2012) e de REESSE & FASENFEST (1997) apud RABIE & CLOETE (2011:207), que 

apontam os resultados (outcomes) da política pública “as consequências directas ou 

resultados que se seguem a partir de uma actividade ou processo, ou os resultados 

directos de um programa a curto prazo”, ilustrando uma clara distinção da avaliação dos 

resultados à avaliação da eficácia; e seguindo o pensamento de THEODOULOU e 

KOFINIS (2012), pode-se afirmar que o exame dos resultados de uma política acontece 

nos moldes da eficácia, eficiência ou dos custos da política ou programa; das 

consequências ou resultados directos em relação ao grupo-alvo. E estando próximo da 

Avaliação do Impacto que de acordo com RABIE & CLOETE (2011) examina as 

consequências ou resultados ou efeitos da implementação da política a longo prazo, 

atingindo as consequências indirectas. 

Com base nas discussões acima, A avaliação dos resultados é um dos tipos de avaliação 

de políticas públicas, que se centra em examinar o alcance dos resultados ou das 
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consequências directas (impactos directos, que vêm da implementação ou das 

actividades da política/plano/programa) da política pública em relação aos seus 

objectivos pretendidos num curto período de tempo. Ela mede o grau de alcance dos 

resultados, em relação ao grupo-alvo, isto é, o nível de obtenção dos resultados em 

relação ao grupo-alvo ou ao problema identificado alinhando a avaliação da eficácia e a 

eficiência do programa. 

Desta forma medir as consequências directas da política pública, tendo como avaliação 

da eficácia é elemento chave, pois através dela permitirá que os efeitos positivos ou 

negativos no grupo-alvo sejam da ordem do cumprimento ou não dos objectivos da 

política pública, pois na avaliação dos resultados, os objectivos podem ser cumpridos 

(eficácia), mas tendo assim como não o sucesso sobre o problema no grupo-alvo; e a 

avaliação da eficiência é também elemento chave na avaliação dos resultados, pois ela 

dispõe de informação relativa aos recursos dedicados ao programa assim como os 

benefícios, proporcionado dados que permitem medir como os recursos afectam a 

quantidade e a qualidade dos resultados. 
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3.4. Enquadramento Teórico 

A pesquisa tem como fundamento teórico a teoria sistémica formulada por David 

Easton. Para PARSON (1995), a teoria sistémica começou a desenvolver-se a partir dos 

anos 50 com o modelo de sistema político, que “muito influenciou a maneira pelo qual 

o estudo emergente de políticas públicas (outputs) na década 60 começou a conceituar a 

relação entre as saídas de formulação de políticas públicas e do seu ambiente mais 

amplo” (ibidem, p.23). 

 

3.4.1. Teoria Sistémica 

A teoria sistémica está assente em quatro conceitos principais, nomeadamente: os inputs 

ou entradas que são as “forças geradas no meio ambiente e que afectam o sistema 

político”; o meio ambiente a “qualquer condição ou circunstância definida como externa 

às fronteiras do sistema político; o sistema político ao “conjunto de estruturas e 

processos inter-relacionados, que exercem as funções oficiais de alocar valores para a 

sociedade; e os outputs ou saídas que “são as alocações oficiais de valores do sistema”, 

refere-se as alocações as políticas públicas (DYE, 2005 apud HEIDEMANNN & 

SALM, 2009:124). 

Os conceitos acima são indispensáveis pois, a teoria sistémica, seus pressupostos, 

revelam uma interacção entre as quatro partes, na medida em que ela vê as políticas 

públicas (outputs) como resultados do sistema, pressupõe que o sistema político recebe 

inputs (demandas
10

 e apoio
11

 dos indivíduos ou grupos) tendo um papel de transformar 

as demandas em decisões e acções para atender as necessidades da sociedade que agem 

em função das condições reais do meio ambiente segundo PARSON (1995); e DYE 

(2005) apud HEIDEMANNN & SALM (2009). 

É nesta óptima que PARSON (1995:24) atribui a teoria sistémica, duas características 

principais; de “ver o processo político em termos de inputs recebidos, na forma de 

fluxos do meio ambiente, intervindo por meio de canais de entradas (partidos, mídia, 

grupo de interesses); e as demandas dentro do sistema político (com inputs) e sua 

                                                           
10

 Demandas “ocorrem quando os indivíduos ou grupos, em resposta às condições reais ou percebidas, 
agem para influenciar a política pública” (DYE, 2005 apud HEIDEMANN & SALM, 2009:125). 
11

 Apoio: “concebido quando os indivíduos os indivíduos ou grupos aceitam os resultados das eleições, 
obedecem às leis, pagam seus impostos, e conformam-se de maneira geral com as decisões políticas” 
(ibidem). 
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conversão em saídas ou resultados de políticas” (públicas), o que pode ser observado na 

versão simplificada da teoria sistémica de David Easton apresentada por DYE (2005) 

apud HEIDEMANNN & SALM (2009), Figura 1. 

Figura 1: Teoria Sistémica 

 

Fonte: DYE (2009) apud HEIDEMANN & SALM (2009:125) 

As políticas públicas como decisões e acções, resultantes do sistema político contempla 

também a implementação e seus resultados observáveis. A sociedade por sua vez, 

recebendo os outputs (as políticas públicas) transformados pelo sistema político, 

submete-se a verificação dos efeitos das políticas públicas sobre as suas demandas 

(ibidem). E um requisito indispensável das políticas públicas pressupõe que os efeitos 

modificadores devem coincidir com os valores da grupo-alvo, visto que eles visam 

atender as necessidades ou as demandas dos indivíduos ou grupos que agem em função 

do meio ambiente. 

 As decisões e acções do sistema político são extensas, e determinadas acções face a 

elas são feitas como ilustra o argumento avante: 

“O sistema político toma uma série de decisões e acções que resultem na definição de um conjunto de 

metas, objectivos e instrumentos de implementação relacionados ou programas destinados a dar forma a 

um determinado conjunto de resultados. Uma política tipicamente fala o contexto, os recursos, as 

actividades e os resultados desejados. No entanto, o ambiente muitas vezes dita que os resultados 

observados, tanto em tendências gerais e a nível institucional, diferem daqueles que se destina. O 
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processo de avaliação examina as entradas (resultados pretendidos e observados) para determinar o que, 

se é, necessário efectuar umas mudanças na implementação do programa” segundo PACEY & 

KEOUGH (2003:402). 

Embora a teoria sistémica foi desenvolvida no âmbito da formulação de políticas 

públicas, diferentes variações da teoria sistémica são criadas para explicar determinados 

fenómenos. Para este estudo, baseado no esquema apresentado por RABIE e CLOETE 

(2011), explicando diferentes indicadores de avaliação de políticas pública. 

Figura 2: Adaptação da teoria sistémica à avaliação 

Fonte: RABIE e CLOETE (2011:204) 

A inter-relação dos diferentes elementos a serem considerados em cada contexto de 

avaliação na figura 1, é uma reconstrução da teoria sistémica no contexto de avaliação 

de políticas públicas, com todos elementos sistémicos como as entradas, processo e 

saídas. Na avaliação os autores estendem as saídas até os estudos de impacto, mas o 

interesse do estudo limita-se na avaliação dos resultados. 
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3.5. Critérios e, ou indicadores de Avaliação dos resultados da política pública 

A avaliação de políticas públicas segue um conjunto de critérios ou indicadores, que são 

“instrumentos de mensuração utilizados para acompanhar e avaliar os progressos na 

realização dos objectivos e resultados” (RABIE e CLOETE, 2011:204), também são 

como “ponteiros que mostram se os objectivos são atingidos” (ATKINSON e 

WELLMAN, 2003) citados por Rabia e CLOETE, 2011:204), desta forma além de 

serem ferramentas são também pressupostos que direccionam o pesquisador a explorar a 

informação necessária para atingir os resultados da pesquisa. E como instrumentos de 

mensuração, “os indicadores fornecem um meio simples e confiável para medir a 

realização, para reflectir sobre as chances conectadas a uma intervenção, ou para ajudar 

a avaliar o resultado declarado” numa determinada política pública (KUSEK e RIST, 

2004 citados por Rabia e CLOETE, 2011:204). 

Os indicadores de avaliação de políticas públicas são seleccionados de acordo com o 

propósito da pesquisa: 

 Eficácia: discutida anteriormente, nos tipos de avaliação de políticas públicas, para 

DUNN (2012:322), responde se “os objectivos do programa foram alcançados”, 

“pretendendo descobrir se o programa está fazendo ou produzindo o que era 

suposto fazer” segundo HOWLETT, RAMESH e PERL (2009:186); é medida 

pelos objectivos ou metas da política pública em relação aos resultados alcançados, 

para determinar se a política pública está atingindo os seus objectivos traçados. 

RABIE e CLOETE (2011) tratam da eficácia como sendo um indicador que mede 

as saídas da política pública (alcançadas através da implementação), ao centrar-se 

nos produtos da política, geralmente medem a quantidade do que a qualidade do 

produto ou resultado.  

 Eficiência: também discutida nos tipos de avaliação, a pergunta que lhe é colocada 

como indicador é: “quanto esforço foi necessário para obter um resultado 

alcançado”, o esforço é mensurado pela relação custo-benefício (DUNN, 

2012:322). Este indicador mede os recursos ou os custos que foram ou são 

dedicados ao programa, olhando para aquilo que são os benefícios (resultados 

positivos). A eficiência gera muita política nos programas.  

 Receptividade: como critério de avaliação procura determinar se os resultados da 

política pública satisfazem as preferências, as necessidades, ou valores de grupos 

particulares, ilustrando a consistência do programa com cidadão (DUNN, 2012). 



 
 

23 
Simião Gabriel Uqueio 

Este conceito encaixa-se perfeitamente no critério de conformidade dos valores dos 

actores locais apresentado por OSTROM (2012:178) como critério de avaliação 

dos resultados, pois lhe atribui o papel de “avaliar como esses resultados se ajustam 

aos valores dos envolvidos”, valores por sua vez “podem ser definidos em maneira 

mais abrangente, de modo a incluir quaisquer desejos, necessidades, interesses ou 

preferências” segundo DUNN (2012:310). 

 

Estes critérios e indicadores permitirão perceber o grau de alcance dos resultados 

através da implementação da política pública (neste caso do PESD), reflectindo sobre as 

consequências directas ou as que provenientes da intervenção do programa no grupo-

alvo, conforme Mosse & SONTHEIMER (1996) citados RABIA & CLOETE (2011), 

atribuem às finalidades da avaliação dos resultados. 
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IV. Apresentação do Programa de Ensino Secundário a Distância (PESD) e da 

Escola Secundária da Zona Verde (ESZV) 

4.1. Programa de Ensino Secundário à Distância (PESD) 

O PESD constitui um dos esforços do Governo de Moçambique na expansão do ensino 

em Moçambique, em particular o Ensino Secundário Geral do 1º ciclo preconizando a 

educação à distância, foi aprovado pelo Ministério de Educação e Desenvolvimento 

Humano (na altura Ministério de Educação e Cultura) através do Despacho atinente às 

Orientações Gerais para a Implementação do Programa do Ensino Secundário `a 

Distância o qual faz parte integrante. De acordo com o número 2.1. do referido 

Despacho, o PESD tem os seguintes objectivos: 

 Proporcionar oportunidades de aprendizagem a cidadãos que, ao terminarem o 

ensino básico, não ingressam no ensino secundário por insuficiência de vagas ou 

por outras razões no regime presencial; 

 Promover o acesso ao Ensino Secundário em Geral, com especial enfâse para às 

raparigas e mulheres, proporcionando-lhes uma alternativa de ensino e 

aprendizagem mais flexível e ajustada à sua situação social, económica e 

cultural; e  

 Reduzir as disparidades regionais e de géneros em termos de acesso às 

oportunidades educativas para o Ensino Secundário. 

Desta forma, o PESD visa prover a educação aos graduados da 7ª classe, que queira 

continuar com seus estudos no ensino secundário (do 1º ciclo), que deparam com a 

insuficiência de vagas no ensino presencial, aparecendo como opção aos mesmos. 

4.1.1. Estrutura funcional ou da implementação do PESD 

A implementação do PESD obedece a seguinte estrutura hierárquica: 

Instituto de Educação Aberta e à Distancia 

É um órgão central do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 

(MINEDH), indicado pelo PESD como provedor do Ensino à Distância (ED) com as 

seguintes responsabilidades
12

: 

                                                           
12

 Número 5.1. 
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 Regulamentar e orientar as províncias para a implementação do PESD; 

 Planificar, organizar e realizar seminários, palestras, conferências ou simpósios 

ligados ao PESD; 

 Capacitar Supervisores provinciais, Coordenadores, tutores e docentes das 

disciplinas para implementação. 

 Elaborar materiais de ensino e as respectivas avaliações e proceder a distribuição 

pelas províncias; 

 Fazer o controlo e a monitória do programa e avaliação dos materiais auto-

instrucionais; 

 Desenvolver e implementar estratégias que visem prestar serviços relevantes de 

apoio ao estudante. 

Direcção de Provincial de Educação e Cultura 

 É o segundo órgão indicado pelo PESD, com as seguintes responsabilidades
13

: 

 Disponibilizar recursos humanos para desempenhar diversas funções no PESD 

(Coordenadores, Tutores e Docentes de disciplinas). 

 Disponibilizar espaços físicos nas diversas instituições educacionais que deverão 

acolher o PESD (DPEC, SDEJT e Escolas); 

 Planificar e orçamentar as actividades do PESD; 

 Assegurar a gestão eficiente e eficaz de todas as actividades do PESD ao nível 

provincial; 

 Distribuir os materiais de aprendizagem aos CAA’s; 

 Seleccionar candidaturas a Coordenadores, Tutores, e Docentes de disciplinas 

para Posterior capacitação pelo IEDA. 

 Seleccionar, em coordenação com os SDEJT e direcções de escolas, os alunos 

para o PESD. 

