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INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde de Moçambique enfrenta escassez de docentes com formação
psicopedagógica para garantir maior qualidade na formação de profissionais de saúde
nas Instituições de Formação.

Em resposta, foram realizadas formações psicopedagógicas com a finalidade de
fortalecer o conhecimento e competências dos docentes sobre 4 áreas:

(i) estilos de aprendizagem;

(ii) objectivos de aprendizagem;

(iii) métodos de ensino-aprendizagem;

(iv) avaliação do processo de ensino-aprendizagem

Objectivo:Avaliar a contribuição da capacitação psicopedagógica na

melhoria dos conhecimentos e competências dos docentes das IdF’s em metodologia
de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA
181 docentes de Instituições de Formação de Saúde (IdFs) foram capacitados em
metodologias de ensino em 3 fases:

A primeira parte consistiu em formação psicopedagógica intensiva que durou uma
semana. Antes do início da formação, os docentes realizaram uma autoavaliação nas
áreas: (i) estilos de aprendizagem; (ii) objectivos de aprendizagem; (iii) métodos de
ensino-aprendizagem; (iv) avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Os
resultados da autoavaliação serviram de base para o desenvolvimento de materiais de
formação.

A segunda fase consistiu em acompanhamento técnico via telefone e apoio técnico
presencial nas IdFs.

A terceira fase consistiu na avaliação de conhecimentos através da administração de
pré-teste, pós-teste e pós-teste final. Por outro lado foram avaliadas competências
aos 45, 90 e 180 dias.

Os dados foram analisados usando o pacote estatístico SPSS Versão 17.

RESULTADOS
Tabela 1: Características Sociodemográficas dos Docentes envolvidos

Como ilustra a Tabela 1, Dos 181 docentes, 61,3% eram do sexo
masculino, 26% provenientes do Instituto de Ciências de Saúde de
Maputo e 63,8% pertenciam a faixa etária dos 35-64 anos.

Gráfico 1: Evolução dos conhecimentos medidos através da
Percentagem de “Respostas Correctas”

Tabela 2: Evolução dos conhecimentos medidos através da
Percentagem de “Respostas Correctas” por IdF

A Tabela 2 ilustra os resultados da evolução de níveis de conhecimentos dos docentes
das IdFs. Por área . A Avaliação da aprendizagem é a que apresentou níveis muito
baixos em relação as outras. As IdFs das grandes cidades (Maputo, Quelimane e
Inhambane) apresentaram níveis de conhecimento mais baixos do que de vilas e
distritos.

Gráfico 2: Evolução das competências dos Docentes

Nos 3 momentos avaliados os níveis de competência dos

docentes eram altos logo na primeira visita. Na componente

de técnicas de facilitação de aula na primeira visita 87% de

docentes observados aplicou de forma adequada as técnicas

e na terceira visita o número progrediu 97% . Em termos de

métodos de ensino usados, 95% usou correctamente na

primeira visita, tendo progredido para 99% na terceira visita.

Em termos de meios e recursos de ensino usados nas aulas

observadas, 92% de docentes usou correctamente na

primeira visita e na terceira visita subiu para 99%. A

componente da avaliação escrita partiu de 85% d e docentes

que elaborou correctamente e terminou em 98% , o que

representa uma progressão na ordem de 13%.

CONCLUSÕES
Os resultados permitem concluir o seguinte:

De forma geral verificou-se um aumento progressivo dos

conhecimentos dos docentes no âmbito do pré, pós e pós-

teste final com 8,4%, 27,3% e 67,4%, respectivamente.

Por outro lado, verificou-se uma melhoria nas

competências dos docentes na primeira, segunda e terceira

visitas de seguimento, a referir 65,5%, 86,1% e 90,7%,

respectivamente.

O Apoio técnico pós-formação dos docentes foi efectivo na

melhoria dos conhecimentos e competências dos docentes

das IdFs.
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DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CARACTERÍSTICA n %

IdF

CFS de Pemba 24 13,3

CFS de Mocimboa da Praia 19 10,5

CFS de Mocuba 10 5,5

ICS de Quelimane 38 21,0

CFS de Inhambane 29 16,0

CFS de Massinga 14 7,7

ICS de Maputo 47 26,0

Total 181 100

SEXO

Masculino 111 61,3

Feminino 70 38,7

GRUPO  ETÁRIO 24-34 anos 64 36,2

35-64 anos 113 63,8

IdF Objectivos de 
Aprendizagem

Métodos de Ensino Avaliacão  da 
Aprendizagem

Estilos de Aprendizagem

Pré Pós PFin Pré Pós PFin Pré Pós PFin Pré Pós PFin

CFS Mocímboa da 
Praia (n=19)

16,7 29,4 41,7 22,2 47,1 75,0 5,6 17,6 50,0 5,6 64,7 75,0

CFS Pemba (n=24) 11,1 35,3 38,9 27,8 52,9 72,2 16,7 17,6 61,1 22,2 47,1 94,4

CFS Mocuba 
(n=10)

60,0 50,0 33,3 20,0 50,0 55,6 10,0 37,5 11,1 10,0 62,5 100,0

ICS Quelimane 
(n=38)

9,7 34,4 63,0 25,8 37,5 51,9 3,2 15,6 37,0 9,7 53,1 77,8

CFS Inhambane 
(n=29)

6,9 14,3 45,5 3,4 33,3 59,1 6,9 4,8 57,1 6,9 52,4 63,9

CFS Massinga 
(n=14)

14,3 23,1 72,7 14,3 15,4 72,7 14,3 7,7 63,6 7,1 53,8 100,0

ICS Maputo 
(n=47)

2,6 6,9 48,5 2,6 3,4 63,6 2,6 6,9 63,6 7,7 44,8 63,6


