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Apresentação 

 

O presente estudo é parte das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Cooperação 

Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos (PCSS-Lusófonos), coordenado pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) em parceria com a Open 

Society Foudations - Education Support Programme (OSF-ESP), e que tem como objetivo 

contribuir para a efetivação do direito à educação pública, gratuita e de qualidade nos países 

participantes do Programa – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe – por meio do fortalecimento da capacidade de advocacia das redes da sociedade 

civil nas políticas nacionais de educação. 

 

Para o desenvolvimento do Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos, partimos do pressuposto, que vem se confirmando no caso 

do Brasil, de que a participação social (formulação, monitoramento e controle social) é fator 

de qualificação das políticas públicas e de aperfeiçoamento da democracia. Assim, o intuito 

do estudo foi gerar informações que possibilitassem novas avaliações das Redes de 

Educação para Todos (EPT) participantes do PCSS-Lusófonos sobre a situação da educação 

no país e, com isso, subsidiar o desenvolvimento de ações de advocacia para a garantia do 

direito humano à educação. 

 

É importante frisar que o estudo foi elaborado a partir de metodologias participativas e 

dialógicas, respeitando a autonomia e o contexto de cada uma das Redes participantes do 

Programa. Além da sistematização das informações coletadas em campo, o processo de 

empoderamento das redes da sociedade civil que atuam na área de educação e o 

fortalecimento de uma Rede Lusófona é resultado importante do presente trabalho. 
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Sumário executivo 

 

A Guiné-Bissau é um pequeno Estado de 1,6 milhões de habitantes, situado na costa ocidental 

africana, com uma população muito jovem e que ocupa o 177º lugar no Índice de 

Desenvolvimento Humano (PNUD, 2014). Após 11 anos de guerra de libertação contra o jugo 

colonial português, declarou sua independência em 1973 e desde então a sua história tem 

sido marcada por instabilidades politica e militar. Contudo, o setor da educação, quer por 

iniciativa das comunidades, das organizações da sociedade civil, do Estado ou de agências 

multilaterais, sempre mostrou uma enorme resiliência, como é apontado ser uma das suas 

características nos países que experienciam estas circunstâncias (Kirk, 2007; Nicolai, 2009). 

 

O presente documento, “Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos – Relatório de Guiné-Bissau”, traduz as aprendizagens 

construídas ao longo da pesquisa realizada e apresenta discussões a partir das informações 

coletadas em campo. Situando-se dentro do setor da Educação, o estudo debruça-se em 

particular sobre a realidade da Educação Pré-Escolar no país. A finalidade deste trabalho é, 

por um lado, recolher evidências e construir novas análises que permitam que a RECEPT-GB 

(Rede da Campanha de Educação para Todos – Guiné-Bissau) desenvolva e fortaleça ações de 

incidência política na área, bem como o aprofundamento do debate sobre o direito à 

educação; aliado à isso, foi realizado um mapeamento inicial das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) com atuação ao nível da Educação, que poderão vir a se juntar nas ações de 

incidência política a partir das conclusões das pesquisas. 

 

No contexto da análise realizada optou-se por uma abordagem predominantemente 

interpretativa, recorrendo às seguintes técnicas de recolha de dados: entrevistas 

semiestruturadas, grupos focais, análise documental, observações e notas de campo. 

 

De uma forma geral, a realização desta pesquisa de campo permitiu perceber que o Pré-

Escolar ainda não é uma prioridade para o Estado guineense. Este facto está possivelmente 

associado aos desafios que o ensino básico ainda apresenta, tendo, por exemplo, estimado 

que para alcançar a meta da escolarização universal para o 1.º e 2.º ciclo do ensino básico o 

horizonte temporal deve passar de 2015 para 2020, isto se forem recrutados em média cerca 

de 450 professores por ano.  

 

Dos dados, também parece haver fortes evidências da necessidade de maior regulamentação, 

coordenação e supervisão por parte do Ministério da Educação para que as ações em curso 
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no Pré-Escolar sejam asseguradas com qualidade e correspondam às necessidades e 

exigências do país.  

 

A oferta e a procura de estabelecimentos de ensino têm sido progressivamente crescente, 

contando o Estado que em 2020 chegue aos 11% de cobertura líquida. Esta estimativa tem 

em conta a proliferação de jardins-de-infância de iniciativa privada, comunitária ou de 

confissões religiosas, que são aqueles que mais têm contribuído para o crescimento da oferta, 

parecendo que, ainda assim, neste momento, há mais procura do que oferta neste nível de 

ensino, o que deve constituir, ano a ano, uma demanda não atendida. 

 

A formação inicial dos profissionais do Pré-Escolar é assegurada por duas instituições, uma 

Universidade Privada e uma Organização Não Governamental, situadas na capital, Bissau, 

parecendo claramente insuficientes para o aumento da oferta e da procura de jardins-de-

infância nos últimos anos. É relevante assinalar a não existência de uma instituição pública 

dirigida para a formação inicial desses profissionais. 

 

A formação contínua aparentemente é mais abrangente, a nível de público-alvo e de regiões 

do país, no entanto, está mais dependente das organizações que a promovem, apresentando-

se desta forma variada e dispersa, sem complementaridade e/ou articulação e sem o 

reconhecimento formal por parte do Ministério da Educação.  

 

A educação Pré-Escolar parece ser entendida, sobretudo, como uma fase de preparação para 

o ensino básico, tornando-a bastante escolarizada e formal. A ausência de orientações 

curriculares e de uma política linguística dificulta as práticas diárias dos educadores. 

 

O financiamento da Educação Pré-Escolar é assegurada maioritariamente pelas famílias, 

deixando este nível de ensino demasiado seletivo, pois a maioria não tem a capacidade 

financeira necessária para suportar os custos associados. 

 

Do mapeamento realizado, as organizações que parecem ter maior abrangência atuam 

essencialmente no Setor Autónomo de Bissau, Oio e na Zona Leste do país, parecendo 

predominar a atuação de organizações não governamentais internacionais e Organizações das 

Nações Unidas. Estas, aparentemente, estão mais focadas na assistência às populações 

ficando a incidência política para segundo plano. A instabilidade governativa e política aliado 

ao facto de a Guiné-Bissau ser um pequeno Estado, onde muitas vezes as pessoas que ocupam 

cargos públicos são as mesmas que estão a desempenhar funções nas organizações da 

sociedade civil, também se coloca como um desafio para a elaboração de estratégias de 

incidência política. 
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Assim, faz-se necessário que RECEPT-GB, a partir das informações e discussões que serão 

apresentadas à seguir, formule estratégias de atuação capazes de garantir o acesso à 

educação infantil de qualidade, que, no contexto do presente relatório, resulta de um 

entendimento holístico da educação na primeira infância e do seu potencial no pleno 

desenvolvimento da criança, que pode ser sintetizados na díade complementar “cuidar e 

educar”. 
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1. Introdução 

A garantia do direito à educação possibilita o acesso a outros direitos, uma vez que permite o 

desenvolvimento e a autonomia pessoal, além de ser um mecanismo necessário para a 

transformação social. A educação permite o empoderamento do indivíduo e das 

comunidades, “seja por sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação 

política em prol da melhoria das condições de vida de todos.” (Plataforma Dhesca Brasil; Ação 

Educativa. 2011. p. 19). 

 

Apesar dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) serem signatários de tratados 

internacionais de direitos humanos como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais (ONU, 1966), a Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), a Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (OUA, 1990), entre outros que abordam o direito 

à educação, ainda há muito a ser feito para a garantia universal do direito humano à educação. 

 

No ano 2000, os países signatários da ONU se reuniram em Dakar, Senegal, para reafirmar e 

avaliar os avanços da Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990) e lançaram 

a iniciativa Educação para Todos (EPT), que estabeleceu metas para que a comunidade 

internacional garantisse o acesso à educação a toda a população até 2015. Apesar de avanços 

importantes, muitos dos compromissos assumidos pelos Estados não foram cumpridos. 

 

Nesse contexto, o Programa de Cooperação Sul-Sul pelo Direito à Educação entre Países 

Lusófonos (PCSS-Lusófonos), ação que conta com a participação de Redes de Educação para 

Todos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

almeja contribuir para a ampliação do acesso à educação e para a melhoria da qualidade da 

oferta desse direito nos países participantes por meio do fortalecimento da capacidade de 

incidência política da sociedade civil sobre as políticas do setor. 

 

No âmbito do PCSS-Lusófonos, como uma de suas ações, foi realizado um Estudo exploratório 

da situação da educação nos países participantes para o levantamento de informações1
 que 

subsidiem o desenvolvimento de ações de advocacia, especificamente para a garantia do 

acesso à Educação Pré-Escolar de Qualidade em Guiné-Bissau. 

 

  

                                                      
1 Por não ser uma pesquisa geográfica e estatisticamente abrangente, consideremos o presente trabalho como 

um estudo exploratório da situação da educação nos Países Africanos de Língua Oficial Portugues (PALOP). 
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2. Contextualização geral da Educação Pré-Escolar 

As competências linguísticas, cognitivas, afetivas e sociais que as crianças adquirem na 

infância são fundamentais para seu desenvolvimento pleno e para a aprendizagem ao longo 

da vida. Se as crianças não conseguem desenvolver estas bases, porque lhes faltam a nutrição 

ou as oportunidades educativas adequadas, existem custos significativos para os indivíduos e 

para as sociedades, assim como a eficácia e a equidade dos sistemas de ensino serem 

desvirtuadas. Quebrar a ligação entre a pobreza e as desvantagens da primeira infância 

representa uma das prioridades mais urgentes da agenda da Educação para Todos (UNESCO, 

2007, 2012). 

 

No âmbito da agenda das Metas de Educação para Todos (EPT), a Educação Pré-Escolar de 

qualidade é ainda considerada essencial na preparação de crianças para a escola primária. Por 

outro lado, países desenvolvidos têm, para os seus cidadãos, perspectivas distintas a respeito 

do mesmo tema; referindo-se à discussões sobre o papel da educação infantil, em estudo feito 

entre os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, Haddad (2010) afirma que se explicitam tradições distintas nas orientações adotadas 

por esses países, as tradições “da pedagogia social” e “da prontidão para a escola”, e assinala: 

A “tradição da pedagogia social”, adotada pelos países nórdicos e da Europa 
Central, vê a educação infantil como uma ampla preparação para a vida e a 
base para a aprendizagem ao longo da vida. O foco é colocado no apoio ao 
desenvolvimento das ações e interesses cotidianos das crianças. Um amplo 
conceito de pedagogia é comum nesses paises, englobando cuidado, 
formação (upbringing) e educação sem hierarquia. (HADDAD, 2010, p. 421) 

 

Com o objetivo da universalização da educação primária até 2015, a preocupação que tem 

vindo a aumentar é se os alunos estão realmente a adquirir os conhecimentos e as 

competências básicas que as escolas primárias devem transmitir. Tal fato chama a atenção 

não só para a qualidade do ensino primário, mas também para o facto de as crianças estarem, 

ou não, a ser adequadamente preparadas para beneficiar da escola primária (UNESCO, 2007, 

2012), o que pode vir a significar uma simplificação deletéria para o desenvolvimento pleno 

das potencialidades dessas crianças. 

 

O cuidado e a educação das crianças contribuem ainda para o desenvolvimento de 

competências não cognitivas, o que representa benefícios significativos para o seu futuro, 

particularmente em contextos mais vulneráveis (GMR, 2014, p. 48). Assim, no contexto do 

presente relatório, a definição de Educação Pré-Escolar que norteia a análise e reflexão 
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apresentadas, resulta de um entendimento holístico da educação na primeira infância e do 

seu potencial no pleno desenvolvimento da criança, que pode ser sintetizados na díade 

complementar “cuidar e educar”. 

 

O assumir desta íntima relação entre a educação e o desenvolvimento da criança remete-nos 

para outros direitos da criança associados e contemplados em declarações de âmbito 

internacional e regional. A considerar: 

 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989)2 

Artigo 29 

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no 

sentido de: 

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança 

em todo o seu potencial; 

b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, 

bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; 

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu 

idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual 

país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua; 

d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com 

espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os 

povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena; 

e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente. 

 

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança3 (OUA, 1979) 

Artigo 11: Educação  

1. Todas as crianças têm o direito a uma educação. 

 

2. A educação da criança deve ser dirigida a: 

(a) a promoção e desenvolvimento da personalidade da criança, talentos e habilidades 

físicas e mentais para o seu pleno potencial; 

                                                      
2 O texto da Convenção sobre os Direitos da Criança está disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm, [consultado a 20 de outubro de 2014]. 
3 O texto da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança está disponível em 

http://www.achpr.org/pt/instruments/child [consultado a 20 de outubro de 2014]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.achpr.org/pt/instruments/child/
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(b) a promoção da observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais, com 

especial referência aos previstos nas disposições de diversos instrumentos Africanos 

sobre Direitos Humanos e dos Povos e declarações internacionais de direitos humanos 

e convenções; 

(c) a preservação e reforço da positivas Africano moral, os valores tradicionais e 

culturais; 

(d) a preparação da criança para assumir as responsabilidades da vida numa sociedade 

livre, num espírito de tolerância compreensão, diálogo, respeito mútuo e amizade 

entre todos os povos étnicos, tribais e religiosas; 

(e) a preservação da independência nacional e integridade territorial; 

(f) a promoção e as realizações do Africano Unidade e da Solidariedade; 

(g) o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente e recursos naturais; 

(h) a promoção da compreensão da criança dos cuidados primários de saúde. 

 

3. Os Estados Partes da presente Carta devem tomar todas as medidas apropriadas 

com vista a alcançar a plena realização desse direito e, em especial: 

(a) proporcionar educação básica gratuita e obrigatória; 

(b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário nas suas diferentes formas e 

que progressivamente tornar livres e acessíveis a todos; 

(c) fazer o ensino superior acessível a todos, em função da capacidade e habilidade de 

todos os meios adequados; 

(d) tomar medidas para incentivar a frequência regular nas escolas e para a redução 

das taxas de abandono; 

(e) tomar medidas especiais no que diz respeito às mulheres, talentoso e crianças 

desfavorecidas, com vista a assegurar a igualdade de acesso à educação para todos os 

segmentos da comunidade.” 

 

No que se refere aos países de língua oficial portuguesa envolvidos no PCSS-Lusófonos, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) foi ratificada em diferentes momentos 

em cada um dos países, respetivamente, a 20 de agosto de 1990 pela Guiné Bissau, a 24 de 

setembro de 1990 pelo Brasil, a 5 de dezembro de 1990 por Angola, a 14 de Maio de 1991 por 

São Tomé e Príncipe, a 4 de junho de 1992 por Cabo Verde e a 26 de abril de 1994 por 

Moçambique4. Já a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (OUA, 1979) foi 

                                                      
4 Informação disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-

dc.html [consultado a 22 de outubro de 2014]. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
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ratificada a 4 de dezembro de 1985 na Guiné Bissau, a 23 de maio de 1986 em São Tomé e 

Príncipe, a 2 de junho de 1987 em Cabo Verde, a 22 de fevereiro de 1989 em Moçambique e 

a 11 de abril de 1992 em Angola5. 

 

No entanto, os compromissos assumidos por esses países no que toca à educação das crianças 

não se reflete nas prioridades definidas mais recentemente. Por exemplo, no Relatório 

Africano sobre o Bem-estar da Criança de 2013 (African Child Policy Forum, 2013), sobre o 

reforço da responsabilização perante as crianças africanas6, foram estabelecidas cinco áreas 

prioritárias de ação, entre as quais não consta, explicitamente, a educação: 

1. Fortalecimento de sistemas e de estruturas para melhorar a responsabilização perante 

as crianças. 

2. Melhoria da qualidade de vida das crianças e o seu acesso às necessidades e serviços 

básicos. 

3. Aumento das alocações orçamentais para programas que beneficiem as crianças, 

melhorando o compromisso de enfrentar crescente desigualdade. 

4. Fornecimento de proteção jurídica plena para as crianças e reforço da sua aplicação. 

5. Colocar em prática mecanismos para assegurar a participação das crianças nas 

decisões que as afetam. 

 

Reconhecida a importância relativa desses compromissos assumidos ao nível regional e 

mundial, é fundamental que a análise da realidade atual dos países seja feita para além dos 

padrões estabelecidos internacionalmente ou regionalmente. Sem prejuízo da garantia dos 

direitos da criança, as características específicas das comunidades, das províncias, das regiões 

e do próprio Estado também têm de ser equacionadas na avaliação do progresso dos países, 

relativamente a metas internacionais. De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2008), 

ignorar essas especificidades pode conferir às agendas internacionais um potencial 

hegemónico e opressor sobre alguns países, forçando-os a acompanhar padrões de 

desenvolvimento distantes da sua identidade. 

 

Ainda assim, agendas internacionais como a de Educação para Todos (UNESCO, 2000) podem 

assumir-se como ‘espaços’ privilegiados de luta pelos direitos humanos e, em particular, das 

crianças, pois, ao mesmo tempo em que torna visível a responsabilização dos Estados em 

                                                      
5 Informação disponível em 

http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competencias_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html [consultado a 

22 de outubro de 2014] 
6 The African Report on Child Wellbeing 2013: Towards greater accountability to Africa’s children, em inglês. 

http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competencias_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html
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assumir a concretização das metas propostas, confere também o enquadramento necessário 

para que a sociedade civil possa monitorizar as políticas públicas, no caso, de Educação 

(Mundy & Murphy, 2011). 

 

Embora a Educação Pré-Escolar esteja contemplada particularmente na primeira meta da 

Agenda de Educação para Todos: “Expandir e melhorar os cuidados globais na primeira 

infância bem como a educação, especialmente para as crianças menos favorecidas e mais 

vulneráveis”7, uma das fragilidades das metas definidas em Dakar, em 2000, assenta no facto 

de na sua origem não existirem objetivos concretos que permitam, à sociedade civil, avaliar o 

sucesso de implementação dessa meta. 

 

No Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 reconhece-se que a taxa bruta de 

matrícula na Educação Pré-Escolar aumentou de 33%, em 1999, para 50% em 2011 nos países 

signatários das Metas EPT. No entanto, na região da África Subsariana esta taxa de matrícula 

atinge apenas 18% e nos países de baixo rendimento a taxa não vai para além dos 17% (GMR, 

2014, p. 45). No entanto, o relatório elaborado pela UNESCO sugere um valor indicativo de 

taxa de matrícula bruta no Ensino Pré-Escolar a atingir até 2015, correspondente a 80% da 

população nessa faixa etária, apesar de esperar que apenas 68 dos 141 países avaliados 

venham a atingir essa meta (GMR, 2014, p. 45).  

 

De acordo com a OCDE e em conformidade com a Classificação Internacional Padronizada da 

Educação (ISCED), a Educação Pré-Escolar8 pode ser definida como o estágio inicial de 

instrução organizada, no qual se pretende facilitar a adaptação das crianças à educação 

formal, em ambiente escolar, fazendo a ponte com os seus espaços de educação informal e 

não formal, numa filiação explícita à “tradição da prontidão para a escola”, aludida 

anteriormente. Por outro lado, a legislação brasileira, por exemplo, define que a finalidade da 

educação infantil, que inclui a pré-escola, é o desenvolvimento integral da criança “em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”. (Lei 9.394/1996, art. 29, Redação dada pela Lei 12796/2013)9. 

 

                                                      
7 Informação disponível em http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos/sobre-a-educacao-para-todos 

[consultado a 1 de novembro de 2014]. 
8 Informação disponível em http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5409 [consultado a 1 de novembro de 

2014]. 
9 Lei 12796/2013 disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1 e Lei 

9.394/1996 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm [consultado a 24 de novembro 

de 2014]. 

http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos/sobre-a-educacao-para-todos
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5409
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Entre outras coisas, por ser um espaço de educação não formal na legislação angolana, a 

Educação Pré-Escolar não pode negar o carácter lúdico da aprendizagem; refrindo-se à escola 

brasileira, Vitor Paro (2012) afirma que a escola precisa ser  “um lugar que deve fazer parte 

da vida das crianças, não provocar sua negação” e, em seguida completa: “nossa escola 

tradicional tem negado esse princípio. Basta contemplar o mito de que ensino não se pode 

misturar com brincadeira, bastante presente no imaginário de nossos professores da escola 

fundamental”.10. 

 

A avaliação e monitoria de alguns programas de Educação Pré-Escolar em países em 

desenvolvimento permitem constatar, entre outras coisas, que quanto mais alta é a taxa de 

matrícula no pré-escolar num país africano, mais alta é a taxa de conclusão do ensino primário 

e tanto mais baixa é a taxa de reprovação (UNESCO, 2007, 2012). A intervenção na primeira 

infância tem maior impacto para crianças em situação de risco, pois oferece uma 

oportunidade de romper com os ciclos de pobreza. O investimento em programas de primeira 

infância para a parcela da população mais desfavorecida, portanto, pode contribuir para 

interromper a transmissão intergeracional da pobreza (GMR, 2012). 

 

Para tal é fundamental que, para além do acesso, também a qualidade da Educação Pré-

Escolar seja garantida, na verdade, o direito è educação somente se completa se garantirmos 

o acesso à escola, dermos condições de permanência na escola, bem como ofereçamos 

vivências que permitam o desenvolvimento pleno das crianças; à esse respeito, Campos 

(1998) afirma: 

“O direito à educação infantil, assim, inclui não só o acesso, mas também a 
qualidade da educação oferecida. Mais ainda, como primeira etapa da 
educação básica, seria preciso questionar qual a educação que se almeja para 
a construção de uma sociedade mais democrática e solidária e até que ponto 
a educação infantil que chega aos diversos segmentos sociais responde às 
exigências contemporâneas de aprendizagem e respeita o direito de crianças 
e profissionais de se desenvolverem como seres humanos.” (apud Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, 2001, p. 14) 

 

Na verdade, o conceito de qualidade é subjetivo e resulta da identidade e especificidade do 

local/comunidade para o/a qual estão a ser desenhados os padrões de qualidade. No contexto 

deste documento, assumem-se, a título de sugestão, as conclusões e recomendações sobre 

qualidade de educação na Educação Infantil presentes no documento sobre os “Indicadores 

                                                      
10 Material elaborado para a da Semana de Ação Mundial. Educação Infantil de Qualidade: direito da Criança, 

dever do Estado, Justiça Social. Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 2002. Disponível em 

http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/semana/2012/Manual_SAM2012_PB_SEGUNDA_VERSAO_FINAL.pdf 

[consultado a 30 de setembro de 2014]. 

http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/semana/2012/Manual_SAM2012_PB_SEGUNDA_VERSAO_FINAL.pdf
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da Qualidade na Educação Infantil”11 (MEC/SEB, 2009) como ponto de partida para a análise 

e discussão dos dados recolhidos nos países africanos de língua portuguesa envolvidos na 

pesquisa. Assim, a qualidade de Educação Pré-Escolar pressupõe: 

(a) O respeito pelos direitos humanos fundamentais, cuja formulação resultou de uma 

história de conquistas e superações de situações de opressão em todo o mundo. 

Estes direitos apresentam especificidades quando se aplicam às crianças. 

(b) O reconhecimento e a valorização das diferenças de género, étnico-racial, religiosa, 

cultural e relativas a pessoas com deficiência. 

(c) A fundamentação da concepção de qualidade na educação em valores sociais mais 

amplos, como o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento de uma cultura de 

paz e a procura de relações humanas mais solidárias. 

(d) A legislação educacional, que define as grandes finalidades da educação e a forma 

de organização do sistema educativo. 

(e) Conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, 

maneiras de cuidar e educar a criança pequena em ambientes coletivos e a formação 

dos profissionais de educação infantil como pontos de partida importantes para a 

definição de critérios de qualidade. 

 

Ainda no âmbito da mesma proposta conceptual (MEC/SEB, 2009), as estratégias mais 

adequadas para garantir essa qualidade passam por: 

● planeamento institucional; 

● multiplicidade de experiências e linguagens; 

● interações entre as crianças e entre as crianças e professores; 

● promoção da saúde; 

● espaços, materiais e mobiliários adequados para o tamanho de bebês e crianças; 

● formação adequada e boas condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais; 

● cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

 

Com respeito à Educação Pré-Escolar no contexto de Angola, a pesquisa de campo realizada 

no âmbito do PCSS-Lusófonos debruçou-se, em particular, sobre as políticas educativas, o 

acesso e oferta, a formação dos/as educadores/as, as práticas curriculares e o financiamento. 

                                                      
11 Este documento é fruto do trabalho desenvolvido por organizações da sociedade civil para o contexto 

brasileiro, em diálogo com critérios internacionais de qualidade de educação infantil. 



 

21 
 

Nesta medida, importa ainda contextualizar cada um destes domínios da Educação Pré-

Escolar. De referir que os domínios foram identificados pelas Redes Nacionais de Educação 

para Todos como sendo os mais relevantes para a sua intervenção ao nível da Incidência 

Política e Advocacia. 

 

 

2.1. Políticas da Educação Pré-Escolar 

Em muitos países, as políticas públicas continuam profundamente inadequadas para 

proporcionar a todas as crianças oportunidades de pleno desenvolvimento e o êxito da 

Educação Pré-Escolar representa vários desafios para os decisores políticos. Um deles é a sua 

natureza multissectorial e a necessidade de se chegar a uma variedade de partes interessadas 

para influenciar os resultados (UNESCO, 2007), outro é a criação de modelos de Educação Pré-

Escolar que promovam o diálogo entre os costumes e tradições culturais. Particularmente nos 

casos de países que dependem de agências multilaterais e de doadores estrangeiros, há uma 

forte pressão para a reprodução de modelos ocidentais (King, 2007), o que consideramos 

preocupante. 

 

De qualquer forma têm-se vindo a verificar uma crescente atenção para com a Educação Pré-

Escolar a nível internacional. Segundo o Relatório de Monitoramento Global de Educação Para 

Todos de 2007 (UNESCO, 2007), que tem como tema “Educação e Cuidados na Primeira 

Infância”, isso é o resultado de algumas das seguintes estratégias: 

● O apoio político de alto nível, colocando a Educação Pré-Escolar na agenda 

educacional, levando a novas políticas nacionais, a necessidade de ampliação das 

provisões e serviços, maior atenção à qualidade e crescimento no financiamento. 

● O amplo envolvimento dos parceiros ajuda a promover o sentimento de pertença 

e o consenso. O envolvimento dos pais pode incentivar o apoio comunitário local 

para programas de Educação Pré-Escolar. 

● Parcerias governamentais com organizações internacionais, agências doadoras e 

ONG podem gerar um capital-semente significativo e assistência técnica para 

projetos que podem ser posteriormente ampliados. 

● O alinhamento de políticas de Educação Pré-Escolar com outras políticas de 

desenvolvimento nacional e setorial é uma forma estratégica de impulsionar 

recursos e promover a integração da Educação Pré-Escolar. 

● Planos de ação detalhados facilitam a implementação da política de Educação Pré-

Escolar, descrevendo a divisão de responsabilidades e a alocação de recursos, 

estabelecendo um cronograma. 
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● Campanhas de comunicação social podem atrair a atenção para a Educação Pré-

Escolar, no processo de conscientização sobre as práticas de cuidado com a criança. 

 

Com esta crescente atenção dada à Educação Pré-Escolar, há um espaço de diálogo e 

intervenção ao nível da advocacia muito significativo. A disponibilidade dos decisores políticos 

considerarem e responderem às exigências da sociedade civil, quando o assunto corresponde 

à uma tendência internacional é necessariamente maior (Keck & Sikkink, 1998). 

 

De forma geral, ao nível dos países africanos, a oferta de Educação Pré-Escolar como parte do 

sistema educativo, sob tutela do Ministério da Educação, limita-se a dois ou três anos 

imediatamente antes da educação primária, mas as restantes modalidades, especialmente 

para crianças menores de três anos, encontram-se sob tutela dos ministérios da Saúde, do 

Bem-Estar Social, dos Assuntos de Crianças e Mulheres, ou outros relacionados. 

 

Se, por um lado, o envolvimento de muitos atores poderá reunir agências com diferentes 

áreas de especialidade, também pode conduzir a conflitos entre ministérios. Por outro lado, a 

inexistência, em alguns países, de um órgão administrativo que responda isoladamente à 

Educação Pré-Escolar pode tornar a negligência mais provável, sobretudo no que se refere aos 

indicadores de acesso e qualidade (UNESCO, 2007). Isto porque não se torna claro de quem é 

a responsabilidade de promover o desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e de quem terá 

de prestar contas acerca das políticas públicas nesta área. Essa prestação de contas pode ser 

ainda mais volátil nos casos em que a Educação Pré-Escolar não é obrigatória. 

 

Independentemente de quem tem a tutela, torna-se necessária a coordenação entre as 

instituições e os setores envolvidos. Os mecanismos de coordenação proporcionam um fórum 

para, potencialmente, se atingir uma visão comum englobando recursos, padrões, regulações, 

capacitação e quadro de pessoal. Mas, com muita frequência, os órgãos de coordenação 

tendem a ter menor quadro de pessoal e maior de assessoria, limitando a sua capacidade de 

levar avante a agenda para a primeira infância (UNESCO, 2007).  

 

A Educação Pré-Escolar também não é, à partida, identificada como uma prioridade para a 

assistência ao desenvolvimento dos países. Entre 68 doadores inquiridos num estudo 

realizado pela UNESCO (2007), somente quatro das 17 agências que responderam identificam 

a Educação Pré-Escolar como um componente específico da sua estratégia política de ajuda; 

as outras incluem a primeira infância na estratégia da educação ou do setor de saúde, o que 

parece diluir o componente educativo dessas intervenções.  

 



 

23 
 

O apoio político internacional mais substancial, um comprometimento mais amplo dos países 

em desenvolvimento e uma disseminação mais extensa das pesquisas sobre os benefícios, 

principalmente para o desenvolvimento pleno das crianças, da Educação Pré-Escolar 

ajudariam no aumento do compromisso das agências doadoras para as questões dessa faixa 

etária, assim como num melhor alinhamento das políticas de Educação Pré-Escolar com os 

planos para o setor de saúde e as estratégias de redução da pobreza (UNESCO, 2007). 

 

 

2.2. Acesso e oferta à Educação Pré-Escolar 

As modalidades de atendimento educacional formal para a primeira infância, nos países em 

desenvolvimento, são recentes e exibem considerável variação regional. Os papéis 

tradicionais das mulheres na agricultura e no setor informal significaram maior confiança em 

modalidades de atendimento não-formais e comunitárias para os cuidados e educação das 

crianças. O ingresso maciço de mulheres no mercado de trabalho desde a década de 1950 

mudou a situação do pré-escolar. Em 2005, as taxas de participação feminina na força de 

trabalho estavam acima dos 55% na África Subsaariana (UNESCO, 2007). 

 

Em alguns casos as instituições públicas não foram capazes de acompanhar o aumento da 

procura por respostas educativas ao nível da Educação Pré-Escolar. Nesse sentido, há um forte 

crescimento de respostas dadas por atores não-governamentais – grupos comunitários, ONG, 

organizações religiosas e entidades com fins lucrativos (GMR, 2014, p. 48). 

 

Este cenário levanta várias questões, como o incumprimento do Estado em assegurar o direito 

à educação, não garantindo acesso à Educação Pré-Escolar às pessoas que a procuram, o que 

resulta na impossibilidade de garantir a frequência, na Educação Pré-Escolar, sobretudo nos 

casos em que os provedores das respostas educativas não estatais cobram o pagamento de 

propinas ou taxas de inscrições que os pais não podem pagar, com a consequente privatização 

da educação, uma vez que o sector privado identifica na prestação de serviços educativos uma 

forma de lucro, particularmente na ausência de alternativas estatais; entre outros. 

 

Em aproximadamente metade dos 154 países com dados disponíveis, as matrículas em 

instituições privadas constituem menos de um terço do total; num terço dos países, o setor 

privado responde por dois terços ou mais das matrículas. A atuação do setor privado é 

particularmente elevada na África Subsaariana, nos Estados Árabes, no Caribe e Leste Asiático, 

enquanto o aprovisionamento público foi integralmente difundido para o desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar na maioria dos países europeus, o que evidencia que onde há maior 

necessidade de atuação do Estado, mais ele se furta das suas responsabilidades. Em muitos 
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países em transição, as ofertas privadas ocuparam o espaço abandonado pelo Estado, 

conduzindo a práticas inovadoras, mas também a desigualdades de acesso (UNESCO, 2007). 

 

No que se refere às condições de acesso ao ensino pré-escolar, importa ainda ter em 

consideração na análise, para além do poder económico da família, questões como género, 

deficiência, dicotomia rural-urbano, cultura e etnia, entre outros. No que se refere à 

deficiência, estudo do UNICEF, por exemplo, aponta que em princípio “todas as crianças têm 

o mesmo direito à educação. Mas, na prática, esse direito é desproporcionalmente negado a 

crianças com deficiência.” (UNICEF, 2013, p. 27). 

 

Informações da base de dados do Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 (GMR 

2014) evidenciam que são sobretudo os meninos de famílias mais ricas e de zonas urbanas 

que frequentam a Educação Pré-Escolar12. Importa considerar aqui que os dados 

apresentados correspondem a estatísticas oficiais, deixando de parte iniciativas educativas 

não contabilizadas, ou cuja informação não tenha sido submetida atempadamente, bem como 

crianças que não estejam registadas. Este tipo de situação denuncia várias falhas ao nível do 

monitoramento das Metas EPT, bem como o carácter predominantemente quantitativo da 

avaliação das mesmas. 

 

Neste contexto, compete aos Estados garantir o Direito à Educação assumindo um papel mais 

proactivo e desenvolver um dispositivo comumente acordado de regulação, de garantia de 

qualidade, de monitoramento e de promoção da equidade no que se refere à Educação Pré-

Escolar (UNESCO, 2007). No âmbito dos seus planos nacionais de Educação Para Todos, cada 

governo deve promover a flexibilidade dos programas de Educação Pré-Escolar apropriados à 

idade das crianças, passando pelo diálogo com os encarregados de educação, pais e mães e 

pelo respeito pelas práticas tradicionais, pela língua materna, etc. (UNESCO, 2000). 

 

 

2.3. Formação de educadores 

As qualificações de ingresso de educadoras no ensino pré-escolar são altamente variáveis nos 

países em desenvolvimento e vão desde os primeiros anos do secundário até qualificações de 

nível superior, ainda que os requisitos formais para o ingresso não sejam frequentemente 

respeitados; no geral, as educadoras do ensino pré-escolar recebem pouca formação, quase 

sempre menor do que os outros professores nas escolas primárias. (UNESCO, 2007). 