A nível da DPEC, há um único supervisor que controla, monitora e avalia as actividades 

do PESD, e “é tido como representante da DPEC, cabendo cumprir as responsabilidades 

deste órgão. 

E um coordenador do PESD, que gere o Centro de Coordenação do PESD. 

 

                                                           
13

 Número 5.2 
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Centros de Apoio e Aprendizagens (CAA) 

Sãos na essência as salas de aulas em escolas (primárias ou secundárias), neste caso foi 

na ESZV, que passam a se dedicar ao PESD, com o objectivo de oferecer apoio 

académico e não académico permanente aos estudantes do ensino a distância, com as 

seguintes funções
14

 disponibilizar aos alunos o acesso a recursos materiais instrucionais 

e o acesso a materiais didácticos de apoio, tais como meios audiovisuais, cartazes, 

mapas, entre outros; providenciar o acesso à tutoria e a serviços de apoio ao estudante 

oferecendo o apoio técnico e logístico directo ao estudante assim como avaliar os alunos 

e os serviços oferecidos licenciado.  

No CAA encontra-se um Gestor, embora o programa define-o como Tutor, ouve uma 

mudança de termo durante a implementação por causa da natureza das funções que 

exerce
15

; com as funções de gerir o pedagogicamente e administrativamente o CAA, 

disponibilizando os materiais aos alunos; organizar velar pelos serviços de 

documentação, registo do aproveitamento pedagógico dos alunos; matricular os alunos; 

estimular, motivar e aconselhar os alunos para maior dedicação aos estudos entre outras. 

E os professores da disciplina (os professores da disciplina são designados tutores) 

seleccionados em escolas secundários onde estão instaladas os CAA’s, neste caso na da 

ESZV, tendo a responsabilidade de facilitar a aprendizagem dos alunos; ajudar os 

alunos a compreender os conceitos, teorias, leis, etc.; oferecer um feedback positivo aos 

alunos e encoraja-los a continuar o estudo apesar das dificuldades que possam 

encontrar, identificar matérias nas quais os alunos têm dificuldades de assimilação, 

entre outras. 

É nesta estrutura funcional em que o PESD está sendo implementando no CAA 

instalado na ESZV, oferecendo os serviços de Ensino à Distância aos alunos de 8ª à 10ª 

classe matriculados, tendo em conta que os professores da disciplinas ou tutores 

dividem-se um por cada disciplina, sem descriminação por classe, havendo casos 

excepcionais em que podem haver mais de um tutor por disciplinas olhando para a 

disponibilidade dos tutores e as necessidades da própria escola segundo o Entrevistado 

(8/05/2015). 

                                                           
14

 Ver detalhes no número 3.1.1.  
15

 Explica o entrevistado (08 de Maio de 2015) 
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4.2. Escola Secundária da Zona Verde  

É uma instituição de ensino secundário como outras que lecciona do ensino secundário 

do 1º Ciclo (8ª à 10ª) à do 2º Ciclo (da 11ª à 12ª), escolhida e instalado um CAA para a 

implementação do PESD. Este CAA é um dos primeiros CAA’s a serem instalados no 

País para acolher o PESD em 2008, quando o ESD passa a ser encarado como um 

programa em vez de modalidade de ensino, momento que lhe atribuir a sua 

consolidação à medida que passa a ter as orientações de implementação assim como a 

definição ou criação de órgãos especializados para a sua efectivação. 

Actualmente o CAA instalado nesta escola matriculou 187 alunos divididos em três 

classes (8ª, 9ª e 10ª), tendo dez (10) Tutores e um Gestor. 
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V. Apresentação e Interpretação dos Resultados  

5.1. Eficácia 

A eficácia resultante da relação entre as metas alcançadas e as metas previstas em 

persecução aos objectivos do PESD de prover o ESG do 1º Ciclo (8ª à 10ª) aos 

graduados da 7ª classe que procuram continuar os seus estudos, deparando com a 

insuficiência de vagas no ensino presencial ou por outros motivos, enfatizando as 

raparigas e mulheres.  

5.1.1. Metas 

O CAA instalado na ESZV previu matricular de 2012-2014 os seguintes alunos 

conforme a Tabela 2. 

Tabela 2: Metas previstas (2012-2014) 

 

Ano 

Classes 

8ª Classe 9ª Classe 10ª Classe 

H M HM H M HM H M HM 

2012 50 50 100 50 40 90 20 20 40 

2013 100 100 200 100 80 180 50 50 100 

2014 100 100 200 100 80 180 50 50 100 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base em dados dos quadros ilustrativos das metas para 

2012, 2013 e 2014
16

. 

Em 2012, a previsão dos graduados da 7ª classe a serem absorvidos pelo PESD foi de 

100 alunos sendo metade pelo sexo para a 8ª classe, 90 alunos para a 9ª classe dos quais 

50 do sexo masculino e os restantes do sexo feminino e para a 10ª foi previsto 

matricular 40 alunos, metade por sexo. Nos anos 2013 e 14, a previsão das metas subiu 

100% para 8ª e 9ª classe, e a 10ª teve um aumento de 150%, desta forma, para os anos 

2013 e 14, a previsão de metas para a 8ª classe passou dos anteriores 100 para 200 

alunos a matricular, de 90 a 180 para a 9ª classe dos quais 100 são do sexo masculino e 

os restantes do sexo feminino. E por fim a 10ª classe passou dos 40 para 100 alunos 

sendo metade por cada sexo. 

O incremento da previsão das metas nos anos 2013 e 2014, para a 8ª e 9ª classe é 

infundada, pois não se verificou nenhuma mudança como o reforço das capacidades do 

CAA entre outras, e observando a realização anterior (2012) o CAA não alcançou as 

                                                           
16

 Anexo 4: Previsão de matrículas, no PESD, em (2012-2014) por centro e por classe 
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metas previstas conforme ilustra a tabela 3 referente as metas alcançadas no período 

2012-2014. 

Tabela 3: Metas alcançadas (2012-2014) 

 

Ano 

Classes 

8ª Classe 9ª Classe 10ª Classe 

H M HM H M HM H M HM 

2012 21 23 44 17 28 45 18 26 44 

2013 24 40 64 21 29 50 27 47 74 

2014 26 19 45 23 23 46 24 44 68 

Fonte: Adaptado pelo autor, baseado nos Mapas de Aproveitamento Pedagógico do 

PESD 2012, 2013 e 2014
17

. 

No período 2012-2014, o CAA instalado na ESZV não atingiu as metas previstas.  

Em 2012 as metas alcançadas para a 8ª classe foram de 44 %, próximo à metade, 

correspondendo a 44 alunos dos 100 previstos, dos quais 21 são do sexo masculino e 23 

do sexo feminino. A taxa percentual das metas alcançadas em 2013 são inferiores a do 

ano anterior, embora o número de alunos seja maior, não representa nem a metade do 

previsto, sendo de 64 o número de alunos matriculados, correspondente a 32% do 

previsto (200 alunos) para a 8ª classe, dos quais 40 são mulheres excedendo o número 

de homens que são 24. E no ano 2014 regista-se a percentagem ínfima das metas 

alcançadas face as previstas, sendo de 22.5 % correspondendo à 45 alunos dos 200 

previstos, dos quais 26 são homens e 19 mulheres, havendo uma tendência de redução 

das metas alcançadas para a 8ª classe no período 2012-2014, conforme o gráfico. 
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 Anexo 5: Dados Estatísticos Referentes ao aproveitamento dos alunos no CAA (2012-2014) 
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Gráfico 1: Metas previstas e alcançadas (8ª classe) 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de previsão de metas e de metas 

alcançadas (2012-2014). 

No período 2012-2014, o CAA instalado na ESZV da previsão de 600 alunos, alcançou 

38.66 % das metas previstas neste período correspondente, cerca de 232 alunos, dos 

quais 118 são homens e 114 são mulheres, havendo menor número de mulheres que 

corresponde aproximadamente à 49, 14 %, e 50, 86% sendo dos homens, tendo em 

conta que as previsões dividem-se em 50% por sexo em cada ano para a 8ª Classe. 

Tendo em conta que a 8ª representa o nível da aderência ao programa através dos novos 

ingressos, de 2012 a 2014 o alcance das metas tendem a decrescer numa taxa média de 

18.8%, apontando-se a incredibilidade do modelo de Ensino à Distância perante a 

sociedade como sendo o principal factor da fraca aderência conforme: 

“Há uma falta de cultura do ensino à distância na sociedade; ela não acredita no 

ensino à distância” (Dulcídio Carlos Nhamússua
18

, entrevistado a 10/06/2015). 

“As pessoas procuram o ensino à distância por falta de vagas no ensino presencial, 

olhando-o como um ensino esquecido” (Matias Alberto
19

, entrevistado a 18/06/2015). 
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“As pessoas não têm fé no ensino à distância, lutam pela vaga no ensino presencial, na 

falta de vaga recorrem ao ensino à distância como recurso, não como opção” (Manuel 

Adamo Cassamo
20

, entrevistado a 8/06/2015). 

Um outro elemento da fraca aderência, está na divulgação do PESD aos interessados, 

que com base no entrevistado Manuel Adamo Cassamo é feita ao graduado da 7ª classe 

no momento em que solicita uma vaga na escola. Os dados do Inquérito de Pesquisa 

indicam que a escola na disseminação da informação sobre o PESD foi de 6.1% 

conforme a tabela 4, uma percentagem menor tendo em conta que a escola é o principal 

mentor. 

Tabela 4: Informação sobre o PESD 

Informação sobre o PESD 

Obteve a informação 

sobre o PESD 

Frequência Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

  Na escola 2 6.1 6.1 

  Em casa 21 63.6 69.7 

  Na televisão 3 9.1 78.8 

  Com amigos 7 21.2 100 

 Total 33 100   

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do inquérito de pesquisa. 

  

Verifica-se maior fluxo de informação “em casa”, isto é, nos núcleos de famílias, 

representando 63.6 % da disseminação da informação sobre o PESD, complementada 

entre grupos de amigos com 21.2% e 9.1% correspondentes a televisão ou a mídia. 

Considerando a incredibilidade do ensino à distância destacada pelos entrevistados, a 

percentagem de 84.8% ocupada pelos amigos e família (comunidade), a informação 

sobre o PESD chega distorcida ou tratada de uma forma incrédula tratando-se de 

sectores informais de comunicação. 

Para a 9ª, em 2012, o CAA matriculou 45 alunos dos quais 17 homens e 28 mulheres 

que representaram 50% das metas alcançadas, registando-se maior número de mulher, 

mas mesmo assim, embora em 2012 a 9ª classe não atingiu as metas previstas ao chegar 

até a metade, nos anos 2013 e 14 as previsões aumentaram numa taxa de 100%, 

passando de 90 para 180 dos quais 100 homens e 80 mulheres, sendo um aumento 
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inconsistente. Como ilustra o gráfico 2, embora em 2013 o número de alunos seja maior 

em relação ao ano anterior, representou apenas 27.77% das metas alcançadas. 

Gráfico 2: Metas previstas e alcançadas (9ª classe) 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de previsão de metas e de metas 

alcançadas (2012-2014). 

E em 2014 o CAA matriculou 46 alunos dos180 alunos previstos para 9ª classe o que 

corresponde a 25.55% das metas alcançadas, quase ¼ do previsto, distribuídos em 23% 

de 100 homens previstos e 28.75% de 80 mulheres previstos, desta forma, o número de 

mulheres é maior a de homens por uma taxa de 3.2%. 

A 9ª classe regista uma oscilação em número de alunos, mas mesmo que se tenha 

registado maior taxa de alcance de metas em 2012 (50%), os restantes anos tiveram 

maiores números de alunos sendo de 50 para 2013 e 46 para 2014, desta forma, as taxas 

ínfimas das metas alcançadas nestes anos, de 27.77% e 25.55% para 2013 e 14 

devendo-se ao aumento de 100% das metas numa situação em que mesmos as anterior 

foram efectivadas a uma taxa de 50%. 

No período 2012 a 2014, da previsão de 450 alunos foram matriculados 141 alunos 

correspondentes a 33.33%, representando um pouco mais de ¼ da perseguição das 

metas para 9ª classe, destes, 61 alunos são homens correspondente a 43.26%, tendo 

maior número de mulheres que representam 56.74%, facto que demostra ainda maior 
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aderência das mulheres ao PESD que enfatiza abranger mais número de mulheres do 

que homens. 

A 10ª classe, regista as previsões mais baixas, uma vez que as desistências e as 

reprovações afectam significativamente o efectivo desta classe. Contudo, em 2012 o 

CAA, previu matricular 40 alunos dos quais 20 por cada sexo, tendo as superadas por 

uma taxa de 10% ao matricular 44 alunos correspondentes a 110%, as metas alcançadas 

por sexo, de 20 homens previstos o CAA matriculou 18 correspondente a 90% sendo 

uma percentagem muito próxima ao previsto, e das 20 mulheres matriculou 26 

correspondentes a 130%, desta forma o número de mulheres superou as previsões sendo 

a razão do alcance das metas totais, embora a dos homens faltou 10% é satisfatória. 

Das metas previstas para a 10ª, em 2013 o CAA matriculou 74 alunos correspondendo a 

74%, dos quais 27 homens (54% das metas previstas para homens) e 47 (94% das metas 

previstas para mulheres) havendo maior número de mulheres estando próximo dos 50 

alunos previstos, e dos homens um pouco mais que a metade do previsto.  

Gráfico 3: Metas previstas e alcançadas (10ª classe) 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de previsão de metas e de metas 

alcançadas (2012-2014). 

No ano 2014 o CAA matriculou 68 alunos (HM) atingindo as metas a uma taxa de 68%, 

destes, 24 são homens significando 48% de 50 homens previstos, um pouco menos de ½ 

do previsto, e 44 são mulheres que correspondem a 88% de 50 alunas (mulheres) 

previstas estando próximo do previsto. 
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No período 2012 a 2014, o CAA matriculou 186 alunos para a 10ª classe 

correspondentes a 77.5% dos 240 alunos previsto, sendo uma taxa de alcance superior a 

50% e próximo as previsões, embora não se atinge efectivamente as previsões, é 

razoável, mesmo que em 2012 tenha-se superado as metas, nos anos subsequentes, as 

realizações são também acima de 50%. 

