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Resumo  

Em Moçambique, pouco mais de 25 anos depois do início da era da chamada 
democracia liberal, há a percepção generalizada de que ela ainda não “decolou” e 
uma das razões apontadas é a inexistência de cidadãos mobilizados para participar 
na vida pública, em suas múltiplas formas. No artigo procura-se compreender como 
se articulam a escola, a sociedade e cidadania. Mais concretamente, se discute se a 
educação escolar, ao longo da história, desenvolveu nos moçambicanos o capital de 
saberes sociopolíticos imprescindíveis para que eles se situem enquanto sujeitos 
ativos, num quadro social de dinâmicas democráticas. Na verdade não vemos a 
cidadania do seu ponto de vista formal, mas vemo-la, como sugere Dagnigo (1994), 
enquanto estratégia política dos cidadãos com vista a construção de uma sociedade 
mais de acordo com as suas aspirações. Para a realização desse trabalho será feita 
análise do quadro político e legal da educação em Moçambique, bem como 
entrevistas a professores do ensino médio, objetivando demostrar a hipótese de que 
a educação escolar em Moçambique, no passado e no presente, não é parte do 
processo de desenvolvimento de uma cidadania emancipada, mas, pelo contrário, é 
o espaço em que se forja o conformismo social.  

 

Palavras-chaves: Educação, cidadania, capital de saberes
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Universidade Pedagógica de Moçambique.  
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INTRODUÇÃO  

Em Moçambique, nos meios intelectuais, debate-se sobre o seu processo de 

democratização, no qual parece emergir o consenso de que os moçambicanos 

evidenciam uma postura cívica problemática: eles estão ausentes da esfera pública, 

enquanto atores políticos que procuram pontuar as suas aspirações. Castel-Branco 

(2009), um dos mais destacados intelectuais envolvidos no debate, sustenta que o 

grande desafio que se coloca hoje ao país é o da (falta de) mobilização, organização 

e participação política dos cidadãos.  

Explica o autor, a cidadania requer “um ambiente de pluralismo, mas é 

temperada e forjada na luta pela conquista e construção desse espaço plural” 

(CASTEL-BRANCO, 2009, p.11). É por isso que, assegura, a democratização em 

Moçambique não avança porque não há cidadania, cuja essência, enfatiza, é a 

participação responsável por parte dos cidadãos na reflexão, debate e luta política 

sobre as opções, caminhos e direções para a vida política, econômica e social e 

cultural, no exercício de influência direta sobre as decisões públicas e sociais e sua 

implantação, monitoria e avaliação.  

Explicam Berger e Luckmann (2004) a educação é das principais instituições 

sociais que dota os indivíduos de um sentido de mundo que por sua vez determina o 

comportamento social desses mesmos indivíduos. Assim, no caso de Moçambique, 

pode ser colocada a seguinte questão: a educação escolar tem procurado 

desenvolver um sentido de mundo que contribua para a emergência daquele 

cidadão que possa interpretar o jogo democrático e comportar-se de acordo com os 

valores a ela subjacente ou, se pelo contrário, tem tido o desiderato de produzir o já 

referido cidadão passivo? Esta questão ganha particular relevância se 

considerarmos, como refere Cruz, citado por Fonseca (2001) que a educação para 

os valores e pelos valores da cidadania e da democracia pressupõe tornar a 

educação, ela própria, mais cívica e democrática.  

Neste artigo, a partir da leitura de bibliografia especializada e da análise de 

documentos sobre a política educativa de Moçambique vamos mostrar que relações 

se estabeleceram entre a educação e a cidadania no passado histórico de 

Moçambique. Em relação ao período actual, não só teremos em conta a os 

documentos normativos, como a visão de professores que foram entrevistados. 
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2. Educação e Cidadania: que Vínculos?  

Nas ciências sociais, na discussão sobre a cidadania, é incontornável a 

abordagem de Marchal (1967), que a vê como a articulação de três direitos: civis, 

políticos e sociais2. A partir do autor, percebemos que que eles progrediram de 

forma concomitante com o capitalismo. Com efeito, na Inglaterra, os direitos civis 

surgem como uma conquista da burguesia na sua luta contra os poderes então 

instituídos, e só num segundo momento foram alargados à toda a população. 

Realmente, a burguesia, já hegemónica, nos séculos subsequentes, gradualmente, 

concedeu às populações quer direitos políticos quer sociais, tanto para a promover 

uma relativa paz social como para criar mão-de-obra qualificada e poder aquisitivo, 

condições imprescindíveis para viabilizar e dar vigor ao capitalismo.  

A ideia de cidadania enquanto uma concessão, como via única para a 

aquisição da cidadania, é bastante questionada. Filho (1998) apresenta a filósofa 

Hannah Arendt a conceber a cidadania doutro modo, enquanto “direito a ter direitos”. 