 

                                                      
12 Informação disponível em http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-

bissau#?dimension=all&group=all&age_group=|preschool_3&year=|2006 [consultado a 31 de outubro de 2014] 

http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-bissau#?dimension=all&group=all&age_group=%7Cpreschool_3&year=%7C2006
http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-bissau#?dimension=all&group=all&age_group=%7Cpreschool_3&year=%7C2006
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A forma como as crianças interagem com seus monitores e educadores determina em grande 

escala a qualidade dessas experiências educativas. Para suavizar o processo de transição das 

crianças entre programas da primeira infância para a escola primária, vários países estão a 

introduzir medidas que possam garantir a continuidade profissional entre os dois níveis de 

ensino, o que inclui formação conjunta, com ênfase em abordagens ativas de aprendizagem e 

igual estatuto profissional entre professores da educação infantil (UNESCO, 2007). Se por um 

lado tal articulação pode ser vista como positiva para a escolarização das crianças, por outro 

pode estar a indicar uma predominância do modelo de educação infantil como preparação 

para a escola primária, com as limitações que lhe são próprias. 

 

É fundamental que os governos assegurem que todas as crianças têm direito a um educador 

e monitor qualificado, ao qual seja permitido uma formação inicial e contínua adequada e 

ajustada, bem como o reconhecimento e valorização da carreira (MEC/SEB, 2009), e que essa 

formação esteja assentada na compreensão da criança como ser de direitos, o que inclui 

vivências que estimulem o seu pleno desenvolvimento. 

 

 

2.4. Práticas curriculares 

No âmbito da Educação Pré-Escolar, para além do tamanho da turma e da proporção adulto-

criança, como elementos influenciadores de um ambiente de qualidade para a primeira 

infância, a interação entre profissionais e a criança é o fator mais importante do bem-estar da 

criança (UNESCO, 2007). Neste sentido, a forma pela qual um educador promove a sua prática 

diária, bem como os conteúdos e orientações pelas quais guia o seu trabalho, têm grande 

impacto no desenvolvimento da criança que frequenta a Educação Pré-Escolar. 

 

A promoção da autonomia, da criatividade e da livre expressão da criança devem ser 

prioridades na Educação Pré-Escolar. A instituição de educação infantil deve estar organizada 

de forma a favorecer e valorizar essa autonomia da criança, independentemente das suas 

características relativamente ao género, à deficiência, classe económica, religião, etnia, entre 

outros. Para isso, os ambientes e os materiais devem estar dispostos de forma que as crianças 

possam fazer escolhas, desenvolvendo atividades individualmente, em pequenos grupos ou 

em um grupo maior. As professoras devem atuar de maneira a incentivar essa busca de 

autonomia, sem deixar de estar atentas para interagir e apoiar as crianças nesse processo 

(MEC/SEB, 2009). A planificação das atividades orientadas, em resposta ao currículo, à política 

da instituição, às especificidades da comunidade e da própria criança, além da partilha dessa 

planificação entre colegas são uma das ferramentas fundamentais para a qualidade de ensino. 
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Também os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma conceção 

de educação e cuidado respeitosa das necessidades de desenvolvimento das crianças, em 

todos seus aspetos: físico, afetivo, cognitivo, criativo. O mobiliário deve ser adequado ao 

tamanho das crianças e os espaços devem também incentivar a autonomia infantil, sem 

descurar os aspetos de segurança e higiene (MEC/SEB, 2009). No que se refere à deficiência 

física, o espaço deve ser organizado de forma a não impedir qualquer criança de se 

movimentar e usufruir do espaço com igual liberdade às restantes. 

 

 

2.5. Financiamento 

O desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, garantindo o acesso e todos os elementos 

associados à qualidade dos serviços educativos, implica um grande investimento financeiro; a 

posição assumida neste documento, em conformidade com a Agenda das Metas de Educação 

para Todos, é a de que deve ser o governo a assumir a responsabilidade da alocação de 

financiamento no sistema público de Educação Pré-Escolar, de modo que garanta o acesso, a 

permanência e a qualidade dos processos pedagógicos. 

 

De acordo com o Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 (GMR 2014) a 

percentagem do produto interno bruto (PIB) dos países da África Subsariana investida no 

sector da educação em 2011 era de 4,7%. Apenas Cabo Verde ultrapassava esta média, 

investindo 5,8 % (2010) do seu PIB nesse sector, sendo que Angola não ia além dos 3,9 % 

(2010). Não há informação oficial disponível sobre Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe. A indisponibilidade dos dados numa publicação reconhecida pela comunidade 

internacional no domínio da Agenda EPT faz denotar algumas falhas ao nível da recolha e 

sistematização de dados relativos às Metas mas, que pode ter origem nos vários atores 

envolvidos. Para além disso, prejudica a transparência e prestação de contas relativamente 

ao esforço que possa estar a ser feito por cada um destes países no sector da Educação. Ainda 

que a primeira Meta EPT seja referente à Educação Pré-Escolar, o mesmo Relatório não 

disponibiliza dados desagregados sobre a alocação de financiamento no Pré-Escolar, ao nível 

dos países, o que impede uma leitura mais contextualizada e pertinente do tema em análise. 

 

Atualmente, o financiamento da Educação Pré-Escolar é tanto de natureza pública quanto 

privada, sendo os fundos públicos, com frequência, providos por mais de uma agência do 

governo. As cotas-partes relativas ao financiamento público e privado variam 

consideravelmente. Nos países em desenvolvimento, as variações são ainda maiores, pois a 

Educação Pré-Escolar é vista, principalmente, como uma responsabilidade familiar, o que faz 

com que o financiamento público seja muito reduzido e com que as creches, em zonas 

urbanas, sejam de gestão privada (UNESCO, 2007). De facto, esta tendência para que 
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entidades privadas assumam as responsabilidades dos Governos é de tal forma significativa 

que tem pautado a agenda dos ativistas do Direitos à Educação. 

 

Usando como referência o contexto brasileiro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(Campanha Brasileira) tem discutido a privatização da educação e seus impactos negativos 

para a garantia desse direito, uma vez que as altas mensalidades não possibilitam o acesso de 

grande parcela da população e propinas elevadas não garantem a qualidade do ensino. Em 

documento elaborado em parceria com a organização Ação Educativa, a Rede Brasileira 

aponta a privatização da educação como “um forte mecanismo de seletividade social, que 

fortalece e reproduz as profundas desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais do 

Brasil”13. O mesmo debate realizado em outros países também entendem o processo de 

privatização como um mecanismo de discriminação, principalmente de gênero, uma vez que 

os pais elegem um de seus filhos para frequentar a escola devido ao alto custo do acesso à 

educação e, na maior parte dos casos, acabam por investir na educação dos meninos, como 

relatou a Rede Marroquina de Educação para Todos14. 

 

O recurso de doadores externos, bilaterais e multilaterais, já referido neste capítulo, tem 

contribuído para o financiamento da educação-pré-escolar, ainda que o valor da Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento entre os países da OCDE tenha diminuído ligeiramente nos últimos 3 anos 

(GMR, 2014, p. 395). Não há informações relativas à alocação de recursos, especificamente 

para a Educação Pré-Escolar; de forma geral, considerando-se as dotações gerais para o sector 

da educação, pode-se dizer que a Alemanha, a França e o Reino Unido foram os principais 

doadores bilaterais em 2011, com a alocação de 4628 milhões de dólares americanos, de um 

total de 9671 milhões e o Banco Mundial e as Agências Europeias como principais doadores 

multilaterais, com a alocação de 2424 milhões de dólares americanos de um total de 3742 

milhões (GMR, 2014: 396). 

 

Do ponto de vista dos destinatários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento no sector da 

Educação, a África Subsariana é a região onde é feito o maior investimento, correspondente 

a 3647 milhões de dólares americanos em 2011, de um total de 13413 milhões de dólares 

americanos (GMR, 2014: 401). Considerando os países de língua portuguesa envolvidos no 

                                                      
13 Documento anexo ao II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança apresentado pela Associação 

Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced) e organizações parceiras para subsidiar 

avaliação do Estado Brasileiro pelo Comitê de Direitos da Criança da ONU. Veja nota em 

http://www.anced.org.br/?p=5026 [consultado a 24 de novembro de 2014]. 
14 Ver nota ONU reconhece educação como bem público e questiona política de privatização do ensino no 

Marrocos, disponível em http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=1385 [consultado a 24 de novembro de 

2014]. 

http://www.anced.org.br/?p=5026
http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=1385
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PCSS, Angola recebeu 27 milhões de dólares americanos, Cabo Verde 24 milhões de dólares 

americanos, a Guiné-Bissau 12 milhões de dólares americanos, Moçambique 254 milhões de 

dólares americanos e São Tomé e Príncipe 9 milhões de dólares americanos. 
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3. PCSS-Lusófonos: contextualização e evolução  

 

Desde novembro de 2010, a Campanha Brasileira, em parceria com o Programa de Apoio à 

Educação da Open Society Foundations (ESP-OSF), vem implementando o Programa de 

Cooperação Sul-Sul entre Países Lusófonos. A proposta do Programa é fortalecer a capacidade 

de incidência política da sociedade civil organizada nas políticas nacionais de educação dos 

países lusófonos participantes– Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe. 

 

No decorrer da implementação das ações do PCSS-Lusófonos, a ausência de dados foi 

identificada pelas Redes EPT participantes como um obstáculo para o fortalecimento e 

desenvolvimento de ações incidência política na área de educação. Assim, para subsidiar a 

proposição, monitoria e avaliação de políticas públicas da área pela sociedade civil local, foi 

proposta a realização de um estudo sobre a situação da educação em cada um dos países 

participantes. Novas informações e novas análises contribuirão para que as Redes 

desenvolvam e fortaleçam ações de incidência de política para a garantia do direito à 

educação no país. 

 

A proposta do estudo foi desenhada em conjunto com cada uma das Redes: desde a definição 

do objeto de estudo à realização da pesquisa de campo. Para o alinhamento metodológico do 

grupo envolvido na pesquisa, representantes das redes dos países participantes do PCSS-

Lusófonos se reuniram no Brasil, em maio de 2013 e, utilizando um conjunto de metodologias 

participativas, o grupo definiu o tema da pesquisa que seria Acesso à Educação Infantil. 

 

Em julho de 2013, os consultores do PCSS-Lusófonos para a pesquisa se reuniram em Portugal 

para, a partir das informações enviadas pelas Redes e do tema que havia sido definido para a 

pesquisa, formular propostas para o objeto/foco de estudo e para as metodologias que seriam 

utilizadas por cada país. Durante o encontro, o grupo de consultores listou proposta de quem 

seriam os atores-chave a ser contatados em cada país e quais as metodologias de pesquisa 

que seriam utilizadas para cada grupo de atores. 

 

Após a elaboração das propostas, foram realizadas oficinas nos em cada um dos PALOP para 

que as Redes discutissem e validassem as propostas metodológicas da pesquisa. 

Sistematizadas as informações coletadas na pesquisa de campo, nova Oficina para a discussão 

dos dados será realizada em cada país e para que sejam desenhadas ações de incidência 

política na área. 
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3.1. Pesquisa de Campo na Guiné-Bissau 

 

O processo de implementação da pesquisa de campo na Guiné-Bissau, à semelhança do que 

aconteceu nos outros países abrangidos pelo PCSS-Lusófonos, contempla três momentos 

principais, respetivamente: (a) oficina sobre a pesquisa, (b) a pesquisa de campo e (c) oficina 

para a devolução de resultados obtidos em campo. 

 

3.1.1. Oficina sobre a pesquisa 

A oficina para discutir e validar a proposta metodológica da pesquisa que seria desenvolvida 

em Guiné-Bissau aconteceu nos dias 29 e 30 de outubro de 2013, em Bissau, e contou com a 

participação de 23 pessoas, representantes de 10 organizações no primeiro dia; 13 pessoas, 

de 6 organizações no segundo dia, quando foram analisados cada um dos instrumentos de 

recolha de dados. Nem todas as organizações presentes trabalhavam especificamente com 

Educação Infantil, mas foi possível fazer uma discussão ampla sobre os problemas para a 

garatia do direito à educação como um todo e coletar informações relevantes para a 

orientação da pesquisa.  

 

Inicialmente, durante a Oficina, aventamos a possibilidade do consultor para a pesquisa se 

deslocar por três províncias do país. Entretanto, pelo fato da Rede só contar, atualmente, com 

duas pessoas trabalhando a tempo integral, avaliamos que a pesquisa de campo deveria se 

concentrar em Bissau, uma vez que não poderíamos sobrecarregar a Rede com os arranjos 

logísticos para a realização dessa ação do Programa. 

 

Além disso, pelo fato do país contar com imensos desafios para a garantia do direito à 

Educação, foi discutido com a Rede e com todos os atores envolvidos na realização da 

pesquisa, para ampliarmos o escopo da pesquisa: decidimos que a pesquisa levantaria 

quais/quem são os atores da sociedade civil que atuam na área de educação, quais são os 

principais desafios da área de Educação no país e quais são os desafios específicos para a 

Educação Pré-Escolar. 
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3.1.2. Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo em Guiné-Bissau aconteceu entre os dias 07 e 20 de setembro de 2014, 

e foi liderada por dois consultores do Grupo do Porto15. Neste processo, a RECEPT-GB 

mobilizou um ponto focal para a pesquisa que ficou responsável pelo apoio aos consultores, 

indicando, também, pessoas e organizações que poderiam ser contatadas pelos 

pesquisadores. 

 

Para a organização da inclusão à campo, foram pedidos, também, os contactos de alguns 

atores-chave, no entanto, apesar do esforço realizado, nem sempre esses contactos foram 

conseguidos pelas dificuldades que as pessoas experienciam no dia-a-dia na Guiné-Bissau. 

Alguns dos contatos foram feitos diretamente no MEN (Ministério da Educação Nacional) 

porque dois dos responsáveis da Rede são funcionários do Ministério, tendo-se mostrado 

disponíveis para intermediar esses contatos e participar nas entrevistas. 

 

Tal como era do conhecimento prévio à pesquisa de campo, a RECECPT-GB apresenta 

fragilidades estruturais, não podendo descolar uma pessoa a tempo integral para a 

organização e acompanhamento dos pesquisadores, fatores que se foram refletindo durante 

a pesquisa. Como forma de superação dessa dificuldade, foi crucial o conhecimento prévio do 

país e de contactos por parte da equipa de pesquisa. 

 

O acompanhamento e assistência técnica à pesquisa foi garantido por meio da Campanha 

Brasileira e também pelo Grupo do Porto, através de reuniões on-line à distância e troca de 

correspondência eletrónica com os consultores. 

 

O tratamento dos dados recolhidos durante a pesquisa de campo foi feito pelos consultores. 

 

3.1.3. Oficina para discussão das informações coletadas em campo e 

formulação de ações de advocacia  

Como parte das ações previstas no PCSS-Lusófonos, após a realização da pesquisa de campo, 

as informações coletadas serão discutidas com a Rede para o aprofundamento das análises e 

construção das recomendações para a garantia do acesso à educação infantil de qualidade no 

                                                      
15 O Grupo do Porto foi responsável pela produção da caracterização dos países participantes no PCSS-Lusófonos, 

a estrutura e situação do sistema educacional em cada um deles, além de também ter sido responsável pela 

elaboração da proposta metodológica da pesquisa para cada um dos países. São integrantes do grupo os 

seguintes pesquisadores: Andreia Soares, Rosa Silva, Sara Poças, Ana Poças, Júlio Santos e Rui da Silva. 



 

33 
 

país. Ainda que previstas, as oficinas de devolução não foram realizadas em todos os países, 

apenas em Cabo Verde e Moçambique.  
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4. Metodologia utilizada na pesquisa 

A proposta metodológica da pesquisa foi adaptada para cada um dos países para que fosse 

respeitado o contexto político e cultural local e o trabalho de cada uma das Redes EPT. Abaixo 

apresentaremos a caracterização do país e os instrumentos de recolha de dados utilizado para 

cada um dos grupos abordados pela pesquisa. 

 

4.1. Breve caracterização de Guiné-Bissau 

 

 

A Guiné-Bissau16 é um pequeno Estado da África ocidental, com uma superfície de 36.125km2. 

Faz fronteira a norte com o Senegal, a este e sudeste com a Guiné-Conacri e a sul e oeste com 

o oceano Atlântico. O território está dividido em oito regiões: Bafatá, Biombo, Bolama/Bijagós, 

Cacheu, Gabú, Oio, Quinara, SAB (Setor Autónomo de Bissau), Tombali. A capital é Bissau.  

                                                      
16 Fontes da tabela com resumo dos principais indicadores para Guiné-Bissau: IBGE, Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2014 e Unicef. 
Figura 1: Mapa de Guiné-Bissau. Fonte: Unesco. 
Figura 2: Bandeira de Guiné-Bissau. Fonte: GBissau. 

GUINÉ-BISSAU 

População (2014): 1.745.798 habitantes 

Expectativa de vida (2013): 54,3 anos 

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 124 por 

mil nascidas vivas 

Total do PIB (2012): 849 milhões de US$ 

PIB per capita (2012): 510 US$ 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,396 

Gastos públicos com educação (2009): -  

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de 

idade (2012): 55,3% 

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) 

(2011): 73,2% 

Média de anos de escolaridade (2012): 2,3 anos 

Anos de escolaridade esperados (2012): 9 anos 

Figura 1: Mapa de Guiné-Bissau 

Figura 2: Bandeira de Guiné-Bissau 
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O país declarou unilateralmente a sua independência a 24 de Setembro de 1973, após onze 

anos de luta armada para a libertação nacional, sendo reconhecida por Portugal em 1974. De 

1974 a 1991, o país viveu sob regime partidário único até ao início dos anos noventa. A 

transição política foi iniciada em 1991 com a revisão da Constituição da República. As 

primeiras eleições pluralistas, legislativas e presidenciais foram realizadas em julho e agosto 

de 1994 (Semedo, 2011). O país sofreu um conflito político-militar de 7 de julho de 1998 a 

maio de 1999. Atualmente, o Presidente da República é José Mário Vaz e o Primeiro-Ministro 

é Domingos Simões Pereira, eleitos democraticamente, após dois anos de um Governo de 

Transição saído do golpe de estado. 

 

A Guiné-Bissau tem 1,6 milhões de 

habitantes muito jovens – 15% da 

população com menos de 5 anos e 51% 

com menos de 20 anos – e uma taxa de 

crescimento demográfico anual de 3%, 

com 25% da população a viver na Região 

Autónoma de Bissau (MENCCJD, 2011b; 

MEPIR, 2011; UNICEF, 2012). Do total de 

habitantes, a esperança média de vida à 

nascença é de 45,5 anos, registando as 

taxas de mortalidade infantil mais altas do 

mundo – 161 mortes por cada 1000 

nascimentos, vivendo 70% da população 

com menos de 2 dólares americanos por 

dia (MEPIR, 2011; UNICEF, 2012). 

 

A economia do país assenta fundamentalmente na agricultura (61,8% do PIB), com os serviços 

a contribuírem com 26,8% e a indústria 7,2% para o PIB (MEPIR, 2011; UNICEF, 2012). O PIB 

per capita está estimado em 161 dólares americanos (em 2010) e apresenta um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,396 (177º, na lista dos 187 do PNUD) (MEPIR, 2011; PNUD, 

2014; UNICEF, 2012). Como estes indicadores indiciam, a Guiné-Bissau é um dos países mais 

pobres do mundo, também classificado como Estado frágil por organizações como o Banco 

Mundial e a OCDE. Desde a declaração unilateral da independência (1973) tem sido marcado 

por uma significativa instabilidade política e militar, sendo que em 2012 houve o 10.º golpe 

de estado terminando a segunda volta das eleições presidenciais, cuja ordem constitucional 

regressou em julho de 2014 (Sousa, 2012).  

 

Figura 3: Mapa da Guiné-Bissau 

Fonte: Guia Geográfico 
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Uma outra característica deste país é a sua dependência de recursos externos, principalmente 

da ajuda pública ao desenvolvimento (APD), que se centra nos serviços públicos com as áreas 

da educação e da saúde como as que recebem mais apoio. Desde o ano 2000 Portugal tem 

sido o principal doador bilateral e a União Europeia o maior doador multilateral (MEPIR, 2011; 

Monteiro, 2005). 

 

Embora a língua portuguesa seja língua oficial e de ensino, ela é língua materna de cerca de 

5% da população e falada por 10%, sendo que a maioria dos habitantes fala uma ou mais das 

cerca de 20 línguas nacionais, incluindo o crioulo (Benson, 2010; Monteiro, 2005). Das 20 

línguas nacionais as mais faladas/representativas são o Balanta, o Fula, o Mandinga e o 

Manjaco. O crioulo é considerada língua franca, falada por 30 a 40% dos habitantes. 

 

 

4.2. Caracterização do campo empírico 

Na Guiné-Bissau o objeto de pesquisa é a educação pré-escolar; nesse sentido, o estudo 

propõe-se a responder a seguinte questão: O que caracteriza a oferta e a procura da educação 

pré-escolar no país? 

 

Além da caracterização da oferta e da procura da Educação Pré-Escolar, foi feito um 

mapeamento das organizações da sociedade civil com atuação ao nível da educação que 

possam vir a desenvolver ações de advocacia a partir dos resultados deste trabalho. Para tal, 

optou-se por centrar a pesquisa na capital, em Bissau, onde as ONG e as OSC com maior 

influência política estão concentradas e mais próximas do poder político.  

 

 

4.3. Técnicas de recolha de dados 

No contexto da análise realizada ao objeto de estudo, opta-se por uma abordagem qualitativa 

(interpretativa) de entre os paradigmas comumente utilizados na investigação em educação 

(positivista e interpretativo) (Bogdan & Biklen, 1996; Cohen, Manion & Morrison, 2009). 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos e técnicas de recolha de informação: 

 

▪ Entrevistas semiestruturadas 

Utilizadas, pois permitem ao investigador esclarecer temas ou perguntas, para estender, 

elaborar, adicionar, fornecer detalhes, abordando, assim, a riqueza e a profundidade da 

resposta, a abrangência e a honestidade, que são algumas das características de uma 

entrevista bem-sucedida (Cohen, Manion & Morrison, 2009). Essa técnica de recolha de 

informações foi utilizada para entrevistas com Especialistas em Educação Pré-Escolar, 
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representantes dos Ministérios de tutela da Educação Pré-Escolar, representantes das 

direções provinciais e das secções municipais destes ministérios das províncias abrangidas 

pela pesquisa, as ONG e OSC que trabalham com a Educação Pré-Escolar, representantes da 

Rede EPT e responsáveis por instituições de Educação Pré-Escolar. 

 

Para melhor orientar os percursos das entrevistas semiestruturadas, foram organizados 

guiões, constituídos pelos seguintes blocos: 

− Bloco 1: Caracterização da Educação Pré-Escolar/ questões normativas; 

− Bloco 2: Acesso e oferta de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 3: Formação de educadoras; 

− Bloco 4: Práticas curriculares e materiais do pré-escolar; 

− Bloco 5: Financiamento do pré-escolar. 

 

▪ Grupos focais 

Considerando que, para certos atores sociais, as manifestações de posições feitas em grupo 

melhor poderiam expressar suas percepções mais autênticas, optou-se para segmentos 

específicos a abordagem às temáticas a partir de “grupos focais”,  no sentido de “(…) extrair 

das atitudes e respostas dos participantes do grupo sentimentos, opiniões e reações que se 

constituiriam num novo conhecimento” (Galego & Gomes, 2005). Entende-se que, em função 

das particularidades desses sujeitos, as abordagens grupais podem estimular a fluência das 

conversas, permitindo assim, que, apoiadas pela fala grupal, as opiniões e posições pessoais 

possam se explicitar com mais naturalidade.  

 

Os grupos focais propostos inicialmente destinavam-se aos membros de comunidades onde 

se inseriam algumas das Escolinhas visitadas e com as educadoras/monitoras de Pré-Escolar.  

 

No caso do grupo focal da comunidade, o guião foi constituído pelos seguintes blocos: 

− Bloco 1: Atividades realizadas na instituição de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 2: Formação e perfil das educadoras; 

− Bloco 3: Práticas letivas de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 4: Caracterização do Centro Infantil; 

− Bloco 5: Financiamento do pré-escolar; 

− Bloco 6: Acesso e oferta, e caracterização da comunidade. 

 

O guião do grupo focal das educadoras foi constituído pelos seguintes blocos: 
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− Bloco 1: Enquadramento legal da Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 2: Formação e perfil das educadoras; 

− Bloco 3: Planificação na Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 4: Monitorização e supervisão do pré-escolar; 

− Bloco 5: Qualidade do pré-escolar. 

 

▪ Recolha de documentos 

Com o intuito de reforçar possíveis evidências que densifiquem as elaborações da pesquisa de 

campo, bem como assegurem o cruzamento das informações relativas à legislação oficial, 

foram consultados os documentos legais, relativos à temática estudada; em função disso, 

foram consultados os seguintes documentos: legislação sobre o sistema educativo de 

Moçambique e sobre os cuidados à primeira infância, planos nacionais, documentos de 

estratégia nacionais, imprensa local, relatórios nacionais e provinciais, quer de instituições 

governamentais, quer de OSC nacionais e internacionais, currículos e programas referentes à 

educação pré-escolar, materiais utilizados na educação pré-escolar, dados estatísticos da 

educação pré-escolar (como o número de instituições do pré-escolar e o acesso dos alunos 

por idades, as escolas de formação de quadros sociais, o número de educadores e a respetiva 

formação académica e profissional), a nível nacional e provincial. 

 

▪ Visita a locais-chave 

Foram realizadas, também, visitas a centros infantis, e com vista à observação dos espaços e, 

em particular no que toca aos jardins, visitas essas que foram complementadas pelo 

preenchimento de uma ficha de caracterização dessas instituições. Nesses contextos, a ética 

da observação participante pode desafiar o pesquisador se, no processo de observação, forem 

tratados assuntos de caráter sexista, racista ou reacionário que são contrários à moral e aos 

valores do investigador (Harrison, 2006), ainda assim, é preciso que tenha clareza do seu papel 

como investigador que, mesmo tendo posições precisas sobre cada um desses temas, por 

exemplo, deve estar presidido pela lógica do “ouvir o outro”, procurando entender a lógica 

do pensamento do “outro”. 

 

▪ Notas de campo 

Notas registadas no período de recolha de dados, no campo empírico da investigação; 

representam importantes fontes de informação para textos que se pretendem descritivos e 

detalhados. Devem conter os registos iniciais feitos durante os trabalhos de campo, além de 

anotações complementares que devem alimentar uma componente reflexiva, que pretende 

melhorar as notas recolhidas (Bogdan & Biklen, 1996). Pretende-se que as notas de campo 

sirvam para enriquecer a análise e a interpretação dos dados. 
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É de salientar que neste estudo serão consideradas questões de ordem ética, essenciais aos 

processos de investigação em educação, com base em vários autores (Cohen, Manion & 

Morrison, 2009; BERA, 2011; Brydon, 2006), tais como: compromisso de respeito pelas 

pessoas, pelo conhecimento, pelos valores democráticos, pela justiça e equidade; pela 

qualidade da investigação em educação; e pela liberdade académica (BERA, 2011). Destaca-

se, ainda, o consentimento informado dos atores, a fim de manter o anonimato e a 

confidencialidade dos dados recolhidos, como forma de preservar as exposições públicas dos 

mesmos. 

 

Existem vários atores que atuam na área da educação e da proteção da criança, em Guiné 

Bissau; ao longo das duas semanas de pesquisa foram contactadas organizações nacionais e 

internacionais, organizações da sociedade civil e pessoas que trabalham no pré-escolar de 

modo a ter uma visão o mais abrangente possível, tanto do nível de ensino em estudo, como 

para realizar o mapeamento das OSCs, que se pretendia. Além das sugestões dadas pelos 

próprios entrevistados sobre que outras organizações atuam na área do pré-escolar, 

interessava-nos identificar organizações que fizessem parte do GLE (Grupo Local de 

Educação). Este grupo, constituído por representantes do Governo, das organizações 

nacionais e internacionais e organizações da sociedade civil que atuam na área da educação, 

formou-se por ocasião da candidatura do país, em 2010, ao Fast Track Initiative do Banco 

Mundial, atualmente designado por Fundo de Parceria Global para a Educação. Este 

financiamento está a ser implementado como um projeto de investimento sob a liderança do 

UNICEF como agência coordenadora (MENCCJD, 2011b). 

 

Uma formadora em Pré-Escola entrevistada confirma as competências do GLE e as 

organizações integrantes; ao mesmo tempo, ressalta as ausências dos encarregados de 

educação, bem como de representantes de organizações que atuam diretamente com as 

comunidades: 

“Uma das atribuições do GLE é gerir o fundo do Fast-Track, mas é, sobretudo, 
um espaço de concertação dos parceiros fortes do MEN. Congregam as 
grandes organizações, mas faltam os pais encarregados de educação e as 
organizações que fazem um trabalho de fundo com as comunidades. É um 
espaço de decisão do que devem ser políticas e a operacionalização dessas 
políticas. Em suma, o GLE é onde está a grande força das políticas e a 
operacionalização dessas políticas. Há assuntos em que há um consenso e 
então há um interesse genuíno em que haja uma colaboração efetiva entre 
todos os participantes e depois há outras questões em que não há consenso 
à partida. É um espaço importante para debater papéis e responsabilidades, 
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visões, capacidade de resposta dos vários atores que intervém. Depende um 
bocado dos assuntos.”17 

 

Uma representante de uma ONG realça o facto de, mesmo nos dois anos de governo de 

transição, em que muitas decisões não foram tomadas devido à instabilidade política que se 

viveu, o Estado esteve sempre presente; o reconhecimento da participação da sociedade civil, 

junto com o governo, possivelmente, não se contrapõe a intervenção anterior, uma vez que 

as ONGs e organismos internacionais podem ser entendidos como tal, sem que incluam os 

pais encarregados de educação e específicas organizações que “fazem um trabalho de fundo 

com as comunidades”: 

“Mesmo durante o governo de transição estiveram técnicos do ministério. 
Neste momento, a ministra já foi às últimas reuniões onde cada um partilha 
a informação do que está a fazer e como está a fazer. São discutidos 
problemas graves como greves, pagamentos dos professores e também são 
debatidos novos projetos, é uma espécie de rede só para a educação. Não 
está só a sociedade civil, também está o governo. Estas reuniões são 
frutíferas, principalmente as que estão presentes a Ministra da Educação.”18   

 

É, portanto, um espaço de discussão dos grandes problemas da Guiné-Bissau e por isso 

considerado um bom local para fazer incidência política a nível da Educação. 

 

Assim, foram contactadas com sucesso as seguintes entidades e pessoas: 

● ONG nacionais: ADPP Guiné-Bissau, FED  

● ONG internacionais: EI, ESSOR, FEC e Plan-GB 

● Estado: 2 membros do MEN, INDE 

● Organismos internacionais: UNICEF, PAANE. 

● Outras OSC: RECEPT-GB, Casa Emanuel, CONAEGUIB, Sindeprof, Universidade Católica 

da Guiné-Bissau 

● Informantes-chave: 2 formadoras em pré-escolar guineenses, 2 formadoras em pré-

escolar, 1 investigador do INEP, 1 diretora de uma instituição de pré-escolar (pública), 

1 proprietária de um jardim-de-infância privado, 2 educadoras e 2 auxiliares de um 

jardim-de-infância privado. 

 

 

                                                      
17 Informação dada por formadora em Pré-Escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

18 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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4.4. Limitações da pesquisa na Guiné-Bissau 

 

Tal como qualquer pesquisa, esta teve algumas limitações relativas ao inicialmente previsto. 

Acresce ainda o facto referido por Hadem (2008), conhecido previamente, de que “não é uma 

tarefa fácil a recolha de dados fiáveis na Guiné-Bissau. A irregularidade na actualização dos 

dados (…) e a dinâmica das mutações sociais, alicerçada por um sistema baseado em relações 

informais, colocam sérios desafios aos decisores e investigadores sociais” (Handem, 2008). 

Assim, verificaram-se as seguintes limitações: 

● Com o UNICEF e o INDE não se realizaram as entrevistas previstas, mas sim um 

pequeno encontro em que foram recolhidas informações importantes para a pesquisa. 

● Nem todas as entidades contactadas permitiram a gravação da entrevista.  

● Não se realizou nenhuma entrevista com líderes comunitários porque nos jardins-de-

infância visitados não havia líderes comunitários implicados na gestão. 

● Não foi possível realizar nenhum grupo focal a educadoras pois a pesquisa realizou-se 

no mês de setembro e o ano escolar ainda não tinha começado, exceção feita a um 

jardim-de-infância privado. No entanto, só foi permitida a realização da entrevista. 

● Ameaça premente do vírus do Ébola que fez com que se optasse por não ir a outras 

regiões, tal como se tinha agendado, nomeadamente a Gabu, que está perto da 

fronteira com a Guiné-Conacri. 

● Em Setembro, na Guiné-Bissau, é a época das chuvas e pelo facto de ter chovido 

torrencialmente todos os dias, uma parte do dia, dificultou o contacto e deslocação de 

entrevistados e entrevistadores. 

 

Os instrumentos de recolha de dados gerais estavam adequados à recolha e bastante 

exaustivos, quer os guiões das entrevistas, quer a ficha de caracterização dos jardins-de-

infância, apesar de haver vários itens que não se aplicassem a todos organismos. 
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5. Caracterização e estrutura do sistema educativo em 

Guiné-Bissau 

Em relação ao sistema educativo, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo - 

LBSE (MENCCJD, 2011a) a Guiné-Bissau passa pela primeira vez na sua história a ter um 

documento oficial que define a missão do sistema educativo, pois até a sua publicação só 

existiam alguns documentos programáticos da altura do partido único (Monteiro, 2005), 

apesar dos vários projetos elaborados ao longo das últimas três décadas e da legislação 

diversa e dispersa sobre dimensões específicas do sistema educativo (Campos & Furtado, 

2009). Da LBSE pode-se destacar como principais alterações introduzidas, a inclusão do 12.º 

ano, a aproximação do sistema educativo guineense em termos de organização e terminologia 

do português, para além da passagem das escolas madraças para a educação formal. 

 

O sistema educativo guineense está, então, organizado da seguinte forma: 

 

Quadro 1: Organização do sistema educativo guineense 

Ensi
no 
for
mal 

Ensino pré-escolar 
Destinado às crianças dos 3 aos 6 anos, quase 
exclusivamente na capital e nos centros 
urbanos. 