 

5.1.2.  Desistências 

Além de se destacar o ingresso ou a aderência ao PESD nas metas atingidas como sendo 

a responsável pelo número dos alunos no CAA, a desistência constitui um elemento 

negativo que influencia no número de alunos, embora as desistências constituem a 

maior preocupação do programa, que preconiza a tutoria académica e não académica 

como uma forma de controla-las, o seu comportamento na redução de alunos é ilustrado 

na tabela 4 e no gráfico 4.  

Tabela 5: Desistências  

Ano 

 

Classe 
N⁰ de Matriculados N⁰ de Desistentes 

 
H M HM H M HM HM (%) 

2012 

8ª 21 23 44 4 2 6 13.63 

9ª 17 28 45 1 2 3 6.66 

10ª 18 26 44 3 2 5 11.36 

2013 

8ª 24 40 64 5 7 12 18.75 

9ª 21 29 50 6 2 8 16 

10ª 27 47 74 9 9 18 24.32 

2014 

8ª 26 19 45 2 2 4 8.88 

9ª 23 23 46 4 3 7 15.21 

10ª 24 44 68 6 17 23 33.82 

Fonte: Adaptado pelo autor, baseado nos Mapas de Aproveitamento Pedagógico do 

PESD 2012, 2013 e 2014. 

A 8ª classe registou em 2012 a maior taxa de reprovações (do ano) sendo de 13.63%, 

dos quais os homens representaram 9.09% estando acima das mulheres que só 

representaram 4.54%. Até 2013 a sua tendência era de subir, registando a maior taxa 

desta classe ao atingir 18.75% tendo maioritariamente as mulheres representado 10.93% 

e os restantes 7.81% foi a de homens, e em 2014, a taxa de desistências mostrou um 
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decréscimo de 9.87 % ao atingir 8.88% distribuído a metade (4.44%) para homens e 

mulheres. 

Gráfico 4: Taxa de desistências por classe 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de mapas de aproveitamento 

pedagógico (2012-2014). 

Em 2012, a 9ª classe registou a menor taxa do ano e da classe, com uma taxa de 

desistências de 6.66%, com as mulheres na liderança com 4.44% e os homens com 

2.22%, já em 2013 com 16% dos quais 12% foi representada por homens e os restantes 

4% pelas mulheres, sendo a taxa de homens três vezes mais. Foi a taxa de desistências 

mais do ano, embora para a 9ª classe, representou uma subida de 9.34%, decrescendo a 

0.79% em 2014, ao atingir uma taxa de 15.21%, assim como em 2013, a taxa de homens 

foi maior alcançando 8.69% e as mulheres 6.52%. 

As desistências na 10ª classe em 2012, corresponderam 11.36%, os homens a uma taxa 

maior de 6.81% e os restantes 4.54% as mulheres, mas em 2013, como aconteceu nas 

outras classes houve uma subida, sendo de 12.96%, ao atingir 24.32%, distribuídos a 

metade (12.16%) para homens e mulheres. A sua tendência de subir continuam, tendo 

subido para 33.14% em 2014, dos quais as mulheres representaram significativamente 

em 25%, e os homens em 8.82%. 
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Em média, de 2012 à 2014, a 9ª classe teve a menor taxa de desistência de 12.62%, 

seguindo a 8ª classe com uma média de 13.75% e finalmente a 10ª classe com maior 

taxa de desistência com 22.94%.  

São consideradas elevadas as taxas de desistências superiores a 5%, pois elas impõem 

perdas concretas e significantes do efectivo, e sendo negativas, representam o fracasso 

ou o insucesso de PESD em proporcionar o ensino secundário. Em médias por classes, 

as desistências no período de 2012-2014 reduziram o efectivo escolar a uma taxa de 

13.75% para 8ª, 12.62% para a 9ª e 23.17% para 10ª classe. 

As taxas de desistências que variam de 6.66% (taxa mínima atingida na 9ª classe em 

2012) a 33.14% (taxa máxima atingida na 10ª em 2014), representam para o 

entrevistado Alberto Matuquela Taiela
21

 (08/06/2015) a “fraca tutoria académica e não 

académica que explica como se deve estudar; pois alguns podem se assustar e em um 

mês ficarem em casa”. A tutoria académica nos olhos do entrevistado é essencial na 

integração do aluno; e tendo em conta, que os alunos apontam para aderência aos PESD 

na sua maioria por falta de vagas no ensino presencial, a tutoria académica que consiste 

em estimular, motivar e aconselhar os alunos para uma maior dedicação ao estudo, 

descrita por Dulcídio Carlos Nhamússua (entrevistado aos 10/06/2015) como papel de 

pai. 

E para Manuel Adamo Cassamo (entrevistado a 08/05/2015), a falta de credibilidade da 

parte da sociedade (alunos e encarregados de educação) em relação aos Ensino à 

Distância constitui ainda um motivo das desistências, reafirmando que “em Janeiro, 

procuram vagas, embora estejam matriculados no Ensino à Distância, não ficam 

convictos, continuam procurando vagas noutras escolas, e quando encontram não 

pedem transferência, desistem porque as transferências no PESD só ocorrem no fim do 

ano por causa da modalidade da avaliação”. 

Matias Alberto (entrevistado a 18/06/20) também afirma a incredibilidade do ensino à 

distância ao afirmar que “a 8ª e a 9ª classe são movidos por falta de vagas e quando os 

pais conseguem a vaga distanciam-se do ensino à distância”. 

Além da fraca tutoria académica apontam-se como uma das causas de desistências a 

incredibilidade do ensino à distância destacando-se a mudança para o ensino presencial 
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particularmente na 8ª com uma taxa média de desistências de 13.75 %, e na 9ª classe 

com uma taxa de 12.62%. Mesmo que se atribua a estas classes como um dos factores 

de desistências, indicando-se a mudança do aluno do ensino à distância ao presencial 

(que não segue os procedimentos previstos, pois o PESD cede as transferências dos 

alunos no fim do ano), é um factor quase irrelevante nas desistências, por exemplo, pelo 

principio de a 10ª classe ser a classe final, supõe-se que os alunos já estão bem 

familiarizado com o PESD, mas a mesma apresenta a taxa média de desistências de 

22.94%, a mais alta de todas as classes. Isto demostra que a incredibilidade do ESD 

prevalece no seio da sociedade, e ainda nos alunos matriculados, sendo uma das 

fraquezas das partes envolvidas no sucesso do ESD à medida que o programa prevê a 

sensibilização e motivação dos alunos já matriculados através da tutoria académica e 

não académica, que se pode reflectir nos resultados pedagógicos que até um certo ponto 

influencia nas desistências. 

 

5.1.3. Reprovações  

 As reprovações e as aprovações são instrumentos essenciais para ver as saídas do 

PESD, pois as aprovações em particular da 10ª classe representam a proporção do ESG 

do 1º ciclo aos graduados da 7ª classe.  

As reprovações constituem um valor negativo do PESD, pois elas representam o 

insucesso do programa em relação a proporção do ESG do 1º ciclo. O comportamento 

das reprovações podem ser vistas no gráfico 5. 

As taxas de reprovações para 8ª tende a decrescer tendo registado a maior taxa (2012-

2014) em 2012 de 34.08%, dos quais os homens representaram 13.63% e os restantes 

20.45% sendo das mulheres tendo desta forma a maior taxa de reprovações em relação 

aos homens, mesmo que em 2013 a taxa de reprovações tenha descido para 25%, as 

mulheres continuaram a liderar as reprovações ao representar em 14.25% relativamente 

aos homens que foi de 10.94%, só em 2014 em que os homens registaram a maior taxa 

de reprovações, e do período (2012-2014) de 17.78%, e as mulheres reprovaram a uma 

taxa de 13.33% sendo a menor taxa de reprovações do período, tendo a taxa do ano das 

reprovações de 31.11%, a mais baixa foi a assumida em 2013, de 25%. 
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Gráfico 5: Taxa de reprovações por classe 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de mapas de aproveitamento 

pedagógico (2012-2014). 

A 9ª classe, assumiu em 2012, 20% de reprovações, dos quais 8.89% representam os 

homens e 11.11% as mulheres, estando em maior número, assim como em 2013 que as 

mulheres tiveram a maior taxa de reprovações sendo de 12% sendo também a maior de 

todo o período e a mais baixa para os homens que representaram 8%, totalizando 20% 

permanecendo estática, só em 2014 que decresce a 0.44%, ao atingir 19.56%, sendo a 

maior taxa dos homens de 17.39% e os restantes 2.17% das mulheres descendo em 

quase 10%. 

E por fim a 10ª classe registou a maior taxa de reprovações do período e de todas as 

classes em 2012 ao atingir 47.72% dos quais as mulheres representaram 

significativamente com 38.63% e os homens em 9.09%, um desfasamento maior. Mas 

em 2013 a 10ª registou a taxa mais baixa de reprovações de todas as classes e de todo 

período ao atingir 6.75%, dos quais os homens representaram 1.35% e as mulheres 

5.4%, havendo ainda tendências de as mulheres reprovarem mais em relação aos 

homens, facto que se repetiu também em 2014 em que elas representaram 11.76% e os 

homens 10.29% sendo a taxa de reprovações de 22.05%, o que também significou a sua 

subida. 
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Contudo, a 10ª classe apresenta a maior taxa de reprovações, com uma média de 

30.81%, dos quais as mulheres a lideram a uma taxa de 23.9% e os restantes 6.91% 

sendo de homens; seguindo a 8ª classe com 30.06% da qual as mulheres a lideram a 

com 15.95% e os restantes 14.11% sendo dos homens, e a 9ª classe, tem as taxas baixas 

de reprovações sendo de 19.85%. liderada por homens com 11.42% e os restantes 

8.43% de mulheres, sendo a única classe que as taxas medias de reprovações é liderada 

por homens, para dizer que as mulheres tem as maiores taxas de reprovações na 8ª e 10ª 

classe. 

 

5.1.4. Aprovações  

As aprovações são o lado positivo do PESD pois a finalidade é prover o ESG do 1º ciclo 

aos graduados da 7ª classe, particularmente, as aprovações na 10ª classe constituem o 

sucesso total pois elas representam as saídas ou os benefícios líquidos do programa, e 

das restantes classes constituem resultados parciais positivos ao objectivo do PESD. O 

comportamento das aprovações pode ser visto no gráfico 6. 

A 8ª classe teve uma taxa de aprovações de 52.27%, dos quais os homens representaram 

25% e os restantes 27% mulheres, e no ano seguinte, subiu para 56.25%, dos quais os 

homens representaram 18.75%, e 39.06% foi a taxa de aprovação de mulheres, 

continuando com tendências a subir em 4%, tendo em 2014 atingido 60%, e 

diferentemente dos anos anteriores, os homens a lideram em 33.33% e os restantes 

26.67% foi representada pelas mulheres, desta forma, as aprovações tendem a subir em 

4%, e a taxa de aprovações está acima de 50% embora não sendo desejável, mas a sua 

tendência de subir é encorajadora.  

A 9ª classe por sua vez, foi a mais sucedida em 2012, com uma taxa de aprovações de 

73.33%, da qual as mulheres a representaram com 46.76%, deixando os homens com 

26.66%, embora em 2013, a mesma sofre um degrau nas aprovações para 64%, mas 

com tendências de mulheres continuarem a liderarem ao representar 44%, e os homens 

com apenas 20% das aprovações. Portanto as mulheres lideram as aprovações desta 

classe, tendo-se repetido em 2014 em que as mulheres representaram 41.3% de 65.21% 

das aprovações restando 23.91% para os homens. Nos últimos dois anos a 9ª classe 
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obteve aprovações baixas em relação a 2012, mesmo que tenha passado de 64 para 

65.21% em 2014, tendendo a ser estática. 

Gráfico 6: Taxa de Aprovações por classe 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de mapas de aproveitamento 

pedagógico (2012-2014). 

As saídas ou benefícios líquidos parciais (8ª e 9ª classe) do PESD são de 56.69%, 

distribuídos em 25.69% dos homens, e os maioritários 31% mulheres, e para a 9ª classe 

são em média 66.21%, mantendo as mulheres na liderança com 42.69% e os restantes 

23.52%, trazendo benéficos ou saídas acima de 50% consideravelmente razoáveis 

demostrando que os iniciantes ao ESD apresentam maiores dificuldades em relação a 9ª 

classe. 

E por fim a 10ª classe, ou os benefícios líquido/saídas líquidas processadas pelo PESD, 

que ilustra a finalização do objectivo do PESD ao representar o ESG do 1º 

proporcionado, foram de 40.9% em 2012, pondo os homens a liderarem a uma taxa de 

25% e os restantes 15.9% sendo de mulheres, o que mudou em 2013 em que as 

mulheres lideraram as aprovações em 41.89% deixando os homens com 25.67%. 

Liderança mantida também em 2014 com 23.52% de aprovações de mulheres de 

44.11% e os restantes 23.52% ocupados pelos homens. A aprovação na 10ª classe, ou 

por outra, os benefícios líquidos/saídas do PESD no período 2012-2014 foi de 50.85%, 
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dos quais as mulheres a representam em 27.10% e os restantes 23.75% sendo dos 

homens. 

Contudo a 10ª classe tem menor taxa de aprovações, de 50.85%, seguindo a 8ª classe 

com 56.69% e a 9ª classe na liderança com 66.21%. Mas a oscilação da taxa de 

aprovações de 40.9% (taxa atingida na 10ª classe em 2012) a 73.33% (taxa atingida na 

9ª classe em 2012), representa a capacidade de o PESD trazer menos benefícios ou 

mais, pois estas taxas trazem a discussão a maximização dos esforços para prover mais 

resultados desejáveis, mostrando que a possibilidade de se maximizar os esforços 

gerando benefícios maiores. 