Vejamos:  

[Em Arendt (1987)] Embora direito fundamental, a cidadania precisa ser conquistada; 
não é dada, resulta de um agir conjunto, é uma construção coletiva, opondo-se 
portanto, à conceção, ao privilégio. Não sendo conceção não pode ser revogada ou 
retirada. O conceito de cidadania em Arendt possui uma abrangência universal, nada 
tendo a ver com território ou nacionalidade. É uma qualidade de ser humano, mas 
que com ele não nasce – precisa ser conquistado. Ou seja, ninguém nasce cidadão; 
torna-se cidadão. A cidadania não é uma qualidade natural bem apenas do individuo, 
ao contrário, é social. (FILHO, 1998, p.108) 

 

Dagnino (1994), influenciada por Arendt propõe uma nova cidadania, 

radicalmente diferente do conceito hegemónico de cidadania, de cunho liberal, que 

apresenta com um forte enfoque jurídico e baseada sobretudo na relação Estado-

individuo e não é mais do que a atribuição de direitos pelo Estado aos cidadãos, 

incluindo-os no sistema político/jurídico. Na nova cidadania, ela não é mais vista 

                                                 
2 Os direitos civis são os direitos enfocados na liberdade individual e incluem as liberdades de 
movimento, de imprensa, de pensamento e de fé, bem como os direitos à propriedade, a conclusão 
de contratos e a justiça. Os direitos políticos se relacionam com o direito de participação no exercício 
do poder político, sendo-se ou membro dos corpos dirigentes ou eleitor desses corpos. Finalmente, 
os direitos sociais se referem ao direito de um mínimo de bem-estar econômico, segurança e ao 
direito de participar plenamente na herança social e levar a vida de um “ser civilizado”, de acordo com 
os padrões que prevalecem na sua sociedade.  
 



4 

 

como concessão mas como “estratégia política” dos “não cidadãos”, aqueles sem 

direitos, para fazer emergir novos direitos. 

Dagnino (1994), a propósito, explica que discutir a cidadania é reivindicar a 

ampliação e aprofundamento da noção de democracia, de forma a incluir o conjunto 

das práticas sociais e culturais. A concepção de democracia, portanto, deve 

transcender o nível institucional formal e se debruçar sobre o conjunto das relações 

sociais. Como se vê, a nova cidadania é mais de cunho cultural, no sentido de que 

enfatiza a subjetividade, as práticas sociais, a vida quotidiana dos indivíduos, sendo 

por isso que a partir dela despontem novos sujeitos (mulheres, desempregados, 

homossexuais, etc.) e novos temas (aborto, distribuição equitativa da renda, escola 

de qualidade para todos, etc.), em última análise, novos direitos. 

É uma cidadania, por conseguinte, que ultrapassa o binómio Estado-Individuo 

(o que não quer significar que não o inclui) e abarca a sociedade como um todo. É 

uma cidadania que implica uma nova sociabilidade, porque ao procurar enquadrar 

as (novas) relações sociais, transforma práticas enraizadas contraproducentes e 

injustas, noutras mais justas e igualitárias. O que esta em causa, assim, não é só 

incluir o indivíduo no sistema sociopolítico, mas o indivíduo construir e reconstruir 

esse mesmo sistema, a partir das suas aspirações. De uma cidadania de “cima para 

baixo” se passa para uma cidadania “de baixo para cima”. 

Quais os vínculos se podem estabelecer entre a cidadania e a educação? 

Vamos pensar esta questão a partir de ARROYO (1987), um pensador critico. Ele 

começa a sua análise procurando desconstruir toda uma visão que existe à volta da 

educação, nos meios educacionais.  

 
Para o pensamento educacional, política, participação, democracia e cidadania foram 
sempre vinculados muito mais à consciência, ao saber, à ignorância, à religiosidade e 
aos valores culturais do que as condições materiais de existência, às formas de 
produzir a vida material, às relações sociais de produção, como se fossem realidades 
separadas. Acredita-se mais no peso da religião, da ideologia ou das letras sobre o 
comportamento em geral e sobre o comportamento politico em particular, do que o 
peso da base material, das condições de existência a que são submetidas as 
pessoas e as classes.” (ARROYO, 1987, p. 73) 

 

O autor, no extrato acima e para iniciar a sua análise, chama-nos atenção de 

que poderá ser uma “ilusão pedagógica” visualizar-se a educação dissociada de 

uma totalidade, na qual estão presentes relações de produção, estruturas do poder, 

interesses de classe, etc. Na verdade, Arroyo (1987) assume-se como um crítico da 
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educação nas sociedades liberais. Nestas sociedades a educação é concebida 

como um mecanismo de controlo social, sendo por isso o mecanismo central na 

construção da (nova) ordem social. Efetivamente, a educação, porque produz uma 

subjetividade a partir da qual os indivíduos percebem e se posicionam no mundo, é 

vista pelos teóricos do liberalismo como uma pré-condição para a cidadania.   

Assim, se explica, na visão de Arroyo (1987) a razão por que, no pensamento 

liberal, somente pode ser aceite como sujeito político e social aquele que passou 

pela educação onde é “civilizado”. Para Arroyo (1987) urge interrogar este quadro. 

Segundo defende, a racionalidade imposta às classes operaria, popular ou gente 

comum por via da educação, como condição para serem aceites como membros da 

comunidade politica, colocando o povo “no seu devido lugar”, não tem em vista mais 

do que negar a sua própria racionalidade ou capacidade de agir em defesa dos seus 

próprios interesses e com isso criar terreno fértil para o avanço do capitalismo. 