Ensino Básico  
Escolas públicas, privadas, madraças e 
cooperativas – comunitárias. 

1º Ciclo: 1º ao 4º ano 
1ª fase: 1º e 2º ano  

2ª fase: 3º e 4º ano  

2º Ciclo: 3ª fase – 5º e 6º ano. 
Professor único auxiliado em áreas especializadas, 
como educação artística e educação física. 
3º Ciclo: 4ª fase – 7º, 8º e 9º ano. 

Ensino secundário  
Via geral e técnico-profissional 

10º, 11º e 12º anos 

Ensino superior 
Público e privado 

Está previsto o grau de Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento. 

Ensi
no 

não 
for
mal 

Alfabetização e educação de base 
de jovens e adultos 

Ações de reconversão e aperfeiçoamento 
profissional, tendo em vista o acompanhamento da 
evolução tecnológica 

Educação dirigida para a ocupação 
criativa dos tempos livres 

Educação cívica 

Fonte: Silva, 2011 

 

No que respeita às taxas de escolarização, verificaram-se progressos consideráveis no domínio 

da cobertura escolar, em todos os níveis de ensino nos últimos anos; por exemplo a taxa bruta 
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de matrículas passou de 76,8% no ano letivo 1999/2000 para 130,4% no ano letivo 2009/2010 

(MENCCJD, 2011b). Contudo, apesar destes progressos, o acesso à escola não é universal, a 

cobertura escolar continua a ser insuficiente para cobrir as necessidades e o forte crescimento 

demográfico, a taxa de conclusão do ensino básico é reduzida (48%), a taxa líquida de 

escolarização é de 67%, e a esperança média de vida escolar é de 3,6 anos (MENCCJD, 2009b, 

2011b). As disparidades regionais são acentuadas, sendo que nas zonas rurais as meninas têm 

duas vezes menos oportunidades de conclusão do ensino básico do que os rapazes, situação 

que passa para 1,4 anos nas zonas urbanas. 

 

Dados do GIPASE de 2009 a 2010 revelam um aumento, ainda que ténue do número de alunos, 

sendo a taxa de crescimento, nesse período, de 6,65% de efetivos, sendo mais significativa no 

pré-escolar e no ensino secundário. 

 

Quadro 2: Resumo da evolução de efetivos por ciclo 

Nível 

Nº turmas Nº alunos Nº salas Rácio 
aluno/turma 

Rácio 
aluno/sala 

Taxa 
cresc 2009/ 

2010 
2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2009
/ 
2010 

2010
/ 
2011 

2009
/ 
2010 

2010
/ 
2011 

2009
/ 
2010 

2010
/ 
2011 

Pré-
escolar 

274 307 8554 10057 233 272 31,2 32,8 36,7 37,0 17,5
7 

1º ciclo 
EB 

7184 7632 221997 233790 3695 4007 30,9 30,6 60,1 58,3 5,31 

2º ciclo 
EB 1562 1679 55148 58312 1090 1237 35,3 34,7 50,6 47,1 5,74 

3º ciclo 
EB 

1452 1576 58865 61041 738 878 40,5 38,7 79,8 69,5 3,70 

Ensino 
Secund 

514 652 19059 24593 399 480 37,1 37,7 47,8 51,2 
29,0

4 

TOTAL 10986 11846 363623 387793 6155 6874 33,1 32,7 59,1 56,4 6,65 

Fonte: GIPASE 

 

A pequena infância, importante na socialização da criança e reconhecida como crucial para o 

desenvolvimento humano, compreende, na Guiné Bissau, a educação pré-escolar que se 

estende da faixa dos 3 aos 6 anos, com uma taxa de cobertura incipiente (2,3%), existindo, 

como nos restantes subsistemas, uma rede privada e comunitária que complementa a procura 

das famílias (MENCCJD, 2009b, 2011b). 

 

No que diz respeito a recursos governamentais e respetiva correspondência com o orçamento 

de Estado, verifica-se que a taxa das despesas públicas destinada à educação é baixa (entre 

9% e 13% de 2003 a 2010) tendo em consideração que o quadro indicativo do Fundo de 
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Parceria Global pela Educação do Banco Mundial recomenda 20%. Da verba destinada à 

educação, a percentagem utilizada para o pagamento dos salários em 2006 e 2007 foi de 85% 

e 93%, respetivamente, que deixa uma percentagem mínima para investir na construção, 

apetrechamento, gestão corrente, entre outros aspetos (MENCCJD, 2009b, 2011b). 

 

Outro fator que importa ter em conta é a elevada participação das famílias nas despesas 

correntes totais da educação, contribuindo, sem contar com o ensino superior, com 48% do 

total das despesas correntes no setor. Uma grande parte desta despesa resulta da necessidade 

de recorrer ao ensino não público (MENCCJD, 2009b). Desta forma, o número de alunos 

inscritos nas escolas não geridas pelo Estado, incluindo as privadas, comunitárias, católicas, 

madraças e corânicas, atinge cerca de 28% do total de alunos (MENCCJD, 2011). 

 

De uma forma geral, no que concerne ao sistema educativo guineense, os principais 

problemas que apresenta são as questões relacionadas com o acesso, as elevadas 

percentagens de insucesso e de abandono escolar e a baixa qualidade do ensino-

aprendizagem e da língua portuguesa; existência do trabalho por turnos; falta de materiais de 

apoio escolar; infraestruturas deficitárias; e muitos professores em exercício com baixos níveis 

de formação inicial (MENCCJD, 2011; Benavente & Varly, 2010; Monteiro, 2005; Campos & 

Frutado, 2009). Segundo as projeções realizadas pelo Ministério da Educação o objetivo de 

alcançar a meta da escolarização universal para o 1.º e 2.º ciclo do ensino básico de 2015 

deverá passar para 2020 se forem recrutados em média cerca de 450 professores por ano 

(MENCCJD, 2013).  

 

 

5.1. Breve caracterização do Pré-Escolar 

A evolução da pequena infância na Guiné-Bissau pode ser dividida em três períodos distintos: 

o primeiro dos anos de 1964 a 1974; o segundo, de 1975 a 1989, com o surgimento dos 

primeiros jardins-de-infância; e o terceiro período, de 1990 a 2011, quando surgem as 

primeiras tentativas de definição de uma política de desenvolvimento da pequena infância 

(MEN & UNICEF, 2011). 

 

De 1964 a 1974, o ensino pré-escolar tinha 3 principais objetivos, a aquisição do uso oral e 

correto da língua portuguesa, o desenvolvimento de atividades preparatórias para o ensino 

primário, e o desenvolvimento das atividades lúdicas assim como de todo o material didático 

e jogos o que exigia por sua vez uma preparação sólida dos professores (MEN & UNICEF, 2011). 
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Nesta altura, a oferta era muito restrita em termos de número de estabelecimentos, 

ocorrendo só na capital, em Bissau e muito dirigido às elites.19 Tal como refere Paulo Freire 

(1978:20) nas Cartas à Guiné-Bissau, a escola na época colonial era: 

“antidemocrática nos seus objectivos, no seu conteúdo, nos seus métodos, 
divorciada da realidade do país, era, por isso mesmo, uma escola de poucos, 
para poucos e contra a grande maioria. Selecionava até mesmo a pequena 
minoria dos que a ela tinham acesso, expulsando grande parte deles após os 
primeiros encontros com ela e, continuando a sua filtragem seletiva, ia 
aumentando o número de renegados”. 

 

De 1975 a 1989, com a independência, surgiram os primeiros jardins-de-infância públicos 

embora com dificuldades na implementação de uma educação pré-escolar. Os principais 

desafios centravam-se na falta de recursos humanos capacitados na área da pequena infância 

e falta de infraestruturas adequadas para essa faixa etária. Com a viragem política de 14 de 

Novembro de 1980, a educação pré-escolar conheceu novos impulsos e novas orientações, 

ainda assim, o desenvolvimento da infância continuava a ser principalmente localizado em 

Bissau, em qualquer tipo de edifício, com a função de preparar as crianças para o ingresso na 

escola (MEN & UNICEF, 2011). 

 

De 1990 aos dias de hoje, surgiram várias tentativas de definição de uma política de 

desenvolvimento da pequena infância registado por acontecimentos importantes, tais como: 

a Convenção sobre os direitos da criança; as Cimeiras Regionais sobre a infância em Bafatá, 

Cacheu e Bubaque; Cimeira sobre o Plano Nacional sobre a infância em Setembro de 1990; a 

Cimeira de Nova Iorque sobre a infância em Dezembro de 1990 (MEN & UNICEF, 2011); e por 

fim em Outubro 2011, foi organizado, pelo Ministério da Educação com o apoio técnico do 

UNICEF, o Ateliê Nacional sobre a Pequena Infância na Guiné-Bissau. 

 

Segundo o Plano Nacional de Ação – Educação para Todos de fevereiro de 2003, o pré-escolar 

na Guiné-Bissau continua num estado embrionário e de carácter urbano porque está 

essencialmente implementado na capital. Os principais fatores de estrangulamento 

apontados neste Plano são: 

● Alto índice de pobreza, principalmente nas zonas rurais; 

● Elevado custo deste nível de ensino; 

● Fatores culturais que impedem que a maioria dos pais confie a outras pessoa a 

educação dos seus filhos;  

                                                      
19 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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● A pouca importância que é dada à pequena infância na política do Governo para a 

educação. 

 

Assim, neste Plano são definidas as seguintes prioridades para este nível de ensino: 

● Redefinição de conceitos da pequena infância no quadro da política educativa do 

Governo em conformidade com os engajamentos do Fórum Mundial; 

● Criação de cursos de Educadores de Infância nas escolas de formação de professores 

(2003/2007); 

● Elaboração de programas de formação (2003/2007); 

● Elaboração de material e outros suportes didáticos (2003/2007); 

● Apoio e reforço das iniciativas existentes na criação e alargamento de centros de 

educação da pequena infância; 

● Reforço da capacidade institucional de estruturas de apoio à pequena infância 

existentes no MEN (2003/2007); 

● Promoção de centros comunitários de nutrição e saneamento básico (2003/2007); 

● Criação de centros de educação pré-escolar junto das comunidades por forma a aliviar 

as mães para puderem dedicar a 100% às suas atividades, assim como as raparigas 

para que possam estudar e formar-se. 

 

A Carta da Política Sector Educativo (MENCCJD, 2009a) refere, relativamente ao ensino pré-

escolar, como orientação geral, a promoção deste nível de ensino. Como linhas de ação até 

2020 para este nível de ensino, a carta refere: 

- O desenvolvimento dos modos comunitário e madraça através das suas 
reorganizações, pela i) formação dos animadores, ii) implementação de um 
programa de atividades bem definido, iii) disponibilização dos consumíveis 
adaptados às atividades a implementar, iv) garantia de um apoio contínuo e 
regular e, finalmente, iv) implementação de um sistema de alimentação 
escolar apoiando as comunidades das zonas prioritárias (15% do custo 
unitário do pré-escolar público por criança); 

- Crescimento da oferta privada de 10% por ano através i) de seminários de 
formação para os educadores e ii) disponibilização de materiais escolares 
adaptados às atividades de motivação (5% do custo unitário do pré-escolar 
público por criança); 

- Melhoria da oferta pública pela racionalização dos meios alocados aos 
jardins-de-infância. 
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Como se pode perceber, das três proposições, a única que se refere a um aumento de oferta 

de vagas diretamente nas instituições públicas deverá decorrer de uma ‘racionalização dos 

meios alocados’, não se explicitando quaisquer intenções de aumento das verbas para esse 

específico fim. 
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6. Caracterização das realidades do Ensino Pré-Escolar em 

Guiné-Bissau 

Este capítulo consiste na apresentação e na discussão dos resultados obtidos ao longo da 

pesquisa de campo, na Guiné-Bissau, cujo processo é contextualizado no capítulo 5 e a 

proposta metodológica no capítulo 6. Assim, os dados apresentados e a sua interpretação 

baseiam-se na recolha de dados realizada assim como na análise da legislação em vigor. 

 

 

6.1. Caracterização da Educação Pré-Escolar: questões normativas 

 

A gestão do sistema educativo cabe a um Ministério central, o MEN, responsável por todos os 

níveis de ensino, desde o pré-escolar até o superior. O Ministério tem vários departamentos 

e alguns deles possuem graus de autonomia administrativa e financeira que lhes são 

atribuídos segundo a sua natureza ou missão; o Instituto Nacional de Desenvolvimento para 

a Educação (INDE) e a Editora Escolar são dois exemplos de instituições que têm autonomia. 

Existem oito direções regionais de ensino (mais a direção da capital), cada qual é responsável 

pela gestão local do sistema educativo, incluindo (i) a supervisão das escolas, (ii) a recolha de 

dados estatísticos, (iii) o recrutamento dos professores contratados, se necessário e, (iv) o 

fornecimento e a distribuição de materiais pedagógicos às escolas. (Banco Mundial, 2009). 

 

Há um departamento do Pré-Escolar, que está incorporado na Direção Geral do Ensino Básico 

e Secundário, mas que se pretende que seja autónomo para que ganhe importância e 

investimentos diretos no campo.20 

 

O principal documento normativo que regulamenta o Ensino Pré-Escolar na Guiné-Bissau é a 

Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), promulgada em 2011 através do DL nº 2/2010,que 

estabelece na secção II, artigo 9º 

A Educação Pré-Escolar é a vertente do sistema educativo que, 
autonomamente, antecede a educação escolar, funcionando a título 
facultativo e em complementaridade ou supletividade com o meio familiar. 

A educação pré-escolar destina-se a crianças desde os três anos até à idade 
de ingresso no ensino básico. 

 

                                                      
20 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 19/09/2014. 
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A única legislação que contempla o Pré-Escolar é a LBSE, que considera este nível de ensino 

facultativo uma vez que o Estado não tem ainda capacidade de assegurar o Ensino Pré-Escolar 

para todos, ficando essa como etapa complementar ou supletividade com o meio familiar. Para 

poder ser considerado obrigatório, teria de haver um bom nível de oferta, em instituições 

públicas, o que ainda não acontece.  

 

Apesar de haver legislação e de ser considerada importante, pois regula o ensino, os 

entrevistados são da opinião que efetivamente “o Estado não tem desenvolvido políticas de 

integração do Pré-Escolar no sistema formal.”21 Esta perspetiva é partilhada por outros 

entrevistados, pois as condições para que o governo assuma a educação Pré-Escolar não estão 

reunidas e a prioridade, até aqui, tem sido o ensino básico, que é obrigatório na Guiné-

Bissau.22 

 

Quando consultamos a legislação, verificamos que no artigo 10º da LBSE, a Educação Pré-

Escolar compreende os seguintes objetivos: 

a) Fazer a despistagem de precocidades, inadaptações e deficiências na 
criança, encaminhando-a convenientemente; 

b) Estimular e aumentar as capacidades da criança numa perspectiva 
de desenvolvimento equilibrado; 

c) Promover a integração da criança em diferentes grupos sociais em 
ordem ao desenvolvimento da sociedade; 

d) Incrementar a formação moral e cívica e o sentido de liberdade e 
responsabilidade; 

e) Favorecer hábitos de higiene e saúde; 

f) Amplificar as probabilidades de sucesso da criança no sistema de 
ensino, através designadamente, da transposição da barreira 
linguística. 

 

Das informações recolhidas verificamos que nos últimos anos parece ter existido vontade 

política para a criação de um departamento autónomo para que a Educação Pré-Escolar seja 

mais visível. No entanto, tal como indicado por vários entrevistados, a criação de 

departamentos e estruturas no Ministério da Educação Nacional não tem sido suficiente, pois 

é necessário que sejam tomadas medidas objetivas, que garantam a efetivação de políticas 

para esse setor. Como exemplo de medidas importantes a tomar, representantes de uma 

                                                      
21 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 

22Informação baseada na conversa com vários atores-chave: 2 representantes do Ministério da Tutela e 

representantes de ONG’s guineenses e internacionais e OSC. 
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ONG23, uma formadora do Pré-Escolar24 e um representante do MEN25 referiram as conclusões 

saídas do “Atelier sobre a Pequena Infância na Guiné-Bissau”, organizado pelo MEN e pelo 

UNICEF, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2011 em Bissau, que são: 

● Orientações curriculares para a pequena infância; 

● Implementar os desígnios da Lei de Bases do Sistema Educativo e contribuir para o seu 

desenvolvimento; 

● Melhoria do acesso qualidade e gestão (Qualificação de professores); 

● Seguimento e avaliação; 

● Infraestruturas adequadas (Creches e Jardins infantis); 

● Material didático; 

● Envolvimento dos pais, incluindo o pai, e encarregados de educação; 

● Monitorar, avaliar e documentar as experiências e lições aprendidas; 

● Apoiar a capacidade de liderança feminina através da alfabetização. 

 

Este atelier é considerado um marco recente e importante da vontade de pensar e concretizar 

políticas relativas ao pré-escolar. Uma formadora em Pré-Escolar refere que: 

“foi o primeiro espaço formal de concertação e discussão do qual saíram 
recomendações concretas e é a esse trabalho que se deveria dar 
continuidade. Esse trabalho está feito, eventualmente poderá ser atualizado, 
mas está ali um plano claro e que reúne consenso de todos os atores nesta 
área, os mais importantes. Só que desde aí, não tenho sentido grandes 
desenvolvimentos. Acho que este novo governo tem aqui uma base de 
trabalho importante para começar a desenvolver a política da pequena 
infância, que tem vertentes mais ligadas à proteção, outras à saúde, outras à 
nutrição e outras à educação. A educação seria um aspeto a trabalhar dentro 
deste quadro mais alargado da pequena infância.”26 

 

É com estes contributos que os intervenientes acima referidos pretendem, com outros 

parceiros, fazer incidência para uma efetiva política no Pré-Escolar. O planeamento desse 

trabalho está realizado, no entanto, o facto de o país ter passado por um período de transição 

                                                      
23 Entrevistado em Bissau, 15/09/2014. 

24 Entrevistado em Bissau, 14/09/2014. 

25 Entrevistado em Bissau, 19/09/2014. 

26 Informação dada por formadora em Pré-Escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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institucional não favorece a tomada de decisões e a implementação dessas proposições, como 

ilustra o extrato que se segue: 

“O país passou por uma estagnação e instabilidade tão forte, as pessoas 
estavam nos lugares mas sabiam que não estavam, a nível de tomadas de 
decisão, e mesmo os parceiros fizeram esforços grandes para dar 
continuidade ao que estavam a fazer, num período de total incerteza. Depois 
o processo eleitoral arrastou-se durante imenso tempo. As pessoas estavam 
à espera para uma resolução macro e dentro do que podiam iam tentando 
dar continuidade ao que tinham em mãos. Acho que não era o momento 
para a tomada de decisões, além de que não havia garantias de que isso fosse 
salvaguardado com o novo governo. A ideia foi continuar a fazer o que 
acreditamos e depois há de haver condições para se trabalhar a um nível 
mais macro, mais nacional. Acho que não houve uma desvalorização, houve 
uma necessidade de priorizar outras coisas pelo momento em que o país 
atravessou.”27 

 

O espaço escolhido para a discussão e aprovação das políticas educativas, tal como já 

anteriormente foi mencionado, foi o GLE, grupo que reúne OSCs e o Estado para discutirem 

as políticas da Educação. No entanto, tal como refere uma entrevistada, não sendo o Pré-

Escolar uma prioridade, ainda não foram feitos grandes progressos neste nível de ensino. 

“Em relação ao pré-escolar, ainda não vi nada a acontecer no GLE pois não 
tem sido uma área privilegiada, se bem que o ano passado fez-se um 
levantamento sobre as percepções dos pais encarregados de educação sobre 
a criança e é um trabalho que se quer dar continuidade, até para definir 
políticas educativas. Mas sinto que não há muita coisa a acontecer.”28 

 

Desta forma, para os participantes, é consensual que os documentos reguladores da política 

educativa são claramente insuficientes e esta falta de regulamentação afeta diretamente a 

prática diária das instituições, uma vez que não existe supervisão. Os seguintes extratos das 

entrevistas ilustram este aspeto: 

“Falta termos uma política nacional do pré-escolar e falta trabalhar no 
sentido em que se possa regular a abertura dos jardins, que possam dar um 
seguimento para ver como é que as coisas estão, como é que trabalham, mas 
é o MEN que deve legislar e é que deve saber o que querem nesta área. Nós 
no terreno tentamos implementar, segundo o nosso conhecimento nesta 
área.”29 
 

                                                      
27 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

28 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

29 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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“Não é fácil, por causas da situação do país, não se tem apoio, mas procuro 
investir na qualidade da educação na medida do possível. É complicado 
porque o MEN não possui regulamentos para a educação infantil, não tem.”30 

 

Mesmo a nível das práticas existem poucos documentos que regulem o ensino, existe um 

documento denominado “Manual de pedagogia Pré-Escolar”, datado de 1997, que foi 

distribuído por todas as regiões na altura da sua publicação. É com este documento que as 

educadoras devem trabalhar e fazer o seu plano anual de atividades.31 No entanto, por ser já 

muito antigo, este documento não chega a todos os jardins-de-infância, tal como refere uma 

formadora: 

“E de uma maneira geral, no terreno, não vejo aquilo nas mãos das pessoas. 
A existirem, penso que é em estabelecimentos em que as pessoas trabalham 
ou trabalharam ou têm um contacto próximo com o MEN. De uma maneira 
geral, não chega e não se percebe o que é que ainda está em vigor e o que é 
que já não está. Não posso dizer que não existe mas se existe não passa para 
a maioria dos estabelecimentos”32.  

 

Esta ausência de documentação de apoio verificou-se na entrevista com as Educadoras, que 

apesar de já terem ouvido falar dos documentos no curso de formação, parecem não estar 

familiarizadas com os mesmos. 

 

Na conversa informal com um representante do INDE, foi-nos comunicado que novas 

orientações curriculares, elaboradas em 2011, seriam aprovadas em breve ( até o fechamento 

desta publicação ainda não havia informações atualizadas sobre as novas orientações 

curriculares). Estas foram elaboradas aquando a revisão do currículo do ensino básico. Os 

seguintes extratos das entrevistas confirma esta perspetiva: 

“É uma espécie de legislação mas com a situação política que tivemos nestes 
últimos dois anos, não foi possível, isto estava na agenda mas foi sendo 
adiada várias vezes, mas agora com este novo governo penso que é possível 
e estamos em condições. Mas têm outras prioridades, o ensino básico acaba 
por ser sempre prioritário pois ainda temos muitos problemas para resolver 
nesse nível.”33 
 
“Existe uma ausência de política nesta área. Tem-se feito lobbyng para criar 
uma política nacional para o pré-escolar. Eu acho que o caminho está a ser 
feito e acho que cada vez mais a sociedade e o governo da Guiné-Bissau está 

                                                      
30 Informação dada por proprietária de um jardim-de-infância privado, em Bissau, dia 19/09/2014. 

31 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 19/09/2014. 

32 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

33 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 



 

53 
 

consciente disso. Havendo um vazio na lei tentamos internamente e de uma 
forma concertada com as entidades locais e de acordo com a realidade que 
conhecemos da Guiné-Bissau fazer os nossos planos. Estamos em várias 
regiões e vamos tentando perceber o que é melhor para a Guiné-Bissau. Mas 
para nós seria preferível e vantajoso que houvesse um quadro já definido 
pelo governo.”34 
 
“É necessário uma política não só a nível da educação pré-escolar, mas que 
envolva todas as áreas referentes à criança: a justiça, a proteção, os direitos 
da criança. A criança dos 0 aos 6 não pode ser tratada de uma perspetiva 
fragmentada, de um lado a saúde, doutro a justiça, doutro a educação. O 
facto de a criança estar num estabelecimento é uma oportunidade enorme 
de trabalhar todas estas áreas de uma forma integrada. Na política da 
pequena infância o pré-escolar é uma parte dessa política. A resposta àquilo 
que devia ser a política da pequena infância está nas recomendações do 
atelier, e só o facto de ser uma concertação dos parceiros mais relevantes 
nesta área, tem uma força maior.”35 

 

A gestão do sistema nos últimos anos parece ter sido tumultuosa, sendo que a eficiência do 

governo em todos os setores tem sido seriamente afetada pela instabilidade política e 

institucional do país. As constantes mudanças de Governo e de Ministros da Educação não 

parece proporcionar tempo nem oportunidade para formular e implementar políticas de 

médio e longo prazo. Os atrasos no início do ano letivo e as greves dos professores têm sido a 

imagem dos últimos anos no sistema educativo da Guiné-Bissau, com a exceção para os anos 

letivos 2009/2010 e 2010/2011, que foram mais estáveis. Este fatores provocam uma redução 

na capacidade de prestação de serviço por parte do governo na área da educação, 

especialmente nas zonas mais desfavorecidas e remotas. Com a crescente procura da 

educação por parte das famílias e comunidades, as organizações religiosas, (Igreja Católica, 

caridades Muçulmanas), ONGs e organizações comunitárias de base (OCBs), passaram a 

desempenhar um papel mais ativo na prestação de serviços da educação nestas zonas. Várias 

ONGs são activas no setor da educação, mas de acordo com uma recente avaliação realizada 

pela PLACON (Banco Mundial, 2009) acerca de suas capacidades, apenas algumas poucas 

demonstraram que possuem capacidade para prestar serviços no domínio da educação de 

forma efetiva.  

 

 

                                                      
34 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 14/09/2014. 

35 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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6.2. Acesso e oferta 

 

No discurso de abertura do “Atelier sobre a Pequena Infância na Guiné-Bissau”, organizado 

pelo MEN e pelo UNICEF, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2011, em Bissau, a Chefe do 

Programa de Educação do UNICEF referiu que “somente 5% de crianças entre os 3 aos 5 anos 

têm acesso ao ensino pré-escolar” (MEN & UNICEF, 2011). 

 

Embora a população entre os 3 e 6 anos seja cerca de 245 712, segundo os dados de 2009/10 

fornecidos pelo GIPASE, o hábito de frequentar o ensino pré-escolar ainda não faz parte do 

quotidiano dos guineenses ainda que esta tendência esteja a mudar assim como indica o 

Quadro 2 (MEN & UNICEF, 2011). 

 

Quadro 3: Matrícula Inicial no Pré-Escolar por Ano Letivo, Região e Sexo 

Região 

2009/2010 2010/2011 

M F MF M F MF 

SAB 1821 2072 3893 727 819 1546 

Bafatá 437 486 923 143 145 288 

Biombo 256 212 468 549 589 1138 

Bolama/ Bijagós  289 317 606 0 0 0 

Cacheu 609 621 1230 1149 1247 2396 

Gabu 500 502 1002 179 210 389 

Oio 171 173 344 1407 1315 2722 

Quinara  0 0 0 327 345 672 

Tombali  51 37 88 434 472 906 

Fonte: GIPASE 
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Segundo um representante do MEN entrevistado, citando dados do GIPASE, a taxa de 

cobertura de estabelecimentos de ensino no país é de 6,5%, sendo nas zonas rurais de 2,5% e 

nas zonas urbanas (Bissau) de 16%, para crianças com a faixa etária entre os 2 e os 5 anos. 

 

O seguinte extrato de uma das entrevistas confirma estes dados: 

“Há desequilíbrios muito grandes a nível regional, a maior parte da oferta 
está concentrada em Bissau, mesmo em relação a todo o país. Cacheu 
também tem uma oferta interessante/ expressiva, se bem que é uma região 
muito grande. Sobretudo no leste a oferta ainda é muito escassa, Biombo 
tem uma oferta que começa a ser interessante mas é Bissau que dá a grande 
resposta.”36 

 

As organizações fazem diagnósticos para poderem elaborar os seus projetos, mas têm 

consciência de que espelham apenas parte da realidade. O seguinte extrato de entrevista 

ilustra este aspeto: 

“Mas é mais ou menos consensual que o acesso e a oferta tem vindo a 
aumentar, há mais na capital e muito menos nas regiões. Gabu será a região 
com menos jardins-de-infância e menos agentes educativos. No SAB e 
Biombo, onde o mercado de trabalho é mais forte os pais têm necessidade 
de deixar os filhos na escola pois precisam de estar livres para essas 
ocupações. Nas regiões começa a haver umas pequenas elites que já estão 
sensibilizadas para a importância do pré-escolar. Nas regiões, se as crianças 
vão ao pré-escolar é por uma necessidade de alimentação, ou pela própria 
religião, as missões católicas fazem um lobby muito próximo às 
comunidades, o que é importante. Se tem um jardim-de-infância ainda mais. 
As escolas católicas têm resultados sempre muito bons e o facto de 
colocarem as crianças no pré-escolar ainda promove mais o sucesso.”37 

 

Uma das razões apontadas pela qual o pré-escolar tem uma tão pequena cobertura é porque 

“o Estado não consegue assumir este nível de ensino, apenas assume do 1º ano até ao 12º 

ano e o Ensino Superior, no entanto, está a tentar devido à pressão de outros parceiros, 

nomeadamente o UNICEF.”38 

 

Na Carta da Política do sector educativo (MENCCJD, 2009a) o Estado reconhece a importância 

do Ensino Pré-Escolar mas também reconhece que não consegue assumir, a curto prazo a 

oferta de estabelecimentos de ensino, incentivando os privados a assumir este papel, para 

                                                      
36 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

37 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 14/09/2014. 

38 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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desta forma contribuírem para que em 2020 11% das crianças em idade pré-escolar 

frequentem esse nível de ensino: 

“Consciente da importância da educação pré-escolar na preparação das 
crianças para um ensino básico de qualidade, o Governo implementará um 
programa de expansão deste subsector, favorecendo o estabelecimento de 
parcerias com as entidades religiosas, as comunidades, o sector privado e os 
parceiros técnicos e financeiros. O objectivo visado é fazer passar a taxa de 
inscrição de 5%, em 2006, para 11% em 2020.” 

 

É necessário que a aludida importância que o governo guineense manifesta atribuir à 

educação pré-escolar se manifeste, também, em aumento de vagas em estabelecimentos 

públicos, não se restringindo a convênios e parcerias com setores privados, confessionais ou 

comunitários. 

 

A Educação Pré-Escolar e o ensino técnico e vocacional são dois subsetores marginais na 

Guiné-Bissau. A Educação Pré-Escolar é oferecida principalmente por escolas privadas, que se 

encontram essencialmente concentradas nas áreas urbanas. Em 2005, essas escolas tinham 

7.500 alunos matriculados e 250 professores (40% dos quais sem formação). A cobertura era 

de apenas 2% a 3% da população da faixa etária correspondente (Banco Mundial, 2009). 

Contudo, nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento significativo dos estabelecimentos 

de ensino pré-escolar, que, segundo dados do RESEN de 2011, é de 5%. 

 

O Quadro 4 parece espelhar bem o aumento do número de alunos, turmas e salas nos anos 

letivos de 2009 a 2011; ainda assim é importante registrar o alto coeficiente de alunos por 

turma, 31,2 (em 2009/10) e 32,8 (2010/11). 

 

Quadro 4: Nº de Turmas, Nº de Alunos, Nº de Salas, 

Rácio Médio de Alunos por Turma e de Alunos por Sala 

Nº Turmas Nº Alunos Nº Salas 
Rácio Médio 

Aluno/ Turma 

Rácio Médio 

Aluno/ Sala 

2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 

274 307 8554 10057 233 272 31,2 32,8 36,7 37,0 

Fonte: GIPASE 

 

Segundo o RESEN 2009, distinguem-se vários tipos de estabelecimentos: 
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● Estabelecimentos públicos que estão sob um regime de gestão pública, sob a 

responsabilidade do Estado e em autogestão com o Estado e os particulares; 

● Estabelecimentos privados (religiosos ou laicos), sob gestão privada; 

● Estabelecimentos comunitários, sob a responsabilidade da comunidade;  

● Madraças que seguem o programa oficial do Ensino Básico, mas em língua árabe e 

portuguesa e têm uma gestão privada. 

 

A Educação Pré-Escolar é ministrada nos jardins-de-infância ou nas creches que são, na sua 

maioria, iniciativas comunitárias, privadas ou de entidades religiosas (RESEN, 2009). O 

testemunho que se segue, de uma formadora entrevistada, ilustra este aspeto: 

“Em cerca de mais de uma centena de jardins-de-infância em Bissau, os 
jardins públicos são apenas 4. A oferta restringe-se dos 3 aos 6 anos. A nível 
dos jardins públicos há dois que funcionam bem atendendo ao panorama da 
Guiné-Bissau devido às pessoas que estão à frente dos jardins: a nível da 
organização, a nível dos cuidados e da parte pedagógica, os outros dois são 
mais frágeis porque as pessoas não têm tanta iniciativa e não procuram 
tantos apoios. A oferta pública em Bissau é pequeníssima e a oferta privada 
é vastíssima. A oferta pública é muito frágil, mas com pessoas muito 
experientes na área, com formação no estrangeiro na área da Educação de 
Infância e na área da psicopedagogia e que trabalham num sistema quase 
autónomo em relação ao MEN.”39 

 

Nas regiões, os estabelecimentos de ensino público são ainda em menor quantidade. Temos 

o exemplo de Gabu, região que faz fronteira com o Senegal e a Guiné-Conacri em que a cidade 

Gabu é um importante centro de trocas comerciais. “Estes são os jardins que existem na região 

de Gabu, situam-se todos, praticamente na cidade.”40 Confirmando os valores apresentados 

no quadro 3, a razão crianças/animadores é bastante alta, inviabilizando os trabalhos 

adequados para se garantir atendimentos que estimulem os desenvolvimentos plenos das 

crianças, o que deveria ser a razão maior da Educaçao Pré-Escolar. 