Os envolvidos na implementação reafirmam que a 10ª classe constitui também uma 

oportunidade da credibilização do ESD pois o exame realizado para a aprovação final 

pelos alunos do PESD é o mesmo do ensino presencial conforme os entrevistados: 

“A realização do mesmo exame com a do ensino presencial, é para dar credibilidade ao 

Ensino Secundário à Distância, porque sendo a mesma classe as pessoas iam 

questionar” (Manuel Adamo Cassamo, entrevistado a 8/06/2015). 

Os resultados obtidos na 10ª classe são essenciais para a aderência do PESD, pois são 

elementos de persuasão aos potenciais aderentes como alega Alberto Matuquela Taiela 

(08/06/2015) “o foco é nos alunos da 10ª classe, por realizarem o exame nacional. O 

facto de ser uma nova modalidade é alvo de desconfiança e a sua credibilidade levaria 

muito tempo. Os voluntários que recebemos são movidos pelos resultados”. 

Embora a aprovação na 10ª classe represente para os entrevistados uma oportunidade de 

credibilização do PESD, este mentor deve ser tomado em conta em todos os níveis ou 

classes. Relembrando que a disseminação da informação sobre o PESD no seio de 

famílias (em casa) e grupos de amigos representam 84.9%, e dando primazia a 10ª 

classe em detrimento de outras (8ª e 9ª classe), a informação sobre os resultados 

negativos obtidos continuariam sendo um factor de descrença ao PESD. E a variação de 

40.9% (taxa mínima atingida na 10ª classe em 2012) a 73.33% (taxa máxima atingida na 

9ª classe em 2012) constitui ainda uma preocupação na persuasão através dos resultados 

pedagógicos aos potenciais alunos, e por outro lado representam ainda níveis não 

satisfatórios de sucessos embora não muito criticas, mas também que precisam de ser 
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melhoradas pois a variação acima mencionada, deixa elementos negativos (desistências 

e reprovações) as taxas de 59.1 a 26.77%, sendo mais de ½ a mais de ¼.  

Não há metas previstas para as desistências, reprovações e aprovações, apenas o PESD 

reconhecendo que as desistências e as reprovações são elementos negativos ou de 

insucesso, limitando-se em indicar a tutoria académica e não académica como sendo 

chaves para a retenção de alunos evitando muitas desistências e reprovações, garantindo 

o seu sucesso. 

A tutoria académica, descrita por Alberto Taiela (entrevistado a 08/06/2015) como 

sendo aquela que explica como se deve estudar. Ela pode ser compreendida como o 

apoio que os tutores dão ao aluno na compreensão das matérias, esclarecimentos de 

dúvidas e os aconselhamento em matérias de planificar o tempo para estudar, melhorar 

as técnicas de leituras, tomar notas, etc. E a não académica, pode ser compreendida 

como o papel de pai segundo Dulcídio Carlos Nhamússua (entrevistado a 10/06/2015), 

pois ele é que mais encarregado por ela, consistindo em “conhecer a realidade de cada 

aluno, manter contacto com os pais em matérias de aconselhamento não académico 

mas fundamental para a disposição do aluno”, embora ele considera-a limitada porque 

com o número de alunos que o CAA tem, ele sozinho não consegue dar atenção ou 

acompanhar adequadamente os alunos, escapando-lhe outros, optam mais pelos casos de 

alunos mais críticos. Estes elementos tidos como essenciais na retenção de alunos 

evitando desistências e reprovações. Podem ser observadas, o comportamento de 

desistências, reprovações e aprovações no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Taxa média de desistências, aprovações e reprovações. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de mapas de aproveitamento 

pedagógico (2012-2014). 

A partir do gráfico 7, verifica-se que a 10ª que registou no período 2012-2014, a maior 

taxa média de desistências de 22.94%, apresenta também a mais alta taxa de média de 

reprovações sendo de 30.81%. Nesta sentença de registar as maiores taxas médias de 

desistências e reprovações de todas as classes durantes o período, 2012-2014, 

assumindo a menor taxa média de aprovações de 50.85%, o mesmo que acontece com a 

8ª classe que ocupando segundo lugar com uma taxa média de desistência de 13.75 %, e 

de reprovações de 30.06%, e de aprovações de 56.69%, e por ultimo lugar a 9ª classe 

que apresenta as menores taxas médias de desistências com 12.62% e de reprovações 

com 19.85%, mas teve a mais alta taxa de aprovações de todas as classes neste período. 

Desta forma, as reprovações são tomadas como sendo um elemento que também 

influência no número de desistências pois as classes com maiores números de 

desistentes são aquelas que apresentam maior número de reprovações, num ambiente de 

descrença do próprio ESD, embora as reprovações podem ser vistas como perdas 

parciais do PESD na proporção do ESG do 1º ciclo, as desistências como um dos 

factores das reprovações, representa perdas concretas e líquidas ao PESD, que revelam 

até um certo ponto fraco acompanhamento académico e não académico dos alunos de 

forma que se evite os elementos de insucessos (desistências e reprovações), que indicam 

a disponibilidade dos professores como fraca, ao optarem por afirmar que os professores 
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de disciplinas estão disponíveis poucas vezes, baseado nos resultados da pesquisa, a 

tabela 6 indica. 

Tabela 6: Disponibilidade dos professores de disciplinas/tutores             

Os professores estão 

disponíveis 

Frequência Percentagem (%) 

 Poucas vezes 

  

Sempre 

30 90.9 

3 9.1 

  

Total 

33 100 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do inquérito de pesquisa, e processado 

por SPSS. 

 

Da questão que pretendia saber da disponibilidade dos professores de disciplinas ou 

tutores, com as opções nunca, poucas vezes e sempre, 30 alunos correspondente 90.9 % 

acreditam que os tutores estão disponíveis poucas vezes e apenas 3 alunos 

correspondente a 9.1% consideram que os professores estão sempre disponíveis, 

significando que os alunos precisam mais do acompanhamento dos tutores do que 

dispõe, esta posição também foi afirmada por Matias Alberto (entrevistado a 18/06/20) 

alegando que “há uma necessidade de aumentar horas que se confere, a de duas por 

semana (2h por semana) precisam ser aumentadas” e para Adamo Joaquim
22

 

(entrevistado 19/06/2015) falando da disciplina que lecciona (Inglês) afirma que os “os 

alunos precisam de mais acompanhamento do que dispõe, porque se tratando de língua 

é necessário aprender com a pessoa permanentemente”. 

A preocupação essencial com a tutoria académica e não académica no PESD é de que 

pudesse evitar as desistências e reprovações contribuindo para a obtenção de resultados 

desejáveis e o consequente sucesso, pois seria a sua capacidade de persuadir e de 

produzir maiores benefícios ao grupo-alvo e satisfazer a credibilidade do ESD que é a 

maior preocupação dos gestores do PESD. 
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 Professor de Inglês do CAA da ESZV 
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5.2. Eficiência 

A eficiência pressupõe medir os recursos despendidos para a obtenção de 

resultados/saídas/produtos ou benefícios do programa, fazendo parte do processo da 

transformação dos recursos em saídas ou benefícios (outputs). Os recursos constituem 

os inputs ou entradas ao PESD, que os aloca no CAA para que os estudantes tenham 

acesso, com o objectivo de proporcionar o apoio logístico directo ao estudante e o 

processo de aplicação de recursos a conversão dos recursos em saídas. 

 

5.2.1. Recursos materiais do CAA 

O PESD, como um programa prevê as condições (os recursos) a alocar pelo CAA. As 

instalações são previamente identificadas pelo Supervisão Provincial em coordenação 

com os Serviços Distratais de Educação, Juventude, e Tecnologia; e a direcção da 

escola, cujo critério é a existência de condições básicas como a existência de uma sala 

(aberta para acolher o PESD) segundo Manuel Adamo Cassamo. 

 O CAA foi instalado na antiga Sala de Reuniões da ESZV, e o princípio é de as escolas 

apoiarem os recém-criados serviços de ESD.  

O espaço instalado o CAA na ESZV não foi adequado às necessidades do programa, 

partindo daquilo que são as condições básicas previstas, que de acordo com IEAD 

(2014:19-20) são: 

 Duas salas com capacidade para a colocação no mínimo de 50 cadeiras de tipo 

universitário, cada; 

 Um gabinete para o Responsável do CAA; 

 Um gabinete para os tutores; 

 Uma sala para albergar no mínimo 25 computadores de uso pessoal; 

 Espaço para biblioteca para, no mínimo 25 alunos; 

 Espaço para colocação de 5 instantes, 5 arquivadores, 2 armários com chave, 1 

secretária e 2 cadeiras; 

 Espaço para colocar data show, televisor, vídeo; 

 Espaço para uma máquina fotocopiadora, uma máquina impressora; 

 Quadro de avisos; 

 Quadro de giz; 
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 Material de consumo como: caixa de giz, canetas esferográficas, agrafador 

gigante, globos, mapa, régua, tesoura para cortar papel, etc. 

 Estes recursos indicam a forma como o CAA deve ser apetrechado a nível de 

instalações e equipamentos. 

Os recursos providenciados (inputs) para CAA instalado na ESZV alberga a antiga sala 

da reunião da mesma escola, com capacidade máxima para 20 cadeiras tipo 

universitária, não persegue as duas salas anteriormente referidas, nem o gabinete do 

responsável do CAA e nem dos tutores, muito menos uma sala para albergar no mínimo 

25 computadores de uso pessoal, por tanto, dos recursos previamente definidos, são 

encontrados no CAA os seguintes recursos, conforme a tabela 7.  

 Tabela 7: Equipamentos disponíveis no CAA 

Equipamentos 

Designação Quantidade Descrição 

Armário 1 De 1 metro de cumprimento e 1.5 de altura 

Computador 1 Computador de mesa (Desktop) 

Cadeiras 225 Cadeiras de plástico 

Estantes 1 De 1 metro de cumprimento e 2 de altura 

Mesas 2 Com capacidade de 8 cadeiras por cada. 

Quadros 
2 De 50 centímetros de cumprimento e 100 

centímetros de largura. 

Secretária 
1 De 1.5 metros de cumprimentos e 0.85 metros 

de cumprimentos 

Fonte: Adaptado pelo autor (com base na observação) 

Estes equipamentos são próprios do CAA e disponíveis para os alunos do ESD, com 

excepção do computador e a secretária que servem de material de arquivo e apoio as 

actividades do Responsável do CAA.  

O material didáctico (manuais) que é a chave do PESD distribuído por classe e por 

módulos tendo como padrão cem (100) manuais por módulos
23

. 

Cada classe e cada disciplina tem um determinado número de manuais, e os disponíveis 

para a 8ª, 9ª e 10ª classe são apresentados nas tabelas 7, 8 e 9, tendo em conta que o 

material didáctico utilizado na 10ª classe é dominado de manual, sendo único por cada 

disciplina. 

                                                           
23

 Anexo 7: Mapas de módulos recebidos na DPEC no ano lectivo de 2013 
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Tabela 8: Módulos disponíveis da 8ª classe 

Disciplinas 
MD 

1 

MD 

2 

MD 

3 

MD 

4 

MD 

5 

MD 

6 

MD 

7 

MD 

8 

MD 

9 

MD 

10 

MD 

11 

Português 100 100 100 100 100 100 100 F 10 100 100 100 

Inglês 100 100 F 10 * * * * * * * * 

História 100 100 100 100 100 * * * * * * 

Geografia 100 100 F 30 F 10 100 * * * * * * 

Biologia 100 100 100 F 10 100 100 F 10 100 * * * 

Química 100 100 100 100 100 F 5 100 …. * * * 

Física 100 100 100 100 100 100 * * * * * 

Matemática 100 100 100 100 100 100 100 100 F * * 

Legendas: 

MD=Módulo; F=Faltou o manual; *=Não existe o módulo. 

Fonte: adaptado pelo autor com base nos Mapas de Módulos Recebidos na DPEC no 

ano lectivo de 2013. 

A falta dos manuais da 8ª classe vária de 5 a 30, sendo o mais grave a inexistência do 

módulo 9 da disciplina de matemática e consequentemente o CAA não tem como 

leccionar os conteúdos que nele contem. E a 9ª classe, como ilustra a tabela 9, a falta de 

manuais varia de 2 à 10 havendo pouca em números mas ela atinge todas as disciplinas. 

Tabela 9: Módulos disponíveis da 9ª classe 

Disciplinas 
MD 

1 

MD 

2 

MD 

3 

MD 

4 

MD 

5 

MD 

6 

MD 

7 

MD 

8 

MD 

9 

MD 

10 

MD 

11 

MD 

12 

MD 

13 

MD 

14 

Português 100 
F 

10 
F 5 100 

F 

10 
F 5 F 5 100 F 5 F 5 * * * * 

Inglês 100 F 5 100 * * * * * * * * * * * 

História F 2 
F 

10 

F 

10 
100 * * * * * * * * * * 

Geografia 
F 

10 

F 

15 
100 100 * * * * * * * * * * 

Biologia F 2 F 2 
F 

10 
100 

F 

10 

F 

10 
100 * * * * * * * 

Química 100 
F 

10 

F 

10 

F 

10 
100 

F 

10 
* * * * * * * * 

Física 
F 

10 

F 

10 
100 100 

F 

10 

F 

10 
100 100 * * * * * * 

Matemática 
F 

10 

F 

10 
F 5 

F 

10 
F 5 100 F 5 100 100 100 100 100 100 100 

Legendas: 

MD=Módulo; F=Faltou o manual; *=Não existe o módulo. 
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Fonte: adaptado pelo autor com base nos Mapas de Módulos Recebidos na DPEC no 

ano lectivo de 2013 

No cumprimento do padrão de 100 manuais por cada módulo (secção) a 9ª classe regista 

carências em todas disciplinas. 

E finalmente a 10ª classe, conforme a tabela 10, diferentemente das restantes classes, o 

material didáctico não está dividido em módulos, sendo um por cada disciplina, e 

disponibilização de 100 manuais por cada disciplina foi cumprido. 