Assim é porque nessa educação  

 
Não se exclui o povo apenas da política, mas tenta-se excluir a política da história, 
considerando sem sentido e até como uma loucura qualquer ação que não se limite a 
respeitar o caminho inexorável e invisível da barbárie à civilização, entendida como o 
progresso capitalista. Consequentemente o central não será tentar racionalizar, 
instruir ou iluminar os súbditos nem os governantes, mas racionalizar a vida 
económica, a produção, o tempo, o ritmo do corpo e a produção da mercadoria 
trabalho” (ARROYO, 1987, p. 55) 

 

O segundo aspeto que merece ser questionado, quando se olha para o 

vínculo entre a educação e a cidadania, é o que postula a corrente denominada 

pensamento liberal comunitarista. Esta corrente, explica Arroyo (1987), que 

influencia fortemente o pensamento politico-educacional da contemporaneidade, 

partindo do pressuposto de que sociedade é uma comunidade que visa o bem 

comum, defende uma proposta educacional bastante normativa, insistindo numa 

educação para o dever social, para o bem comum. A cidadania, a partir desta 

corrente, é vista como a aceitação da obrigação moral para o convívio harmónico 

com seus semelhantes e educar para ela se circunscreve apenas a cultivar o senso 

de valor moral nos indivíduos. 

 Esta perspetiva também é alvo de crítica por parte Arroyo (1987). Para ele, 

enquanto na tradição liberal clássica a cidadania se vinculava à direitos e a liberdade 

do cidadão era uma liberdade cultivada, civilizada, dirigida pela razão, pelo uso do 
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pensamento, do cálculo utilitário, no pensamento educativo dos séc. XIX e XX, na 

educação para as classes populares, a liberdade e a cidadania se vinculam 

basicamente à obrigação moral. Houve como que um retrocesso ou esvaziamento 

do aspeto inovador na conceitualização da cidadania, como também já referiu 

(DAGNINO, 1994). Arroyo (1987) procura desconstruir essa educação  

 
Nesses modelos, onde tanto se enfatiza o convívio, a cooperação, não se presta 
atenção às desigualdades e, quando se presta, é para insistir na cooperação nas 
desigualdades, não se coloca quem define os fins desse convívio e a que interesses 
servem (…) A realidade do poder, da tirania e da opressão são aceitas como fazendo 
parte do convívio social. (…) o reducionismo da questão da cidadania a questão à 
moralização-educação para o bom convívio não é apenas um desvio, mas um 
obstáculo à compreensão da questão da cidadania. Deslocando a questão da 
cidadania da questão do poder, sua construção se esvazia e se reduz a um 
moralismo e pedagogismos estéreis. O pensamento pedagógico somente colocará o 
problema no devido lugar se superar esse modelo de equilíbrio estático e moralista e 
a partir da visão real da sociedade como uma construção histórica trespassada por 
conflitos, antagonismos e lutas, onde a questão do poder está sempre presente, 
exigindo ser equacionado e socializado” (ARROYO, 1987, p. 60-61) 

 

A escola liberal, ao assumir uma postura aparentemente neutra ao sugerir 

que só é cidadão aquele que nela se tenha formado no paradigma da “cidadania” 

para a harmonia social, situa-se como parte das forças reacionárias. Como bem 

referiu Arendt (1987, apud FILHO, 1998 p. 108) ninguém nasce cidadão, mas 

tornamo-nos cidadãos. A cidadania não é algo natural, individual muito menos ou 

uma dádiva mas, pelo contrário, é uma construção social. 

A escola por conseguinte constrói um certo sentido de cidadania no individuo, 

ao desenvolver nele uma subjetividade, uma conceção do mundo que o leva a 

naturalizar a sociedade (capitalista) em que vive, identificando-se com ela. A escola, 

parafraseando Arroyo (1987) indica ao individuo qual o seu lugar na sociedade. 

Claramente ela não é neutra, mas é sim o centro nevrálgico de todo um esforço de 

manutenção e regulação social, dado que faz o individuo identificar-se com o que 

está posto na sociedade.  

Este posicionamento da escola vai no sentido contrário ao da construção de 

uma cidadania emancipada, recuperando Dagnino (1994), enquanto uma estratégia 

de luta ou espaço de forja de sujeitos ativos, que pela sua ação, de “baixo para 

cima”, vão fazer brotar novas práticas sociais mais justas3. Por isso, o vínculo entre 

                                                 
3 MÉSZÁROS (2007) aproxima-se deste ponto de vista ao falar de uma educação emancipadora, que 
é aquela que não aliena, mas conscientiza. É uma educação “contra-internalização', no que se refere 
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a escola e a cidadania emancipada passa pela reconfiguração desta relação, 

passando a escola, como sugere Arroyo (1987), a visualizar a sociedade não como 

uma essência, algo acabado e imutável, mas como uma construção histórica 

trespassada por conflitos, antagonismos e lutas e onde a questão do poder está 

sempre presente, exigindo ser equacionado.  

Chegados aqui vamos procurar discutir como foi o processo moçambicano, 

isto é, como neste país se articulam sociedade, escola e cidadania na 

intencionalidade de desenvolver ou não nos moçambicanos um capital de saberes 

que contribua para forja-los para irem à luta na busca do aperfeiçoamento da sua 

cidadania.  

 

3. Sociedade, Escola Cidadania 

 

3.1. A educação no passado colonial e socialista  

 

À África, como sabido, o sistema mundo, no contexto da colonização, atribuiu 

função subordinada e complementar, o que moldou o sistema colonial que foi 

construído pelos portugueses chegados às terras moçambicanas no século XV, 

caracterizado por Cabaço (2007) como uma estrutura social tendencialmente dual, 

passando a haver, em paralelo, duas sociedades diferenciadas: a dominadora e a 

dominada. 