 

Quadro 5: Estabelecimentos de ensino Pré-Escolar da região de Gabu 

Jardins 
Número de 

alunos (M/F) 
Animadores 

Flor de Esperança (Público) 31 / 26 2 

                                                      
39 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

40 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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Tassilima (Público) 16 / 20 1 

Paiama (Público) 16 / 20 1 

Nema I (Público) 30 / 45 1 

Nha Futuro 36 / 34 3 

Salimato  63 / 62 3 

Titina Silá 38 / 46 4 

Taina 46 / 55 3 

AFAD – Associação de Filhos e 

Amigos de Dobala 
10 / 18 1 

Quero Ser 51/ 56 4 

Água Viva 45 / 35 2 

Emanuel Par e Passo 13 / 9 1 

Helena Embaló s/d 2 

Dom Settimio s/d s/d 

Nema II s/d 1 

23 de Agosto 33 / 30 3 

Jocum s/d s/d 

Aldeia SOS s/d s/d 

Fonte: Direção Regional de Gabu 

 

Não existem muitos jardins-de-infância públicos, o que faz com que o crescimento a nível de 

oferta seja da parte dos estabelecimentos privados e comunitários; importa, também, 

ressaltar a fragilidade de algumas dessas escolas, como atestam os depoimentos a seguir:  

“A nível da oferta privada, já é mais heterogenia do que a oferta dos jardins-
de-infância públicos: existem estruturas com apoios da ONG e das várias 
cooperações e que conseguem fazer um trabalho mais estruturado e há 
outras que são mais frágeis.”41 
 

                                                      
41 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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“Na verdade, é muito fácil legalizar uma escola privada, basta apresentar 
uma série de documentos relativos a pessoa individual ou pessoa coletiva 
responsável pelo estabelecimento. Há uma inspeção inicial, apenas para 
verificar se o estabelecimento de ensino tem condições estruturais para 
acolher crianças dessa faixa escolar. Depois não existe mais nenhuma 
inspeção ao longo do ano.”42  

 

No entanto, segundo o funcionário da Inspecção-Geral da Educação, existem muitos 

estabelecimentos que estão a funcionar sem o processo de legalização esteja concluído; 

funcionam, portanto, sem autorização do MEN, fato que ajuda a explicar a heterogeneidade 

dessas instituições, anteriormente mencionada. Apesar de haver muitos e bons exemplos de 

jardins-de-infância privados, estes merecem as críticas de muitos entrevistados que 

consideram que grande parte destas escolas é um negócio, não havendo preocupação com a 

qualidade.  

“Aquilo é mais para ganha-pão porque não há ninguém que organize, muitas 
vezes criam um espaço improvisado que funciona com pré-escolar nas casas 
de pessoas sem infraestruturas adaptadas a este nível de ensino. As salas não 
têm as condições que são exigidas para este nível de ensino, em termos de 
materiais.”43 

 

Estes aspetos ocorrem apesar de o artigo 11º da LBSE, referir as Estruturas e Animadores da 

Educação Pré-Escolar e as obrigações que o Estado tem na coordenação e supervisão dos 

estabelecimentos de ensino: 

1. A Educação Pré-Escolar integrável numa rede constituída por instituições 
do estado e de outras pessoas individuais ou colectivas e, dentro destas, 
públicas, privadas ou cooperativas. 

2. Ao estado incumbe a responsabilidade de criar e manter instituições de 
Educação Pré-Escolar abarcadas pela rede pública e apoiar as instituições 
privadas e comunitárias do mesmo tipo. 

3. Cabe ao Ministério responsável pela coordenação da política educativa 
fixar as normas gerais aplicáveis à Educação Pré-Escolar. 

4. A Educação Pré-Escolar é realizada, nomeadamente, em unidades 
educativas específicas e em espaços sócio-culturais polivalentes por formas 
diversificadas e enquadráveis nas realidades locais. 

 

Na opinião de alguns entrevistados a maior parte das pessoas não têm formação na área do 

Pré-Escolar mas abrem jardins; não são escolas credíveis pedagogicamente. 

                                                      
42 Informação dada por proprietária de um jardim-de-infância privado, em Bissau, dia 19/09/2014. 

43 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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“Mesmo o MEN, não tem controlo sobre essas escolas e era bom que 
tivessem. Como não controla, não sabemos que tipo de escolas é que temos. 
O importante é a qualidade, não vale a pena ter muitos jardins se não têm 
qualidade. Há jardins mas no fundo são sítios para deixar as crianças. Muitos 
têm 40 e 50 crianças, sem condições nenhumas adaptadas. Agora é muito 
comum ouvir na rádio que uma escola vai abrir, tem desde o pré-escolar até 
ao 12º ano mas não se sabe se o MEN tem o conhecimento disto. O MEN 
devia ir às escolas ver quais são as condições das escolas. Deve haver 
condições mínimas para o pré-escolar, há alunos que ainda levam as 
cadeirinhas de casa para a escola. O MEN devia fazer um recenseamento 
para saber que tipo de jardins é que temos. Não sei quais são as prioridades 
do governo mas é quase sempre o ensino básico. Nunca se deu prioridade ao 
pré-escolar, embora haja muita gente que tem pressionado para que se dê 
mais atenção ao pré-escolar.”44 
 
“Os comunitários são coesos, as pessoas têm muita vontade, mas depois 
falta-lhes o financiamento para o pagamento do ordenado aos educadores e 
a compra dos materiais. São chamados comunitários, mas a comunidade não 
reconhece, não dá a devida importância para poder pagar a mensalidade das 
crianças no jardim. No interior a realidade ainda é mais frágil.”45 

 

As escolas Madraças surgiram na Guiné-Bissau por volta dos anos 70 e são consideradas 

importantes por terem sido responsáveis pela mudança na forma como se leciona o árabe. 

Passaram de um sistema de ensino arcaico, a escola tradicional, centrada no estudo do 

Alcorão, para o estudo de disciplinas como Matemática, Geografia, Gramática, Ciências entre 

outras. Não existe, no entanto, programa oficial para estas disciplinas, sendo adaptado dos 

países árabes, exceção feita para duas escolas muçulmanas, uma em Bissau e outra no norte 

da Guiné-Bissau46. Estas escolas não são apoiadas pelo Estado, mas este também nunca 

impediu o seu funcionamento.47 No estudo realizado em 2006 pelo INEP, para o UNICEF sobre 

as escolas Madraças e Corânicas. (Jao, Camará, & Indjai, 2006) é referida a existência de 617 

escolas distribuídas da seguinte forma pelas regiões: Quinara 29%; Bafatá 28%; Gabú 20%; 

Tombali 19% e Setor Autónomo de Bissau 4%. Em relação ao número de alunos, Bafatá possuía 

7697 (33,7%); Gabú 4689 (20,5%); Quinara 4125 (18,1%) Setor Autónomo de Bissau 3266 

(14,3%) e Tombali 3062 (13,4%). As escolas Madraças contemplam também o pré-escolar que 

são essencialmente de cariz escolarizador.48 

 

                                                      
44 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 

45 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

46 Uma iniciativa da AMA – Agência Muçulmana para África, do Kuwait. 

47 Informação dada pelo investigador do INEP, em Bissau, dia 16/09/2014. 

48 Informação dada pelo investigador do INEP, em Bissau, dia 16/09/2014. 
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O investigador do INEP deixa transparecer, ao longo da entrevista, que se houvesse mais 

escolas madraças ou que transmitissem a cultura árabe, os pais estariam mais identificados 

com a escola e não teriam tanta necessidade de enviar os filhos para estudar noutros países, 

evitando, assim, a grave situação dos “meninos talibé”. 

 

Administrativamente, além dos jardins públicos, comunitários e privados existem também os 

djemberem. Esta última “categoria” foi introduzida em 1995 pelo UNICEF. O djemberem é 

uma estrutura não formal de guarda, proteção e educação de crianças dos 0 aos 6 anos criado 

para garantir a proteção, sobrevivência e o desenvolvimento da criança, principalmente no 

meio rural. Esta iniciativa foi implementada 

“(..) preferencialmente junto a agrupamentos/ associações e geridas 
essencialmente pelas mulheres provenientes do próprio meio, o djemberem 
também tem um papel revelante no controlo do crescimento e 
desenvolvimento das crianças, através do seguimento regular do calendário 
das vacinas, de apoio à melhoria da nutrição, no combate às causas locais de 
morbi-mortalidade materno-infantil, na educação e formação de mulheres e 
raparigas, sobretudo na idade fértil, na educação dos pais que devido à sua 
importância em todo o processo de protecção e educação da criança terá 
uma ênfase muito especial; na alfabetização de adultos; na criação de 
condições favoráveis à integração da mulher no processo de 
desenvolvimento socio-económico; em suma, participação efectiva do 
progresso local, fazendo da criança o centro das mudanças na família” 
(Furtado, 1995:7). 

 

O djemberem é diferente do jardim-de-infância pois é um centro não formal de proteção e 

educação dos 0 aos 6 anos. O funcionamento deste espaço é flexível de acordo com a natureza 

da ocupação das mulheres o que quer dizer que pode ser fixo, móvel ou mesmo ocasional. No 

djemberem o enquadramento das crianças é feito por uma mulher recrutada da comunidade, 

não sendo necessário ser qualificada mas é treinada em questões muito práticas relacionadas 

com a proteção e educação melhorada das crianças. A prioridade do djemberem é a proteção, 

a sobrevivência, a educação e a melhoria da guarda da criança. A preparação para o 1º ano 

depende dos recursos humanos e materiais que o djemberem dispõe (Furtado, 1995). Não se 

tratava, como se pode perceber, de uma instituição vinculada às lógicas do sistema educativo, 

prestando-se, mais especificamente, às tarefas de assistência e garantia de saúde das crianças 

pequenas. 

 

Atualmente, os djemberem já se assemelham mais a jardins de infância pois o seu objetivo 

está também centrado na educação e preparação para o 1º ano de escolaridade, o que não 

deixa de ser uma visão restrita do papel da educação infantil no desenvolvimento das crianças. 

Estes existem na zona leste e em Oio e são apoiados, além do UNICEF, por outras organizações 

internacionais, nomeadamente a FEC. 
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Apesar de ainda não existirem dados atuais oficiais que comprovem, há uma percepção geral 

de que há mais procura dos pais do que a oferta de vagas, apesar desta também estar a 

aumentar, sobretudo em estabelecimentos de ensino privado. 

 

Os entrevistados acreditam que há uma relativa procura por parte dos pais, que gostariam de 

matricular os seus filhos, mas não há lugares suficientes para todos, como ilustram os 

seguintes trechos das entrevistas: 

“Nos sítios onde existem classes de Pré-Escolar, a classe está cheia e os pais 
estão interessados. Nos casos em que, se calhar, a procura é menor é porque 
os pais não veem a aprendizagem da criança o que os pais gostariam de ver 
acontecer.”49  
 
“Há a perceção de que há menos jardins para a procura dos pais, mas a 
procura ainda não é muito grande.”50 

 

Os entrevistados apontam razões diferentes, dentro e fora de Bissau, para que os pais 

mandem os seus filhos ao jardim-de-infância. Fora de Bissau evidencia-se mais a proteção, um 

sítio seguro para deixar as crianças enquanto as mães vão trabalhar, mas o fator qualidade, 

ou a falta dela, também parece influenciar a decisão dos pais. Os extratos que se seguem 

ilustram este aspeto: 

“No interior o ir à escola é também a garantia de uma refeição. O Pré-Escolar 
tem dois pilares base: o cuidar e o educar e os pais veem muito pelo cuidar 
e pela alfabetização, não é o desenvolvimento de uma série de competências 
base.”51 
 
“Se houver em Gabu um Pré-Escolar devidamente estruturado, vamos ter 
mais crianças a frequentar. Temos uma escola em Gabu, a Jocum, é uma 
escola muito procurada: tem edifício próprio, professores, está devidamente 
organizada. As pessoas da classe média procuram pôr as suas crianças lá. 
Acho que se tivermos uma organização neste sentido podemos ter mais 
crianças no pré-escolar. Os outros que não têm possibilidades procuram 
iniciativas comunitárias.”52 

 

“Nas comunidades em que há, os pais inscrevem as crianças no jardim e nas 
que não há os pais pedem para que haja. Parece-me que os pais já entendem 

                                                      
49 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 

50 Informação dada por proprietária de um jardim-de-infância privado, em Bissau, dia 19/09/2014. 

51 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

52 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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a importância do pré-escolar mas não sei quais são os motivos que levam os 
pais a quererem matricular os alunos no pré-escolar: se é pelas 
aprendizagens se é para ter um sítio onde deixar os filhos. Mesmo que haja 
um aumento da procura, devia ser acompanhada por um trabalho com os 
pais sobre como deve ser o pré-escolar senão ficamos como muitos casos no 
interior em que não é um ambiente Pré-Escolar que se vive. Se os pais não 
sabem o que é também não podem exigir.”53 
 
“Nas comunidades onde estamos, observamos uma grande curiosidade, 
acho que as pessoas estão a esperar muito deste projeto. Nestas 
comunidades os pais das crianças trabalham nas bolanhas e muitas vezes não 
há um controlo do planeamento familiar e uma mulher pode ter vários filhos, 
um atrás do outro e muitas vezes quem cuida dos mais novos são os filhos 
mais velhos, então, é uma forma dos pais deixarem as crianças num espaço 
seguro e de confiança enquanto fazem atividades de lavoura.”54 

 

As razões pelas quais os pais enviam as crianças ao Pré-Escolar em Bissau parecem ser um 

pouco diferentes, mais centradas na escolaridade, na maior preparação que o Pré-Escolar 

pode proporcionar para o ensino básico e no desenvolvimento de capacidades e habilidades 

das crianças, como ilustram os extratos que se seguem: 

“Aqui em Bissau, os pais mandam as crianças à escola para se integrarem 
melhor no sistema de ensino.”55 
 
“Em Bissau há muita procura porque os pais já sabem o valor da escola. Agora 
quando há dificuldades deixam os mais novos em casa e só os mais velhos é 
que vão à escola. Mas os pais já sabem da importância da escola, mesmo nos 
bairros. E há muita procura. Há muitos jardins para a procura dos pais, mas a 
qualidade é que é o problema.”56 
 
“Os pais veem vantagens em as crianças frequentarem o pré-escolar. Alguns 
acham que frequentar o pré-escolar é uma perda de tempo, é só gastar 
dinheiro mas os pais, principalmente deste jardim notam a evolução dos 
filhos e são eles que muitas vezes passam a palavra aos outros pais. Às vezes 
não há vagas para receber todas as crianças. Há muitos que não têm meios 
mas os que têm procuram pôr, porque há muitas vantagens.”57 

 

                                                      
53 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 

54 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

55 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 

56 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 

57 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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Posto isto, tal como ilustram os extratos da entrevistas que se seguem, parece que os 

seguintes aspetos levam os pais a não colocarem os seus filhos no Pré-Escolar: falta de 

disponibilidade financeira, falta de qualidade do ensino Pré-Escolar, falta de informação sobre 

a importância do Pré-Escolar para o desenvolvimento da criança e questões culturais: 

“Na Região de Gabu, o que predomina mais é a agricultura e comércio. Os 
pais ainda não entenderam a importância/ valor da escola e de matricularem, 
principalmente as meninas, na escola. Temos feito várias campanhas nesse 
sentido. No centro de Gabu já há algum interesse.”58 
 
“Alguns pais veem o aproveitamento da criança, como é que a criança está a 
desenvolver no ensino, que há diferença se não colocam a criança. Alguns 
querem por, mas não põem, também porque o estado não tem Pré-Escolar 
e muitos pais têm de trabalhar muito para sustentar porque têm muitos 
filhos, os que são mais crescidos vão para a escola os outros têm de esperar. 
Se o estado cumprisse o seu lugar… porque o Pré-Escolar na escola privada é 
muito caro. Se os pais têm 5 ou 6 filhos, embora manifestem e querem, 
porque veem o comportamento dos outros, mas não têm como.”59  
 
“Alguns não colocam as crianças no jardim por falta de meios, às vezes o 
jardim-de-infância fica fora da zona onde eles moram, por causa do 
transporte. Estão fora do sistema porque não há jardins suficientes e porque 
os pais não têm meios económicos que lhes permita seguir as normas do 
jardim, mas há jardins comunitários que cobram muito pouco e as crianças 
podem frequentar mas há poucos centros de educação pré-escolar. Só o 
Estado tem 4 em Bissau: Teresa Badinca, Nhima Sanhá, Nelson Mandela e 
Pluba. Os restantes são privados, das missões evangélicas e católicas.”60 
 
“Os pais estão a perceber que os benefícios, principalmente as meninas, 
antes não havia tantas meninas, não valorizavam. Agora tem bastantes 
meninas até.”61 

 

A oferta ainda é muito escassa para o número de crianças que poderão vir a frequentar o 

Ensino Pré-Escolar e, veremos mais à frente, a formação de pessoal especializado é 

insuficiente para o número crescente de crianças. Assim, dois entrevistados sugerem uma 

alternativa ao Pré-Escolar formal, como o treino de familiares da criança que iniciem o 

processo de desenvolvimento de capacidades e habilidades, uma proposta delicada pois 

aceita a omissão do Estado, ao mesmo tempo em que desqualifica o trato pedagógico, 

                                                      
58 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 

59 Informação dada por educadoras, em Bissau, dia 18/09/2014. 

60 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

61 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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elemento importante para garantir o desenvolvimento das crianças. Proposições dessa 

natureza, em função de certa precariedade, mascaram a ideia subjacente, segundo a qual não 

são necessárias competências profissionais para o exercício da função docente na educação 

infantil. 

“Acho que se podia haver uma oferta maior a nível da casa, um trabalho 
maior a realizar a nível da mãe, da tia, do pai ou de quem estivesse disponível 
na casa, preparar as pessoas na casa para prover estas competências 
mínimas às crianças. Para o Pré-Escolar não é preciso a mãe e o pai saberem 
ler; há outras competências importantes que podem ser passadas pela 
família e se o estabelecimento escolar pode ser um problema, por não ter 
pessoas qualificadas em número suficiente para abranger todas as crianças, 
podia-se fazer uma aposta em projetos/ programas que trabalhassem com 
os pais para eles próprios os preparar para o 1º ano.”62 
 
“Nos projetos já existentes em que já contemplam a educação parental. A 
ideia é que haja uma estimulação contínua para que as crianças estejam 
sempre ativas. Vamos trabalhar com as mães e encarregados de educação 
para que na sua casa possam continuar esse processo de estimulação. As 
comunidades entendem os benefícios, têm a certeza que os seus filhos vão 
aprender alguma coisa e gostam da ideia de poderem ter os filhos em locais 
seguros enquanto vão para a bolanha.”63 

 

Podemos, então, afirmar que nos últimos anos houve um aumento da oferta e da procura a 

nível do Pré-Escolar, pois “Os efetivos ao nível do Ensino Pré-escolar e Básico cresceram 

respetivamente em média, ao ritmo de 8 e 7 % por ano entre 1999/00 e 2009/10” (RESEN, 

2013:56). O aumento do acesso fez-se a nível de estabelecimentos de ensino privados e de 

iniciativa comunitária, incentivado, grandemente, pelo próprio Estado, como atesta 

documento público: 

“O grande aumento de efetivos ao nível do Pré-Escolar pode ser atribuído às 
iniciativas privadas e a algumas entidades religiosas: o número de crianças 
do pré-escolar inscritas nesses jardins comunitários era nulo em 1999/00 e 
passou a 34% em 2005/06 antes de diminuir em 2009/10 a favor das escolas 
privadas que escolarizam 62% dos alunos do Pré-Escolar” (RESEN, 2013:57). 

 

Apesar das famílias começaram a valorizar a escolarização das crianças mais cedo, tendo a 

preocupação de as colocarem no pré-escolar, as questões culturais, financeiras e a própria 

qualidade do ensino fazem com que a quantidade de crianças fora deste nível de ensino ainda 

seja muito elevada. 

 

                                                      
62 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 

63 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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6.3. Formação de professores 

 

Como foi já referido, o Plano Nacional de Ação – Educação para Todos, de fevereiro de 2003, 

prevê, entre 2003 e 2007, a criação de cursos de Educadores de Infância nas escolas de 

formação de professores. Tal ainda não aconteceu a nível de escolas públicas, no entanto, o 

Estado na Lei da Carreira Docente, Lei nº 2/ 2011, no Artigo 9.º propõe na Modalidade de 

Formação de professores: 

1. A formação do pessoal docente compreende a formação inicial, a 
formação especializada e a formação contínua. 

2. A formação inicial visa conferir a qualificação profissional para o exercício 
da função docente. 

3. A formação especializada visa a qualificação dos docentes para o 
desenvolvimento de funções ou actividades educativas especializadas. 

4. A formação contínua visa desenvolver e qualificar o pessoal docente e 
promover a eficácia e a efectividade do sistema educativo, mediante a 
articulação entre as necessidades organizacionais e sociais e os planos 
individuais de carreira. 

 

Esta lei ainda não é aplicada e prevê formação específica apenas para os educadores que estão 

nas escolas públicas, ficando de fora os professores das escolas privadas.64 A Lei da Carreira 

docente, em seu Artigo 4º, é perentória sobre o Âmbito de aplicação: 

“O presente estatuto, que contempla, por disposições específicas, aquelas 
previstas pelo Estatuto do Pessoal da Administração Pública, aplica-se 
apenas ao Pessoal titular com vocação exclusiva para ocupar, no seio dos 
serviços públicos do Estado competentes em matéria de educação, os 
empregos permanentes previstos nos textos regulamentares que fixam o 
quadro do pessoal do corpo docente do Estado.” 

 

A qualidade do ensino, que passa sobretudo pela boa formação dos quadros, pode estar 

comprometida, uma vez que a formação só é exigida aos educadores que trabalham no setor 

público, que é uma parte muito pequena dos profissionais no exercício dessas funções. Com 

a proliferação de jardins-de-infância privados e sem inspeção por parte do Estado, não se 

consegue saber se os educadores nestes estabelecimentos têm ou não formação, tal como 

sugerem os seguintes trechos: 

                                                      
64 Informação dada por representante de um sindicato dos professores, em Bissau, dia 19/09/2014.  
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“Existe também esse problema, não é só criar escolas e oferta para as 
crianças frequentarem o pré-escolar, temos também de ter professores 
capazes de assumirem esse nível.65  
 
“Há todo um vazio de orientações da política formativa na área da educação 
no geral e na formação de agentes do pré-escolar isto é ainda mais 
gritante.”66  

 

Na Guiné-Bissau não existem instituições públicas que proporcionem formação inicial de 

Educadores de Infância, o que representa uma enorme dificuldade para o governo garantir a 

titulação exigida para os seus próprios quadros. A nível privado, existem apenas duas 

instituições, a Universidade Católica da Guiné-Bissau (UCGB), que tem uma Licenciatura em 

Educação de Infância, e a ONG Acção para o Desenvolvimento (AD), que forma a nível técnico-

profissional Educadores e Auxiliares. São duas linhas de formação diferentes, uma, na UCGB, 

é efetivamente licenciatura, enquanto na AD é uma via profissionalizante. Estas duas 

instituições são as únicas que têm alvará e que são certificadas pelo MEN para dar formação 

inicial, ambas sediadas em Bissau. No interior, oferta de formação inicial nestes termos, não 

existe. Segundo o representante do MEN67, existe, pelo menos, uma outra instituição que diz 

fazer formação inicial de Educadores de Infância, mas fá-lo sem o consentimento do MEN. 

 

A licenciatura em Educação de Infância, na agora UCGB, surgiu porque nas escolas das Missões 

Católicas existem jardins-de-infância e os responsáveis começaram a perceber que não havia 

pessoas qualificadas para ministrarem esse nível de ensino pelo que decidiram formar essas 

educadoras. Devido a inexistência de formação nessa área na Guiné-Bissau havia duas opções: 

enviá-las para terem formação no Senegal ou criar um curso em Bissau. A licenciatura criada 

tem 5 anos de duração (com possibilidade de ter um ano zero que é opcional e que serve para 

preparar os alunos para a licenciatura) e contempla as seguintes disciplinas68: 

 

 

1º ano 2º ano 

- Língua portuguesa I 
- Elementos gramática comparada crioulo/português 
- Pedagogia da Infância  
- Psicologia do Desenvolvimento I 

- Língua portuguesa II - Expressão escrita 
- Psicologia do Desenvolvimento II 
- Prática Pedagógica I 
- Educação Dramática e Musical  

                                                      
65 Informação dada representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

66 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

67 Em Bissau, dia 19/09/2014. 

68 Informação dada por responsável pelo curso, em Bissau, dia 15/09/2014. 
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- Educação Física 
- Elementos de Matemática I 
- Oficina da Informática 
- Metodologia de Estudo e Investigação Científica I 
- História da Educação 
- Diálogo Inter-religioso 
- Elementos de Matemática II 

- Sociologia da Educação 
- Ciências da Terra e da vida I 
- Filosofia de Educação 
- Ciências da Terra e da vida II 
- Educação Visual e Plástica 
- Socio-Antropologia da Família e Educação 
- Antropologia Cristã 

3º ano 4º ano 

- Literacia 
- Prática Pedagógica II 
- Análise de Dados e Estatística 
- Expressão motora 
- História e Geografia 
- Biologia Humana e Saúde 
- Psicopedagogia das Necessidades Educativas 

Especiais 
- Língua Portuguesa- III - Expressão oral 
- Ecologia e ambiente 
- Expressão Dramática e Musical 
- Doutrina Social da Igreja 

- Prática Pedagógica III 
- Didáctica do Estudo do Meio 
- Literatura infanto-juvenil 
- Tecnologia de Inf. e comunicação  na Prática 

Profissional 
- Cultura Guineense  
- Desenvolvimento Social e Espiritual na Educação de 

Infância 
- Gestão e Administração Escolar 
- Didáctica da Língua Portuguesa 
- Didáctica da Matemática 
- Metodologias de estudo e investigação científica II 

(apoio à elaboração da monografia final de curso) 
- Expressão Plástica 

5º ano 

Estágio profissional em jardim 
Prática Pedagógica IV 

 

O curso ministrado pela AD tem 3 partes: a 1ª parte é para formar monitoras, a 2ª auxiliares 

e a 3ª parte é para educadoras de infância. Ao todo, são 5 módulos e com estágio de 9 meses. 

As principais disciplinas são: Linguagem; Higiene; Psicologia Infantil; Matemática; Nutrição; 

Saúde; Relação do jardim com as crianças; Motricidade; Expressão Plástica; Conhecimento do 

mundo.69 

 

Como fica patente pelo testemunho de uma das entrevistadas que se segue, esta oferta 

formativa é demorada, centrada na capital do país e abrande um número reduzido de 

formandos: 

“Estas formações iniciais estão a formar pessoas que já estão em serviço, o 
que torna a situação interessante, por isso, se consegue dizer que a taxa de 
inserção no mercado de trabalho é de 100%. As ofertas fortes estão a 
capacitar profissionais que já estão a trabalhar. Falta uma resposta para as 
pessoas que antes de começar a trabalhar querem uma formação. Estes 
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cursos têm uma duração média de 3 a 5 anos de formação. É um número 
muito reduzido de pessoas, umas 40 pessoas. Apesar da oferta ser ainda 
muito reduzida, os profissionais qualificados também saem em número 
muito reduzido. O que implica é que se alguém de Bafatá quer se 
profissionalizar tem de ir para Bissau 3 ou 4 anos e há probabilidade de não 
querer regressar para Bafatá.”70 

 

Devemos ainda ter em consideração que há educadoras nos jardins-de-infância licenciadas no 

estrangeiro, no Brasil, na Rússia ou outros países e, apesar de terem a formação de 

professores do ensino básico, trabalham como educadores de infância, sendo  o próprio MEN 

que coloca os professores do 1º ciclo nos jardins públicos, como ilustram os extratos das 

entrevistas que se seguem: 

"Temos professoras que fizeram a 17 de Fevereiro mas que trabalham há 
muito tempo no jardim.”71  
 
“Alguns professores do Ensino Básico, formados na escola de formação 17 de 
Fevereiro, após a formação são colocados nos jardins públicos adaptando-se 
à realidade do jardim”.72  

 

Em relação à formação contínua, a diversidade é muito maior e abrange o público e o privado, 

na capital e fora desta. O público-alvo também é mais alargado. O trecho que se segue ilustra 

este aspeto: 

“A legislação não fala de formação em serviço, fala em formação contínua, 
reciclagens. Há muitos tipos de formação, desde formações que são só uma 
tarde, formações que são uma semana. Vai havendo oferta mas é muito 
desorganizada, pouco articulada e é pouco dirigida ou acompanhada por 
parte do MEN. Todos os parceiros que querem colaborar nesta área não são 
orientados, não têm uma linha orientadora e vão fazendo um bocadinho 
aquilo que lhes parece que deve ser feito, com os recursos que têm, vão 
respondendo às necessidades dentro daquilo que podem oferecer. É um 
bocado caótico. Não pode ser considerada formação em serviço porque os 
profissionais não têm formação inicial.”73 

 

Para os estabelecimentos públicos o MEN, em parceria com o UNICEF, dá formação contínua. 

Para as escolas privadas, existem muitas organizações como a FEC, a Viver sem Fronteiras, as 

Escolas Católicas e Adventistas e Escolas privadas que dão formação. Segundo um 

                                                      
70 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

71 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

72 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 19/09/2014. 

73 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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representante do MEN, este incentiva a que as ONGs façam essas formações, mas não 

interfere e diz que não lhe cabe dar o certificado para a progressão na carreira destes 

profissionais.74 

 

Existem várias experiências de ONG que têm projetos de formação de educadores para o Pré-

Escolar ou apoiam jardins comunitários. Estas são mais abrangentes, diversificadas e 

acontecem tanto em Bissau como nas regiões. O público-alvo também varia como ilustra o 

estrato que se segue: 

“Em Bissau encontramos muitas mulheres a trabalhar em jardins-de-infância, 
mas no interior, em Gabu, a maior parte são homens. Como as mulheres têm 
menos acesso à educação e a postos de trabalho remunerado e, por isso, 
quem está nestes lugares são mais homens.”75 

 

De forma sucinta, são descritos de seguida algumas formações, tanto em projetos de ONGs 

como em escolas privadas: 

“A EI deu formação intensiva para melhorar a fluência a nível de Língua 
Portuguesa. Depois tiveram uma formação mais específica na área do Pré-
Escolar: formação pedagógica e focou-se muito na metodologia de trabalho 
que se queria implementar nas salas de aula, específica para o pré-escolar; 
os materiais que os professores iriam utilizar com as crianças, adaptados à 
especificidade do ensino por ser numa língua que não é a língua materna das 
crianças; análise do currículo e sobre o que vai ser trabalhado, as 
metodologias específicas para trabalhar as diferentes áreas e por fim uma 
componente de estágio incorporado na formação para que os professores 
experimentem e para que se possa corrigir e o professor possa trabalhar da 
forma mais correta com as crianças.  

A Plan contrata as pessoas da comunidade. Fez-se um estudo de base sobre 
os cuidados das crianças dos 0 aos 3 anos e das dinâmicas comunitárias, 
análise e sensibilização das comunidades. As três comunidades escolhidas 
foram aquelas que mais interesse mostraram em acolher o projeto. Os 
agentes de educação são pessoas que as próprias comunidades 
identificaram. Existe um perfil de entrada para a formação definido pela FEC, 
depois selecionam as candidatas de acordo com o perfil de entrada 
definido.” 

O ano passado a FEC formou 20 formadores e 60 agentes este ano, mas a 
meta no quadro lógico são 600 até 2016 nas regiões de Bafatá, Gabu, SAB, 
Cacheu e Biombo. Também no Oio em parceria com o UNICEF no projeto dos 
Djemberens. A formação das educadoras/ agentes educativos é variadíssima 
pois têm desde pessoas que não sabem ler nem escrever, àquelas que têm a 
4ª ou 5ª classe até às licenciadas mas estas são residuais e só no SAB. O ciclo 
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75 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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formativo foi desenhado com uma componente teórica em sala de aula e 
depois uma parte prática de acompanhamento em sala de aula. A formação 
que a FEC faz é em serviço mas ainda não é reconhecida como tal, isto é, não 
conta para a progressão na carreira. Salvaguardamo-nos com programas 
validados por entidades externas à FEC, a escola Maria Ulrich e outros 
consultores, mas do governo ainda não reconhece.”76 
 
“A ESSOR, que apoia jardins comunitários proporciona formações para as 
todas as monitoras nos “Espaços de Concertação”. Em parceria com outras 
ONG como a EI, fizeram um manual de jogos para o pré-escolar.77 

 

A formação inicial é escassa, enquanto a formação contínua é mais abrangente, mas não é 

coordenada pelo MEN e é considerada insuficiente para abranger todos os educadores. A 

oferta formativa para coordenadores, supervisores e inspetores nesta área é praticamente 

inexistente, como ilustra o testemunho a seguir: 

“Há formações pontuais, mas nada de consistente. Depois da formação da 
Dr.ª Gabriela com a FED formaram-se supervisores que tinham um número 
de escolas para supervisionar. Faziam-se reuniões mensais em que se 
acordava o que se ia fazer em termos de materiais mas agora cada um 
trabalha por si. Essa formação foi marcante em termos de qualidade, porque 
trabalhamos com outros tipos de materiais, conteúdos e metodologias. 
Correu muito bem, as pessoas foram muito receptivas e ainda agora 
continuam. Agora as pessoas já sabem como fazer a arrumação da sala, que 
não podem juntar muitas crianças, deve-se arrumar por cantos.”78 

 

O projeto referido por esta formadora teve início em fevereiro de 2003 e entre os objetivos 

propostos pela FED destacaram-se a melhoria da qualidade da educação de crianças e a 

formação de recursos humanos para a educação de infância. No que respeita às ações 

desenvolvidas no domínio da educação de infância, consubstanciou-se num projeto de 

investigação, formação e intervenção que assumiu compromissos relativos ao apoio à 

conceção de orientações curriculares para a educação pré-escolar na Guiné-Bissau, tendo em 

consideração a realidade sociocultural guineense, e à dinamização de um projeto de 

intervenção pedagógica em contexto de infância que pressupôs a formação de educadores, a 

constituição de uma equipa de supervisores que no terreno acompanhassem e apoiassem a 

implementação do projeto e a avaliação do seu impacto (Portugal & Aveleira, 2010).  