Tabela 10: Manuais disponíveis da 10ª classe 

Disciplinas Manuais 

Português 100 

Inglês 100 

História 100 

Geografia 100 

Biologia 100 

Química 100 

Física 100 

Matemática 100 

Fonte: adaptado pelo autor com base nos Mapas de Módulos Recebidos na DPEC no 

ano lectivo de 2013. 

Na disponibilização dos módulos, o principal e mais usado material de apoio aos alunos, 

nem sempre o padrão de 100 módulos é disponibilizado no CAA. A 8ª classe por 

exemplo chegou a registar uma carência de 30 manuais. 

 A forma encontrada para minimizar a défice dos manuais é de “dividir os alunos em 

grupos, um grupo fica usando um determinado módulo, isto é, enquanto um grupo usa o 

módulo 1 de uma determinada disciplina, o outro grupo estará a usar o primeiro 

módulo de outra disciplina”, embora limitada pois há casos em que os alunos ficam 

mais tempo com os manuais acabando prejudicando o outro grupo (Dulcídio Carlos 

Nhamússua, entrevistado a 10/06/2015). 

Da listagem dos materiais de apoio previstos a serem disponibilizados no CAA os dados 

obtidos através do inquérito de pesquisa indicam que 100% dos alunos tem acesso ao 

material impresso (módulos), dos quais 45.5% dos alunos acreditam que o estado dos 

módulos é razoável, 42.4% o indicam que está num bom estado e para 12.1% o estado 

do material é excelente. 
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 Assim sendo, embora a maioria acredita que o estado do material é razoável e a opção 

mau foi completamente afastada, isso demostra que os módulos ainda são aproveitáveis 

havendo casos em que alguns podem ter uma aplicação deficitária por causa do seu 

estado, mas é quase inexistente. 

E 9.1% dos alunos acreditam que dispõe de computadores, em bom estado, através do 

CAA ou da ESZV para o apoio as suas actividades e 90.9% não identificam os 

computadores, facto que coincide com a existência de uma sala de informática da 

ESZV.  

Os alunos do ESD considerados internos da ESZV, tem direitos como os outros (do 

ensino presencial), beneficiando-se do uso da sala de informática, no cumprimento do 

princípio de apoio que as escolas prestam aos CAA, tendo em conta que a componente 

tecnológica no PESD é essencial pelo que o programa preconiza o uso de material 

tecnológico para apoiar os alunos. Os envolvidos afirmam que “embora depara-se com 

falta de módulos impressos, os módulos em formato digital existem, mas a sua 

aplicabilidade é quase nula” (Manuel Adamo Cassa, entrevistado a 08/05/2015; e 

Dulcídio Carlos Nhamússua, entrevistado a 10/06/2015).  

A não aplicabilidade dos módulos digitais pode ser compreendida através das condições 

da sala de informática do CAA/ESZV, que com base no caderno de levantamento e 

acesso aos equipamentos, em 2012 a sala operava com 9 computadores e 18 avariados, e 

em 2013 de acordo a Secretaria da ESZV a sala recebeu 9 computadores que nunca 

foram ligados, pois lhes faltam as fontes de alimentação. 

O registo de acesso indica que o último acesso dos alunos a sala de informática foi no 

dia 15 de Agosto de 2013 apontando-se a falta de manutenção como o principal factor. 

Se de 2012 à 2013 a sala operavam com 9 computadores, estimando-se que a ESZV 

matricula anualmente mais de 1000 alunos dos dois círculos, a concorrência de acesso a 

estes meios é quase de 111 alunos por 9 computadores, sendo insustentável. Salientando 

que dos 9 computadores, apenas 3 continham os módulos do ESD, segundo Dulcídio 

Carlos Nhamússua (entrevistado a 10/06/2015). 

Por outro lado, os critérios de acesso são os mesmos, não há um tratamento especial 

para os alunos de ESD, os computadores estão disponíveis para todos alunos da escola 

de igual forma. Por isso 9.1% dos alunos afirmam ter acesso a computadores enquanto 
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90.9% não, devido a excessiva concorrência e a poucos meios informáticos existentes 

na ESZV. 

Os outros materiais de apoio com não-impressos nomeadamente cassetes-áudios, 

audiovisuais, rádios, CD-ROOM, televisor são inexistentes, embora previstas pelo 

PESD, o inquérito de pesquisa teve resultados a 0%.   

Das condições providas pelo CAA, 84.8% dos alunos acreditam que dispõe de pouco 

material, dos quais 51.5% destacam a insuficiência de módulos, assim como alegam que 

os módulos, em alguns casos, não respondem as exigências dos “testes”, enquanto para 

18.2% dos alunos simplesmente argumentam que não tem material completo e os 

restantes 15.1% dispõe de pouco material para estudar pois tem tido aulas (tutoria) ao ar 

livre, identificando falta de salas e carteiras assim como de outros equipamentos como 

computadores; 9.1% dos alunos acreditam que dispõe de material completo para 

estudar, argumentando que tem todos módulos que precisa; e 6.1% de alunos acreditam 

que não dispõe de material completo para estudar simplesmente porque tem falta de 

material de estudo.  

Estes dados obtidos através do inquérito de pesquisa, indicam que a capacidade de 

prover recursos materiais (instalações, equipamentos e material de apoio ao aluno) é 

fraca e estas condições não vão ao encontro das previsões.  

 

5.2.2. Recursos Humanos do CAA 

 De acordo com MIPESD (2014) os recursos humanos (tutores) são indicados pelo 

director da escola (ESZV) e normalmente o número de tutores coincide com o número 

de disciplinas no PESD, isto é, o tutor faz a tutoria por disciplina em todos níveis (8ª à 

10ª classe), mas há casos excepcionais, em que os tutores podem ultrapassar o número 

de disciplinas devendo-se a disponibilidade de cada professor/tutor. 

O CAA instalado na ESZV é um caso excepcional em termos de recursos humanos, e de 

2012-2014 contou com (11) onze tutores, sendo o tutor da disciplina de física o 

Responsável pelo CAA. A tabela 11 faz uma listagem dos recursos humanos afectos do 

PESD por disciplinas, no CAA. 
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Tabela 11: Recursos Humanos no CAA 

Disciplina de tutoria 
Nº de 

professores 
Categoria profissional 

Classes 
Nº horas 

8ª 9ª 10ª 

Português 1 Docente N 1 X X X 09 

Inglês 
1 Docente N 2   X 02 

 Docente N 3 X X  04 

Geografia 1 Docente N 1 X X X 06 

História 1 Docente N 1 X X X 06 

Biologia 1 Docente N 1 X X X 06 

Química 
1 Docente N 1   X 02 

1 Docente N 1 X X  04 

Física 1 Docente N 3 X X X 06 

Matemática 1 Docente N 2 X X X 09 

Ed. Visual 1 Docente N 3 X X X 06 

Fonte: adaptado pelo autor com base em informação colhida no CAA e na Secretária da 

ESZV. 

Cabendo a direcção da escola disponibilizar recursos humanos tutores ou professores de 

disciplinas ao PESD, o CAA dispõe de acordo com os entrevistados Alberto Taiela, 

Manuel Adamo Cassamo (entrevistados a 8/06/2015) e Dulcídio Carlos Nhamússua 

(entrevistado a 10/06/2015) a escola dispõe de recursos humanos, não há défice, aliás 

até disponibiliza mais do que o necessário pois estes é um dos casos em que o número 

professores é maior que o número de disciplinas por ajuste à disponibilidade de cada 

professor, em alusão as disciplinas de inglês e química com dois (2) tutores por cada 

disciplina. 

O processo de aplicação de recursos humanos no PESD é de três (3) horas semanais 

para tutores das disciplinas de Português e Matemática, e de duas (2) horas semanais 

para as restantes disciplinas segundo MIPESD (2014), facto observável no CAA 

instalado na ESZV como alega Dulcídio Carlos Nhamússua (entrevistado a 

10/06/2015). 

Mesmo assim, 90.9% têm pouco acesso aos tutores, alegando que estão disponíveis 

poucas vezes, e apenas 3 alunos correspondes a 9.1% acreditam que os tutores estão 

disponíveis sempre, verificando-se que os alunos têm pouco acesso aos recursos 

humanos (tutores), do que precisam facto que se atribui a falta de meios alternativos de 

instrução, pois os mesmos dependem unicamente de manuais (módulos). 
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A inclusão de mais meios de instrução ou de apoio ao estudante como material 

audiovisual, computadores, CD-ROOM, etc., como o programa prevê, minimizaria a 

mais demanda pelas horas de tutoria da por parte dos alunos segundo Matias Alberto 

(entrevistado a 18/06/2015) e Adamo Joaquim (entrevistado 19/06/2015)
24

. 

 

5.2.3. Custos-benefícios 

 Os princípios de implementação do PESD não adoptam o CAA de recursos financeiros 

para o desempenho das suas actividades. Assim sendo, a DPEC, os SDEJT, e a escola 

(ESZV), prestam apoio material ao CAA, facto que dificultou a obtenção de dados 

locais de recursos financeiros dedicado ao CAA instalado na ESZV.  

Manuel Adamo Cassamo (entrevistado a 8/06/2015) afirma que o Departamento da 

Direcção Pedagógica (DDP) da DPEC é que possui a responsabilidade financeira dos 

vinte e cinco (25) CAA’s da província de Maputo, provendo os recursos materiais para 

o desempenho das actividades do PESD, onde os valores gastos nessas actividades 

podem ser vistas na tabela 12, obtidos do DDP da DPEC da Província de Maputo, mas 

que não incluem os gastos com os recursos humanos. 

Tabela 12: Custos na provisão de material 

Ano Consumíveis (MZN) Manutenção de Maquinas (MZN) Total (MZN) 

2012 1,162,294.00 132,000.00 1,294,294.00 

2013 1,348,901.00 118,700.00 1,467,601.00 

2014 1,826,779.00 90,000.00 1,916,779.00 

Fonte: Fornecimento de dados sobre os gastos com o PESD, DDP-DPEC (2015) 

A tabela 12, dos recursos financeiros providos pela DPEC, não se destinaram 

unicamente para CAA instalado na ESZV, nem unicamente para os alunos deste centro, 

mas para os alunos e CAA’s de toda província de Maputo segundo os entrevistados 

Alberto Taiela (entrevistado a 08/06/2015) e Manuel Adamo Cassamo (entrevistado a 

8/06/2015) porque não há transferência directa dos recursos financeiros para CAA, e a 

escola onde se instala o CAA, desempenha uma espécie de apoio ao mesmo, que de 

acordo com Dulcídio Carlos Nhamússua (entrevistado a 10/06/2015) “ a escola (ESZV) 
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 Ver com mais detalhe a página 29. 
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ajuda na reprodução de módulos e testes, e outros consumíveis em pequenas 

quantidades, que necessariamente atende a certas necessidade de alunos, e na sua 

incapacidade recorremos à DPEC”, está posição afirmada também por Manuel Adamo 

Cassamo (entrevistado a 8/06/2015) alegando que “as escolas não tem capacidade, a 

ESZV consegue reproduzir testes e uma parte dos módulos gradualmente, e na 

Direcção Provincial”. 

 Os depoimentos dos entrevistados revelam que o CAA não chega nem perto das 

instalações ou equipamentos previstos, e desta forma, embora destaca-se a escola, os 

SDEJT e a DPEC como provedores de recursos para o CAA, há a inexistência da 

SDEJT, o DPEC e a escola prestam apoio logístico ao mesmo. 

Desta forma, das verbas gastas ou os custos com actividades do PESD para a obtenção 

dos dados (aproximados) relativos aos gastos por aluno, divide-se valor total pelo 

número de alunos de toda a província de Maputo, e o somatório do número de alunos do 

CAA e do custo por aluno considera-se a verba gasta no CAA, sob o princípio de a 

DPEC atender a todos alunos dos CAA’s da província de Maputo, não tendo uma verba 

destinada a um determinado CAA, apenas providencia e apoio todos CAA conforme 

Manuel Adamo Cassamo e Alberto Taiela (entrevistados a 8/06/2015). 

 

𝐶𝐴 =
𝐶𝑃𝑇

𝑁𝑇𝐴
       𝑒 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝑁𝐴𝐶𝐴𝐴 × 𝐶𝐴 

Onde: 

CA: custo por aluno; CPT: custo provincial total; NTA: número total de alunos (na 

província de Maputo); CCAA: custo do centro de apoio e aprendizagem; e NACAA: 

número de alunos no centro de apoio e aprendizagem;  

Desta fórmula matemática, que se baseia nos dados da tabela 13 e nos dados estatísticos 

(2012-2014). Verifica-se que a província de Maputo matriculou 2312 alunos para o 

PESD, 3718 em 2013 e 4289 em 2014 para 428 obteve os resultados na tabela (12) a 

seguir: 
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Tabela 13: Custos na provisão do material no CAA da ESZV 

Ano 
Custo Provincial 

Total 

Numero total 

de alunos 

Custo por 

aluno 

Nª de alunos no 

CAA (ESZV) 

Custo do CAA 

(ESZV) 

2012 1,294,294.00 2312 559.82 133 74,455.49 

2013 1,467,601.00 3718 394.73 188 74,208.98 

2014 1,916,779.00 4289 446.91 159 71,058.02 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no Fornecimento de dados sobre os gastos com o 

PESD, DDP-DPEC (2015) e nos dados estatísticos da província de Maputo, 2012, 2013 

e 2014
25

. 

NB: Valores em moeda nacional (MZN) 

Os recursos financeiros dedicados aos PESD atendem as necessidades diárias do CAA, 

daí que a despesa é descrita nos custos de consumíveis de escritório (papel, canetas, 

marcadores, lápis, agrafadores, etc.) e na reparação de máquinas fotocopiadoras. 

 Estes recursos são usados essencialmente na reprodução de módulos e de testes ou 

avaliações que são distribuídos a nível dos CAA’s. 