A partir de Golias (1993) e Mondalne (1995) notamos que na educação 

colonial, refletindo o carácter dual da sociedade colonial, haviam dois tipos de ensino 

refletido dois tipos de educação, para preparar indivíduos para funções sociais 

distintas: a educação para os portugueses era para a elite colonial, organizada para 

atender a valores e padrões aristocráticos e a outra, para o indígena, realizada pelas 

escolas das missões católicas4, era para a instrumentalização técnica (aprender a ler 

                                                                                                                                                         
às formas globais de decisão da sociedade. Neste sentido, esta educação emancipadora é aquela 
que habilita o individuo a participar nos processos de tomada de decisão fundamentais de forma 
consciente, não alienada. É aquela que desenvolve o sentido de posicionamento crítico no individuo, 
que o liberta fazendo-o por conseguinte deixar de ser mera caixa-de-ressonância do discurso que a 
educação atual liberal procura internalizar nele, e assumir os interesses de toda a coletividade. 
 
4 A partir dos acordos A Concordata (1940) e Estatuto Missionário (1941) entre Portugal e a Santa Sé, 
se oficializou a responsabilidade da Igreja na implementação do ensino rudimentar (também 
designado de adaptação), especifico para os africanos. 
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e a escrever) e a domesticação do africano, fazendo deles um povo dócil e leal a 

Portugal, facilitando-se assim os desígnios coloniais. Este ensino não tinha nenhuma 

preocupação formativa, no sentido de socialização do saber científico na sua forma 

mais desenvolvida.5 

Partilhamos, por conseguinte a visão de Ferreira (1977) de que Portugal 

associa-se à igreja no “seu dever de educar” porque era necessário um mínimo de 

educação que europeizasse os africanos, para se conseguir impor uma ordem 

social, sem que eles, no entanto, assimilassem a cultura e técnicas europeia com 

demasiado sucesso, o que ameaçaria a ordem social vigente.  Tratou-se duma 

aculturação estritamente controlada. 

Em 1975, com a independência nacional, apos seculos de colonização 

portuguesa, inicia a I República. Ascendeu ao poder a FRELIMO, um partido 

marxista. Por consequência, houve importantes transformações na educação, como 

a nacionalização e construção de escolas, o desenvolvimento de programas de 

ensino e de programas de alfabetização, a formação e recrutamento de professores, 

etc.  

O discurso oficial defendia que esta expansão (significativa) da educação 

escolar constituía uma conquista política. No entanto, Mazula (2005) e Castiano et 

al. (2005) têm uma justificativa diferente. Para eles, ela foi forma de extensão da 

hegemonia política à todo o território nacional. A escola era um meio para mudar a 

mentalidade e comportamentos. Ela foi escolhida como lugar para divulgação e 

consolidação do trabalho ideológico da FRELIMO, esse poder emergente, que 

procurava implantar-se e afirmar-se. 

Uma questão se impõe: quais eram as finalidades daquela educação? Qual o 

tipo de cidadão que a escola deveria formar? A resposta é inequívoca: a formação 

do Homem Novo, entendido como “o homem liberto das ideias velhas, da 

mentalidade adulterada pela ideologia colonial fascista e tribal-feudal, (é) o homem 

formado nas ideias e na prática do socialismo.” (MACHEL, apud CIPRIANO, 2010, p. 
                                                 
5 A partir de MONDLANE (1995), percebemos que o sistema escolar português foi montado 
praticamente de forma a impedir a progressão dos autóctones para além do Ensino Primário. Na 
verdade, nele existiam bastantes barreiras, senão vejamos: culturais, na medida em que muitas 
matérias eram estranhas ao mundo cultural dos africanos; linguísticas, dado que embora em certos 
casos se recorresse às línguas africanas, a língua oficial de ensino era o Português; etária, as 
crianças geralmente entravam tardiamente para a escola e o Ensino Primário ocorria em sete anos, o 
que praticamente tornava impossível a sua conclusão antes dos 14 anos, idade oficial de ingresso no 
nível subsequente; e finalmente,  financeiras: o custo da escola era francamente insuportável para as 

famílias africanas. 
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9). Como se depreende, tratou-se de um ensino com um carácter marcadamente 

ideológico, que objetivava desenvolver a “consciência social”, considerada 

imprescindível para as transformações revolucionárias, ou seja, para a edificação da 

sociedade dita socialista.  

A lei 4/836, representa até certo ponto uma rutura com a educação colonial. 

Mas há um aspeto em que tal não se verifica: trata-se de duas escolas que impõem 

os seus valores. Trata-se de uma escola que, para usarmos uma expressão mais 

suave, teve dificuldade em dialogar com a sociedade. Veja-se a análise de Gómes 

(1995) ao propósito: “A escola dos pós independência não conseguiu superar 

totalmente o autoritarismo da escola colonial, levando-a a impor e não propor, 

discutir, dialogar os valores, as diferentes conceções políticas, econômicas e 

culturais” (p. 372). 

Tal como no passado colonial, vemos um alinhamento entre o quadro politico-

ideológico e a educação escolar. A FRELIMO, enquanto força politica imbuída de 

forte propósito de transformação social revolucionária, apostou forte e 

estrategicamente na educação. À esta cabia desconstruir o homem domesticado 

pelos valores coloniais e fazer nascer o homem novo, aquele que não só se 

encontra livre dos valores implantados pelo colonialismo mas também o está da 

“visão idealista” do mundo e dos fenómenos da natureza, vindas da educação 

tradicional, da sociedade autenticamente africana. Efetivamente, esta educação 

combateu o que considerou (sem discutir com a sociedade) de “concessões 

negativas da educação tradicional”. 