 

                                                      
76 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

77 Informação dada por coordenador de ONG recolhida em Bissau, dia 15/09/2014. 

78 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 
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Neste projeto os formandos eram pessoas maioritariamente do SAB, havia também pessoas 

das regiões em número bastante reduzido mas que acabaram por desistir porque a formação 

não era financiada. Chegaram ao fim cerca de 20 formandos e atualmente estes profissionais 

dão formação a outros profissionais, como é o caso de duas formadoras entrevistadas. Uma é 

professora na Licenciatura em Educação de Infância na Universidade Católica da Guiné-Bissau 

e a outra é professora no curso ministrado pela AD às monitoras de infância, curso de 

auxiliares. Alguns jardins privados pedem a estas formadoras para supervisionar 

pedagogicamente os seus jardins e para darem formação às suas educadoras. Algumas estão 

integradas nos jardins-de-infância Públicos e outras também são proprietárias de jardins-de-

infância privados.79 

 

Além deste projeto que qualificou “formadores de formadores” na área da educação de 

infância, não houve mais ações estruturadas para esse efeito, daí que seja muito difícil 

encontrar profissionais nessa área com estas valências, como fica patente no seguinte extrato 

de uma das entrevistas: 

“Tivemos de fazer um ano a formar formadores de Educação de Infância e ao 
mesmo tempo a formar agentes. Só este ano é que os formadores já vão 
formar agentes de educativos, como fator de sustentabilidade, achamos nós. 
Não está formalmente pensada e estruturada a formação a outros agentes 
como inspetores, coordenadores ou supervisores mas a FEC no projeto do 
ano anterior teve um guia de sensibilização do pré-escolar para inspetores 
mas foi algo pontual e nem sequer averiguamos as consequências disso no 
nosso público-alvo direto e primeiro são os agentes em serviço.” 

 

Pelos dados apurados, parece que a maior parte dos profissionais do Pré-Escolar não têm 

qualquer formação, uma vez que existem apenas duas instituições que oferecem formação 

inicial. Estas duas instituições são privadas e estão exclusivamente presentes na capital. Vários 

educadores são também formados no estrangeiro ou são professores do 1º ciclo, mas 

deslocados pelo MEN para atuarem nos jardins-de-infância público. A formação em contínua 

é mais abrangente, mas também mais diversa, não sendo coordenada pelo MEN. 

 

 

6.4. Práticas curriculares 

Em quase todas as entrevistas, foi explicitado que a grande a vantagem da frequência no Pré-

Escolar é o fato da criança ficar melhor preparada para o ensino básico: pela aprendizagem 

das letras e dos números, pela aquisição de hábitos escolares como o desenvolvimento da 

motricidade fina, isto é, está implícita a ideia da escolarização do Pré-Escolar. Tanto as 
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educadoras, como a proprietária de um jardim-de-infância privado e a coordenadora do Pré-

Escolar partilham desta mesma opinião:  

“No Pré-Escolar as crianças têm de conhecer as letras, tem de saber pintar, 
tem de saber coordenar. O Pré-Escolar é muito bom porque a criança está 
mais preparada para o ensino.”80 
 
“Os pais dizem que o jardim é uma ótima escolha porque os filhos não vão 
ter dificuldades a entrar na escola quando chegar aos 6 anos. É importante 
que se inicie o processo o quanto antes.”81  
 
“Quando as crianças chegam ao 1º ano têm mais condições de aprender mais 
rápido. As crianças que fazem o pré-escolar têm menos dificuldades. Mas há 
crianças que nunca frequentaram o pré-escolar e que repetem de ano. No 
pré-escolar não vêm só para brincar, vêm para aprender, interagir com 
outras crianças para ter aproveitamento.”82 

 

Esta perceção contraria aquela que entende que o Ensino Pré-Escolar deve zelar pelo bem-

estar e o desenvolvimento integral da criança a nível social, físico, cognitivo, afetivo e criativo. 

Essa compreensão das diferentes propostas do que deva ser o papel do Pré-Escolar é 

explicitado por uma formadora, com destaque para o trecho seguinte: 

“Pensando no Pré-Escolar como uma forma de preparar a criança para a vida 
de uma forma precoce e integral e harmoniosa, não é isso que nós 
encontramos e mesmo nos melhores jardins de Bissau ainda há muito 
trabalho a fazer. De uma maneira geral, a filosofia dos profissionais nesta 
área é a preparação para o ensino básico, naquela linha estrita da 
escolarização, de aprender mais cedo letras e números, porque assim é mais 
rápido quando chegam ao ensino básico. Sinto que é essa a perceção do que 
é o Ensino Pré-Escolar.”83 

 

Vários entrevistados confirmam que existe uma grande diferença entre uma criança que 

frequentou o Pré-Escolar e uma que não frequentou, mas desta feita na perspetiva do Pré-

Escolar potenciar uma aprendizagem mais holística e integral, tal como refere uma formadora 

entrevistada: 

“É a partir dos 3 anos de idade que a criança começa a desenvolver muitas 
sensibilidades e aptidões e por isso é muito importante o investimento no 
ensino pré-escolar. Quando ela não frequenta o jardim, esse 
desenvolvimento declina-se. Claro que a criança aprende fora do jardim mas 

                                                      
80 Informação dada por educadoras, em Bissau, dia 18/09/2014. 

81 Informação dada por proprietária de um jardim-de-infância privado, em Bissau, dia 19/09/2014. 

82 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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no jardim ela desenvolve outras aptidões, tem outras convivências, há outros 
domínios e conhecimentos que se trabalha no jardim, trocam experiências 
com outras crianças, fazem amizade. É no jardim que apanhamos essa faixa 
etária e que conseguimos fazer esse desenvolvimento.”84 

 

Seja qual for a razão, todos os entrevistados consideram importante o Pré-Escolar e, de certo 

modo, o Estado também, como refere a representante de uma ONG: 

“A nível do Governo penso que há uma consciência que é importante 
começar a agir nos anos anteriores ao ensino básico. Penso que o Estado 
deve assumir o papel um pouco mais cedo e, se não há condições para tornar 
o Pré-Escolar obrigatório, então, pelo menos o último ano ser incorporado 
no ensino básico.”85 

 

Operacionalmente sedutora, pois permitiria a incorporação das crianças ao sistema escolar, 

essa proposta não evidencia o risco de uma escolarização do pré-escolar, segundo as 

perspectivas e modo de funcionar da educação básica; como anunciado em interlocuções 

anteriores, a educação infantil não pode ser vista, exclusivamente, como preparação para o 

nível posterior, como se mostra, também, na proposta governamental do “propedêutico”, da 

reforma de 2011. 

 

Na verdade, a última reforma do ensino básico, de 2011 (que ainda não está em vigor), 

instituiu o propedêutico de 3 meses que, não sendo pré-escolar, é uma forma preliminar de 

preparar as crianças para o 1º ano. A EI, no projeto que está a implementar e que é centrado 

no ensino básico, tem uma fase de propedêutico, que a representante da ONG distingue 

claramente do pré-escolar:  

“Achamos que antes de entrar no 1.º ano, os primeiros meses devem ser de 
propedêutico para que os alunos adquiram competências básicas como 
pegar num lápis ou fazer um desenho. Através deste projeto queremos 
mostrar a outras organizações e ao Ministério que estas atividades 
funcionam e o que fazemos é possível as crianças adquirem as competências 
necessárias no Ensino Básico. O que vemos agora é um pré-escolar muito 
semelhante a uma 1ª classe e não é isso que se pretende. O pré-escolar que 
se pratica está muito distante do que são as diretrizes de um verdadeiro pré-
escolar, é muito semelhante à 1ª classe.” 

 

Uma das questões sempre presente quando se refere a qualidade do ensino na Guiné-Bissau 

é a língua, daí a elevada preocupação de todos, formadores, educadoras, coordenadores e 

proprietários de jardins-de-infância, em preparar o melhor possível as crianças para o 1º ano, 
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75 
 

uma vez que neste nível, elas terão de aprender a falar, a ler, a escrever e as noções 

matemáticas na língua oficial do país, a Língua Portuguesa. A confirmar esta preocupação 

estão as palavras da representante de uma ONG: 

“Temos a questão da língua que é fundamental e por causa do nível de 
analfabetismo que temos. Temos crianças que têm um contexto familiar que 
não ajuda, por isso devíamos começar a trabalhar com estas crianças a partir 
dos 5 anos.”86 

 

Nas questões da língua, há opiniões muito variadas, pois há quem defenda que a 

aprendizagem deva ser feita na língua materna de cada criança, como é o caso da formadora 

entrevistada: 

“Quando uma pessoa não percebe o que lhe estão a dizer, é uma situação 
desconfortável. Eu acho que é importante que a criança tenha oportunidade 
de aprender na língua na qual está a desenvolver competências. O que eu 
acho que acontece aqui, independentemente da língua que estivermos a 
falar não há condições para a criança se sentir confortável se o educador não 
conhecer também a língua em que a criança comunica e se não tiver uma 
metodologia para trabalhar essa língua. E parece-me que é muito isso que se 
passa neste contexto. A criança, nos primeiros anos tem uma capacidade de 
aprendizagem muito grande mas se está perante um educador que não sabe 
muito bem trabalhar uma série de coisas, entre elas a língua, não há 
condições para que as aprendizagens tenham sucesso.”87 

 

Uma outra formadora defende que a língua de comunicação deve ser a língua materna e que 

a passagem para a língua portuguesa deve ser feita de forma gradual: 

“Com as línguas locais, as crianças compreendem melhor, é a língua que 
usam em casa, é mais fácil a comunicação para elas. Com a introdução do 
português, elas podem começar a desenvolver e aprender a falar, a seguir 
algumas orientações.”88 

 

Já as educadoras justificam a introdução do crioulo como sendo mais fácil para as crianças 

entenderem o que lhe dizem, como revela o seguinte trecho: 

“Falamos português mas às vezes também falamos crioulo. Algumas vêm de 
Canchungo e só falam o manjaco ou só falam fula e temos de falar crioulo 
para podermos integrá-las. Depois falamos com elas em português para se 
habituarem. Se falarmos só português elas não vão entender nada.”89 

                                                      
86 Informação dada por representante de uma ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

87 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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Uma outra formadora é da opinião que a passagem da língua materna para a língua 

portuguesa deve ser direta, sem a adaptação ao crioulo, como fica patente no seguinte 

extrato: 

“Aqui em Bissau é sem dúvida é o crioulo, mas há escolas que têm o cuidado 
de falar o português. Em algumas escolas existe esse cuidado, que só se fala 
português. Noutros jardins, independentemente da língua materna da 
criança, a adaptação passa sempre pelo crioulo e depois é que se passa para 
o português. Do interior, passa por isso, as crianças podem trazer uma língua 
diferente que a adaptação passa pelo crioulo, só mais tarde é que tentam 
passar para o português. Eu defendo a passagem direta da língua materna 
para a língua portuguesa. Para quê fazer mais uma etapa? Mas isso não passa 
só pela escola, passa pelo MEN, pela comunicação social, para se aprender 
uma língua tem de se estar em contacto com ela, tem de existir a necessidade 
de a falar senão, como se vai aprender?”90 

 

Subjacente às discussões sobre as possíveis transições das línguas locais para o português, 

passando, ou não, pela familiarização do/com o crioulo, fica a impressão de que, quaisquer 

que sejam as escolhas, tratam-se, apenas, de apropriações impessoais dos códigos específicos 

(crioulo ou português), parecendo desconsiderar todas as elaborações que fazem os 

indivíduos nas construções, que são pessoais, das lógicas de cada uma das línguas com as 

quais interagem.  

 

No Brasil, importante publicação de Ferreiro e Teberosky (1999) inaugurou uma nova forma 

de se pensar e, portanto, de se propor, o processo de alfabetização, considerando que as 

crianças – todas – pensam e que, a partir dessas elaborações, constroem uma lógica, 

específica e inteligente, da constituição da língua em questão, o que, em muitos casos, não 

coincide com a lógica da língua culta/oficial que está sendo abordada. 

 

Na realidade, muito poucas são as crianças que entram para o Pré-Escolar a saber falar 

português. Apenas os jardins-de-infância mais frequentados pelas “elites” que, 

provavelmente, devem ter essa prática em casa, como é o caso de um jardim-de-infância 

visitado: 

“Utilizamos só o português para comunicar com as crianças, todas as crianças 
falam português. Já falam em casa e nós incentivamos a que continuem em 
casa.”91 
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Em Bissau haverá muitas crianças que falam o crioulo e, por isso, será mais fácil a comunicação 

entre educadoras e crianças, mas no interior a questão das línguas é mais complexa, como 

refere a representante da ONG: 

“Nas zonas onde trabalhamos as crianças não falam o crioulo, muito menos 
o português. Trabalhar a língua portuguesa é fundamental neste programa. 
Não podemos fugir das línguas locais: o mandinga e o fula são as duas línguas 
maioritárias na nossa zona de intervenção e por isso também os candidatos 
à formação são pessoas que conhecem pelo menos uma dessas línguas para 
facilitar o trabalho com as crianças.”92 

 

Como vimos, existem diferentes opiniões relativamente à forma de ensinar a língua oficial, 

que é a língua portuguesa. Apesar de ser consensual que o Pré-Escolar deve introduzir as 

crianças nesta nova língua, parece não haver, por parte do Estado, uma clara posição face ao 

modo como na prática deve ser ensinada, como revela no seguinte extrato de uma das 

entrevistas realizadas:  

“Um dos objetivos da Educação Pré-Escolar é permitir à criança ultrapassar 
barreiras linguísticas e a partir do momento em que a língua oficial é o 
português, mesmo que haja dúvidas sobre se deve ou não ser, a verdade é 
que é um dos objetivos do Pré-Escolar. Portanto, temos de ter educadores 
que saibam falar essa língua e que saibam didaticamente trabalhar essa 
língua na sala de aula. Não é fácil, mas estas são as condições mínimas para 
que a criança possa aprender ao longo da vida. Para aprender esta e outras 
línguas.”93 

 

Assim, a qualidade do ensino na Guiné-Bissau passa por um bom ensino da língua, mas o que 

parece acontecer é que mesmo as educadoras não estão bem preparadas para se comunicar 

em português, o que dirá ensinar a Língua Portuguesa; muitas têm dificuldades em falar e 

muitas dificuldades mais a ensinar uma língua não materna, como refere a formadora no 

seguinte trecho:  

“Mesmo os educadores têm muitas fragilidades no domínio da língua 
portuguesa, não se sentem à vontade mas os cumprimentos e saudações 
tentam fazer em português.”94  

 

As estratégias utilizadas nas relações de ensino-aprendizagem da língua portuguesa são 

variadas e descritas nos seguintes extratos das entrevistas: 

                                                      
92 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

93 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

94 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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“Mesmo a contar uma história, depois as perguntas da história ajuda muito 
a compreensão da língua. Através de jogos, poesias são atividades que neste 
momento fazemos em português para que elas possam de facto saber falar 
e compreender.”95 
 
“Fazemos motivação inicial, canção, histórias, pedir licença, dizer os dias da 
semana, dizer coisas pequeninas. Depois de contar a história fazemos 
perguntas: o que é que a história disse, qual é a personagem principal?”96 
 
“Tem vantagens falar com as crianças o português mesmo que não se fale 
muito. Mesmo em termos de conteúdos é bom entenderem o português. 
Mas pode-se falar o português e o crioulo para se compreender. Posso 
apresentar o tema em português mas faço o reforço em crioulo.”97 
 
“Utilizamos a língua materna da criança, dependendo da língua da 
comunidade. É essa a língua que o professor vai utilizar. O método de 
trabalho em relação à língua, pretende-se que haja um ponto de partida que 
é a língua da criança e passar para a língua portuguesa. Contudo, há um 
trabalho mais forte com a língua portuguesa. Não é uma tradução direta da 
língua materna para a língua portuguesa, quando há necessidade recorremos 
à língua materna mas utilizamos imagens, canções e dramatizações, muito 
virado para demonstrações do que se está a falar e falar em língua 
portuguesa. Sempre que necessário e a criança tem toda a liberdade para 
falar a sua língua materna dentro da sala. Nesta fase, a criança está também 
a desenvolver a sua língua materna e é dentro da sala de aula que ela 
também o deve fazer.”98 

 

Relativamente aos materiais utilizados, existem orientações curriculares datadas de 1997 e 

estão em processo de validação para serem disseminadas novas orientações curriculares 

elaboradas em 2011, segundo um representante do INDE. Estas orientações foram feitas na 

altura em que se realizava a reforma do Ensino Básico e foi, portanto, aproveitada a 

oportunidade para também integrar a Educação de Infância na reforma que estava em curso. 

Uma das formadoras entrevistadas participou diretamente na elaboração das orientações 

curriculares e fala dessa experiência: 

“E houve necessidade de dar um corpo a esse trabalho, mas acho que faltou 
uma maior profundidade em contextualização. Estão ali as linhas gerais, o 
que é a filosofia do Pré-Escolar, mas falta uma adequação ao contexto. Falta 
uma presença e uma voz mais forte sobre o que é de facto a vontade 

                                                      
95 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

96 Informação dada por educadoras, em Bissau, dia 18/09/2014. 

97 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 

98 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 
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guineense. Nós partimos de outras referências, foi a nossa estratégia. 
Podíamos ter adotado a estratégia de fazer tudo, mas em 3 meses não 
conseguiríamos fazer com a equipa que tínhamos e com os meios que havia 
na altura. Para mim, faltou dar uma identidade nacional a estas orientações 
e uma maior relevância à questão linguística que é uma questão que deve 
ser trabalhada. A questão linguística é aquela em que tem de haver uma 
orientação e uma organização dos currículos que apoiem as pessoas que 
trabalham com a pequena infância para que saibam o que estão a fazer. Pode 
ser contraproducente ter um currículo fantástico mas as crianças não 
entendem, não têm uma relação afetiva com a aprendizagem e os efeitos 
podem ser mais perversos do que positivos.”99  

 

Da mesma opinião é a representante de uma ONG, dando também relevância à importante 

questão da aprendizagem da língua portuguesa, como fica patente no seguinte extrato: 

“é um bom ponto de partida mas deve ainda ser trabalhado, deve ser mais 
adaptado ao contexto local e às necessidades locais porque transparece 
ainda muito o que é o currículo de Portugal. Falta a parte da língua e a 
transição que se quer fazer no propedêutico da língua materna, dicas de 
materiais, metodologia a utilizar, o próprio currículo deve indicar o objetivo 
e o conteúdo a trabalhar e sugestão de atividades. Muitas vezes os objetivos 
são muito gerais e é difícil perceber o que especificamente se quer 
trabalhar.”100  

 

Na ausência de orientações curriculares vindas do MEN, as escolas e as ONG baseiam-se 

noutros modelos, como é o caso da EI, que recorreu a orientações de outros países para 

elaborar o seu programa: 

“Seguimos as orientações de um currículo que ainda não foi aprovado pelo 
ministério mas é o que foi elaborado recentemente pelo INDE, que está ainda 
à espera de validação mas que foi a base para o nosso trabalho, mas também 
usamos outros modelos como o de Portugal, de Cabo Verde, Moçambique. 
Baseamo-nos em manuais produzidos na Guiné-Bissau a nível de atividades 
a utilizar com as crianças, tentamos incorporar vários aspetos de vários 
currículos.” 

 

Nos jardins-de-infância que visitamos acontece o mesmo, como fica é explícito nos seguintes 

trechos: 

“A escola possui um plano pedagógico próprio, baseada nas experiências 
feitas por uma educadora e supervisionada por mim, através de pesquisas na 
net, mas a parte que eu acho que faz mais a diferença é incorporar as artes. 

                                                      
99 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 

100 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 
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Fui buscar o currículo a Portugal através de amigos, do Instituto Piaget. Eu 
pedi ajuda e eles enviaram uns materiais.”101  
 
“Nós temos o nosso currículo e procuramos utilizar livros que vieram de 
Portugal, fazemos cópias dos livros, cobramos as cópias aos pais e são 
livrinhos para as crianças do pré-escolar. As educadoras fazem adaptações 
porque há coisas que não são iguais às da Guiné. Às vezes pegamos em 
algumas coisas da Guiné mas é muito difícil encontrar, que eu conheça não 
tem nada do pré-escolar.”102  
 
“Eu tenho vários programas e vamos ajustar conforme as necessidades do 
país e das crianças e os temas que vamos dar conforme as necessidades. 
Trabalhamos consoante as áreas.”103 
 
“Uma vez que não há orientações o que a FEC tenta fazer é adaptações ao 
contexto de materiais já produzidos, adaptar o currículo à realidade local e 
integrar perspetivas menos tradicionais como o waldorf, perspetivas muito 
mais próximas da realidade da criança. Se isso é o ideal, ou se é o que o MEN 
vai decidir, não se sabe. Até agora, o que tentámos fazer foi decidir sempre 
o melhor para a criança segundo a opinião de especialistas inclusive o 
UNICEF, na ausência de uma orientação maior.” 

 

Além das orientações curriculares, os entrevistados destacam outros materiais produzidos 

pelas ONGs ou pelo Estado há muitos anos e que consideram importantes para as práticas. 

Volta-se a colocar o problema destes materiais não chegarem a todos os jardins-de-infância; 

o que parece acontecer é que a maior parte das educadoras trabalham sem suporte de 

orientações curriculares, nem de outros materiais de apoios, como fica patente nos seguintes 

extratos das entrevistas: 

“Há um [material] que eu destaco que é um manual de jogos para o pré-
escolar e que tem sido utilizado por vários atores porque está muito 
contextualizado, as pessoas olham e identificam-se quer pelas ilustrações 
quer pela simplicidade, tendo em conta o nível de escolarização que os 
agentes têm facilmente, se apropriam e conseguem fazê-los. É uma base. 
Acho que se chama “Manual de Jogos para o Pré-Escolar” e contou com a 
colaboração do Dr. Alexandre Furtado, uma consultoria ao MEN, o apoio do 
UNICEF.”104 
 
“Os manuais que ainda estão para utilização foram feitos nos anos 80 por 
técnicos qualificados da altura. Ainda são esses manuais que as educadoras 

                                                      
101 Informação dada por proprietária de um jardim-de-infância privado, em Bissau, dia 19/09/2014. 

102 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

103 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 

104 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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que têm acesso, vão se orientando, melhorando consoante o contexto. É um 
manual de apoio aos educadores e é a partir daí que o educador pode 
sustentar a sua aula. Também fizeram alguns manuais sobre a confeção dos 
materiais.”105 
 
“Existe um manual feito pelo UNICEF, já muito antigo, sobre as mães 
enquadradoras para o projeto dos djemberens que está muito bem feito, 
com uma linguagem muito acessível. Carece de uma atualização. Existe outro 
livro dos anos 80, do MEN, que está muito bem feito. São documentos 
policopiados, são relíquias que se guardam, que estão na posse de pessoas 
que já trabalham nesta área há muitos anos. A EI fez um trabalho de um 
manual para o propedêutico e que trabalhava muito bem as competências 
da educação de infância, faz falta essas iniciativas das organizações para 
chegarem a mais jardins. Há organizações que trazem manuais, por exemplo, 
do Senegal e de Portugal e que vão chegando a alguns jardins.”106  
 
“Há muita escassez de materiais. Aqui temos um centro de recursos onde 
temos livros, jogos e os jardins que faziam parte da Rede da FED, sempre que 
quisessem o material, vem requisitar, podiam levar e devolviam. Outros 
jardins que conhecem a existência do centro vêm cá requisitar livros, e nós 
cedemos e devolvem para outros jardins poderem beneficiar. Fez-se uma 
recolha desses materiais em Portugal, através da Dr.ª Gabriela e a Dr.ª Ana 
Paula Aveleira, dividimos esses materiais para outros jardins, mas uma parte 
trouxemos para aqui para que sirva para outros jardins que queiram usar. No 
início do ano, a aderência ao centro de recursos é pouca mas ao meio do ano, 
no 2º período, já começam a vir mais, fazer o levantamento de algum livro 
ou jogo para levar para o seu jardim. Temos muita dificuldade em conseguir 
esses materiais.”107  

 

Quanto aos materiais produzidos para as práticas diárias, os entrevistados relatam alguns 

materiais que têm ou que fazem, não podendo dizer que estas práticas sejam generalizadas 

para todas as salas ou estabelecimentos de ensino pré-escolar. Aliás, os jardins-de-infância 

que possuem materiais dizem ser insuficientes para as necessidades e quantidade de crianças 

que têm, como fica patente nos seguintes testemunhos: 

“Existem jardins-de-infância, principalmente da Rede das Missões Católicas 
que têm o cuidado da organização dos espaços, em áreas de trabalho 
diferentes. A nível da organização do tempo, as atividades são 
compartimentadas em blocos em tempo. A nível das infraestruturas a Rede 
das MC são boas. A nível dos jardins públicos os espaços são grandes no 
entanto, os materiais são muito velhos, muitos desgastados. Há muita 
iluminação natural. Alguns privados são muito pobres, com chão de terra, 

                                                      
105 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 16/09/2014. 

106 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

107 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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sem iluminação natural. A realidade é que os jardins têm muito poucas 
condições.”108 
 
“A escola já oferece alguns e outros fazemos com aquilo que aprendemos e 
com a nossa criatividade. Usamos cartolinas para fazer cartazes, tinta.”109  
 
“Os materiais são adequados mas não são suficientes todas. As crianças 
gostam de brincar e é no brincar que elas aprendem. Podes ter 7 ou 8 
bonecas, se tiveres 10 crianças todas vão querer. Suficiente não temos mas 
temos o razoável, que dá para que elas todas possam brincar. As educadoras 
confecionam os seus materiais, como fantoches, bonecas de pano, bolas, 
depende da criatividade da educadora. Nesta formação que dei a última 
parte foi de confeções para dar a entender às educadoras que mesmo não 
havendo podem ter criatividade para fazer. É mais difícil comprar.”110  
 
“Uns cartazes são os professores que fazem, outros vão buscar à internet 
para decorar a sala. As educadoras fazem com cartolina, fazem coisas 
legais”.111 
 
“Os formandos são chamados a desenvolver materiais próprios, simples para 
o seu trabalho. Fazem o fabrico de bonecos, carros, jogos lúdicos e 
pedagógicos com materiais locais.”112 

 

Voltando-nos para à problemática da inspeção pedagógica, não existindo formação de 

supervisores e nem de coordenadores especificamente para o pré-escolar, quem a faz são os 

inspetores das DRE, como refere o representante do MEN: 

“A inspeção procura balizar as coisas, mas outras responsabilidades como o 
pagamento dos professores é da responsabilidade do jardim. Os educadores 
não têm formação específica na área do pré-escolar, alguns deram aulas 
muitos anos e por isso têm muita experiência, são destacados do ensino 
básico para o pré-escolar. O apoio que os inspetores dão aos 
estabelecimentos de ensino é na formação e na organização da própria 
escola e mais nada porque a Direção Regional está sem recursos para dar 
apoio.”113 

 

                                                      
108 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

109 Informação dada por educadoras, em Bissau, dia 18/09/2014. 

110 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

111 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

112 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

113 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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Os inspetores, por sua vez, mesmo não tendo formação para tal, fazem inspeção só aos jardins 

públicos e, na visão dos entrevistados, estes mostram-se sensibilizados e disponíveis para a 

este nível de ensino, desempenhando um bom papel de supervisão, como revelam os 

seguintes extratos:  

“O jardim recebe a visita dos inspetores para ver o funcionamento, as 
necessidades, para ver como é que o jardim está. São inspetores da primária 
só que como o jardim faz parte da sua zona, eles passam para se integrarem 
do seu funcionamento. Podem não ter formação na área mas por aquilo que 
ouvem e veem acabam por se adaptar à realidade do jardim.”114 
 
“Os inspetores supervisionam o pré-escolar, por áreas, mas têm dificuldades 
em se deslocar, o acompanhamento é muito pouco mas são pessoas 
sensíveis. Há alguns com alguma formação e que orientam, quer a nível 
pedagógico, quer a nível da organização dos espaços, e dão algumas 
anotações aos educadores. Não é muito frequente mas tive oportunidade 
presenciar duas vezes. Dei formação a inspetores da região do Oio e mesmo 
que não entendam bem o pré-escolar têm vontade de aprender mais. Há 
uma ficha de acompanhamento, que acho que foi feita pelo UNICEF e 
tentamos analisá-la e adaptá-la ao ensino pré-escolar. Foi um trabalho que 
não teve continuidade mas querem receber formação na área do pré-
escolar.”115 
 
“Recebemos a visita dos inspetores e verificam como é que as educadoras 
trabalham na sala com as crianças, quais são os materiais necessários, às 
vezes dão cadernos e giz mas que há dois anos que isso não acontece porque 
há dificuldades. Mesmo os inspetores não têm para dar.”116 
 
“Os inspetores têm a função de supervisionar o sistema de ensino mas 
ultimamente também tem o papel de formador por isso têm sido envolvidos 
em programas de reforço de capacidades por diferentes parceiros e pelo 
próprio MEN. Com estes parceiros, as equipas técnicas regionais, temos a 
validação dos nossos programas, acompanhamento e avaliação por serem 
eles mesmo a ministrarem as formações.”117 

 

Apesar do bom desempenho dos inspetores da DRE, que parece ser incipiente, chega apenas 

aos jardins-de-infância públicos. A nível central, a falta de coordenação e supervisão das 

práticas curriculares e a falta de distribuição de materiais de apoio parecem influenciar de 

                                                      
114 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 

115 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 17/09/2014. 

116 Informação dada por diretora de jardim-de-infância público, em Bissau, dia 18/09/2014. 

117 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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modo negativo a qualidade neste nível de ensino. É o que fica patente na opinião da 

formadora entrevistada:  

“Deviam criar uma direção para dar mais atenção ao pré-escolar. Deviam 
entregar um programa, devia haver um programa. Nós trabalhamos com 
programas feitos por outras organizações. Nós que tivemos a formação da 
FED temos um programa feito e com a experiência que temos vamos 
melhorando. Mas é o MEN que devia sustentar as escolas: fazer visitas, ver 
quais são as dificuldades dos jardins. O MEN devia se preocupar mesmo com 
o privados, pelo menos, dar o programa, dar algumas formações, nem que 
fosse uma vez por ano. E passarem pelas escolas para supervisionar”.118  

 

Quando se fala de práticas no pré-escolar, a entrevistada remete-se para um imaginário 

desejado, ainda que não espelha o contexto da Guiné-Bissau, por isso, tal como refere a 

formadora entrevistada, no seguinte trecho, o importante é que estas práticas sirvam para o 

desenvolvimento integral da criança: 

“Se as estruturas atendem a que a criança se possa desenvolver de uma 
forma harmoniosa, começa logo pela questão da língua. Sim, eu acho que há 
uma falta de integração do que são os elementos da cultura no espaço mas 
como é que isso se concretiza seja por questões de segurança, seja porque 
há chuvas. Estamos num país com características muito específicas. Se 
compararmos com Portugal, está muito longe, mas eu também não sei se faz 
sentido aqui. Mas também há condições mínimas para que a criança potencie 
a sua aprendizagem ao longo da vida. Consoante as condições que têm, os 
guineenses tem de definir que pré-escolar pretendem.”119 

 

Assim, visão da educação pré-escolar como desenvolvimento integral da criança, as 

adaptações feitas com a proposta do “propedêutico”, para dar resposta ao quase inexistente 

pré-escolar, as metodologias adequadas para a aprendizagem da língua portuguesa como 

língua não materna, as orientações curriculares, a confeção de materiais didáticos (bonecos, 

cartazes, jogos) e a inspeção dos espaço e das práticas pedagógicas parecem ser os elementos 

essenciais para que se criem condições de boas práticas curriculares. 

 

 

6.5. Financiamento 

Anteriormente ao Golpe de Estado de abril de 2012, era o Estado que geria o Fundo da 

Parceria Mundial para a Educação (PME), o qual pertence ao Banco Mundial. Devido ao golpe, 

o UNICEF passou a realizar a gestão do fundo e permanece nesta função, uma vez que é chefe 

                                                      
118 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 16/09/2014. 

119 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014. 
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de fila do GLE (Grupo Local de Educação), o qual aconselha e aprova algumas decisões, além 

de sugerir orientações à gestão do PME. A escolha do UNICEF para gerir e coordenar o GLE é 

criticada por um representante de uma ONG que defende que as OSCs guineenses são 

suficientemente ativas e competentes para exercer essa função.120  

 

Este fundo está destinado maioritariamente a financiar o ensino básico, sendo uma pequena 

parte destinada ao Pré-Escolar. No caso da Guine Bissau, ele é de 12 milhões de USD121 e 

contempla três componentes do projeto que estão repartidas em duas fases, e são: 

 

a) Aumento da disponibilidade de infraestruturas e instalações escolares adequadas 

(Fases I e II) - Apoio na construção e equipamento de cerca de 201 salas de aula (50 

salas de aula no ano 1; 151 salas de aula nos anos 2 e 3) visando melhorar a cobertura 

da educação primária, especialmente nas áreas rurais e aumentar a proporção de 

escolas que oferecem o ciclo completo do ensino primário (1-6 graus); 

 

b) Aumento da disponibilidade de recursos da aprendizagem (Fases I e II) - Melhorar a 

qualidade do ensino nos três ciclos do ensino básico, através da distribuição de 

manuais escolares para cerca de 300.000 estudantes, conclusão da revisão curricular 

em curso e harmonização da formação inicial e em serviço de professores. 

 

c) Reforço das capacidades de gestão (principalmente na Fase II) - Assegurar o 

funcionamento normal e eficiente do sistema de ensino, através do reforço da 

capacidade de gestão dos departamentos técnicos do Ministério da Educação. 

 

No quadro do PME, no âmbito do reforço das capacidades de gestão do MEN, estão previstos 

vários estudos e projetos pilotos. Ao nível do desenvolvimento da pequena infância (DPI) está 

em curso a realização de um inquérito sobre o comportamento parental. 

 

Segundo a CONAEGUIB está-se a lutar, através de reuniões com o MEN e seus diversos 

parceiros,  para que no ano de produção deste relatório  o orçamento geral do Estado, para a 

educação, passasse dos 9% para os 12%, no entanto, sabe-se que este valor vai praticamente 

todo para o pagamento do salário dos professores, como nos orçamentos anteriores.  No ano 

de fechamento desta publicação, em 2016, o orçamento voltado à educação era de 14%. 122  

 

                                                      
120 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 10/09/2014. 