A tabela 13 não inclui os custos dos recursos humanos aplicados na provisão do ESD. A 

informação obtida no CAA e na DPEC da Província de Maputo, indica que os recursos 

humanos aplicados na provisão do ESD pertencem a ESZV, e o PESD sendo um 

programa do MINEDH, as horas em que o professor é-lhe indicado para fazer a tutoria 

no CAA são integradas nas vinte e quadro hora (24H) semanais cujo é o dever do 

professor, deste modo, para se chegar ao custo dos recursos humanos no PESD 

considerando-se as categorias profissionais dos docentes e o salário cujo é pago 

mensalmente, sabendo que o mês tem 4 semanas, os professores exercem as suas 

actividades por noventa e seis horas mensais (96H) aplica-se: 

𝐶𝐻 =
𝑆𝐶𝑃 (𝑜𝑢 𝐷𝑁 1 𝑜𝑢 𝐷𝑁 2 𝑜𝑢 𝐷𝑁 3)

𝐻𝑀
; e 𝐶𝑅𝐻𝑃𝐸𝑆𝐷 = 𝐶𝐻 × 𝑁𝐻𝐶𝐴𝐴 

Onde: CH: custo por hora; SCP: salário por categoria profissional; HM: horas mensais; CRHPESD: custo 

de recursos humanos no PESD; e NHCAA: número de horas no CAA. 

Fonte: Adaptada pelo autor com base no contexto de remuneração no PESD, colhido na 

DPEC e no CAA 

                                                           
25

  Anexo 8: Dados sobre gastos com o PESD 
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A partir da expressão matemática acima apresentada, passa-se a tabela 14 que apresenta 

as tabelas salariais de 2012, 2013 e 2014 por categoria profissional, onde os valores são 

apresentados em moeda nacional (MZN). 

Tabela 14: Tabela salarial por categoria profissional 

Categorias Profissionais 2012 2013 2014 

Docente N 1 14,355.00 15,646.00 16,889.00 

Docente N 2 11,122.00 12,123.00 13,092.00 

Docente N 3 5,471.00 5,963.00 6,440.00 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados obtidos na Secretaria da Escola 

Secundária da Zona Verde 

Com base na expressão matemática mencionada e na tabela (14) salarial por categoria 

profissional (2012-2014), ilustra-se o custo dos recursos humanos no CAA da ESZV 

nas tabelas 15, 16 e 17. 

Tabela 15: Custos de recursos humanos 2012 

Custo dos Recursos Humanos 2012 

Categoria 

profissional 
Disciplinas 

Custo por 

hora 

Horas por 

mês 

Custo 

por mês 

Custo por aluno 

DN1 Português 149.53 36 5,383.13 64,597.50 

DN1 História 149.53 24 3,588.75 43,065.00 

DN1 Geografia 149.53 24 3,588.75 43,065.00 

DN1 Biologia 149.53 24 3,588.75 43,065.00 

DN1 Química 149.53 8 1,196.25 14,355.00 

DN1 Química 149.53 16 2,392.50 28,710.00 

DN2 Inglês 115.85 8 926.83 11,122.00 

DN2 Matemática 115.85 36 4,170.75 50,049.00 

DN3 Inglês 56.99 16 911.83 10,942.00 

DN3 Física 56.99 24 1,367.75 16,413.00 

DN3 Educação 

Visual 

56.99 24 1,367.75 16,413.00 

Total  28,483.04 341,796.50 
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Tabela 16: Custos dos Recursos humanos 2013 

Custos dos Recursos humanos 2013 

Categoria 

profissional 
Disciplinas 

Custo por 

Hora 

Horas por 

mês 

Custo por 

mês 
Custo por ano 

DN1 Português 162.98 36 5,867.25 70,407.00 

DN1 História 162.98 24 3,911.50 46,938.00 

DN1 Geografia 162.98 24 3,911.50 46,938.00 

DN1 Biologia 162.98 24 3,911.50 46,938.00 

DN1 Química 162.98 8 1,303.83 15,646.00 

DN1 Química 162.98 16 2,607.67 31,292.00 

DN2 Inglês 126.28 8 1,010.25 12,123.00 

DN2 Matemática 126.28 36 4,546.13 54,553.50 

DN3 Inglês 62.11 16 993.83 11,926.00 

DN3 Física 62.11 24 1,490.75 17,889.00 

DN3 
Educação 

Visual 
62.11 24 1,490.75 17,889.00 

Total 
 

31,044.96 372,539.50 

 

Tabela 17: Custos dos Recursos humanos 2014 

Custos dos Recursos Humanos 2014 

Categoria 

profissional 
Disciplinas 

Custo por 

Hora 

Horas por 

mês 

Custo por 

mês 

Custo por 

ano 

DN1 Português 175.93 36 6,333.38 76,000.50 

DN1 História 175.93 24 4,222.25 50,667.00 

DN1 Geografia 175.93 24 4,222.25 50,667.00 

DN1 Biologia 175.93 24 4,222.25 50,667.00 

DN1 Química 175.93 8 1,407.42 16,889.00 

DN1 Química 175.93 16 2,814.83 33,778.00 

DN2 Inglês 136.38 8 1,091.00 13,092.00 

DN2 Matemática 136.38 36 4,909.50 58,914.00 

DN3 Inglês 67.08 16 1,073.33 12,880.00 

DN3 Física 67.08 24 1,610.00 19,320.00 

DN3 
Educação 

Visual 
67.08 24 1,610.00 19,320.00 

Total 
 

33,516.21 402,194.50 

Fontes: Adaptado com base nos dados fornecidos pela Secretaria da Escola Secundária 

da Zona Verde. 

De forma a determinar o custo do CAA da ESZV, tendo em conta que primeiro 

chegamos ao custo por aluno a nível provincial para chegarmos aos custos de provisão 

de materiais deste CAA, avante apresenta-se os custos por ano do CAA da ESZV 
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(tabela 18), incluindo dos recursos humanos, de forma a ter os custos por alunos que os 

incluam, tendo em conta que os valores são apresentados em moeda nacional (MZN). 

Tabela 18: Custos do CAA da ESZV 

Custos do PESD no CAA (ESZV) 

Ano 
Custo de provisão 

de material 
Custos de RH Custos (CAA) Nº alunos 

Custo por 

aluno 

2012 74,455.49 341,796.50 416,251.99 133 3,129.71 

2013 74,208.98 372,539.50 446,748.48 188 2,376.32 

2014 71,058.02 402,194.50 473,252.52 159 2,976.43 

Fontes: Adaptado com base nos dados obtidos na DPEC e na Secretaria da Escola 

Secundária da Zona Verde. 

Os custos com o PESD tendem a diminuir, mesmo com mais de 55 alunos (totalizando 

188 alunos) para 2013 em relação aos 133 alunos de 2012, no valor de 753,39 MZN. No 

ano seguinte (2014) o CAA contou com 159 alunos, registando uma descida de 29 

alunos mas os custos elevaram-se no valor de 600,11 MZN. 

Verifica-se que os custos de RH tendem a subir devido ao reajuste salarial geralmente 

feito em Abril de cada ano pelo Governo de Moçambique influenciando 

significativamente no aumento dos custos do programa, pois a tendência dos gastos de 

provisão do material é de diminuir em relação aos custos de RH que tendem a aumentar. 

A redução dos gastos na provisão do material no argumento de Manuel Adamo 

Cassamo (entrevistado a 8/06/2015) deve-se a maior pressão na provisão de recursos 

nos primeiros anos, devido ao tempo de vida que os manuais levam por isso mesmo 

com tendências de aumento de número de alunos os custos tenderam a reduzir. 

Na análise dos custos-benefícios identifica-se e quantifica-se os benefícios negativos e 

os benefícios positivos para determinar os benefícios líquidos (THEODOULOU & 

KOFINIS, 2012). 

A existência do PESD é justificada por prover o ESG do 1º ciclo, aos graduados da 7ª 

classe sem vaga no ensino presencial. É beneficiário do PESD todo o indivíduo que 

adere ao mesmo, mas esses benefícios são observados só pela existência do programa, 

mas em busca dos benefícios líquidos, as desistências e as reprovações constituem 

elementos negativos (benefícios negativos) pois implicam o desperdício de tempo e de 
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recursos, e as aprovações são benefícios positivos (líquidos) do programa pois 

significam a realização dos objectivos, isto é, a conclusão do ESG do 1º ciclo.  

As aprovações em todos os níveis constituem benefícios líquidos (positivos) frente aos 

custos do programa, pois não houve desperdício de tempo e nem de recursos, a tabela 

19, indica os benefícios negativos e positivos obtidos no CAA (ESZV). 

Tabela 19: Benefícios negativos e positivos 

Custos e Benefícios do PESD no CAA 

Ano Benefícios negativos Benefícios positivos 

Número de alunos Custo Total Número de alunos Custo total 

2012 59 184,652.89 74 231,598.84 

2013 69 163,966.08 118 280,405.76 

2014 72 214,302.96 87 258,949.41 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no Fornecimento de dados sobre os gastos com o 

PESD, DDP-DPEC (2015); nos dados estatísticos referentes ao aproveitamento 

pedagógico do CAA da ESZV 2012, 2013 e 2014 e obtido da Secretaria da ESZV. 

Os benefícios negativos são observados pelo número total dos desistentes e reprovados 

durante um determinado ano, multiplicado pelo custo por aluno.  

Desta forma, tendo em conta que o custo por aluno no ano 2012 foi de 3,129.71 MZN, e 

o número de desistidos e reprovados é 59 alunos, o PESD no CAA instalado na ESZV 

teve um desperdício (benefícios negativos) de aproximadamente a 184,652.89 MZN 

correspondente a 44.36% dos recursos dedicados ao programa neste CAA e benefícios 

líquidos que representam o número de alunos aprovados (74) no valor de 280,405.84 

MZN correspondente a 55.64% de aproveitamento ou sendo os benefícios que o PESD 

teve.  

No ano 2013 o CAA teve benefícios negativos de 163,966.08 MZN, cerca de 36.70% 

do valor total despendido, obtendo benefícios líquidos de 280,405.76 MZN 

correspondentes a 63.30%. E no ano 2014 os benefícios negativos do PESD foram de 

214,302.96 MZN correspondentes a 45.28% sendo os restantes 54.72% dos benefícios 

positivos no valor de 258,949,41 MZN tendo em conta que o custo por aluno foi de 

2,976.43 MZN. 
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Assim sendo, de 2012 a 2014, o CAA da ESZV custou cerca de 1,333,875.94, dos quais 

562,921.93 MZN (42.15%) são benefícios negativos e os 770,954.01 MZN (57.85%) 

representam os benefícios positivos. 

 A eficiência percebida através da análise de custos-benefícios, sobre o pressuposto 

“fazer mais com menos” de SOUSA (2008) apud SANO e FILHO (2013:39) que 

significa optimização dos recursos do contribuinte, o PESD no CAA instalado na ESZV 

proporcionou 57.85% de benefícios positivos e desperdiçou recursos numa taxa de 

42.15%.  

Desta forma, os benefícios negativos a uma taxa de 42.15%, quase a metade dos 

recursos, demostra que o PESD no CAA não maximizou o uso dos recursos providos, 

pois as perdas são significativos “fazendo menos com mais”. Este facto deve-se ao 

incumprimento dos requisitos infra-estruturais previstos, pois “as instalações e os 

equipamentos não respondem às previsões, a parte tecnológica é inexistente, baseando-

se 100% nos manuais que chegam a ser tudo, e estes na maioria das vezes não 

respondem a procura dos alunos, não há adaptação de infra-estruturas, apenas 

improvisos, por isso nas condições em que estamos os nossos esforços compensam” 

segundo Dulcídio Carlos Nhamússua (entrevistado a 10/06/2015).  

Reconhece-se que o PESD exige um nível de infra-estruturas preconizados pelo próprio 

programa onde Manuel Adamo Cassamo (entrevistado a 8/06/2015) alega “maior 

pressão nos primeiros anos, depois, há períodos em que só se espera os resultados” 

reconhecendo que os CAA não estão devidamente equipados, e ignoram na sua 

totalidade a componente tecnológica no ESD do 1º ciclo. 
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5.3. Receptividade  

A análise da satisfação submete as acções eficácia (metas alcançadas) e a eficiência 

(recursos providos até processos seguidos) ou os resultados do programa incluindo os 

seus objectivos às opiniões das partes envolvidas sobre as suas preferências, 

necessidades ou valores de forma a perceber até que ponto os resultados vão ao 

encontro das necessidades, preferências ou valores do grupo-alvo (DUNN, 2012). 

O PESD, traçado para prover o ESG do 1º ciclo aos graduados da 7ª classe sem vaga no 

ensino presencial, a forma como o grupo-alvo recebe o programa inicia com as causas 

ou os motivos da aderência dos alunos ao programa, que podem ser compreendidas a 

partir da tabela 20. 

Tabela 20: Causas de aderência ao PESD 

Causas/Motivos Percentagem 

A falta de vaga no ensino presencial. 57.6% 

O exercício de outras actividades como trabalho e tarefas 

domésticas. 

18.2% 

Mudou do ensino presencial (nocturno) para ESD 12.1% 

Outras: acessibilidade, corrupção, doença, etc. 12% 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos resultados do Inquérito de Pesquisa 

Da insuficiência de vagas como uma das razões de não frequência pelos graduados da 7ª 

classe do ESG do 1º ciclo, fez com que o CAA (ESZV) respondesse a este problema por 

uma taxa de 57.6%, isto é, 57.6% dos alunos aderiram ao PESD por falta de vaga no 

ensino presencial, mais representada por alunos com idades compreendidas entre 15 a 

20 anos de idade (com 48.4%) que se identificam com a falta de vagas no ensino 

presencial, e os 6.1% são ocupados com alunos entre 21 a 23 anos e os restantes 3 % 

por alunos entre 24 a 26 anos, reduzindo com o aumento da idade, e a busca pelo ESD 

por facilitar o desempenho de outras actividades como trabalho (que inclui tarefas 

domesticas) representam 18.2% dos alunos e maioritariamente por alunos com idade 

maior aos 26 anos que representaram a metade (9.1%) ficando os 6.1% para as idades 

entre 18 a 20 anos e os restantes 3% para os alunos de 21 a 23 anos, estando ausente as 

idades menores que 18 anos nas causas relativas ao trabalho. 