 

3.2. A educação, cidadania e liberalismo 

 

Em 1990 inicia a II República, com a aprovação de um novo texto 

constitucional que representou a transição do anterior sistema de orientação 

socialista para um estado de direito democrático e de economia liberal. Em 1992 é 

aprovada a lei 6/92 do SNE, que revogou a lei 4/83 que criou o SNE, para responder 

ao cenário interno e externo7. A nova lei, como ela o refere, visa “reajustar o quadro 

                                                 
6 Trata-se da lei que cria o sistema nacional da Educação, surgida em 1983, alguns anos depois da 
independência nacional. 
 
7Neste período, explica CASTIANO et al (2005), passam a ser atores importantes na educação em 
Moçambique as organizações estrangeiras, levando a que o estado moçambicano perdesse 



10 

 

geral do sistema educativo e adequar as disposições contidas na lei 4/83, às atuais 

condições sociais e económicas do país”. Parece-nos, são fundamentalmente duas 

as inovações: a substituição do credo marxista pelo liberal e a emergência de novos 

atores na educação.  

No país, as reformas educacionais em curso bem como os discursos 

hegemónicos das elites governamentais e empresariais, mostram uma grande 

ênfase na profissionalização do ensino (na dimensão económica do conhecimento, 

no saber fazer instrumental, na competência técnica) e na melhor articulação entre 

estre a educação e os mercados. Os “mercados” parecem ser a referência para 

pensar e fazer a educação. 

Portanto, neste período em que a escola moçambicana reflete a ideologia 

liberal, que é hegemónica, pese embora certa preocupação com a socialização do 

saber científico, particularmente o saber aplicado, dada a primazia que se dá à 

formação da mão-de-obra qualificada, estamos perante uma escola que define o 

cidadão como mão-de-obra qualificada e um consumidor acrítico. Como refere 

Gentili (2013) o cidadão é definido como cidadão privatizado, o entrepreneur, o 

consumidor. 

Relativamente ao segundo aspeto, a partir da lei 6/92 há a emergência de 

novos atores na educação. O Estado deixou de ter monopólio de intervenção. 

Associações, igrejas, singulares, etc. passam a participar, direta ou indiretamente. 

Entretanto, embora reconheçamos os alguns ganhos de ordem pedagógica com a 

emergência destes actores, a grande expectativa governamental é que as famílias 

se tornem cofinanciadoras da educação8, o que corrobora a visão de Gentili (1995), 

segundo a qual neoliberalismo ataca a escola pública ao impor um conjunto de 

                                                                                                                                                         
protagonismo na elaboração de suas próprias políticas educacionais. Por via delas o neoliberalismo 
entrou para o país. Segundo Lomnitz e Melnick apud TORRES (1995), o neoliberalismo está 
associado a programas de ajustamentos estruturais, definidos como um conjunto de programas e 
políticas recomendadas pelo BM, FMI e outras organizações financeiras. Estes programas consistem 
de recomendações de política pública, que incluem, entre outros, a redução do gasto governamental, 
as desvalorizações das moedas para promover a exportação e um aumento das poupanças públicas 
e privadas. O aspeto central é a redução drástica do sector estatal, especialmente mediante a 
privatização dos serviços públicos. Na experiência de Moçambique, de forma geral, todos estes 
aspetos mencionados estiveram presentes no seu PRE, sob a égide do FMI, em 1987. 

8 Em Moçambique as famílias em geral são comummente «convidadas» a agirem como mão-de-obra 
barata quando se trata de construir ou reparar construções escolares, particularmente nas zonas 
rurais. O outro aspeto é que embora as matrículas no Ensino Primário sejam gratuitas, é comum a 
solicitação aos pais para contribuírem financeiramente para a “ajudar” a escola a fazer face a certas 
despesas, como reparação de mobiliário escolar, pagamento de funcionários que não sejam do 
quadro, realização de confraternizações, etc. 
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estratégias privatizantes, o que é feito por via da aplicação de uma política de 

descentralização autoritária9. 

Para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre que tipo de cidadão a 

escola hoje procura produzir, a partir da entrevistas semiestruturada, junto dos 

professores10, aqueles a quem cabe organizar o processo de ensino e 

aprendizagem, procuramos descortinar, por um lado, quais as representações que 

eles têm sobre a cidadania e, como, na sua prática docente-educativa, as passam 

aos alunos. Optamos pela entrevista porque, como aventam Lüdke e André (1986) 

elas permitem, junto dos entrevistados tratar de assuntos pessoais ou íntimos (as 

suas representações sobre a cidadania) assim como de temas mais complexos 

(como eles “ensinam” ao aluno a serem cidadão ativo).  

Em relação às suas representações sobre a cidadania, os professores 

mostram possuir uma visão muito normativa. Foram bastante comuns respostas 

como que ela tem a ver com “a forma como nos inserimos no meio em função das 

normas existentes”, “ os deveres e direitos. Com o sabermos nos integrar na 

sociedade, nos sujeitando às normas existentes”, “a cidadania se relaciona com a 

conversão dos nossos instintos aos ditames da sociedade”. Apenas um quinto dos 

professores entrevistados olhou para a cidadania também na sua dimensão crítica. 

Para esses professores a cidadania se relaciona com o olhar crítico, com 

posicionamento individual. “Cidadania tem a ver como não termos problema em 

exteriorizar as nossas ideias, porque somos parte integrante da sociedade”. 