121 Para mais informações, acesse https://www.globalpartnership.org/country/guinea-bissau. 

122 Informação dada por representante da CONAEGUIB, em Bissau, dia 10/09/2014. 

https://www.globalpartnership.org/country/guinea-bissau
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A comunidade internacional diz também encetar esforços para que o orçamento de Estado 

alocado à educação seja maior, como fica patente no seguinte extrato de entrevista:  

“Neste momento estamos nos 9 a 11% mas devia passar para dos 20% para 
estarmos no limite do desejável e também a condição para outros 
financiamentos. Eu penso que o Estado, no próximo plano setorial, deve 
prever financiamentos para o reforço: para desenvolver currículos de 
formação; financiamento para formação inicial de educadores de infância; 
para melhorar o acesso mas também para melhorar a qualidade e essa 
qualidade passa pela formação dos recursos humanos em todas as regiões. 
O material pedagógico vem depois e pode ser construído a nível local.”123 

 

A prioridade do Estado, até o momento, tem sido o ensino básico. Em setembro de 2014 foi 

apresentado o Plano de Emergência onde participaram todos os parceiros, desde sindicatos, 

associação de pais, organizações de estudantes, entre outros organismos124. As grandes 

prioridades do Plano de Emergência são: (a) formação dos diretores dos estabelecimentos 

escolares; (b) seminário de superação aos professores do ensino básico; (c) formação 

pedagógica para os futuros professores do ensino secundário; (d) reprodução e distribuição 

de materiais como: as orientações gerais, o sistema de avaliação, o calendário escolar a cores, 

o programa do Ensino Básico, os manuais de procedimentos das diferentes Estruturas do 

MEN, os diários de frequência para o 1º ciclo do ensino básico, giz desde o pré-escolar ao 9º 

ano e privados, os manuais para os alunos 3º Ciclo do ensino básico; (e) a reabilitação de 

infraestruturas em 6 escolas do SAB e (f) construção e apetrechamento de centros de recursos 

nas Direções Regionais. 

 

Tal como foi sendo referido por vários entrevistados ao longo do relatório, o Pré-Escolar 

parece não ser uma prioridade em termos de legislação, formação, supervisão e construção 

de infraestruturas e em termos de financiamento também não será. O pouco financiamento 

que há é para pagamento de salários, tal como já foi referido. Sendo a rede do Pré-Escolar 

escassa, e como veremos, não gratuita, cabe às famílias o encargo deste nível de ensino, se 

pretenderem que os seus filhos o frequentem. 

 

Não sendo obrigatório, o Pré-Escolar não é gratuito. As propinas variam muito conforme o 

tipo de estabelecimento (público, privado ou comunitário) e se fica situado no SAB ou das 

regiões. Segundo um representante do MEN125, no público, a mensalidade rondará os 

7.500Fcfa no SAB e as regiões dos 250Fcfa a 1.500Fcfa (para efeito de comparação, um salário 

                                                      
123 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

124 Informação retirada do jornal “Nô Pintcha” de 11 de setembro de 2014. 

125 Entrevistado em Bissau, dia 19/09/2014. 
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mínimo hoje no país é de 29.200Fcfa), mas admite que não há controlo. Com os privados, o 

MEN não pode interferir. No setor público os recursos humanos (Educadoras e Auxiliares) são 

pagos pelo Estado, a propina serve para pagar guardas, serventes e materiais. Estas escolas 

recebem também apoio do PAM e do IPHD. 

 

Nos jardins-de-infância visitados, os valores das propinas são muito variados. No jardim-de-

infância público a propina mensal é de 6.500Fcfa que contrasta com a propina do jardim-de-

infância comunitário, que varia entre 1.000Fcfa a 1.500Fcfa, havendo redução para os alunos 

mais carenciados. Nos jardins-de-infância privados os preços são muito mais elevados; num 

dos jardins-de-infância visitado o valor da propina era de 60.000Fcfa para as crianças de 4 e 5 

anos e 50.000Fcfa para as crianças dos 2 e 3 anos e berçário, no entanto, contempla o período 

integral das 8 às 17h30, com o almoço incluído. A proprietária justifica o elevado valor da 

propina pelo facto de não ter apoios nenhuns e porque “além de ser um jardim, é também 

um negócio, porque é privado.” 

 

No outro jardim privado a propina é de 10.000Fcfa por mês, que serve para o pagamento dos 

professores. A entrevistada reconhece que é um valor alto para as possibilidades das famílias, 

como fica patente no seguinte trecho:  

“Se houvesse possibilidade devíamos baixar esse valor e teríamos mais 
alunos porque há pais que não têm possibilidade de pagar esse valor. Mas há 
pais que investem. Desde há 5 anos que tenho notado que os pais investem 
mais nos filhos. Não há bolsas para crianças carenciadas. Há crianças 
apadrinhadas de um projeto de uma ONG espanhola de apadrinhamentos de 
crianças. Os pais contribuem também com material escolar: canetas, lápis, 
borracha, resma, etc.”126 

 

As prioridades do financiamento da educação parecem não contemplar o Pré-Escolar. São as 

famílias as grandes financiadoras deste nível de ensino, contribuindo com uma propina que 

pode variar muito consoante a zona geográfica e a tipologia do estabelecimento de ensino. 

  

                                                      
126 Informação dada por coordenadora do pré-escolar, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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7. Caracterização da Rede Nacional de Educação para Todos 

em Guiné-Bissau 

Antes de fazer a caracterização da Rede Nacional de Educação para Todos, e para responder 

ao segundo objetivo da pesquisa na Guiné-Bissau, que é o mapeamento das organizações da 

sociedade civil que atuam no âmbito da advocacia pela educação como um direito, serão 

apresentadas as principais características da sociedade civil guineense, baseada nas 

entrevistas realizadas, em fichas de caracterização das organizações e em documentos e 

estudos recolhidos no terreno. 

 

 

7.1. Breve caracterização das Organizações da Sociedade Civil na Guiné-

Bissau 

Num estado que vive em constante instabilidade política, o papel das OSC é fundamental para 

a dar respostas às necessidades que o Estado não consegue satisfazer. Segundo Roque Amaro 

(s/d:40)  

“de certo modo, pode dizer-se que, na Guiné, verifica-se mais um sistema de 
Sociedade-Providência, em que são os sistemas de entreajuda informal 
(familiares e vizinhança, muitas outras) ou o papel das ONG ou então a ajuda 
internacional que cobrem a maior parte dos riscos sociais, económicos, 
ambientais ou mesmo políticos ou até de simples sobrevivência, aos níveis 
básicos, ou se mostram capazes de responder perante situações e problemas 
de mal-estar naqueles diferentes domínios, configurando muitas vezes casos 
de pobreza absoluta.” 

 

Na Guiné-Bissau, as OSC são compostas por múltiplas organizações (formais e informais) 

constituindo um mosaico muito abrangente. Pode-se fazer a seguinte categorização: 

● Sindicatos; 

● Associações Profissionais (Ordem dos Advogados, Ordem dos Médicos, Associação dos 

Economistas, dos Profissionais de Saúde e de Engenheiros); 

● Associações ou grupos comunitários e de base (rural ou urbana); 

● Associações de Juventude, Desportivas, Culturais e Recreativas; 

● Associações de Empresários e do Patronato; 

● Associação de Pequenos Comerciantes e de Jovens Empresários; 

● Igrejas, Associações Confessionais ou Religiosas; 

● Federações e Confederações de Camponeses, de Mulheres e de Produtores; 
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● Associações de Defesa dos Direitos Humanos (universal, criança, mulher, pessoas 

portadoras de deficiência), dos Consumidores e dos Utentes dos Serviços Públicos; 

● ONGs e/ou Associações de Base Comunitária (Handem, 2008). 

 

“As primeiras organizações não-Estatais que surgiram na Guiné-Bissau 
pertenceram às igrejas e confissões religiosas ainda nos anos 50” (Handem, 
2008:17), e é na década de 1990 que surgem legalmente as primeiras ONGs 
nacionais, período que coincide com a abertura do país ao multipartidarismo, 
favorecendo o “crescimento de sistemas alternativos de apoio ao 
desenvolvimento económico, social e político do país” (Dabo e Ribeiro, 
s/d:8). 

 

Atualmente, são as ONGs e as Associações Juvenis as que se encontram em maior número, 

sendo as Redes/Federações/Uniões as que se apresentam em menor quantidade. O Guia dos 

Recursos Humanos das ONGs da Guiné-Bissau refere que o trabalho dessas instituições 

abrange todo o território nacional, em particular o Sector Autónomo de Bissau (22%), a região 

Leste, Gabú e Bafatá (28%) e Norte, Cacheu e Oio, (22%). O Sul e as Ilhas registam uma 

percentagem menor, de 17% e 11% respetivamente, devido às dificuldades de acesso, 

comunicação e isolamento geográfico (Dabo e Ribeiro, s/d). 

 

Das organizações contactadas, também se verifica que há maior incidência de atividades no 

SAB e região do Oio e Zona Leste (Bafatá e Gabú), sendo as ilhas Bijagó a única região onde 

não se verifica nenhuma organização a atuar. 

 

Várias hipóteses se levantam para que estejam em Bissau o maior número de ONG e são elas: 

maior contacto com financiamentos dos doadores e em que as relações interinstitucionais são 

privilegiadas (Governo, ANP, Nações Unidas entre outros), maior concentração de população, 

maiores oportunidades de acesso aos meios de comunicação tecnológicos, às universidades, 

a um grande número de centros profissionais de formação (Handem, 2008, p. 17). 

 

Na primeira metade do ano 2000, o contributo das OSCs incidiram em assegurar os serviços 

de base (acesso a educação e saúde), promover os direitos humanos e a cidadania, informar, 

sensibilizar e consciencializar (ambiente, conservação e diversificação da produção). “O 

impacto do trabalho das OSC (Organização da Sociedade Civil) permitiu reduzir as 

desigualdades sociais gritantes que se verificavam em termos de direito ao acesso a saúde e 

educação e contribui para a revitalização anímica principalmente nas zonas rurais” (Barros, 

2012, p. 75). 

“Destas áreas, cerca de 25% das ONG desenvolvem esforços no sentido de 
promover uma melhoria das condições de Educação básica das crianças 
(construção de insfraestruturas escolares, fornecimento de materiais 
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didácticos); instrução de adultos (alfabetização funcional dirigida à camada 
feminina) e formação complementar prática sobretudo para jovens 
(informática, electricidade, contabilidade, etc.)” (Dabo e Ribeiro, s/d, p. 15).  

 

Especificamente, para Medina (2011), a contribuição das ONG na área da Educação têm sido 

as seguintes: 

● Construção, reabilitação e melhoria da infra-estrutura escolar nas 
áreas rurais (comunidades construção e gestão de suas próprias 
escolas); 

● Formação e reciclagem dos professores do pré-escolar e dos 
professores do ensino básico; 

● Fornecimento de equipamentos, mobiliário e material escolar; 

● Formação e monitoramento de comitês comunitários de gestão 
escolar (professores, pais Encarregados de Educação, estudantes e 
representantes da comunidade); 

● Construções e gestão de Cantinas escolares e hortas; 

● Formação profissional e de orientação para jovens; 

● Assistência social aos alunos e famílias mais desfavorecidas e 
vulneráveis (apoio financeiro e material); 

● Incentivos para a educação de meninas; 

● Transporte Escolar; 

● Oferta de água potável e saneamento na escola; 

● Subsídios de funcionamento para as escolas; 

● Criação de grupos culturais infantis (teatro, dança, música, poesia); 

● Organização de eventos e apresentações de grupos culturais infantis 
(festivais de música, dança, poesia e drama das crianças); 

● Mobilização cívica, conscientização em saúde e educação e 
divulgação da Convenção dos Direitos das Crianças por grupos 
culturais infantis; 

● Comemoração do nacional, regional e Dia Internacional das Crianças 
e Quinzena da Criança; 

● Estudo e intercâmbio de visitas; 

● Organização de atividades desportivas e recreativas. 

 

Nas organizações contactadas, a formação de agentes educativos, o apetrechamento e 

reabilitação de infraestruturas parecem ser as atividades mais frequentemente 

implementadas. 
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Por terem um historico de mais de 20 anos de intervenção direta na população, estando o país 

em clima de conflito e instabilidade política, as OSCs guineenses apresentam como pontos 

fortes as suas capacidades técnicas e a proximidade e conhecimento da população (conhecem 

a língua e as formas de intervir). Por este motivo, são constantemente solicitadas para serem 

parceiras de ONG internacionais que concorrem a fundos internacionais, como por exemplo, 

da União Europeia. Geralmente nestes projetos são as ONG estrangeiras que apresentam a 

proposta às subvenções e fazem todo o processo com os doadores, enquanto as organizações 

locais são, quase sempre, apenas implementadoras ou subcontratadas. Assim, verifica-se que, 

apesar de terem várias competências, têm muita dificuldade em elaborar um bom documento 

técnico e, como toda a parte financeira e administrativa dos projetos fica a cargo da ONG 

internacional, as ONG e/ou associações locais acabam por ter fragilidades a nível da gestão 

interna, principalmente, a nível da gestão financeira que se reflete na capacidade de prestação 

de contas.127 

 

Para além do desenvolvimento das capacidades de administração, o desenvolvimento das 

capacidades dos atores da Sociedade Civil passa, segundo Barros (2012), por reforçar as 

estruturas e organizações económicas e sociais, de modo a que haja uma verdadeira coesão 

social e efetivação das diferentes intervenções. 

 

Uma das preocupações apontadas pelas ONGs é, precisamente, a sustentabilidade das 

intervenções que realizam com as populações e a sua progressão no tempo. Essa continuidade 

de ações só será possível, segundo o representante de uma ONG128, quando as atividades das 

ONG e associações forem integradas em estratégias do Governo, fazendo parte de políticas 

sectoriais. Desta forma, a sociedade civil pode ajudar o Estado com o seu conhecimento de 

proximidade das populações que apoia, por outro lado, o Estado deve reforçar a sociedade 

civil para ele próprio possa sair reforçado. Para isso, seria fazer mais parcerias público-

privadas. 

 

Um exemplo de boas práticas destas parcerias é descrita por Barros (2012:78): 

“assiste-se a uma estratégia de acção das OSC mais consequente, integrada 
e duradoura do ponto de vista político, permitindo maior engajamento e 
compromisso na sua relação com o Estado em alguns sectores. São casos da 
gestão das áreas protegidas nacionais, onde o Estado dispõe de uma 
estrutura ligada à conservação e conferiu a algumas OSC estatuto animador 
principal das acções de desenvolvimento, como são os casos da Área 

                                                      
127 Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17/09/2014. 

128 Ideia veiculada representante de ONG, em Bissau, dia 10/09/2014. 
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Marinha Protegida e Comunitária das Ilhas Urok e o Parque Nacional de 
Cantanhez.” 

 

Não se pode deixar de alertar, por outro lado, o risco de iniciativas dessa natureza que limitam 

o papel da sociedade civil a atuar, possivelmente a custos mais baixos, em ações que, por 

princípio, deveria ser conduzida pelos governos; como consequência dessa lógica, as 

atividades da sociedade civil ficariam restritas às áreas que os governos definirem como 

prioritárias. Parece-nos, por outro lado, importante ressaltar o papel singular que os atores 

independentes da sociedade podem exercer, quando tomam para si as tarefas de 

acompanhar, monitorando, as evoluções das políticas públicas, ação substantivamente 

diferente daquela de substituir o Estado em parte das suas atividades. 

 

Sendo as OSC guineenses tão boas tecnicamente na assistência às comunidades,  apesar de 

haver bons exemplos, parece faltar-lhe dar o passo de, para além do trabalho direto com as 

comunidades, de utilizarem os seus conhecimentos e as suas boas práticas na realização de 

atividades de incidência política, de modo a influenciar as política estatais. 

 

7.2.1. A Sociedade Civil e o Estado 

A Guiné-Bissau é um pequeno Estado e, como tal, é natural que haja ligações mais intrincadas 

entre as pessoas que pertencem às OSCs e os quadros que pertencem ao governo, podendo 

também haver uma certa rotatividade nos cargos ocupados. As pessoas podem ora estar no 

governo, ora estar a representar uma organização da sociedade civil. Daí que não seja de 

estranhar que, confrontado sobre como as atividades de incidência política são realizadas, um 

entrevistado responda que:  

“As ações de incidência política são feitas ‘cara-a-cara’. Se estas fossem feitas 
logo no âmbito público, poderiam ser interpretados como oposição. A boa 
relação entre nós e o MEN é uma das nossas características. Isto acontece 
também porque nesta organização, especificamente, há pessoas que 
trabalham no MEN”. 

 

Parece-nos difícil que, nessas circunstâncias, não se confundam os papéis e, principalmente, 

parece-nos pouco provável uma atuação autônoma dos organismos da sociedade civil, geridas 

por indivíduos que estiveram, estão ou logo estarão, ocupando cargos no governo. Um 

representante de uma ONG admite que na Guiné-Bissau ainda há muita mistura entre 

sociedade civil e Estado, como revela na frase retirada da entrevista: “As pessoas estão dos 

dois lados mas não se pode vestir camisas diferentes. Há que separar, a sociedade civil tem as 

suas especificidades.”129  

                                                      
129 Informação dada por representante ONG, em Bissau, dia 10/09/2014. 
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Segundo este entrevistado tem de haver uma separação, sendo que o Estado deve apoiar as 

organizações da sociedade civil no trabalho junto das comunidades. No entanto, se não 

houver uma distância que permita apontar as quais as áreas e o tipo de intervenção 

necessária, não fará sentido uma sociedade civil, pois não haverá distinção de papéis, serão 

sempre coniventes uns com os outros. Aliás, como ele próprio refere “uma sociedade civil que 

não critica, não presta.”130 

 

As organizações reconhecem como vantajosa a discussão e trabalho em conjunto com o 

Estado e expressam a vontade de que o Estado o reconheça também:  

“O governo deve reconhecer que trabalhar com os parceiros é vantajoso para 
ele e para o país”131. 

 

“Tentamos sempre que o governo envolva a sociedade civil para que tenha 
voz”.132 
 
“O MEN sozinho não é capaz de levar a educação para a frente, necessita do 
apoio das OSC e para isso deve acolher as suas iniciativas e apoiá-las. Se o 
MEN não aceitar, a rede não consegue fazer o seu trabalho”.133 

 

No entanto, sabe-se que a separação entre Estado e OSC não é tão clara como o desejável. A 

maioria dos recursos humanos das ONG “trabalhou no passado na Função Pública e, 

actualmente, para além de trabalhar na ONG, actua paralelamente noutra ONG ou na Função 

Pública igualmente” (Dabo e Ribeiro, s/d, p. 35), possivelmente, em função disso, parece 

haver, na Guiné Bissau, uma perceção confusa, senão dupla, sobre os sentidos das 

interlocuções entre a sociedade civil e o poder público. 

 

7.2.2. Incidência política e instabilidade governativa 

O conflito político-militar (1998-99), os sucessivos golpes de Estado e a instabilidade político-

militar têm descredibilizado a Guiné-Bissau como Estado, levando a uma redução dos apoios 

institucionais e financeiros, cruciais para um país bastante dependente da ajuda externa. “A 

responsabilidade das ONG a um contexto, de exclusão social e de desigualdades de 

oportunidades, tem-nas forçado a redobrar os seus esforços para uma melhor resposta às 

                                                      
130 Ideia veiculada por representante de uma ONG, em Bissau, dia 10/09/2014. 

131 Informação dada por representante de um sindicato dos professores, em Bissau, dia 19/09/2014. 

132 Informação dada por representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 

133 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 



 

94 
 

necessidades não satisfeitas da população face a um governos pouco ativos” (Dabo e Ribeiro, 

s/d, p. 9). 

 

A instabilidade política recente, mais especificamente o período de transição que a Guiné-

Bissau atravessou desde do Golpe de Estado de 12 de Abril de 2012 até às eleições 

democráticas realizadas em 2014, são muitas vezes referidos ao longo deste relatório como 

dos factores dissuasores de ações de incidência política. Os trechos que se seguem ilustram 

este aspeto: 

“Neste período de transição tem havido poucas ou quase nada [reuniões com 
o governo, partidos políticos e parceiros] porque entendemos que este 
governo tem uma missão quase específica de realizar a transição e o 
processo eleitoral e a nossa atividade não foi intensa durante este período. 
Mas agora com o novo Governo Constitucional podemos retomar com mais 
força e com mais energia. Estas são pessoas que podem tomar compromisso 
em relação ao outro Governo.”134 
 
“A relação com o governo depende dos sucessivos governos até porque com 
esta instabilidade do país os governos normalmente não conseguem fazer os 
seus mandatos, mas normalmente costumamos ter boas relações.”135 
 
“Obviamente não podemos exigir que nos últimos dois anos, com um 
governo de transição tivesse feito alguma coisa.”136 

 

Outro fator dissuasor das atividades de incidência política é a politização/partidarização das 

organizações. Muitas estão ligadas ao governo, outras têm quadro ligados ao governo ou 

partidos políticos ou têm, como já foi referido, pessoas a trabalhar no Estado, outras têm 

medo e acham que o contexto não permite realizar ações desse tipo. Há a perceção de que as 

atividades de incidência política, independentemente da instabilidade ou não, não é algo 

corrente/enraizado nas atividades das organizações.137  

 

No entanto, mesmo no período de transição, algumas OSC movimentaram-se nesse sentido. 

Prova disso são os muitos comunicados que várias organizações fizeram aquando o golpe de 

12 de Abril de 2012 e os sucessivos comunicados pós-golpe em que denunciavam agressões a 

nível dos Direitos Humanos, da Soberania Nacional, da Economia (erário público) e do normal 

                                                      
134 Informação dada por representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 

135 Informação dada por representante de um sindicato dos professores, em Bissau, dia 19/09/2014. 

136 Informação dada por representante de uma ONG, em Bissau, dia 18/09/2014. 

137 Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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funcionamento das instituições públicas (a falta de pagamento de salários e a consequente 

greve dos professores, por exemplo). 

 

Das ONG entrevistadas há apenas uma que, apesar de participar em reuniões conjuntas com 

Governo e parceiros, por exemplo no GLE, assume que não tem ações de incidência política; 

as restantes referem que nas reuniões em que participam fazem sempre referência e insistem 

para que os temas (por exemplo, o do Pré-Escolar) sejam debatidos e as políticas sejam 

aplicadas e supervisionadas na prática. No entanto, parece não terem atividades concretas 

pensadas neste sentido. Já o sindicato assume como forma de luta e de incidência política as 

marchas, as greves e os boicotes, sendo que esta última não resulta porque muitas vezes os 

professores são intimidados pelos diretores de escola e acabam por dar aulas na mesma.138 

 

No que se refere aos sindicatos, um dos entrevistados diz não existir espaço de concertação/ 

diálogo entre governo e sindicatos, mas como parceiros deviam ter um espaço/fazer reuniões 

em conjunto com o governo para poderem encontrar soluções para os problemas da 

educação, uma vez que o governo não tem capacidade para resolver todos os problemas do 

sector. Neste caso, tal como outros entrevistados, o sindicato assume um papel de parceiro 

para tentar estabelecer prioridades para a educação a curto, médio e longo prazo. 

 

Na verdade, ainda não há estudos que revelem quais são as formas de incidência política 

protagonizadas pelas OSCs guineenses, sua frequência e que consequências reais têm nas 

políticas governamentais. No entanto, há a perceção de que as organizações que lideram a 

mobilização dessas ações e que preveem ações conjuntas com o governo são geralmente as 

mais organizadas a nível interno e as mais capacitadas a nível de recursos humanos.139 

 

Havendo períodos, que no caso da Guiné-Bissau são bastante regulares, de instabilidade 

governativa, com frequentes mudanças de governo e no seio dos governos, parece ser 

pertinente pensar quais seriam as ações de incidência políticas que melhor se adaptam a 

Estados com estas características. 

 

7.2.3. As Redes 

Nos últimos anos, várias redes temáticas (Educação, Saúde, Agricultura, Segurança Alimentar, 

entre outras) têm surgido na Guiné-Bissau, com grande representatividade a nível das 

organizações e a nível geográfico. No entanto, estas apresentam o que pode estar indicando 

                                                      
138 Informação dada por representante de um sindicato dos professores, em Bissau, dia 19/09/2014. 

139 Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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a necessidade de se ter um corpo profissional atuando, especificamente a partir das 

demandas específicas das redes.  

 

“um problema que é comum a quase todas as redes é o fraco envolvimento 
das organizações membros nos trabalhos quotidianos das redes. As inúmeras 
ocupações no quadro das próprias organizações deixam as organizações 
membros mais activas sem tempo para se dedicarem ao trabalho das redes 
em que se afiliam” (Handem, 2008, p. 21),  

 

 

Segundo uma técnica que trabalha em uma das OSC entrevistada, é difícil para as organizações 

trabalharem em rede, entre outras razões, porque se promove a concorrência nos concursos 

que são abertos pelas agências internacionais, então, as organizações preferem concorrer 

sozinhas do que unir os esforços. Apesar de não se poder fazer generalizações, deteta-se que 

muitas vezes as organizações que fazem parte da Rede não se sentem representadas por ela, 

pois esta não partilha com as organizações a informação e, por vezes, não sabe como 

congregar e como devolver a informação a todas as organizações. Algumas ações simples 

podiam ser feitas como: ter encontros periódicos, depois de representações no estrangeiro 

fazer a partilha do que lá se fez e da documentação que recebem. “Atuam como organizações 

e não como redes.”140  

 

As Redes são, portanto, importantes para congregar organizações com a mesma temática, no 

entanto, pelas razões apresentadas anteriormente, parece haver dificuldade em gerar 

consenso e os seus representantes serem o reflexo da visão concertada das diferentes 

organizações. Devido, sobretudo a problemas financeiros e a várias solicitações externas, as 

Redes acabam por terem o papel de meras organizações, sendo mais prestadoras de serviços 

do que representantes de várias organizações. Veremos que algumas destas características 

detetadas também acontecem com a RECEPT. 

 

 

7.2. A RECEPT - GB 

A Rede da Campanha de Educação para Todos – Guiné-Bissau (RECEPT-GB) foi fundada a 25 

de abril de 2006, legalizada a 06 de junho de 2006 e registada a 14 de julho de 2010. Tem 

como objetivo a defesa da Educação e nasceu na sequência das metas de Dakar em 2006. É 

constituída por 23 organizações de diferentes quadrantes da sociedade civil: ONGs, 

associações, sindicato/confederação, coligações e movimentos. É também constituída por 50 

                                                      
140 Informação dada por cooperante que trabalha com OSC, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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membros do SAB, 29 de Tombali; de Bafatá 16 membros; de Quinara 33 membros; de Cacheu 

26 membros; de Gabu 48 membros e de Biombo 37 membros.  

 

Estruturalmente, a Rede está organizada da seguinte maneira: 

− Assembleia Geral; 

− Conselho de Administração; 

− Secretariado executivo; 

− Polos regionais. 

 

Internacionalmente, é membro de outras Redes na defesa do direito humano à educação, 

como a Campanha Global pela Educação (CGE) e Campanha Rede Africana de Educação para 

Todos (ANCEFA)141. 

 

A sua sede está situada no Bairro da Ajuda, em Bissau, e sua manutenção depende de recursos 

advindos de projetos financiados por organizações organismos e instituições internacionais. 

Atualmente, a renda da sede é assegurada por projeto financiado pela ANCEFA, recurso que 

garante, também, o pagamento do salário a 5 membros efetivos: Coordenador, Financeiro, 

Secretária, Empregada de Limpeza e Segurança. Os restantes membros da Rede são 

voluntários. 

 

Nacionalmente, a RECEPT-GB se organiza em polos regionais, em que estão destacados pontos 

focais (indivíduos ou organizações) e que atuam em regime de voluntariado, podendo receber 

pontualmente uma compensação por algum trabalho específico. Os pontos focais executam 

os programas nas regiões e são eles os representantes do Secretário Executivo nas regiões, 

realizando as atividades propostas. As formações que os pontos focais frequentam são 

geralmente em Bissau, tirando algumas exceções onde estas se realizam nas regiões. 

 

Em 5 de Julho de 2014 foi realizada assembleia em que foi eleito um novo Secretário Executivo 

da RECEPT-GB. Aliado à isso, a Rede está a elaborar um plano estratégico, que espera ser 

aprovado em breve e, a partir desse plano estratégico, será elaborado o plano de atividades 

para os próximos 4 anos -  tempo de mandato do novo Secretário Executivo e da sua Equipa: 

                                                      
141 A Campanha Global pela Educação (CGE) é um movimento da sociedade civil que tem como objetivo acabar 

com a crise global da educação. Estão vinculadas a CGE mais de 80 redes nacionais de educação, compostas por 

sindicatos de professores, ONGs e outras organizações da sociedade civil comprometidos com a educação no 

país - http://www.campaignforeducation.org. A Campanha Rede Africana de Educacao para Todos (ANCEFA) foi 

fundada em 2000 com o intuito de promover e fortalecer a capacidade da sociedade civil africana em advogar 

Educacão Gratuita para Todos. Atualmente conta com 35 coalizões nacionais africanas como membros de sua 

rede – http://ancefa.org. 

http://www.campaignforeducation.org/
http://ancefa.org/
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“A filosofia da Rede é lutar para que haja ensino de qualidade para todos na 
Guiné-Bissau, fazendo campanhas de sensibilização junto ao governo e aos 
parceiros do governo. Quem decide sobre as políticas educativas é o 
governo, mas a Rede tenta congregar as organizações membro para que 
sejam envolvidas neste processo, para que as OSC tenham voz”.142  

 

Atualmente, a RECEPT-GB conta com o apoio da ANCEFA e o UNICEF, que financiam projetos 

específicos. Em geral, a relação entre a Rede e os parceiros é considerada boa, no entanto, em 

entrevista, um dos representantes da Rede admite que a demasiada dependência financeira 

dificulta um trabalho a longo prazo, pois estão condicionados às atividades, aos orçamentos 

e à agenda veiculada por estes. Além desses parceiros, a Rede tem um acordo com o Estado, 

através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pretendem ter um acordo setorial com o 

MEN. 

 

A RECEPT-GB tem desenvolvido algumas atividades de sensibilização principalmente nas 

regiões de Bafatá, Gabu e Biombo em que a educação não é tão valorizada devido a práticas 

culturais que dificultam o acesso e a permanência, em especial das raparigas, na escola. Esta 

sensibilização é feita através de pontos focais, na sua maioria professores, que fazem 

formação para este trabalho. O trabalho dos Pontos Focais está muitas vezes condicionado 

pela falta de meios para se deslocarem. 

 

As atividades implementadas pela RECEPT-GB fazem parte de projetos, financiados 

principalmente pelo UNICEF, que contrata a Rede como parceira para a execução das 

atividades previstas. As atividades realizadas mais recentemente foram: 

− recenseamento das crianças (perfil psicossocial) nas regiões de Oio, Bafatá e Gabu em 

parceria com o UNICEF (pesquisa com resultados parcialmente divulgados); 

− sensibilização sobre o casamento precoce; 

− programa sobre a chegada tardia às escolas; 

− campanha de distribuição da livros e kits para os alunos; 

− campanha de sensibilização junto das comunidades em Bafatá, Gabu e Biombo para 

deixarem as crianças irem à escola; 

− campanha de sensibilização para a escolarização das raparigas; 

− campanha de proteção das escolas; 

− campanha de sensibilização sobre eliminação do trabalho infantil; 

− advocacia junto ao governo e parlamento para o aumento do orçamento geral para a 

Educação; 

− seguimento do orçamento geral para a Educação; 

                                                      
142 Informação dada por um representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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− realização do estudo sobre a situação da evolução da ETP na Guiné Bissau; 

− seminário para capacitação dos membros da RECEPT-GB sobre técnicas de campanha; 

− campanha intitulada “No riba skola”, em parceria com o UNICEF;143 

− recenseamento das crianças fora do sistema escolar; 

− construção e reabilitação de salas de aula das escolas do Ensino Básico de Brá e 

Bissauzinho (região de Biombo); 

− encontro com parceiros técnicos; 

− seminário de reflexão sobre a corrupção nas escolas; 

− exibição de filmes para refletir sobre as más práticas tradicionais e que põem em causa 

o Direito à Educação; 

− ida com os parlamentares às escolas de Bafatá, Gabu e Biombo para verem o estado 

destas e levaram a comunicação social.144 

 

A questão do financiamento da própria Rede é apontada por todos os membros contatados 

pela equipe de pesquisa, em entrevistas ou em conversas informais, como o problema mais 

grave e urgente. Referem que, sempre que há financiamento para os projetos disponibilizados 

pelos parceiros, os membros da Rede mobilizam-se para participar e implementar a atividade, 

no entanto, admitem que a Rede não tem possibilidade de autofinanciar-se. Assim, para a 

RECEPT-GB as prioridades internas da Rede são: conseguir os meios financeiros e de trabalho 

(equipamentos e transporte) que garantam atividades contínuas, a capacitação das pessoas 

da Rede para que possam submeter candidaturas a projetos financiados, por exemplo pela 

União Europeia, bem como para elaborarem documentos estratégicos, como o plano 

estratégico e a capacitação para desenvolver atividades de incidência política.  

 

Segundo a CONAEGUIB, membro fundador, as grandes prioridades da Rede deveriam ser: o 

fortalecimento da RECEPT-GB em termos de parcerias e de capacitação dos seus membros, o 

reconhecimento do trabalho da Rede por parte do Estado e das restantes organizações e a 

organização da mesma para concorrer a projetos.  

 

Relativamente aos pontos fortes da Rede, um dos representantes da RECEPT-GB referiu que 

são os recursos humanos, como fica patente no seguinte extrato da entrevista: 

                                                      
143 Depois das greves prolongadas dos professores, muitos alunos não voltam à escola nesse ano. A campanha 

“No riba skola” tinha como objetivo para sensibilizar os pais a enviarem os filhos para a escola depois de 

levantada a greve dos professores. 
144 Atividades enumeradas por representante da RECEPT-GB durante a entrevista, em Bissau, dia 11/09/2014. 
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“a equipa de pessoas que compõe a RECEPT-GB tem muita vontade de 
trabalhar pois são voluntários e sempre que são chamadas respondem 
prontamente”.145 

 

Como pontos fracos, o mesmo entrevistado enumera: a situação conjuntural do país, que não 

favorece o desenvolvimento de atividades e as organizações e as pessoas individuais que estão 

inscritas na Rede e não pagam as cotas.  

 

A RECEPT-GB considera que realiza ações de incidência política como reuniões com o governo, 

partidos políticos e parlamentares, no entanto, nos últimos dois anos não avançou nesse 

sentido devido ao governo ser de transição. 

 

Como principal tema de preocupação e foco das ações de incidência da RECEPT-GB reside em 

fazer pressão para que o Governo aumente o orçamento da educação, entendendo que “há 

uma falta gritante de fundos no sector”.146 Segundo os próprios representantes da Rede, 

conseguiram aumentar de 8% para 12% do orçamento geral na área, graças ao trabalho da 

RECEPT-GB em parceria com a CONAEGUIB, que se considera “força motriz” da Rede. No 

entanto, admitem que esse valor ainda não é o suficiente pois é quase na totalidade aplicado 

para pagar salários, ficando muito pouco para investir em infraestruturas escolares 

(inexistentes ou muito degradadas) e numa boa formação de professores.  