 Às preferências dos alunos, ligaram-nos ao PESD, optando pelo mesmo do que pelo 

presencial que decorre no período nocturno, tendo representando 12.1% dos quais as 
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idades de 15 a 17 representam 9.1% e os restantes 3% para 18 a 20 anos, não tendo 

casos de maiores que 21 anos, as outras razões como corrupção no ensino presencial, a 

proximidade do ESD com o aluno, doença e uma questão meramente opcional, 

representou 3% por cada razão, compreendendo idades de 15 a 20 anos. Assim sendo a 

falta de vaga e o desempenho de outras actividades, são as principiais causas da 

aderência ao PESD, embora se invoque a incredibilidade do ESD, o programa tem um 

valor estimável e responde às necessidades do grupo-alvo, dai que Dulcídio Carlos 

Nhamússua (entrevistado a 10/06/2015) vê o CAA como “um centro de acolhimento 

dos que trabalha, das famílias que não tem dinheiro para pagar uma escola privada; é 

um centro de refúgio de alunos que não tem vagas no ensino presencial, e os pais sente 

que eles são crianças e não podem ficar sem estudar”.  

Os alunos estão satisfeitos com o contributo que o PESD tem na comunidade ou na 

sociedade. Num ambiente em que os gestores do programa (Supervisão e Coordenação 

provincial e o responsável do CAA da ESZV) acreditam actuar sobre a incredibilidade 

do modelo de ensino secundário à distância, 81.8% atribuem ao PESD maior valor e 

estão completamente satisfeitos com o programa, e satisfação normal (intermédia) é 

15.2% da amostra e a rejeição do programa é de 3%, isto é, 1 aluno desvaloriza o PESD 

completamente. 

 Ao contrário, se o PESD desempenha um valor significante a comunidade, ao 

introduzir o prestígio que os alunos têm perante os amigos, alunos do ensino presencial 

e a família (comunidade) a taxa de satisfação decompõe o valor que o PESD tem na 

comunidade, porque 30.3% da amostra estão satisfeitos com o prestígio que tem perante 

a comunidade, e a maioria de 39.4% está na intermédia, considerada a indecisão entre 

satisfeito ou não satisfeito.  

O pouco prestígio que os alunos têm perante a comunidade afecta, e embora não muito, 

a forma como eles se sente, na perspectiva de se sentir alunos igual ao do ensino 

presencial, pois verifica-se 56.3% dos alunos sente-se alunos como qualquer outro do 

ensino presencial uma taxa relativamente menor se olhar para o valor que eles dão ao 

PESD, e a intermédia (não insatisfeitos nem satisfeito) com 28.1%, e 15.6% da amostra 

estão insatisfeitos, revelando que não se sente alunos iguais do ensino presencial, 

embora 81.8% deles acreditam que o PESD tem um valor na comunidade. 
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 O PESD como um programa dotado de meios ou recursos que os menciona como 

essenciais para prover o ESD do 1º ciclo, de que pouco dispõe o CAA da ESZV, é 

submetida a análise das partes (essencialmente do grupo-alvo) beneficiárias do 

programa.  

Partindo das instalações (do CAA), 81.3 % dos alunos revelam-se completamente 

insatisfeitos com as instalações ou o espaço do CAA, enquanto 15.6% dos alunos 

acreditam que as instalações do CAA são aceitáveis ou estão minimamente satisfeitos e 

apenas 3.1 % dos alunos acreditam que estão totalmente satisfeitos, ou o CAA está de 

acordo com as suas necessidades ou preferências, verifica-se que as instalações não 

satisfazem as necessidades ou preferências, e valores das partes.  

E as outras instalações – complementares (de higiene e segurança), tendo em conta que 

não são efectivamente do CAA, apenas são partilhadas com a ESZV verifica-se que 

90.62 alunos revelam a sua insatisfação com as instalações concretamente de higiene, e 

a aceitação (a intermediária) é de 3.1%. E 6.2% estão satisfeitos com as outras 

instalações.  

Os gestores do programa endereçam também a sua insatisfação em relação as 

instalações pois “elas não respondem as previsões, e as infra-estruturas não foram 

adequadas” (Dulcídio Carlos Nhamússua, entrevistado a 10/06/2015);… “as 

instalações físicas não se adequam às necessidades do programa, o material precário e 

as aulas fora, ao ar livre, em casos de mau tempo os alunos não recebem a tutoria” 

(Adamo Joaquim, entrevistado 19/06/2015), … “o espaço não é cómodo, tem que se 

estabelecer salas padrões com este programa” (Alberto Taiela, entrevistado a 

08/06/2015), estas lamentações é um marco a insatisfação dos gestores com as 

instalações em que são sujeitas a trabalhar. 

Os equipamentos ou o apetrechamento do CAA é essencial para apoiar as actividades 

dos alunos. No uso de diferentes meios como cassetes, áudio, audiovisuais, rádio, CD 

ROOM, televisão, computadores, etc. preconizados pelos PESD e inexistentes no CAA 

da ESZV, verifica-se que 75.8% dos alunos estão insatisfeitos com os equipamentos de 

são dotados os CAA, colocando 18.2% dos alunos na intermédia (não satisfeito nem 

satisfeito) e 6% estão satisfeitos com as instalações, concluindo-se que os equipamentos 

não satisfazem as necessidades, pois nem a fase intermédia de satisfação não é a 

desejável. 
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O acesso às instalações e os equipamentos do CAA obedece o certo horário previamente 

estabelecido pelo Responsável do mesmo, na tabela 21. 

Tabela 21: Horário do CAA da ESZV 

Dias da semana 
Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 
Sábado 

Hora de Abertura 12:00 7:00 12:00 12:00 9:00 

Hora de Fecho 17:00 12:00 17:00 17:00 10:00 

Fonte: adaptado pelo autor com base no horário fixado no CAA 

Mas antes, as garantias do acesso ao ESG do 1º ciclo incluem a redução das longas 

distâncias que os alunos percorrem para ter acesso a educação, que pode ser 

compreendido através das percepções dos alunos através do tempo que levam para 

chegar no CAA. Onde 31.3% estão satisfeitos com a distância que percorrem para 

chegar ao CAA, alegando que não demoram, enquanto 40.7% estão insatisfeitos com a 

distância que percorrem pois levam muito tempo para chegar ao CAA, e 28.1% não 

satisfeitos nem satisfeito, isto é, consideram normal o tempo que percorrem. Tendo em 

conta os requisitos infra-estruturais que o PESD requer e pouco responde aos mesmos, a 

aproximação dos ESG do 1º ciclo, a uma taxa de 31.3% completamente satisfatória, 

colocando 28.1% de alunos na distância normal ou de aceitação e a insatisfação na taxa 

de 40.7% constitui motivos de preocupação pois pode influenciar as desistências e as 

reprovações, mas não se pode concluir que o PESD não garante o acesso ao ESG do 1º 

ciclo. 

O acesso ao acompanhamento dos alunos garantidos através de tutores/professores de 

disciplinas no CAA coloca 33.3% dos alunos insatisfeitos com o acompanhamento que 

recebem dos seus tutores ou professores de disciplinas, e 50% na intermédia, ou que 

encaram o acompanhamento normal, embora a intermédia não é desejável.  

Perante ao acompanhamento 16.7% estão satisfeitos com o acompanhamento dos 

tutores, verificando-se que o acompanhamento dos tutores ainda não é preferencial para 

os alunos; e de outras partes em particular (responsável do CAA) não satisfaz a 15.2% 

dos alunos, 27.3% não insatisfeito nem satisfeito e 57% estão satisfeitos, gerando mais 

satisfação do que insatisfação. 
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O PESD no CAA da ESZV embora atribuído maior valor por proporcionar ESG do 1º 

ciclo aos graduados da 7ª classe, sem vaga no ensino presencial, não satisfaz muitas das 

necessidades, dos seus beneficiários ou das partes envolvidas, que podem ser 

resumidamente vista na tabela 22. 

 

Tabela 22: Satisfação dos alunos 

Variáveis  
Insatisfação Intermédia Satisfação 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Contributos do ESD na comunidade 1 3 5 15.2 27 81.8 

Prestígio de aluno ESD perante a 

comunidade  
10 30.3 13 39.4 10 30.3 

Sente-se aluno como qualquer outro 5 15.6 9 28.1 18 56.3 

Tempo que leva para chegar ao CAA 13 40.7 9 28.1 10 31.3 

Satisfeitos com horários de estudo 9 28.1 10 31.3 13 40.7 

Satisfação com instalações 26 81.3 5 15.6 1 3.1 

Satisfação com outras instalações 29 90.6 1 3.1 2 6.2 

Satisfação com os equipamentos 25 75.8 6 18.2 2 6 

Satisfação com o acompanhamento dos 

tutores 
10 33.3 15 50 5 16.7 

Satisfação com o acompanhamento de 

outras partes 
5 15.2 9 27.3 19 57.6 

Fonte: adaptado pelo autor com base no inquérito de pesquisa 

Estes números mostram em diferentes elementos de satisfação, os pontos mais críticos 

de insatisfação são as instalações (CAA) com 81.3%, as outras instalações (higiene) 

90.6%, os equipamentos com 75.6% e o acompanhamento dos professores, embora com 

33.3% de insatisfação, que relativamente a distância é menor pois ela tem 40.7%. 

Estes elementos estão mais inseridos nos argumentos sobre críticas e sugestões que os 

alunos trazem a tona sobre a satisfação, onde as instalações, equipamentos e o 

acompanhamento dos professores aparecem como elementos mais mencionados, como 

se pode ver na listagem de alguns argumentos extraídos dos inquéritos: 

“Eu gostaria de ter carteiras e módulos suficientes. Eu não gosto de estudar em baixo 

das árvores, ter uma boa sala, ter professores e computadores ligados a internet e 

material completo para nos todos do ensino à distância” (aluna da 9ª classe do CAA da 

ESZV). 
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“Eu gostaria de ter uma sala com computadores, professores que estão atentos em nós, 

gostaria de ter módulos suficientes, não estou a gostar do jeito como está a minha sala, 

a sala é pequena, não suficiente para todos, as vezes fizemos testes fora da sala” (aluna 

da 9ª classe do CAA da ESZV). 

“O que eu vejo de mal é a falta de salas de aulas, estudamos fora, por isso é muito mau 

para nós, não conseguimos estudar bem, há falta de quadros” (aluna da 9ª classe do 

CAA da ESZV). 

“Estou satisfeito com o ensino à distância, gostaria que continuasse, mas gostaria de 

ter sala para estudar porque fora sofremos com casa de banho, gostaria que houvesse 

11ª e 12ª classe” (aluna da 10ª classe da ESZV). 

“Eu acho que não temos condições, não são boas porque estudamos ao ar livre por 

baixo de uma acácia perto de uma casa de banho que cheira mal e acho que o cheiro 

da casa de banho pode nos causar doenças. Eu acho que não temos material completo 

para estudarmos, não temos computadores e os professores não nos dão aulas sempre, 

alguns se dispõe. Por vezes gastamos dinheiros de chapa e não temos aulas” (aluna da 

10ª classe). 

“Não estou a gostar muito, têm muitas coisas que não estão bem, não têm a própria 

sala para nós do ensino à distância, há falta de carteiras, casa de banhos muito 

desorganizado, estudamos fora, de baixo de uma árvore e estamos a passar mal com o 

cheiro que vem da casa de banhos. Gostaria que tivesse sala de aula, carteira 

computadores mais outras coisas que em fim, fazem falta para o CAA” (aluna da 10ª 

classe do CAA da ESZV). 

“Não gosto que estudamos fora, como se não bastasse ao lado da casa de banho (…)
26

, 

gostaria que tivesse salas para nós do ensino à distância e os professores fossem mais 

atenciosos”(aluno da 9ª classe). 

“Eu o que não estou a gostar, é que estudamos fora e quando chove não há aulas e a 

escola precisa mais de higiene, estamos a passar mal com o cheiro das casa de banhos 

porque estudamos perto dela. Eu gostaria que tivéssemos sala para nós” (aluno da 9ª 

classe). 

                                                           
26

 Removido conteúdo insultuoso. 



 
 

66 
Simião Gabriel Uqueio 

“Não temos sala apropriada para estudar, há falta de higiene sanitário. Há falta de 

outros materiais de aprendizagem (audiovisuais) e ausência de alguns professores. 

Sugiro que se aumente o material de estudo (computadores e audiovisuais) ” (aluno da 

10ª classe). 

“Eu gostaria de ter uma sala de aulas, termos acesso à computadores e módulos novos 

não antigos. Estudamos fora, isso não fica bem e quando chove não estudamos, além 

disso, os professores não é sempre que aparecem, quando ao material deve se aumentar 

os módulos e o acesso a computadores e internet” (aluno da 10ª classe). 

Os argumentos salientam a insatisfação dos alunos com as condições do CAA, as outras 

instalações (de higiene) pois os alunos estão sujeitos a receber a tutoria ao ar livre, local 

perto dos balneares com poucos cuidados de higiene, para além de carecerem de 

material de apoio suficientes e alguns inexistentes. 

A preocupação com os alunos em remodelar as instalações e os equipamentos do CAA, 

e a exigências de mais acompanhamentos dos tutores espelha o valor que eles vêem no 

PESD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
Simião Gabriel Uqueio 

VI. Conclusões  

A questão de pesquisa incidia no contributo do PESD em proporcionar o ESG do 1º 

ciclo (8ª à 10ª classe), com as hipóteses segundo as quais o modelo de ensino a distância 

para o ESG do 1º ciclo carece de condições infra-estruturais para a sua efectivação 

tendo resultados insignificantes às necessidades do grupo-alvo ou ao acesso ao ensino, e 

contribuindo para a não conclusão do ESG do 1º classe. Este argumento implica a 

existência de uma relação lógica entre a falta de infra-estruturas e equipamentos com os 

resultados que o programa alcança em relação ao grupo-alvo. Para dar forma as 

hipóteses usou-se três indicadores principais nomeadamente eficácia, eficiência e 

receptividade.  