Um cidadão exemplar ou um bom cidadão, para a maioria dos entrevistados, 

e coerente com a sua visão normativa de cidadania, seria a pessoa que tem na 

honestidade e justeza a sua forma de estar na vida. Os professores, porque partem 

da ideia de que estes é que são os valores estruturantes da cidadania, mostram-se 

bastante críticos ao estado actual da cidadania em Moçambique. Para eles “os 

valores se perderem no país” e apresentam dois tipos de argumentos para 

consubstanciar a ideia.  

O primeiro relaciona-se com a forma como a sociedade lida com os mais 

                                                 
9 No caso de Moçambique este quadro normativo não foi alvo de ampla discussão e consenso social, 
mas resulta em grande medida dos ditames no quadro da cooperação internacional. 
 
10 Entrevistamos 9 professores, da Escola Secundária Josina Machel, uma das maiores da cidade e 
socialmente percebida como das melhores e da Escola Secundaria do Noroeste 1, localizada no 
conturbado bairro da Maxaquene, periferia da cidade de Maputo. Todos os professores possuem 
licenciaturas e a média de anos de serviço é de 10 anos . 
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frágeis, por exemplo os idosos, as gestantes, etc. Exemplificaram, “no autocarro os 

mais jovens já não se cedem lugar as mulheres gravidas” e “nas bichas (filas, no 

português de Moçambique), do ATM (caixas eletrónicos), das lojas, etc. os jovens já 

não priorizam aos idosos”. Para eles, o altruísmo já não existe na sociedade.  

O segundo argumento é encontrado no funcionamento do mundo político. 

Segundo os entrevistados, neste campo predomina o “escovismo”11. Com efeito é 

frequente que indivíduos, fora do círculo do poder ou dentro dele mas em escalões 

menores, produzam discurso em que, faltando clamorosamente a verdade dos 

factos, adulam os políticos procurando vantagens pessoais. Eles falam “de forma 

tendenciosa”, de forma a viciada”. “E esses indivíduos falam coisas que eles 

próprios sabem que não correspondem a verdade. Tudo em defesa do “estomago”. 

“É uma estratégia de sobrevivência!”. 

Entretanto, uma ínfima parte dos entrevistados se mostra menos crítica a esta 

aparente perda de valores. Na verdade, eles afirmam tratar-se de “um assunto muito 

complexo” e se questionam se há uma perda de valores ou a emergência de novos 

valores. Esses professores parecem ter uma visão menos moralizante da sociedade. 

Argumentam, “a sociedade mudou do ponto de vista religioso, tecnológico e social”, 

pelo que ela “já não oferece condições para a manifestação de um maior civismo, 

como no passado”.  

A escola, do ponto de vista dos professores, formalmente, está preocupada 

com a cidadania. Opinam, os curricula e os programas escolares objetivam 

desenvolver um certo sentido de cidadania nos alunos, sobretudo a partir dos temas 

transversais12. No entanto os docentes são muito céticos sobre se realmente os 

                                                 
11 O termo vem de escova. Faz-se uma metáfora ao ato de escovar ou polir sapatos com o cortejar ou 
bajular políticos. 
 
12 Explica MINEC/INDE (2007) os temas transversais traduzem um conjunto de questões que 
preocupam a sociedade que, pela sua natureza social, não pertencem a uma área ou disciplina. Eles 
foram selecionados pela sua pertinência e abrangência e a sua integração no currículo visa 
desenvolver um conjunto de competências que permitem ao aluno refletir, problematizar, intervir e 
transformar a realidade. Neste contexto, foram selecionados os seguintes temas: cultura de paz, 
direitos humanos e democracia; género e equidade; saúde reprodutiva (ITS, HIV/AIDS); saúde e 
nutrição; prevenção e combate ao álcool, tabaco e outras drogas; ambiente e uso sustentável dos 
recursos naturais; desastres naturais (cheia, seca, ciclone, sismo). Segurança rodoviária; 
preservação do património cultural; e identidade cultural e moçambicanidade. 
 
A abordagem dos temas, explica MINEC/INDE (2007), passa por um trabalho de planeamento 
conjunto entre os professores, na sala de aula e nas actividades co curriculares e a realização de 
projetos é apontado como uma forma privilegiada de concretizar esse tipo de abordagem. Igualmente, 
ainda segundo a obra que estamos citando, se deverá privilegiar a discussão, a possibilidade de 
confrontar, argumentar e propor mudanças. Mais ainda, o estudo dos conteúdos referentes a cada um 



13 

 

alunos, na escola, desenvolvem competências ao nível da cidadania, que, como 

vimos, no seu ponto de vista, tem como os valores estruturantes a honestidade e a 

justeza. 

O ceticismo dos professores se relacionam com “tipo de aluno que existe” e 

com a forma como “a escola é gerida”. E ambas as razões estão relacionadas. Em 

relação aos alunos, vários dos professores consideram que eles não só não estão 

comprometidos com a aprendizagem como também são respondões. Os 

professores relataram casos de rebeldia dos alunos e, quando eles “tomam 

medidas”, mormente suspende-los da classe, estes ou foram a diretoria ou então 

aos seus pais. Tanto uns como outros se colocam do lado dos alunos. 