 

A RECEPT-GB admite que o Pré-Escolar, foco das pesquisas que estão sendo realizadas no 

âmbito do PCSS-Lusófonos nos países participantes, não era o tema central de incidência da 

Rede, mas que acabaram por aceitar trabalhar nessa área por, em discussão com as redes 

EPTs lusófonas, terem consensuado que, de alguma forma, era um tema relevante para todos 

os países e para que, usando um tema único, todas as Redes dos países lusófonos 

compartilhassem informações e experiências relevantes na defesa do direito à educação.  

 

Por não ter sido um tema pensado inicialmente pela Rede, existe uma grande expectativa em 

relação ao relatório da pesquisa pois, a partir dele, poderão ter mais capacidade de 

argumentar com o Governo de modo a convencê-lo sobre a importância do Pré-Escolar e 

mobilizar os parceiros para apoiarem mais o sector da educação. Será, portanto, um desafio 

da Rede para o futuro, a introdução do assunto da pequena infância na agenda do governo. 

 

Existe uma boa relação entre a RECEPT-GB e o MEN que, na visão de um dos representantes 

da Rede, é também uma relação de controlo sobre o que o Estado faz (ou não faz): 

                                                      
145 Informação dada por um representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 

146 Informação dada por representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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“é um trabalho de polícia, entre aspas, tentar seguir a atividade do governo 
no setor da educação e assinalar as falhas eventuais. O governo por vezes 
entende que isso é fazer oposição, mas essa é a função da Rede, de seremos 
parceiros para ajudar o governo a governar melhor. Enquanto organização 
não governamental chegamos onde o governo não chega.”147 

 

Os entrevistados acreditam que o governo já reconheceu a existência da RECEPT-GB e por isso 

ela é convidada a participar nas atividades propostas pelo MEN. Reconhecem, também, os 

mesmos entrevistados, alguma falta de visibilidade por parte das organizações e pessoas 

ligadas à educação e dizem que isso se deve à falta de comunicação sobre as muitas atividades 

que a Rede executa. 

 

 

7.2.1. Perceção relativamente à RECEPT-GB, a partir de atores externos 

Apesar das muitas atividades em que a Rede está envolvida, as pessoas ligadas à área da 

Educação e algumas organizações da sociedade civil, com particular incidência para as que 

trabalham a Educação Pré-Escolar, não conhecem a Rede ou o trabalho que ela desenvolve. 

Os membros da Rede parecem ter alguma consciência disso, por isso pensam em investir mais 

na divulgação das suas atividades junto dos parceiros e membros para que conheçam mais a 

fundo sua missão, visão e atuação. Vários foram os entrevistados que não sabiam o que era a 

RECEPT-GB e o que fazia, como ilustra o trecho a seguir: 

“A princípio, quando ouvi o nome não me era familiar mas agora olhando 
para as siglas, acho que já contactei com alguém que estava mais ligado à 
alfabetização. Não sinto que é uma Rede que esteja presente e que seja 
expressiva. Não é para mim uma Rede presente, das referências que tenho. 
Não me parece ser um grupo que tenha força ou que se faça ouvir, não é 
muito visível, mas não sei se isso será uma estratégia.”148  

 

Outros entrevistados, mais familiarizados com a RECEPT-GB, têm opiniões diferentes em 

relação ao modo de atuação da Rede, referindo que por vezes não se distingue a sua atuação 

em relação a sindicatos ou a outras organizações, como fica patente nos seguintes extratos 

das entrevistas: 

“Sim, conheço de nome e de participarmos em reuniões conjuntas, não tanto 
pelo trabalho que realizam.”149 
 

                                                      
147 Informação dada por representante da RECEPT-GB, em Bissau, dia 17/09/2014. 

148 Informação dada por formadora em pré-escolar, em Bissau, dia 14/09/2014.  

149 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 12/09/2014. 
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“Se começar a reclamar o direito à Educação o Ministério vai pensar que é 
mais um sindicato, a sua atuação confunde-se com o sindicato.”150 
 
“A RECEPT-GB devia delegar algumas responsabilidades nas organizações 
que fazem parte dela. Quando chamamos a RECEPT-GB chamamos uma 
pessoa, mas a RECEPT-GB é um grupo; muitas vezes o secretário executivo 
tem toda a responsabilidade do projeto, quando ele não está ninguém sabe 
de nada.”151 

 

Dos representantes de ONG entrevistados, dois já trabalharam com a RECEPT-GB e os 

seguintes extratos das entrevistas ilustram a sua perceção em relação à Rede: 

“A Plan também tem esse papel de reforçar as capacidades da sociedade 
civil. Há algumas organizações a quem damos atenção e a RECEPT-GB é uma 
delas. Para a Semana de Ação para a Educação nós apoiamos a RECEPT-GB, 
mas o problema é que penso que está desorganizada. É uma boa organização 
mas tem de ter uma reestruturação. Este ano financiamos a RECEPT-GB para 
desenvolverem atividades para a celebração de semana de Educação Para 
Todos, mas foi outra organização que esteve mais à frente. Nós fazemos 
muitas ações de sensibilização. Existem várias organizações locais e nós 
apoiamos essas organizações a organizarem-se: registarem-se como 
organização e ter um estatuto legal, ter e saber gerir uma contabilidade base, 
desenvolver planos de ação, como elaborar relatórios. Disponibilizamos 
financiamento e precisamos que haja um retorno. É o nosso papel, mas 
fazemos com muito poucas organizações. Estamos a tentar desenvolver uma 
estratégia de reforço de capacidades de algumas instituições locais para 
depois facilitarmos as atividades. Nós temos programas mas sem as 
pequenas organizações não podemos implementar os nossos programas. 
Ajudamos as organizações a implementar numa perspetiva de 
sustentabilidade.” 
 
“A FEC tem um protocolo assinado com a RECEPT-GB em 2011. Somos 
sempre convidados pela Rede para os eventos, seja uma reunião, seminário 
de apresentação do trabalho da Rede e fazemos sempre questão de estar 
presentes. Só por uma boa razão é que não estamos. Não estivemos 
presentes num atelier, mas já antes do golpe de Estado.” 

 

Tendo em conta que a RECEPT-GB é uma Rede que congrega ONGs e pessoas ligadas à 

educação, perguntamos aos participantes da pesquisa qual a sua perceção sobre o papel que 

deveria ter a Rede. Os trechos seguintes demonstram que as expectativas são de que seja 

mais um elo de ligação entre as organizações que a compõem e um organismo ativo em 

atividades de incidência e menos uma prestadora de serviços a outras organizações: 

                                                      
150 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 

151 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 
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“A RECEPT-GB deve ter um papel muito ativo fazendo incidência política 
junto do Ministério da Educação e cabe ao Ministério acolher estas 
iniciativas. As redes nacionais não têm recursos financeiros nem forma de os 
angariar lá fora para poderem funcionar. Deve-se apoiar a rede a trabalhar 
melhor senão fica uma organização de carácter sindical.”152 
 
“A RECEPT-GB congrega muitas organizações e muitos grupos alvos – 
professores, alunos, pais e encarregados de educação, parceiros da 
educação, organizações locais – não sei até que ponto estão presentes a nível 
local mas eu acho que devem desenvolver redes para justamente poder 
serem agentes de promoção de educação não só a nível Regional, mas muito 
a nível local. Tem essa relação com os doadores, parceiros de educação, tem 
acesso a financiamentos e pode servir de chave para que o financiamento vá 
para as organizações locais.”153 
 
“Um papel de organização e concertação da sociedade civil para que seja 
uma única voz ou se houver mais do que uma voz que sejam mais ou menos 
concertadas nas suas intervenções. Muitas vezes não temos conhecimento, 
não há passagem de informação, partilha de informação é um problema aqui 
na Guiné, muitas vezes por causa dos meios de comunicação e das próprias 
estradas dificulta e faz com que a informação fique naquele canto e não seja 
partilhada e a RECEPT-GB podia ser promotora de mais comunicação entre 
todas essas entidades que representa, dos trabalhos que são feitos. Na Guiné 
estão sempre a surgir organizações, as pessoas têm um grande compromisso 
com o país, uma pro-atividade muito grande e isso faz-nos perceber que 
estamos desatualizados muito rapidamente. A RECEPT-GB sendo uma Rede, 
investiria nessa maior divulgação e partilha de informação.”154 
 
“Tem de auscultar as preocupações das organizações que integram essa 
Rede, procurar consensos e tentar mediar e apoiar naquilo em que o MEN 
sentir que esta Rede pode ser um parceiro útil para a mudança. Que seja um 
espaço de concertação mas também de ação em que as coisas acontecem. 
Acho que pode ser aquela alavanca pois o MEN sozinho não consegue 
implementar. Se calhar o MEN devia ser um membro dessa Rede, sem 
confundir papéis. Acho que o loby pelo loby não faz sentido. Definir muito 
bem qual seria o papel do MEN e via como mais um elemento da Rede. Ter 
um braço de ferro pode não dar os melhores resultados.”155 
 
“O maior problema parece ser a falta de fundos para a Rede funcionar. Como 
sugestão de trabalho mais sustentável para a Rede será delinear estratégias 
de descentralização com temas abordados nas regiões em que as 

                                                      
152 Informação dada por representante do MEN, em Bissau, dia 11/09/2014. 

153 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 17/09/2014. 

154 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 18/09/2014. 

155 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 18/09/2014. 
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organizações da Rede poderiam dar algum apoio logístico de forma a 
encontrarem formas internas de resolver os problemas.”156 

 

A RECEPT-GB é uma Rede de organizações e pessoas ligadas à Educação mas parece que 

realiza mais atividades de prestação de serviços e de sensibilização à população, do que 

incidência política. As motivações para a sua criação e para a sua atuação parecem ser de 

natureza exógena, o que aparentemente limita a sua atuação como um espaço de 

congregação das organizações associadas e da luta pela defesa de uma educação de 

qualidade. A falta de financiamento condiciona o desempenho das suas funções, facto que 

aparentemente está associado à prestação de serviços às comunidades e ao seu limitado 

âmbito de atuação. 

 

  

                                                      
156 Informação dada por representante de ONG, em Bissau, dia 08/09/2014. 
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8. Conclusões  

Com base nos dados recolhidos ao longo da pesquisa, bem como da análise dos documentos 

oficiais e outros relevantes para o objeto de estudo, contextualizados e discutidos ao longo 

de todo este relatório, foi possível chegar a um conjunto de conclusões. Estas conclusões 

situam-se em três domínios, um deles relativo ao objeto do estudo, a Educação Pré-Escolar, 

outro relativo às OSC e às ações de incidência política e outro relativo à RECEPT-GB e ao seu 

papel no que se refere ao objeto de estudo. 

 

Assim, de forma geral, as conclusões relativamente à Educação Pré-Escolar são: 

● O Ensino Pré-Escolar parece não ser uma prioridade para diversos governos da Guiné-

Bissau, sendo, por isso, a sua frequência facultativa e a rede pública incipiente. Este 

aspeto está aparentemente associado aos desafios que o ensino básico apresenta, 

sendo estimado pelo MEN, por exemplo, que para alcançar a meta da escolarização 

universal para o 1.º e 2.º ciclo do ensino básico o horizonte temporal deve passar de 

2015 para 2020, isto se forem recrutados em média cerca de 450 professores por ano. 

● A instabilidade política vivida nos últimos dois anos com o governo de transição em 

funções, não favoreceu a definição de políticas educativas e a implementação de 

estratégias relativas ao Pré-Escolar. Várias organizações afirmam que as grandes linhas 

da política educativa para o Pré-Escolar estão definidas nas recomendações do atelier 

sobre a pequena infância, realizado em 2011. 

● A oferta pública de estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar é muito baixa, 

relativamente à oferta de estabelecimentos de ensino privados e de iniciativa 

comunitária e situam-se na sua maioria em Bissau. Na carta política do setor educativo, 

de 2009, o Estado incentiva a que a iniciativa privada e comunitária seja real, no 

sentido de atingir, em 2020, o acesso de 11% das crianças guineenses entre os 3 e os 

5 anos ao Ensino Pré-Escolar.  

● Há um progressivo aumento de crianças no Pré-Escolar, mais intenso nas zonas 

urbanas. 

● O Pré-Escolar é visto como uma preparação para o 1º ano do ensino básico, estando 

muito ligado à ideia de aprender a falar português, aprender as letras e os números.  

● As orientações curriculares em vigor e que são utilizadas datam de 1997 e que, ainda 

assim, não estão disseminadas pelos jardins-de-infância. O INDE está em fase de 

validação das novas orientações curriculares para as poder disseminar.  
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● O Estado parece não conseguir supervisionar as escolas, tanto a nível de 

infraestruturas como a nível das práticas, o que levanta preocupações relativamente à 

qualidade. 

● Não existe oferta pública de formação inicial em Ensino Pré-Escolar. A oferta existente 

consiste em duas instituições privadas situadas na capital Bissau, uma ao nível do 

ensino superior e outra profissional.  

● A oferta de formação contínua parece mais abrangente do que a inicial e contempla 

educadores de jardins-de-infância públicos, privados, comunitário e em diferentes 

zonas do país. Contudo, aparenta ser muito heterogenia, ao nível da duração e dos 

conteúdos abordados, não sendo coordenada, supervisionada e/ou validada 

formalmente pelo MEN. 

● O Ensino Pré-Escolar não é gratuito sendo financiado principalmente pelas famílias, 

uma vez que em todos os jardins-de-infância, sendo públicos, privados ou 

comunitários, é paga uma propina que varia entre os 1.000 Fcfa, nos jardins-de-

infância comunitários e os 60.000 Fcfa nos jardins-de-infância privados. 

 

 

As conclusões relativas às OCS e às ações de incidência política são: 

● Há indícios da forte relação entre os membros da Rede e do Estado, sendo este um dos 

fatores que condiciona e dificulta a atuação das OSCs a nível de ações de incidência 

política, pelo cruzamento inadequado dos diferentes papéis. 

● As OSC parecem estar mais centradas na assistência às populações, ocupando muitas 

vezes o lugar que devia ser do Estado. Esta ação centrada no trabalho com a população 

é muito incentivada pelas organizações financiadoras que subcontratam as OSCs para 

prestação desses serviços.  

● As organizações parecem ter uma maior atuação no Setor Autónomo de Bissau, Oio e 

na Zona Leste do país. Estas organizações aparentemente estão mais focadas na 

assistência às populações, principalmente na formação de recursos humanos e na 

construção/ reabilitação de infraestruturas. 

● Aparentemente há nas OSCs uma escassez da passagem das lições aprendidas da 

implementação para práticas de incidência política. Parece ser necessário que elas 

encontrem estratégias sobre como passar das boas práticas realizadas na prestação de 

serviços/ assistência à população para as ações de incidência política. 

● A instabilidade política constante e o facto de a Guiné-Bissau ser um pequeno Estado 

condiciona as atividades de incidência política, sendo estas relegadas para segundo 

plano. Parece relevante que a Rede problematize e encontre ações de incidência 
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política adaptadas a contextos com as especificidades da Guiné-Bissau. No fundo, 

poderá se responder à questão: Que ações de incidência política são mais eficazes em 

pequenos Estados, onde há uma grande interação simbiótica entre os membros das 

OSCs e do Estado, e em condições de constante instabilidade política? 

 

 

Relativamente à RECEPT-GB, em particular, as conclusões são: 

● O escasso financiamento parece ser um dos grandes constrangimentos para o 

fortalecimento do trabalho da Rede e que condiciona o âmbito de sua atuação, que 

tem se restringido à prestação de serviços para outras organizações. 

● Parece haver evidências de que a Rede não consegue congregar todas as organizações 

membro e que estas não se sentem representadas pela RECEPT-GB e que não há 

verdadeira representatividade, pois as organizações representam-se a si mesmas e não 

a Rede e/ou as preocupações dos seus membros. 

● Parece ser necessário que a Rede reflita mais sobre o que representa neste momento 

para as organizações membro, que papel tem na promoção do direito à Educação, bem 

como o que pretende para o futuro. Pois, parece impor-se a seguinte questão: Como 

é que a RECEPT-GB com tantas organizações, algumas com grande visibilidade a nível 

nacional, não tem visibilidade? 
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9. Recomendações 

As recomendações serão elaboradas durante Oficina que será realizada no país para a 

discussão dos resultados da pesquisa de campo realizada em Guiné-Bissau, atividade que 

reunirá membros da RENCEPT-GB, Campanha Brasileira e atores estratégicos. 

 

A proposta da Oficina é elencar recomendações que possam ser base para o fortalecimento 

da atuação da sociedade civil para a defesa do direito humano à educação, especificamente 

via ações de incidência política na área da Educação Pré-Escolar. 
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11. Anexos 

 

Guiões de entrevista utilizados na pesquisa de campo 

A. Ficha de Caracterizacao do Entrevistado 

B. Ficha de Caracterizacao do Pré-Escolar 

C. Guião de Grupo Focal para Comunidade 

D. Guião de Grupo Focal para Educadores 

E. Guião de Entrevista para Especialista para Pré-Escolar 

F. Guião de Entrevista para Lideres Comunitarios 

G. Guião de Entrevista para Ministérios de Tutela do Pré-Escolar 

H. Guião de Entrevista para representantes de ONGs e OSCs 

I. Guião de Entrevista para representantes da Rede Nacional e Sindicatos 

J. Guião de Entrevista para Responsáveis do Pré-Escolar 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Ficha de Caracterização do Entrevistado157 

 

Data: ___/___/____ 

Local: 

 

 

1 – Identificação 

Nome: 

Contato (email / telefone): 

Sexo: Ano de Nascimento: 

Local de nascimento (município, província/região e país): 

 

Local de residência (município, província/região e país): 

 

Local de trabalho: 

 

Cargo: 

Período (integral ou parcial): 

 

2 – Formação Académica 

Habilitações académicas: 

 

 

Formação académica: 

 

                                                      
157 A Ficha de caracterização do entrevistado tem como função recolher informações objetivas sobre os 

entrevistados e deverá ser preenchida no início de cada entrevista, pelo que se pode considerar uma introdução 

aos guiãos de entrevista. As percepções sobre os entrevistados e informações sobre temas específicos deverão 

ser recolhidos nos guiãos de entrevista. 
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Local(ais) de formação académica: 

 

 

 

3 – Experiência Profissional 
Experiência profissional: 

 

 

 

Experiência profissional no âmbito da Educação de Infância: 

 

 

 

Outras atividades profissionais desempenhadas: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Ficha de caracterização do Pré-Escolar/Escola/Escolinha158 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

1. Dados do Pré-Escolar/Escola/Escolinha 

País:  Província:  

Município:  Distrito: 

Bairro/comunidade: 

 

Nome do Jardim/Escolinha:  

Endereço da escola: 

 

Entidade Proprietária/Responsável: 

 

Pessoa Responsável e função: 

 

Contacto (email/telefone): 

Data de abertura: 

Nome da pessoa que acompanhou a visita: 

Função: 

 

2. Organograma 

                                                      
158 A Ficha de caracterização do Pré-Escolar/Escola/Escolinha deverá ser preenchida pelo pesquisador e tem 

como objetivo avaliar o espaço físico da escolinha e descrever a composição do quadro de funcionários. Sugere-

se que seja feito antes das entrevistas. 
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3. Historial159 

 

 

 

4. Tipo de gestão 

☐ Pública ☐ Privada 

☐ Comunitária ☐ Pública Iniciativa Comunitária 

☐ ONG ☐ Confessional / Igreja  

☐ Outro: 

 

5. Horário de funcionamento 

Período Horário Obs (ex: indicar se atende às necessidades da comunidade) 

Manhã   

Tarde   

 

6. Níveis de ensino, número de turmas e de crianças por idade/classe: 

Níveis de Ensino 
Nº de turmas por 

idade/nível 

Nº de crianças por 

idade/nível (F + M) 

                                                      
159 No campo “Historial” pretende-se recolher não só a história escrita nos documentos oficiais, mas também a 

história real, vivida no quotidiano dos estabelecimentos escolares, narrada através dos relatos dos atores 

entrevistados pela pesquisa. 
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Creche ☐Sim  ☐Não 
0-2 anos ____________ 

2 anos ______________ 

0-2 anos ____ F + ___M 

   2 anos ____ F + ___ M 

Jardim ☐Sim  ☐Não 
3 anos ______________ 

4 anos ______________ 

3 anos ____ F + ____ M 

4 anos ____ F + ____ M 

Pré-escolar ☐Sim  ☐Não 5 anos ______________ 5 anos ____ F + ____ M 

Ensino 

Primário 
☐Sim  ☐Não 

1ª Classe_____________ 

2ª Classe_____________ 

3ª Classe_____________ 

4ª Classe_____________ 

1ª Classe ___ F + ___ M 

2ª Classe ___ F + ___ M 

3ª Classe ___ F + ___ M 

4ª Classe ___ F + ___ M 

 Totais     ______ F + ______ M 

 

7. Crianças com deficiência 

Tipo de deficiência Nº de crianças Observações 

☐ Auditiva   

☐ Visual   

☐ Motora   

☐ Mental   

☐ Neuro-motora   

☐ Outra: 

 

  

 

8. Recursos Humanos 

Cargo Nº pessoas 

Diretor ☐Sim  ☐Não  

Diretor Pedagógico ☐Sim  ☐Não  

Diretor Administrativo ☐Sim  ☐Não  

Educador de infância ☐Sim  ☐Não  

Professor ☐Sim  ☐Não  

Chefe da Secretaria ☐Sim  ☐Não  

Secretário (atendimento administrativo) ☐Sim  ☐Não  

Bibliotecário  ☐Sim  ☐Não  

Cozinheiro ☐Sim  ☐Não  

Serventes ☐Sim  ☐Não  

Financeiro ☐Sim  ☐Não  

Outros: ☐Sim  ☐Não  
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Nº total de recursos humanos da escola  

 

 

9. Habilitações académicas dos educadores de infância 

 

9.1. Habilitação académica dos Professores 

Nível académico N.º educadores de infância (F + M) 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário 
Indicar classe 

 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação 
Indicar classe 

 

Sem escolaridade  

 

9.2. Habilitação académica do Director 

Nível académico Que universidade/qual área? 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário 
Indicar classe 

 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação 
Indicar classe 

 

Sem escolaridade  

 

9.3. Habilitação académica do Director Pedagógico 

Nível académico Que universidade/qual área? 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário  



 

119 
 

Indicar classe 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação 
Indicar classe 

 

Sem escolaridade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Funcionamento pedagógico 

 

 
Formações / 

Capacitações160 

Reuniões de 

planificação 

Reuniões de 

pais / 

encarregados de 

educação / 

comunidade* 

Outros161 

Entidade 

responsável 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

Tema/ 

Conteúdo 

 

 

 

   

Periodicidade 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

                                                      
160 Algumas ONGs promovem capacitações de curta duração para os educadores de educação infantil. Estas 

capacitações não têm certificação formal, visam apenas aumentar as capacidades dos educadores em 
determinadas áreas e poderam ser consideradas por essa pesquisa. 
161 Indicar se existem educadores, e quantos, com formação em educação inclusiva. 
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☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

 

11. Materiais e equipamentos 

Recursos Materiais 
Número 

(suficiente?) 
Estado de conservação 

Carteiras ☐Sim   ☐Não   

Bancos/Cadeiras ☐Sim   ☐Não   

Secretárias ☐Sim   ☐Não   

Esteiras ☐Sim   ☐Não   

Mesas ☐Sim   ☐Não   

Estantes ☐Sim   ☐Não   

Armários ☐Sim   ☐Não   

Quadros ☐Sim   ☐Não   

Dicionários ☐Sim   ☐Não   

Gramática ☐Sim   ☐Não   

Livros de Cultura Geral ☐Sim   ☐Não   

Livros em Português ☐Sim   ☐Não   

Livros noutras línguas ☐Sim   ☐Não   

Livros de literatura infantil ☐Sim   ☐Não   

Jogos didáticos ☐Sim   ☐Não   

Brinquedos pequenos ☐Sim   ☐Não   

Brinquedos externos ☐Sim   ☐Não   

Sala/espaço com espelho ☐Sim   ☐Não   

Material didático para o 

professor 
☐Sim   ☐Não 

  

Materiais locais produzidos 

pelos professores 
☐Sim   ☐Não 

  

Materiais adaptados a 

crianças com deficiência 
☐Sim   ☐Não 

  

Instrumentos musicais ☐Sim   ☐Não   

Currículo (impresso) ☐Sim   ☐Não   

Programas de aula ☐Sim   ☐Não   

Mapas ☐Sim   ☐Não   

Material de escritório 

(caderno, caneta, lápis, etc) 
☐Sim   ☐Não 
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Computador ☐Sim   ☐Não   

Impressora ☐Sim   ☐Não   

Fotocopiadora ☐Sim   ☐Não   

Outros: 

 
☐Sim   ☐Não 

  

 

12. Infraestruturas 

Item Número Estado de conservação 

Salas de aula ☐Sim   ☐Não   

Biblioteca/Centro de 

Recursos 
☐Sim   ☐Não   

Sala de professores ☐Sim   ☐Não   

Secretaria ☐Sim   ☐Não   

Sala de direção ☐Sim   ☐Não   

Refeitório/Cantina ☐Sim   ☐Não   

Centro Impressão ☐Sim   ☐Não   

Gabinete Pedagógico ☐Sim   ☐Não   

Comissão de Pais ☐Sim   ☐Não   

Recreio/Pátio/Parque 

infantil 
☐Sim   ☐Não   

Casas de banho exclusivas/ 

adaptadas para crianças  
☐Sim   ☐Não   

Casas de banho exclusivas 

para crianças separadas por 

gênero 

☐Sim   ☐Não   

Casas de banho para adultos ☐Sim   ☐Não   

Instalações desportivas ☐Sim   ☐Não   

Vedação ☐Sim   ☐Não   

Espaço para dormir (avaliar 

se tem cama, cobertor, 

cortina na sala) 

☐Sim   ☐Não   

Outros: 

 
☐Sim   ☐Não   

 

13. Energia e abastecimento de água 

Energia elétrica Água 

Energia elétrica -  ☐Sim  ☐Não Água - ☐Sim  ☐Não 
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☐ Rede pública ☐ Rede pública 

☐ Gerador ☐ Poço com balde 

☐ Energia solar ☐ Poço com bomba manual 

☐ Outro: 
☐ Furo 

☐ Outro: 

 

14. Higiene e prevenção (segurança) 

Item Existe? Condições adequadas? 

WC separadas para crianças e adultos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Latrinas separadas para crianças e adultos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Primeiros socorros ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Água potável disponível/acessível para as 

crianças e adultos 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Água potável disponível/acessível para 

cozinhar 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Alimentos bem acondicionados ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Alimentos frescos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Manuseamento adequado dos alimentos 

(as cozinheiras lavam as mãos com 

sabonete, usam toucas, aventais) 

☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Acesso das crianças à cozinha ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Louça adaptada à idade das crianças ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Higiene das crianças antes e depois das 

refeições 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Espaços arejados/iluminados ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Espaços limpos com frequência ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

 

15. Recursos financeiros 

Receitas Observações 

Inscrição/matrícula (valor) ☐Sim  ☐Não  

Propina (valor) ☐Sim  ☐Não  

Donativos (valor) ☐Sim  ☐Não  

Fundos de missões confessionais (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio do Estado (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio de ONG/associações nacionais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 
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Apoio de organizações internacionais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Iniciativa da comunidade local (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio privado (valor) ☐Sim  ☐Não  

Outras: ☐Sim  ☐Não  

 

Despesas Observações  

Diretor (valor) ☐Sim  ☐Não  

Professor/Educador de infância (valor) ☐Sim  ☐Não  

Bibliotecário (valor) ☐Sim  ☐Não  

Cozinheira (valor) ☐Sim  ☐Não  

Serventes (valor) ☐Sim  ☐Não  

Guarda (valor) ☐Sim  ☐Não  

Obras/manutenção nas infraestruturas 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Aquisição de materiais didáticos e manuais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Aquisição de materiais consumíveis (valor) ☐Sim  ☐Não  

Aquisição de mobiliário (valor) ☐Sim  ☐Não  

Aquisição de material tecnológico (valor) ☐Sim  ☐Não  

Água e Luz (valor) ☐Sim  ☐Não  

Comunicação (valor) ☐Sim  ☐Não  

Outras: ☐Sim  ☐Não  

 

 

16. Conhecimento da intervenção da Rede Nacional de Educação Para Todos 

 

 

 

17. Observações e impressões do pesquisador 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

 Guião de Grupo Focal para a Comunidade162 

 

O guião de grupo focal apresentado será utilizado em comunidades no meio urbano e/ou 

rural. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade163. 

Orientações: 

1. Constituir um grupo de seis a dez pessoas – de acordo com o número de crianças, envolver 

o comité de gestão/convidados do grupo de pais das escolas primárias (período de 

transição e desistência). Tentar equilibrar o género (e incluir pessoas credíveis das 

comunidades). Devido aos fatores socioculturais locais que tem grande influência nas 

dinâmicas de género, e por forma a garantir a participação das mulheres, fazer duas 

reuniões, uma apenas para homens e outra para mulheres. 

2. Recolher informações sobre a comunidade, sobre a dinâmica de interação entre os atores 

daquele espaço, sobre relação da comunidade com o pré-escolar, sobre como os pais 

avaliam o pré-escolar e desenvolvimento da criança e sobre o que as crianças pensam do 

pré-escolar.  

3. Considerar as relações de poder entre o conjunto de pessoas que se pretende convidar, 

já que a presença de uns pode ser inibidora de outros participarem ativamente no grupo 

de discussão. 

4. Adequar a linguagem ao contexto de investigação (Ex. no caso de Moçambique, onde se 

lê pré-escolar deve ler-se Escolinha). 

                                                      
162 Opta-se pelo termo comunidade por incluir encarregados de educação e pais de crianças que frequentam ou 

não o ensino pré-escolar. Entenda-se, para o caso de Moçambique, que este termo designa também a estrutura 

administrativa - territorial mais local existente, onde estão implantadas as escolinhas comunitárias. 
163 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de 

São Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de 

qualidade. 
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Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a abordar164 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Contextualização do grupo focal. 

- Confidencialidade dos dados. 

Bloco 1 

Atividades 

Aferir o conhecimento da 

comunidade face às 

atividades realizadas no 

ensino pré-escolar. 

1. Tem conhecimento do tipo de atividades 

que se realizam no ensino pré-escolar? 

[orientar a pergunta substituindo pré-

escolar pelo tipo de instituição, por exemplo 

pré-escolar] 

2. Participa na definição dessas atividades? 

[se a resposta for afirmativa, o consultor 

deve tentar perceber em que momento do 

ano letivo é que os pais são chamados a 

participar na definição de atividades e de 

que modo é que tal é efetuado] 

3. Os pais/membros da comunidade têm 

alguma habilitação literária/académica? 

[perceber como o nível de habilitações 

literárias ou académicas dos pais 

influenciam na motivação e 

acompanhamento das crianças, no contacto 

dos pais com os educadores, visitas dos pais 

ao pré-escolar, etc.] 

4. Qual é a perceção das crianças matriculadas, 

sobre o pré-escolar? 

[perceber o que as crianças pensam sobre o 

pré-escolar, espaços para brincar, 

educadores, coleguinhas, lanches, etc.] 

Bloco 2 

Formação / 

Perfil do 

Educador 

Compreender se a 

comunidade considera a 

formação do 

educador(a)/professor(a) 

adequada ao exercício das 

suas funções 

5. Que conhecimentos é que considera que o 

educador/professor do seu educando/filho 

deve possuir? 

[o consultor deve explorar os conhecimentos 

dos pais sobre a formação que o 

educador/professor possui ou deve possui] 

                                                      
164 Tendo em conta a comunidade em questão, a forma como as perguntas são feitas, estrutura e vocabulário, 

o guião terá que ser simplificada. Estas são apenas perguntas indicativas do conteúdo que se pretende recolher. 
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Bloco 3 

Práticas letivas 

Identificar os 

conhecimentos da 

comunidade tem sobre as 

práticas letivas 

6. O que é que considera importante o seu 

educando/filhos aprender no ensino pré-

escolar? 

[o consultor deve tentar perceber se os 

encarregados de educação/pais conhecem o 

currículo do ensino pré-escolar e/ou apenas 

os conteúdos abordados neste nível de 

ensino, para se compreender se estão 

adequados para os seus educandos] 

7. Sabe qual é a língua utilizada na instituição 

de ensino pré-escolar que o seu 

educando/filho frequenta? 

[o consultor deve explorar se os 

encarregados de educação/pais têm 

conhecimento se é utilizada a língua 

portuguesa e/ou a língua materna do seu 

educando. Caso os pais não saibam, deve 

tentar saber porquê. Caso refira apenas uma 

das línguas deve explorar porquê] 

Bloco 4 

Caracterização 

da escola  

 

 

 

Caracterizar as 

infraestruturas existentes 

e o funcionamento das 

instituições de ensino pré-

escolar 

8. Como é que considera o espaço da 

instituição de ensino pré-escolar, face às 

necessidades do seu educando(a)/filho(a)? 

[o consultor deve tentar compreender se os 

espaços da instituição do ensino pré-escolar 

têm condições para acolher os educandos 

matriculados: espaços de 

aprendizagem/salas de aula, espaço de 

lazer/recreio] 

9. Considera que os horários de 

funcionamento da instituição de ensino pré-

escolar são adequados às necessidades dos 

seus educandos e à profissão do próprio 

encarregado de educação/pais? 

[o consultor deve explorar se o tempo que as 

crianças permanecem na instituição de 

ensino pré-escolar é suficiente para os seus 

educandos/filhos aprenderem e se o horário 

de funcionamento da instituição é 
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compatível com o horário de trabalho do 

encarregado de educação/pai] 

10. Os espaços do pré-escolar são usados pela 

comunidade para realizar atividades de lazer 

com as crianças? O pré-escolar aluga os seus 

espaços à comunidade como forma de 

angariação de receitas?  

[perceber se o pré-escolar tem outras formas 

de angariar receitas próprias, para além das 

receitas provenientes das matrículas e 

propinas] 

Bloco 5 

Financiamento 

 

 

Aferir a participação 

financeira da comunidade 

na instituição de ensino 

pré-escolar 

11. De que modo é que a comunidade contribui 

para o funcionamento da instituição de 

ensino pré-escolar? 