A submissão dos factos à análise trouxe resultados observados um pouco diferentes dos 

resultados esperados; mostraram que não são apenas as condições infra-estruturais de 

que dispõe o CAA que inibem o sucesso do PESD trazendo resultados baixos de uma 

forma ineficaz e ineficiente que se reflectem também na insatisfação das partes 

envolvidas. 

A ineficácia do PESD face as metas previstas deve-se a não divulgação do PESD na 

sociedade/comunidade e havendo maior disseminação da informação na comunidade, 

alineada a incredibilidade do modelo de ensino à distância para o ESG do 1º ciclo. A 

informação sobre o valor do PESD chega incrédula e distorcida inviabilizando a sua 

aderência. Em perseguição ao objectivo (de prover o ESG do 1º ciclo aos graduados da 

7ª classe), as saídas do programa não constituem elementos de sucesso devido ao 

elevado número de desistência e reprovações que as médias chegam a 32.47% mínima a 

53.75% máxima
27

.  

Constituem as causas de desistências a incredibilidade do modelo de ensino à distância, 

a fraca tutoria académica e não académica que não é efectiva pois os tutores ou 

professores de disciplinas/tutores estão disponíveis poucas vezes; e esta última é 

também a causa das reprovações.  

É ainda prematura reafirmar que o PESD contribui para a não conclusão do ESG do 1º, 

pois a desistência dos alunos no programa não implica necessariamente que os alunos 

desistiram definitivamente de estudar, apenas rompem com o ESD, pois são movidos 

                                                           
27

 Ver com detalhes a página 41 
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por falta de vaga no ensino presencial e quando a consegue mudam sem fazer a 

transferência que só são feita no fim do ano lectivo. 

 As reprovações embora uma causa das desistências são movidas pela fraca tutoria 

académica ligada às condições infra-estruturais em que os alunos estão sujeito, pois 

acredita-se com as instalações e equipamentos adequados, reduzir-se-ia a maior 

demanda pelos tutores, que aparenta ser a causa principal das desistências e 

reprovações, pois a ausência de meios de outros meios de apoios os alunos exigem mais 

presença dos professores. 

As condições infra-estruturais do CAA instalado na ESZV ligadas ao incumprimento 

das previsões infra-estruturais (instalações e equipamentos) não se adequam às 

necessidades do programado, facto que torna o PESD ineficiente ao prover recursos 

financeiros na assistência ao aluno, que não são optimizados ao desperdiçar cerca de 

42.15% dos recursos financeiros providos com benefícios líquidos 58.85%. 

A falta de um CAA que acomoda os alunos, equipamentos e material de apoio 

audiovisual, computadores, internet, etc. influencia significativamente, apesar de valor 

positivo que os alunos atribuem ao PESD, a forma como recebem o programa; com 

completa insatisfação com as condições do CAA e os equipamentos e meios de apoio 

neles existentes, argumentando que são expostos a receber a tutoria e a realizar os testes 

ao ar livre.  

Apesar do baixo prestígio que os alunos do ensino a distância tem diante da sociedade, 

suas expectativas centram-se na conclusão do ESG do 1º ciclo, e partes deles desejam 

continuar com o programa noutros níveis e a outra deseja romper. 
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6.1. Recomendações 

A finalidade do estudo de avaliação é de “fornecer informações confiáveis e válidas 

sobre o desempenho da política, isto é, em que medida as necessidades, os valores e as 

oportunidades foram realizadas por meio da política pública” (DUNN, 2012:321).  

A partir da questão de pesquisa, hipóteses, observação no campo e as conclusões 

avança-se as seguintes recomendações para o melhoramento dos resultados ou 

desempenho do Programa de Ensino Secundário à Distância (PESD) no Centro de 

Apoio e Aprendizagem (CAA) instalado na Escola Secundária da Zona Verde (ESZV): 

 O CAA deve publicar o Programa de Ensino Secundário Distância nas escolas 

de graduação dos alunos da 7ª classe, e na comunidade provendo os envolvidos 

de informação sobre os propósitos, as vantagens e os processos de aprendizagem 

no Ensino Secundário à Distância, de forma a aniquilar a incredibilidade 

aparente do modelo d e ensino à distância. 

 A tutoria académica não deve ser unicamente vista como a solução para a 

redução das desistências e das reprovações, pois ela requer mais tempo, e o 

alargamento das horas do tutor/professores de disciplinas no ESD pode mudar a 

abordagem do ESD tornando o presencial. Mas para garantir o seu sucesso 

reduzindo as desistências e as reprovações, o CAA deve apostar em prover 

material, alargando as opções dos alunos no processo de aprendizagem, partindo 

da disposição de salas cómodas e equipadas de mesas e cadeiras que facilitem o 

encontro de grupos de estudos. 

 Deve-se adequar as instalações e os equipamentos dos CAA às necessidades do 

PESD, isto é, cumprir com os requisitos previstos, porque a assistência logística 

garantida pela DPEC aos CAA é quase inaproveitável face às condições infra-

estruturais (instalações e equipamentos). Considerando que satisfazer as 

exigências infra-estruturais que o PESD preconiza implica responder as 

preferências dos alunos e de outras partes (gestor, professores, etc.) cujo 

colocam as instalações como o elemento mais critico no CAA, para além de 

reduzir o desperdício de recursos. 
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Anexo 1 

Guião de Entrevistas (Supervisor e Coordenador do PESD) - DPEC 

Prezado(a) Senhor (a) 

Esta guia orienta o trabalho de pesquisa do Curso de Licenciatura em Administração 

Pública, com o objectivo de Avaliar os Resultados do Programa de Ensino Secundário 

à Distância, com caso específico a Escola Secundária da Zona Verde, num horizonte 

temporal de 2009-2013, e os dados colectados são de utilidade académica tendo desta 

forma um carácter sigiloso e isento de influências.  

Espero contar com sua colaboração, nas respostas às questões da pesquisa. 

 

QUESTÕES DE COLECTA DE DADOS 

1. O Programa de Ensino Secundário a Distância (PESD) foi desenhado e está 

sendo implementado para atender a insuficiência de vagas no ensino 

secundário. 

a) Que resultados o PESD está tendo em relação ao acesso ao Ensino Secundário 

Geral do 1º ciclo? Considerando: 

 Número de ingresso/desistentes; 

 Número de Aprovados e reprovados. 

a) Quais são os critérios de selecção de alunos para frequentarem o PESD? 

 

2. Um dos factores prioritários para o início de actividades de Ensino à 

Distancia, de acordo com o Decreto 39/2005 que aprova o Regulamento do 

Ensino à Distância, de 7 de Julho, (Capítulo II, Secção II, Artigo 14, 

Número 2) são a existência acumulativa de: 

 Instalações físicas e tecnologias educativas; 

 Componente de atendimento e apoio ao estudante; 

 E de materiais prontos para serem reproduzidos cobrindo todo o primeiro ano do 

curso. 

 Recursos humanos, materiais e financeiros. 

a) Uma vez que a Supervisor e o Coordenador Provincial, em condenação com 

SDEJT e direcções de escolas, identificam espaços físicos para a instalação de 
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CAA. Gostaria de saber quais são os critérios usados para escolha dos espaços 

físicos e instalação dos CAA? 

b) Como a implementação do Programa de Ensino Secundário à Distância 

responde a intenção legislativa acima mencionada? 

 

3. Um dos preceitos do desenho de políticas públicas 

(planos/programas/estratégias) é de que elas devem responder às 

necessidades ou preferências ou valores do grupo que se destina (grupo-

alvo). 

a) Comente, tendo em conta a forma como o grupo-alvo está recebendo o 

Programa de Ensino Secundário a Distância. 

 

4. Sugestões, Críticas e outros assuntos a acrescentar sobre o Programa de 

Ensino Secundário à Distância (resultados, recursos e satisfação). 
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Anexo 2 

Guião de Entrevista (Professores de disciplinas e responsável do CAA) - ESZV 

Prezado(a) Senhor (a) 

Esta guia orienta o trabalho de pesquisa do Curso de Licenciatura em Administração 

Pública, com o objectivo de Avaliar os Resultados do Programa de Ensino Secundário 

à Distância, com caso específico a Escola Secundária da Zona Verde, num horizonte 

temporal de 2009-2013, e os dados colectados são de utilidade académica tendo desta 

forma um carácter sigiloso e isento de influências.  

Espero contar com sua colaboração, nas respostas às questões da pesquisa. 

 

QUESTÕES DE COLECTA DE DADOS 

1. O Programa de Ensino Secundário a Distância (PESD) foi desenhado e está 

sendo implementado para atender a insuficiência de vagas no ensino 

secundário. 

b) Que resultados o PESD está tendo em relação ao acesso ao Ensino Secundário 

do 1º ciclo? Considerando: 

 Número de ingresso/desistentes; 

 Número de Aprovados e reprovados. 

 

2. Um dos factores prioritários para o início de actividades de Ensino à 

Distancia, de acordo com o Decreto 39/2005 que aprova o Regulamento do 

Ensino à Distância, de 7 de Julho, (Capítulo II, Secção II, Artigo 14, 

Número 2) são a existência acumulativa de: 

 Instalações físicas e tecnologias educativas; 

 Componente de atendimento e apoio ao estudante; 

 De materiais prontos para serem reproduzidos cobrindo todo o primeiro ano do 

curso. 

 E de recursos humanos, materiais e financeiros. 

a) Como a implementação do Programa de Ensino Secundário à Distância responde 

a intenção legislativa acima mencionada. 
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3. Um dos preceitos do desenho de políticas públicas 

(planos/programas/estratégias) é de que elas devem responder às 

necessidades ou preferências ou valores do grupo que se destina (grupo-

alvo). 

b) Comente. Tendo em conta a forma como o grupo-alvo está recebendo o 

Programa de Ensino Secundário a Distância. 

 

4. Sugestões, Críticas e outros assuntos a acrescentar sobre o Programa de 

Ensino Secundário à Distância (resultados, recursos e satisfação). 
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Lista dos Entrevistados 

Nome Data Cargo Instituição 

Manuel Adamo Cassamo 08/06/2015 
Supervisor Provincial do 

PESD 
DPEC 

Alberto Matuquela Taiela 08/06/2015 
Coordenador Provincial 

do PESD 
DPEC 

Dulcídio Carlos Nhamússua 10/06/2015 
Responsável pelo CAA 

da ESZV 
CAA-ESZV 

Matias Alberto 18/06/2015 Professor de Biologia CAA-ESZV 

Adamo Joaquim 19/06/2015 Professor de Inglês CAA-ESZV 
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Anexo 3 

Inquérito de Pesquisa 

Prezado(a) Senhor (a) 

Este inquérito faz parte de um trabalho de pesquisa do Curso de Licenciatura em 

Administração Pública, e os dados colectados são de utilidade académica tendo desta 

forma um carácter sigiloso e isento de influências.  

Espero contar com sua colaboração, nas respostas às questões da pesquisa. 

 

Perfil do Inquerido 

 

Idade:_____ Anos. 

Sexo  

M F 

  

 

Qual é a classe que frequentas? 

8ª classe 9ª classe 10ª classe 

   

 

 

Aderência ao Ensino Secundário a Distância (ESD). 

 

 

Onde ouviu falar do Ensino Secundário a Distância pela primeira vez? 

Na escola____; Em casa____; Viu na televisão____; Ouviu na rádio____; Com 

amigos___; Outro lugar_____; 

a) Se assinalou outro lugar especifique:__________________________________. 

  

Porque aderiu ao Ensino Secundário a Distancia? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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O que espera dos resultados do Ensino Secundário à Distância? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Acesso aos meios e apoio 

 

 

Quais são os materiais disponibilizados pela escola ou CAA para estudar? 

Material 

impresso 

Cassetes-

áudio 

Audio 

visuais  

Rádio CD-

ROOM 

Televisão Computador Outros 

        

Se assinalou outros especifique-os:-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Estado do material (disponibilizado no Centro de Apoio e Apredizagem). 

Material Mau Razaovel Bom Excelente 

Material impresso     

Cassetes-áudio     

Audio visuais     

Rádio     

CD-ROOM     

Televisão     

Computador     

Outros     

Se assinalou outros especifique-os:-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Os professores das disciplinas estão disponiveis: 

Nunca Poucas vezes  Sempre 
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Na sua opinião, dispõe de material completo para estudar? 

Não Um pouco Sim 

   

Justifique:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

Avaliação da Satisfação 

 

 

Questões 1 2 3 4 5 

1. Estou satisfeito(a) com as instalações (ex. salas de aulas ou CCA’s)      

2. Estou satisfeito(a) com outras instalações de higiente e segurança (ex. 

sanitários).. 

     

3. Estou satisfeito(a) com os equipamentos (ex.carteiras, computadores, 

etc.). 

     

4. Disponho de meios necessários para estudar (ex. livros, bruxuras, 

tecnologias, acesso 

5.  a internet). 

     

6. Estou satisfeito(a) com o horário de estudos.      

7. Estou satisfeito(a) com o acompanhamento dos professores.      

8. Estou satisfeito(a) com o apoio de outras partes envolvidas (tutores, 

coordenadores, direcção da escola, etc). 

     

9. Não demoro muito tempo na deslocação para a escola ou CCA´s.      

10. È pretigiante ser (aluno) do Ensino Secundário à Distancia (ex. perante 

amigos, alunos do ensino presencial e família). 

     

11. Sinto-me aluno(a) como qualquer outro(a) do ensino presencial.      

12. Considero que o Ensino Secundário a Distância fornece contributos 

positivos a comunidade (a todos graduados da 7ª classe que queira 

continuar com os seus estudos). 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
Simião Gabriel Uqueio 

 

SUGESTÕES /CRÍTICAS 

Conteúdos a desenvolver com mais detalhes e outros comentários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