Muitos dos professores, por conseguinte, consideram que a sua autoridade é 

posta em causa. Eles criticam os pais e os diretores das escolas por se se 

colocarem do lado dos “prevaricadores”. Segundo o depoimento dos professores, 

eles já não podem sancionar o aluno. Na verdade, os professores compreendem a 

escola como sendo muito permissiva, quer do ponto de vista disciplinar quer do 

ponto de vista de exigência científica. “Deixamos passar de classe alunos que não 

sabem nada, já não os podemos reprovar se não atingirem os objetivos, tudo com 

vista ao cumprimento das metas”. Mais ainda se tu tens muitos reprovados tens que 

justificar, indirectamente te pressionam a mudar o teu mapa de avaliação”.  

Os professores até pensam que a questão das metas vai para além da escola 

e dos seus gestores. “ É tudo política, são metas do governo”. A questão das metas 

é apontada por quase todos os entrevistados como o busílis da questão. E o assunto 

parece estar na origem de um conflito entre a classe docente e as direções da 

escola. Os professores, sentindo-se o elo mais fraco, optam pela displicência.  

Especificamente em relação aos temas transversais, aqueles que, do ponto 

de vista de muitos professores, trazem de forma mais clara os “aspetos relacionados 

com a cidadania” há quase um consenso entre os entrevistados que eles não se 

estão efetivando, por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de não estar 

previsto um tempo específico para trata-los, sendo que eles têm que usar o fundo do 

tempo das suas disciplinas para o efeito. E os professores explicam que os alunos 

são fracos, desinteressados e que por isso eles têm que dificuldades de no tempo 

                                                                                                                                                         
dos temas não se deve esgotar no ambiente de sala de aula, “devendo ser extensivo a outros 
espaços menos formais tais como os círculos de interesse, encontros juvenis, clubes, entre outros 
agrupamentos” (p. 34). 
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das suas disciplinas atingir com sucesso os objetivos. “Não funciona, veja que temos 

que cumprir rigorosamente com os programas. Imagine termos ainda que tratar dos 

temas transversais”. A questão do rigor, entenda-se controlo feito pelos 

coordenadores pedagógicos da escola, no cumprimento do programa é apontado 

pelos professores como uma dificuldade. No entanto dizem, “sempre que pudermos 

falamos de questões morais” 

Igualmente, os docentes afirmam que o aluno por razões históricas e 

conjunturais “não se move, não discute, não participa, recusa ser o centro do 

processo”. Argumentaram, em termos históricos a escola do pós independência 

sempre foi autoritária, “nunca se admitiu ao aluno questionar ao professor” e por 

outro lado os alunos passam mais tempo fora da escola “onde os valores são 

outros”. Os professores se disseram limitados. Não lhes é fácil fazer recurso a várias 

estratégias metodológicas mais democráticas. 

No entanto uma outra parte dos professores, bastante minoritária, é da 

opinião que é possível conjugar os temas transversais como as suas disciplinas 

específicas, “tudo depende da criatividade”, da metodologia a adoptar, sedo que 

estes professores se referiram a metodologia dos projetos.  

A outra razão levantada pelos professores para o seu ceticismo em relação 

ao cidadão que a escola produz, “é de natureza politica”, como afirmam. Segundo 

expõem, se eles desenvolverem uma postura crítica nos alunos, poderão “ser 

conotados” como agitadores políticos. Afirmam, o ambiente político no país em geral 

e na escola em particular “não aconselha” posturas mais arrojadas em termos de 

crítica politica e também em termos de desenvolvimento de um sentido de crítica nos 

estudantes. 

Mas os professores fizeram autocritica. Eles reconhecem que a sua própria 

ação enquanto cidadãos, membros de um grupo socioprofissional é muito 

problemática. Eles aceitam estar fragmentados como classe. “Não estamos unidos, 

só há grupinhos” afirmam. Justificam o quadro primeiro porque eles próprios 

denotam fraquezas internas como “a falta de consciência de grupo”, “falta 

solidariedade uns com os outros”, “muita covardia entre nós” e, também “por que 

muitos não se interessarem em conhecer os seus diretos e deveres profissionais”, o 

que os faz serem “facilmente manipulados”.  

A outra razão, segundo os entrevistados, prende-se com a existência de um 

forte controle social nas escolas. “Não se tolera a crítica” e “cores o risco de seres 
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transferido para uma escola longínqua, o que te dificultaria a vida porque falta 

transporte e têm custos altos”. Os professores relatam casos de colegas que foram 

alvos destas transferências, “por se posicionarem justamente contra 

arbitrariedades”.   

 

Considerações Finais  

Neste percorrer histórico da educação em Moçambique, vemo-la, como já 

pontuado por Arroyo (1994) a fazer parte do processo constitutivo da sociedade 

moçambicana. No período colonial, por meio da educação, procurou-se construir 

uma racionalidade a partir da qual os indivíduos agiriam de modo que se viabilizasse 

a sociedade colonial. Efetivamente, com base numa educação bastante normativa, 

cujos valores e práticas assentavam na domesticação dos autóctones, vimos um 

intenso esforço no sentido de formatação das mentes dos moçambicanos, tornando-

os alienados, submissos, autoflagelados, etc. tudo com vista a se tornarem fiéis, a 

amarem o projeto de sociedade que os colonizava. 

Tal como no passado colonial, vimos um claro alinhamento entre o quadro 

politico-ideológico e a educação escolar, no pós independência. Com efeito, a 

FRELIMO, imbuída de forte propósito de transformação social revolucionária, 

apostou fortemente na educação. A esta cabia desconstruir o homem “domesticado” 

pelos valores coloniais e em seu lugar fazer nascer o Homem novo, aquele que não 

só se encontra livre dos valores implantados pelo colonialismo mas também o está 

de certos valores “idealistas” da sociedade de matriz africana. Este homem novo 

deveria, religiosamente, entenda-se acriticamente, assumir os novos valores 

revolucionários. Esta educação, por conseguinte, embora diferente no conteúdo, não 

supera totalmente o autoritarismo e preconceito da escola colonial.  