[o consultor deve explorar se existe alguma 

propina e se a comunidade contribui para o 

pagamento do salário do 

educador/professor] 

Bloco 6 

Acesso e oferta 

/ caracterização 

da comunidade 

Identificar a oferta 

institucional para o ensino 

pré-escolar 

 

12. Por que é que matriculou o seu 

educando/filho no ensino pré-escolar e 

nesta instituição em particular? 

[o consultor deve perceber por que é que é 

importante, para os pais, os educandos 

frequentarem o ensino pré-escolar e se 

todos que conseguiram matricular os seus 

educandos. Se não o conseguiram explorar 

porque motivo tal ocorreu. Deve, 

igualmente, tentar perceber se a matrícula 

poderia ter sido feita noutra instituição] 

13. Existem crianças em idade pré-escolar que 

não estão matriculadas? Quais lhes parecem 

ser os motivos? 

[o consultor deve perceber porque é que 

existem, na comunidade, crianças não 

matriculadas no pré-escolar] 
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14. O pré-escolar existente na comunidade são 

de fácil acesso para os pais e para as 

próprias crianças? 

[perceber a distância que as crianças 

percorrem de casa para o pré-escolar e 

quanto tempo levam, em média, nesse 

trajeto] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Grupo focal para Educadores(as)/ Professores(as) 

 

O guião apresentado será a base do grupo focal para realizar aos Professores(as)/ 

Educadores(as), que se encontram localizados tanto no meio urbano como rural. Serão 

abrangidos, sempre que possível/aplicável, Jardins de Infância de gestão pública, privada, 

comunitária e de ONG. 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade. 

Orientações:  

1. Constituir um grupo de seis a dez pessoas. 

2. Analisar a formação/treino/capacitação e tipos de incentivo (financeiro, 

motivacionais), a relação dos educadores com a comunidade, com as crianças, com 

os outros educadores e supervisores, e a formalização da carreira profissional dos 

educadores. 

3. Ter em atenção as relações de poder, já que são colocadas questões relacionadas 

com a coordenação e a presença do diretor e /ou coordenadores pode influenciar a 

participação dos outros negativamente. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Contextualização do grupo focal. 

- Confidencialidade dos dados. 

Bloco 1 

Enquadramento 

legal 

Aferir o conhecimento 

dos 

Educadores/Professores 

relativamente aos 

documentos que 

enquadram o pré-

escolar. 

15. Conhece os documentos legais 

associados à sua profissão de 

Educador/ Professor? Como os aplica 

na sua prática diária? 

[perceber se os educadores conhecem 

a existência de documentos legais que 

regulam a sua profissão, por exemplo, 

Estatuto da Carreira Docente, Lei de 

Bases, Currículo, etc.] 
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Bloco 2 

Formação / Perfil 

dos Educadores 

Averiguar o acesso e 

valorização dos 

Educadores/ Professores 

à formação. 

16. Que tipo de formação existe para os 

Educadores? Tem acesso a essa 

formação? É adequada/suficiente 

para o exercício das suas funções? 

[explorar também se os próprios 

educadores têm formação inicial e que 

formação contínua fizeram] 

17. A carreira profissional de educador 

existe e é reconhecida? Qual é a 

remuneração desta carreira 

comparativamente à do professor, 

por exemplo? 

[perceber se a carreira profissional de 

educador existe e como ela é 

remunerada qual o montante da 

remuneração (público/privado)] 

Bloco 3 

Planificação 

Identificar a forma como 

os Educadores/ 

Professores planificam. 

18. Como planifica as atividades ao longo 

do ano? 

[perceber se a comunidade participa na 

elaboração da planificação; se os 

educadores usam um plano elaborado 

por eles ou se é um plano imposto; se 

planificam sozinhos ou com outros 

educadores; que vantagens veem nesse 

tipo de planificação (individual e/ou 

conjunta)] 

19. Existem reuniões regulares com os 

pais e/ou encarregados de educação? 

[perceber se estas reuniões acontecem, 

com que regularidade, se são úteis, se 

têm influência no processo de 

aprendizagem das crianças e no 

acompanhamento por parte dos pais] 

20.  [perceber se o currículo usado no pré-

escolar é um currículo local, misto ou 

completamente imposto pela 

instituição de tutela] 
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21. De que forma é que o material 

didático é preparado/construído? 

[perceber se os materiais, jogos, etc., 

seguem uma orientação curricular ou 

não] 

Bloco 4 

Monitorização/ 

Supervisão do pré-

escolar 

Perceber se os 

Educadores/ Professores 

são supervisionados e 

qual sua importância 

22. Como é realizado o apoio na 

planificação das atividades e no 

acompanhamento das aulas? É 

importante esse apoio (supervisão)? 

23. Quem acompanha e avalia o plano de 

atividades? Como? Com que 

frequência? 

Bloco 5 

Qualidade 

Aferir a qualidade das 

práticas educativas. 

24. Em que medida as orientações 

curriculares se adaptam às 

necessidades dos alunos? 

25. Essas orientações curriculares são 

suficientes para conseguirem planificar 

no dia-a-dia? 

26. Em que momento utilizam a língua 

materna e a língua portuguesa nas 

atividades do jardim? Porquê?  

[explorar o porquê de usarem a Língua 

Portuguesa – por ser obrigatório ou 

por considerarem importante – e de 

usarem a Língua Materna – falta de 

conhecimento dos professores, para 

comunicar com os alunos, por 

exemplo] 

27. Consideram que têm os recursos 

necessários para concretizar uma boa 

prática na sala de aula?  

[recursos materiais, espaço/ estrutura, 

n.º de alunos por turma, etc.] 

28. O que gostariam de ver melhorado na 

vossa profissão?  

[explorar o grau de motivação/ 

satisfação do professor: horário, 
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salário, estatuto, distância entre a 

residência e o local de trabalho, etc.] 

29. De que forma é que o ensino pré-

escolar prepara os alunos para o 

ensino primário? 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade  
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para Especialistas em Educação Pré-escolar 

 

Guião de referência para as entrevista semiestruturada com Especialista em Educação Pré-

escolar. Será dada prioridade para especialistas com experiência e conhecimento profundo 

sobre a situação de educação pré-escolar no país onde estiver sendo realizada a pesquisa. O 

profissional poderá estar vinculado a instituições académicas e de pesquisa, organizações da 

sociedade civil e/ou parceiros de cooperação.  

 

Objetivo geral da pesquisa: compreender o que garante o acesso à Educação pré-escolar 

de qualidade no país165 

Blocos temáticos Objetivo específico Formulário de perguntas/ aspetos a 

serem abordados 

Introdutores Apresentação da 

pesquisa e questões 

objetivas. 

- Apresentar a pesquisa 

- Garantir a confidencialidade dos dados 

- Preencher a ficha de caracterização do 

entrevistado 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ questões 

normativas 

Caracterizar as políticas 

que enquadram o 

ensino pré-escolar. 

 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar.  

1. Como surgiu e se desenvolveu a 

educação de infância no país? 

2. Como é que caracteriza o quadro 

político-legal sobre a educação pré-

escolar no país, com destaque para o 

ensino pré-escolar? 

3. Na sua perspetiva, o país possui um 

quadro de políticas e leis suficientemente 

desenvolvido para responder às 

necessidades da educação pré-escolar? 

                                                      
165 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar e, no caso de 

São Tomé e Príncipe, o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e Básica de 

qualidade. 
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4. Que aspetos considera que devem ser 

revistos, incorporados ou fortalecidos no 

atual quadro vigente? 

5. Caso exista um quadro político-legal, 

quais são as principais lacunas 

identificadas que impedem a sua efetiva 

implementação? 

6. Caso não exista, que tipo de 

documento de política é que o Governo 

deve adotar para responder ao pré-

escolar e que prioridades deveriam ser 

tomadas em conta na definição e 

aprovação de um eventual quadro 

político-legal?  

7. Que fatores do ponto de vista político-

legal favorecem ou constrangem o pré-

escolar no país? 

8. Quais as vantagens e desvantagens da 

dupla tutela na pré-escolar no país? [caso 

exista] 

9. De que forma é que o Governo garante 

a coordenação da tutela da educação pré-

escolar em benefício das próprias 

crianças? 

10. Que materiais e que investigação tem 

sido produzidos para a educação pré-

escolar? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país.  

11. Como caracteriza o acesso à educação 

pré-escolar no país, no meio urbano e no 

meio rural? 

12. Como especialista na área, de que 

forma pensa que se pode conciliar a 

expansão do acesso com a qualidade? 

13. Considera que existem condições 

para que a expansão do acesso e a 
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qualidade aconteçam em simultâneo, ou 

o Governo deve priorizar o acesso em 

detrimento da qualidade?  

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores. 

14. Como caracteriza a oferta formativa, 

ao nível da formação inicial, para 

educadores do pré-escolar no país? 

[tendo em conta os diferentes níveis de 

formação, e incluindo instituições 

públicas e privadas] 

15. Considera que a oferta de 

profissionais com formação 

académica/profissional para as 

instituições do pré-escolar, tanto 

públicas, privadas ou de gestão de ONG, 

é suficiente para responder à procura? 

Qual é o nível de formação desses 

profissionais? 

16. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para os 

educadores do pré-escolar, oferecida 

pelo Estado? 

17. Esta oferta formativa abrange outros 

profissionais como supervisores, 

inspetores, coordenadores pedagógicos? 

18. Tem conhecimento se existe alguma 

relação/ parceria entre as diferentes 

instituições de formação inicial e 

contínua (caso existam)?  

Bloco 4 

Práticas 

curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

19. Conhece as orientações curriculares 

ou outros documentos normativos que 

regulam as práticas curriculares na 

educação pré-escolar? 

20. Existem manuais ou guias 

orientadores elaborados pelo(s) 

ministério(s) da tutela? 
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21. A elaboração destas orientações e 

materiais têm a colaboração de 

especialistas na área? 

22. Estes materiais são utilizados pelos 

educadores? 

23. Existe algum tipo de supervisão à 

utilização destes materiais? 

24. Existem diferenças entre os materiais 

usados no pré-escolar público e os usados 

no pré-escolar privado e comunitário? 

25. Que outros materiais didáticos de 

apoio à educação pré-escolar são 

disponibilizados pelo Governo para os 

jardins de infância públicos? 

26. As infraestruturas/salas de aula são 

adequadas a nível de espaço e de 

mobiliário? 

27. Houve alguma consulta de 

especialistas para a organização destes 

espaços? 

28. As línguas locais são utilizadas pelos 

educadores do pré-escolar? 

29. Existem línguas que são mais 

utilizadas que outras? Se sim, existe 

alguma razão em particular? 

30. Os educadores têm formação para 

trabalhar com mais que uma língua? 

31. Quais as vantagens e desvantagens do 

uso das línguas locais na educação pré-

escolar, principalmente ao nível das 

zonas rurais? 

32. Na sua opinião, o que tem sido 

produzido no país sobre a educação pré-

escolar? 
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Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

33. Como especialista de educação pré-

escolar, como caracteriza a distribuição 

do financiamento público para esta área? 

34. Que prioridades orçamentais deveria 

definir o Governo para melhor responder 

às necessidades relacionadas com a 

educação de infância?  

35. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

 

Guião de Entrevista para Líderes Comunitários 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar 

a Líderes Comunitários/líderes tradicionais166 (duas por província/região: duas na capital da 

província/região e duas em municípios rurais). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade167. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Preencher a ficha de caracterização do 

entrevistado 

Bloco 1 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar no 

país. 

1. Qual é o seu entendimento sobre a 

educação pré-escolar? Considera que é 

importante para o futuro das crianças e da 

comunidade frequentar o ensino pré-

escolar? 

2. Quantas instituições de ensino pré-

escolar comunitárias existem? Essas 

instituições são do Governo ou são da 

comunidade/ privadas/ ONG? 

                                                      
166 Em Moçambique, idealmente dois em Niassa e dois em Gaza e ainda em Maputo, sendo cada um dos líderes 

entrevistado separadamente. Garantir que se entrevista pelo menos um líder de cada uma das comunidades. 
167 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de 

São Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de 

qualidade. 
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3. As instituições do pré-escolar são 

suficientes para satisfazer o nível de 

procura na comunidade? 

4. Quantas crianças têm acesso ao pré-

escolar? Quantas são meninas e quantas 

são meninos? 

5. Quais as vantagens e as desvantagens 

para uma criança que frequenta a educação 

pré-escolar? 

6. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada da criança no pré-

escolar? 

7. Como líder comiunitário, faz algum tipo 

de sensibilização para que os pais 

inscrevam os seus filhos no pré-escolar? 

8. Os pais/encarregados de educação na 

sua comunidade têm consciência das 

vantagens e desvantagens de matricular os 

seus filhos/educandos para o pré-escolar? 

9. O Governo apoia as instituições do pré-

escolar que são geridos pela comunidade? 

Com que tipo de apoio? Esses apoios são 

suficientes ou são necessários outros? 

Quais? 

Bloco 2 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica dos 

educadores. 

10. Os educadores do pré-escolar na 

comunidade possuem alguma formação 

profissional/académica na área? 

11. Qual é o nível mínimo de formação dos 

educadores do pré-escolar na 

comunidade? 

12. Os educadores possuem formação 

técnica e pedagógica adequada? Têm 

oferta formativa contínua e periódica? 
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Bloco 3 

Práticas 

curriculares 

Aferir acerca das práticas 

curriculares na educação 

pré-escolar. 

13. Participa na elaboração de atividades e 

materiais a utilizar no pré-escolar (ex: 

jogos, brinquedos, etc.)? 

14. O que pensa sobre uso das línguas 

locais/maternas ao nível da educação pré-

escolar? 

Bloco 4 

Financiamento 

Caracterizar a distribuição 

do orçamento para a 

educação pré-escolar. 

15. Qual é a fonte de financiamento do pré-

escolar? 

16. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação  nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista Ministério da Tutela 

 

O guião de entrevista apresentado será a base das entrevistas semiestruturadas que serão 

realizadas a atores-chave do(s) Ministério(s) da Tutela do setor do pré-escolar168 e a atores-

chave das direções provinciais/regionais de educação169 (da capital e de cada uma das duas 

províncias/regiões visitadas). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação pré-escolar de qualidade170. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantia da confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. Qual é o papel do ministério na educação 

pré-escolar? 

2. Qual é o quadro político legal da educação 

pré-escolar no país? 

3. Como são operacionalizadas estas 

políticas em termos de programas e 

estratégias do Governo? 

                                                      
168 Ensino básico, no caso de São Tomé e Príncipe. 

169 Previamente deverá ser feito um mapeamento das entidades e/ou ministérios de tutela que se encontram a 

trabalhar na área de interesse. 
170 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de 

São Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de 

qualidade. 
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4. Sendo a tutela da educação pré-escolar 

partilhada, quais são as responsabilidades de 

cada ministério? 

5. Como é que estes ministérios se 

coordenam entre si? Que acordos têm com 

outros ministérios? 

6. Estas políticas respondem a diretivas 

regionais/internacionais? [ODM, PNA-EPT, 

Banco Mundial, UE, Metas de Dakar sobre 

EPT] De que forma? [evolução recente destas 

políticas] 

7. Que requisitos são exigidos para a 

abertura de um pré-escolar público, privado 

ou comunitário? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país. 

8. Que fatores favorecem/condicionam a 

entrada da criança na educação pré-escolar, 

ao nível institucional/público, 

privado/comunitário e familiar? [considerar 

também questões étnicas e de matriz 

religiosa] 

9. Quantas crianças com deficiência têm 

acesso ao ensino pré-escolar no país? 

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores do pré-

escolar. 

10. Qual é o número de instituições de 

formação no país, ao nível da formação 

inicial, para educadores do pré-escolar? 

[listar instituições públicas e privadas, de 

ensino médio e superior] 

11. Quais são os ministérios que tutelam 

estas instituições de formação, quando 

públicas? 

12. Quais são os níveis de formação 

oferecidos por estas instituições? 

13. Quais são as habilitações académicas dos 

educadores do pré-escolar, em exercício? 
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14. Qual é a formação técnica e pedagógica 

dos educadores do pré-escolar, em 

exercício? 

15. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para 

educadores do pré-escolar? Qual é a 

qualidade desta formação? 

16. Quem financia esta formação? 

17. Qual é a abrangência destas instituições 

de ensino a nível nacional? 

18. Existe algum programa previsto para 

expandir a formação de educadores do pré-

escolar? 

19. Existe oferta formativa para outros 

agentes educativos da área da educação pré-

escolar (supervisores, inspetores, 

coordenadores pedagógicos)? 

20. Caso existam, quais são as instituições 

que providenciam esta oferta formativa? 

21. Quem financia esta formação? 

22. Na sua formação, os educadores 

aprendem a trabalhar com crianças com 

deficiência? [explorar como é que essa 

aprendizagem ocorre] 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

23. Qual é o número médio de crianças por 

turma? 

24. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação pré-escolar/ 

ensino básico? 

25. Qual é a língua utilizada na educação pré-

escolar/ensino básico, na interação entre o 

educador/monitor e as crianças? 

26. Para o caso das zonas rurais, existe um 

currículo bilingue? 
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27. Que materiais didáticos de apoio à 

educação pré-escolar/ensino básico 

existem? [publicados pelo ME ou outro, 

elaborados por ONG, ou Parceiros de 

Cooperação] 

28. Existem materiais traduzidos para as 

línguas locais? 

29. Existe alguma monitorização e/ou 

supervisão das infraestruturas e da aplicação 

das orientações curriculares e materiais a 

nível provincial? 

30. Quem realiza esta 

monitorização/supervisão? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

31. Qual é a % do orçamento de estado (OE) 

que vai para a educação? 

32. Qual é a tendência da alocação 

orçamental nos últimos três anos? 

33. Qual é a % do OE, alocado ao Ministério 

da tutela, destinada à educação pré-escolar 

e/ou ensino básico? 

34. Existem organizações internacionais que 

financiam a educação pré-escolar/ensino 

básico? [financiamento direto ou através de 

projetos de cooperação] 

35. Este financiamento é desembolsado 

através do OE ou é direcionado diretamente 

para as escolas geridas por privados ou 

ONG? 

36. Qual é a % do orçamento que vem das 

organizações internacionais para o OE?  

37. Quais são as organizações internacionais 

financiadoras? 

38. Caso exista pré-escolar público no meio 

rural, como é alocado este orçamento no 
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país (meio urbano vs. meio rural)? Quais são 

os critérios de alocação? 

39. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas de 

contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para ONG171/OSC 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar a 

atores-chave de Organizações Não Governamentais (ONG) e/ou Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) (uma em cada província, uma de âmbito nacional e outra internacional) que se 

encontrem a trabalhar na área da educação pré-escolar. 

Previamente deverá ser feito um mapeamento das ONG e respetivos atores-chave a 

entrevistar, exercício que deverá ser feito em consulta com as Redes Nacionais EPT. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade172. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. Como é que caracteriza o quadro político-

legal sobre a educação no país, com 

destaque para o ensino pré-escolar? 

2. Como é que a ONG se enquadra neste 

quadro político-legal? 

3. Que fatores, do ponto de vista político-

legal, favorecem ou constrangem a ação 

                                                      
171 ONG que prestam serviços na área do pré-escolar. 

172 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de 

São Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de 

qualidade. 
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das ONG que atuam na área de educação 

pré-escolar? 

4. Considera que o quadro político-legal da 

educação pré-escolar no país é 

suficientemente desenvolvido para 

responder às necessidades de educação das 

crianças? 

5. Que aspetos considera que devem ser 

revistos, incorporados ou fortalecidos no 

atual quadro legal vigente? 

6. O que pensa da dupla tutela na educação 

pré-escolar no país? [caso exista dupla 

tutela] 

7. De que forma é que o Governo garante a 

coordenação da tutela da educação pré-

escolar em benefício das próprias crianças? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país. 

8. Como caracteriza o acesso e a oferta à 

educação pré-escolar no país, tendo em 

conta o meio urbano e o meio rural?  

9. A ONG que representa atua no meio 

urbano ou rural ou em ambos? 

10. Quantas instituições do pré-escolar 

estão sob gestão da ONG? Quantos estão 

no meio urbano e no meio rural? 

11. Em que províncias/distritos/municípios 

[regiões/setores/secções] atuam? 

12. Quantas crianças são beneficiadas? 

13. Qual o número de crianças por género, 

entre o meio urbano e o meio rural? 

14. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada das crianças na 

educação pré-escolar? 

Bloco 3 Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

15. Como caracteriza a oferta formativa, ao 

nível da formação inicial, para educadores 
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Formação de 

professores / 

educadores pré-

escolar 

dos educadores pré-

escolar. 

do pré-escolar no país? [tendo em conta os 

diferentes níveis de formação, e incluindo 

instituições públicas e privadas] 

16. Nas instituições do pré-escolar geridas 

pela ONG, quantos educadores têm 

formação académica/profissional na área? 

17. Qual é o nível de formação desses 

educadores/habilitações académicas? 

18. Qual é a formação técnica e pedagógica 

dos educadores que trabalham com/na sua 

ONG? 

19. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para 

educadores, oferecida pela sua ONG? 

20. A sua ONG oferece 

formação/capacitação para outros agentes 

educativos da área da educação pré-escolar 

(supervisores, inspetores, coordenadores 

pedagógicos)? 

21. Existe alguma relação entre a ONG e 

outras instituições de formação, por 

exemplo ao nível da troca de 

experiências/discussão de conteúdos de 

formação? 

22. Qual é a principal motivação dos 

educadores no vosso pré-escolar? Existe aí 

progressão profissional para os 

educadores? 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

23. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação pré-escolar 

emanadas pelo(s) ministério(s) 

responsável(eis) e que devem ser seguidas 

pela ONG? 
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24. Para além de programas/orientações, 

existem manuais ou guias orientadores 

elaborados por esse(s) ministério(s)? 

25. Que outros materiais didáticos de apoio 

à educação pré-escolar é que a ONG utiliza 

no seu trabalho? 

26. Existem materiais que foram produzidos 

pela ONG? Esses materiais foram revistos/ 

autorizados pelo(s) ministério(s) de tutela? 

27. Para além do português, a ONG utiliza 

línguas locais nas suas atividades de 

educação da infância? 

28. Os materiais que utiliza estão traduzidos 

para essas línguas locais? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

29. Qual é a fonte de financiamento da ONG 

para o seu programa de educação pré-

escolar? 

30. A ONG recebe algum financiamento do 

Governo para a educação pré-escolar? 

31. Caso receba, qual é o orçamento médio 

anual que recebe do Governo? Qual é a 

contribuição para o orçamento total das 

instituições do pré-escolar que a ONG gere? 

32. Como é que a ONG caracteriza o 

orçamento alocado pelo Governo para a 

área de educação da infância? 

33. Que prioridades orçamentais o Governo 

deveria definir para melhor responder as 

necessidades relacionadas com a educação 

pré-escolar? 

34. Qual seria o papel da ONG neste 

processo? 

35. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 
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financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para as Redes Nacionais de EPT e Sindicato 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar a 

um ator chave173 da Rede Nacional de Educação Para Todos e a um ator chave de um 

sindicato. Havendo necessidade, esta entrevista poderá ser alargada para outros elementos 

chave dentro da Rede Nacional que possam estar em posse de informações relevantes para a 

pesquisa. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade174. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

pré-escolar/ 

normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram o pré-

escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas do pré-

escolar.  

1. Do ponto de vista normativo, qual é a 

principal preocupação da Rede Nacional 

EPT/sindicato em relação ao pré-escolar no 

país? 

2. Como é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato caracteriza o quadro político 

legal sobre a educação da infância no país, 

com destaque para a educação pré-

escolar? 

                                                      
173 Presidente ou Coordenador da Rede Nacional de EPT. 

174 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de 

São Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de 

qualidade. 
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3. Que fatores, do ponto de vista 

normativo (políticas e leis), favorecem ou 

constrangem o acesso, a expansão e a 

qualidade do pré-escolar no país?  

4. Considera que o quadro político-legal do 

pré-escolar no país é suficientemente 

desenvolvido para responder às 

necessidades de educação das crianças? 

5. Que aspetos devem ser revistos, 

incorporados ou fortalecidos no atual 

quadro legal vigente? 

6. O que pensa da dupla tutela do pré-

escolar no país? [caso exista dupla tutela] 

7. De que forma é que o Governo garante a 

coordenação da tutela do pré-escolar em 

benefício das próprias crianças? 

8. A Rede Nacional EPT/sindicato considera 

a dupla tutela o caminho a seguir, ou pensa 

que o Governo deve criar condições para 

que o pré-escolar seja tutelado por um 

único setor? 

9. Caso seja esta a melhor opção, qual seria 

o seu funcionamento, em termos práticos? 
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Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso ao 

pré-escolar no país. 

10. Como caracteriza o acesso vs. oferta à 

pré-escolar no país, tendo em conta o meio 

urbano e o meio rural? 

11. Qual é o papel do Governo na oferta, 

em termos de quantidade (número de 

vagas) e de qualidade, do pré-escolar, 

tendo em conta o contexto urbano e rural? 

12. Qual é o papel das ONG e do setor 

Privado? 

13. Do ponto de vista do acesso, considera 

que as condições das infraestruturas dos 

estabelecimentos públicos oferecem 

garantias de qualidade para as crianças 

quando comparados com as ONG e o setor 

privado? 

14. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada e a permanência da 

criança no pré-escolar? Existem diferenças 

entre o meio urbano e o meio rural? 

Bloco 3 

Formação de 

educadores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores e 

outros profissionais que 

intervém no processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

15. Como caracteriza a oferta formativa, ao 

nível da formação inicial, para educadores 

no país? [tendo em conta os diferentes 

níveis de formação, e incluindo instituições 

públicas e privadas] 

16. A definição do estatuto/carreira do 

educador contribuiria para a atração e 

retenção de mais profissionais na área? 

17. O aumento da oferta formativa 

contribuiria para a atração e retenção de 

mais profissionais na área? 

18. Existe vontade política para a definição 

da carreira do educador? 

19. Que fatores podem influenciar a falta 

de tomada de decisão neste sentido? 
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20. Qual é o papel que a Rede Nacional 

EPT/sindicato na melhoria da oferta 

formativa de educadores?  

21. Existe alguma relação entre a Rede 

Nacional ETP/sindicato, as ONG, o setor 

privado e outras instituições de 

formação/académicas, para a 

discussão/harmonização de conteúdos de 

formação? 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares no 

pré-escolar. 

22. Existem programas/orientações 

curriculares para o pré-escolar emanadas 

pelos ministérios responsáveis e que 

devem ser seguidas pelas ONG e pelo setor 

privado? 

23. A Rede Nacional EPT/sindicato 

considera que deve existir um currículo 

harmonizado/padronizado para todos os 

intervenientes na área do pré-escolar? 

Como pode isto ser realizado e 

monitorado? 

24. A Rede Nacional EPT/sindicato 

considera que o(s) ministério(s) de tutela 

têm capacidade para monitorar a 

implementação de um currículo/diretrizes 

por parte das ONG e do setor privado? 

25. Para além de programas/orientações 

curriculares, existem manuais ou guias 

orientadores elaborados por esses 

ministérios? 

26. Para a Rede Nacional EPT/sindicato, o 

uso de línguas locais no pré-escolar é um 

aspeto chave do processo de 

aprendizagem das crianças? 
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Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para o pré-

escolar. 

27. O que é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato pensa sobre o orçamento 

alocado ao setor de educação no país? 

28. Como é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato caracteriza o orçamento 

alocado pelo Governo para a área do pré-

escolar? 

29. Considera que o orçamento alocado ao 

pré-escolar no(s) setor(es) de tutela, é 

adequado às necessidades? 

30. Caso não seja, que ações podem ser 

seguidas para que o orçamento seja 

adequado? 

31. Qual seria o papel da Rede Nacional 

EPT/sindicato neste aspeto concreto? 

32. Que prioridades orçamentais deveriam 

ser definidas pelo Governo para melhor 

responder as necessidades relacionadas 

com o pré-escolar? 

33. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer o 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: estudo exploratório da situação da 

educação nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para Responsáveis do Pré-escolar 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar 

aos Responsáveis/Diretores do pré-escolar (preferencialmente 2 diretores e 2 diretoras, 

sendo 3 na capital, 3 em cada uma das províncias, ainda, uma no meio urbano e outra no meio 

rural). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização das 

políticas para o pré-

escolar 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. As políticas definidas para a educação 

pré-escolar são objetivas/claras e 

suficientes para o funcionamento 

quotidiano do pré-escolar? 

2. O responsável pelo jardim pode sugerir 

a adaptação/alteração dessas políticas, de 

acordo com o seu contexto de trabalho? 

3. Há algum acompanhamento e 

preparação dos profissionais do pré-

escolar? O pré-escolar dá um retorno sobre 

como foi implementada os resultados da 

ação? 

4. Recebe visitas de supervisão dos setores 

de tutela? Com que frequência recebe as 

visitas? O que acontece durante as visitas – 
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reuniões para avaliação do programa 

pedagógico, inspeção do espaço físico, 

entrevistas com os professores?  

5. Existe um acompanhamento do que foi 

identificado como problema para a 

melhoria e solução do mesmo? 

Bloco 2 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares no 

pré-escolar. 

6. Foi feita alguma adaptação no programa 

para atender às necessidades da 

comunidade? Se sim, quem fez e qual foi o 

processo de adaptação? 

7. Existem manuais ou guias orientadores 

elaborados pelo Governo sobre o currículo 

que deve ser seguido no pré-escolar? 

8. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação de infância 

vindas do Governo e que devem ser 

seguidas pelo pré-escolar? 

9. Quem elabora os materiais usados no 

pré-escolar? 

10. Os educadores planificam 

diariamente? Individualmente ou em 

conjunto com outros educadores e/ou com 

o responsável pelo pré-escolar? 

11. Como responsável do pré-escolar, 

realiza alguma supervisão e/ou 

monitorização das atividades? De que 

forma? Utilizando que parâmetros? 

12. As crianças já chegam o pré-escolar 

com o domínio da língua portuguesa? 

13. Qual a metodologia adoptada pelo pré-

escolar para ensinar língua portuguesa, a 

crianças que não a dominam/sabem falar? 

14. As interações fora da sala de aula 

acontecem em que língua? 
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15. Como é que o pré-escolar avalia o 

processo de ensino-aprendizagem das 

crianças?  

16. Tem indicadores para avaliar o 

progresso das crianças durante período de 

frequência (dos 3 aos 5 anos)?  

17. A instituição tem instrumentos para 

aferir esse progresso? 

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores de 

infância. 

18. Qual a formação dos educadores do 

pré-escolar? 

19. Como é feita a seleção dos educadores 

do pré-escolar? Qual é o nível mínimo que 

aceita para um educador lecionar na sua 

instituição? 

20. Algum dos educadores da sua 

instituição possui formação técnica e 

pedagógica?  

21. Há incentivo (que incentivo – pode ser 

um certificado) para 

formação/treinamento contínua e 

periódica dos educadores? Por parte de 

quem – do pré-escolar, do Estado, de 

outros atores? 

Existe incentivo material? Que tipo de 

incentivo? 

Que tipo de formação? 

22. Esta oferta formativa é abrangente 

para outros profissionais como 

responsáveis pelo pré-escolar, 

supervisores, inspetores e coordenadores 

pedagógicos? 

Bloco 4 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso ao 

pré-escolar na 

comunidade.  

23. Quantas vagas são oferecidas para o 

pré-escolar nesta instituição? 
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24. Existe algum processo de seleção? Qual 

é esse processo, quais são os critérios, 

como foram elaborados, por quem foram 

definidos? 

25. Os critérios de seleção e o processo são 

divulgados?  

26. Como é feita a divulgação do 

resultado? 

27. Existe alguma documentação desse 

processo? 

28. Quantas crianças não conseguem 

matricular-se após a seleção? 

29. É dada alguma orientação à família 

após a recusa de uma matrícula (ex: 

procurar outro pré-escolar, entrar para 

uma lista de espera, entrar em contato 

com o Estado)? 

30. Quais os principais motivos da procura 

para matricular as crianças no pré-escolar? 

31. Existe na comunidade crianças em 

idade de frequentar o pré-escolar que não 

estão matriculados por decisão dos pais? 

Qual o motivo? 

32. As infraestruturas são suficientes e 

adequadas para atender a quantidade de 

crianças matriculadas? 

33. O apetrechamento (materiais) das salas 

é suficiente e adequado à prática do pré-

escolar? 

34. O pré-escolar tem informações sobre a 

família da criança? Para a matrícula é 

necessário preencher algum formulário? 

Mesmo que não precise, o pré-escolar tem 

alguma informação sobre o perfil dos pais? 
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35. Existe uma ficha com os dados da 

criança? Esta ficha inclui informações 

sobre saúde, comportamento, 

desenvolvimento, etc?  

36. O pré-escolar tem transporte escolar? 

Quem financia esse transporte? 

37. Como é feita a integração das crianças 

com deficiência e o acompanhamento 

emocional? (Como identificam? Como 

acompanham? Para quem encaminham? 

Tem algum suporte e apoio de outros 

setores?). 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para o pré-

escolar e como são 

geridos os recursos 

daquelo pré-escolar. 

38. Qual o orçamento anual do pré-

escolar? Qual é a despesa mensal do pré-

escolar? Quanto gastam por mês por 

aluno? 

39. Quais são as fontes de financiamento 

do seu pré-escolar? (avaliar quanto do 

orçamento é pago pelas propinas, se 

houver) 

40. As crianças precisam pagar propina? Se 

sim, qual a importância? 

41. Existe algum desconto ou bolsa para 

crianças mais carenciadas? Se sim, de 

quanto e como é definido este valor? 

42. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

43. O pré-escolar recebe algum 

financiamento do Governo? Se não, recebe 

para ações pontuais? [Ex: campanhas 

específicas]. Caso receba, qual é o 



 

162 
 

orçamento médio anual que recebe? E em 

termos percentuais, qual é a contribuição 

para o orçamento total do pré-escolar? 

44. A instituição que dirige já teve 

problemas financeiros? Se sim, de que 

natureza, com que frequência e como 

superaram? 

45. Existe um mecanismo de prestação de 

contas/relatórios de atividades periódicos, 

que o pré-escolar deve submeter aos 

setores de tutela? Caso exista, qual é a 

periodicidade desses relatórios? 

46. Existe um prazo para que o apoio 

financeiro de 

parceiros/organizações/igrejas encerre? Já 

existe um planeamento de captação de 

recursos para quando essa apoio acabar? 

[para o pré-escolar de gestão comunitária] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 