Na educação escolar, actualmente, no que tange à formação para a 

cidadania, razões históricas e de conjuntura sociopolítica e económica parecem 

perpetuar que a escola não seja o espaço de formação para uma cidadania 

emancipada, nos termos de Dagnino (1994). Na verdade, uma leitura ao quadro 

politico-legal e as reformas em curso visando uma maior profissionalização do 

ensino e as falas dos professores, parecem indicar que na escola se compreende o 

cidadão como o empreendedor e o consumidor. 

Os discursos dos professores, ao considerarem a honestidade e a justeza 
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como valores estruturantes da cidadania e ao se mostrarem críticos quanto a uma 

pretensa erosão de valores na sociedade, parecem indicar que eles estão mais 

comprometidos em formar o cidadão que sobretudo se predispõe a aceitar as 

normas sociais, o status quo.  

Esta postura dos professores pode também estar ligada a aspetos de 

natureza cultural. Em Africa, pela nossa experiência como africanos, nos parece, se 

valoriza o grupo, a sociedade em detrimento do individuo. Nós só somos porque o 

grupo é, nós somos em função do grupo. Posturas em que se pontua a liberdade 

individual, por extensão o questionamento, a rutura, etc. geralmente, não são 

estimulado. 

Em relação ao funcionamento da escola, parece relevante considerar dois 

aspetos. Um de natureza mais didático pedagógico e outro mais geral, do clima 

escolar. Em relação ao primeiro, a forma como os curricula estão estruturados para 

desenvolver a cidadania parece problemática, ou no minino não compreendida por 

aqueles a quem cabe organizar o processo de ensino e aprendizagem, os 

professores. Com efeito as matérias que por excelência lidam com as questões da 

cidadania estão nos temas transversais. Ou seja, os professores devem selecionar 

junto dos temas transversais certos conteúdos e conjuga-los com as matérias das 

suas disciplinas específicas, as “metas”, como eles afirmam. Nos parece, esta 

separação cria uma certa desvalorização dos temas transversais, o que é 

exacerbado pela pressão a que os professores estão submetidos no sentido de 

cumprir integralmente os programas ou conteúdo disciplinares.  

Mais ainda, esta modalidade que prevê a conjugação dos temas transversais 

com o conteúdo disciplinar, exige mais preparo técnico dos professores, do ponto de 

vista metodológico. E parece haver dificuldades dos professores em adotarem 

métodos de ensino mais ativos, aqueles que teoricamente têm maior potencial de 

desenvolver nos alunos o sentido de cidadania, como o diálogo, a confrontação, a 

construção conjunta de ideias, a descoberta, na própria realidade social, etc. 

No que tange ao funcionamento da escola, já dizia Fonseca (2001) que a 

educação para os valores e pelos valores da cidadania e da democracia pressupõe 

tornar a educação, ela própria, mais cívica e democrática. Os discursos dos 

professores parecem mostrar um quadro pouco animador neste aspeto. 

Efetivamente nas escolas impera um enorme o controlo social por parte das 

direções escolares. Não há dinâmicas democráticas na escola em geral e no grupo 
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dos professores. Eles não estão emancipados. Não são um modelo de cidadãos 

emancipados para os seus estudantes. E, como sabido, a questão de “exemplos 

vivos” é de extrema importância em educação.  

No entanto, entre os professores, percebemos, há uma atitude crítica, mas 

que não desabrocha, não se manifesta. Tal pode ser porque o “sistema”, entenda-se 

a macro sociedade e escola a coartam. Mas também pode ser explicado pela 

autocensura, o que poderia ser uma sequela dos períodos históricos anteriores, 

sobretudo ao imediatamente anterior, a I República, em que se combateu 

tenazmente o pensamento autónomo, sendo que a escola foi um dos lugares 

privilegiados de onde se fez esse combate. 

A crítica de Arroyo (1987) assenta bem nas escolas estudadas, sobretudo 

quando ele critica a educação nos sistemas liberais, que partindo do pressuposto de 

que sociedade é uma comunidade que visa o bem comum, defende uma proposta 

educacional bastante normativa, sendo que educar para a cidadania se circunscreve 

somente a cultivar o senso de valor moral nos indivíduos. Não verdade, não 

depreciamos uma educação que tem estes propósitos. A existência de cidadãos 

honestos, justos, altruístas é importante. Mas a supervalorização destas qualidades 

em detrimento da dimensão critica, configura um problema. 

Em jeito de fim, não vemos as escolas onde realizamos a pesquisa como 

estando a municiar os jovens alunos de capital de saberes sociopolíticos, 

preparando-os tanto do ponto de vista teórico e prático para, primeiro, 

compreenderem a sociedade em que estão inseridos, particularmente os jogos de 

poder e, segundo, para partirem para a luta social, em busca da construção de uma 

sociedade mais de acordo com as suas aspirações. Com Arroyo (1987) pensamos 

que tal só sucederá se na escola a sociedade for visualizada como uma construção 

socio-histórica, trespassada por conflitos, antagonismos e lutas, em que existem 

relações de poder, que têm que ser escalpelizadas.  
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