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Abstract 

 

This research study explores and evaluates the process of implementation of the “One 

Student- One Family” Program as service in preventing health to the community within the 

context of University Extension, being realized at the Universidade Lúrio/ Faculty of Health 

Sciences the City of Nampula/ Mozambique.  

 

The Program opened in 2008 after the inauguration of the University in 2007.  Recently 

complaints and indications to lack of motivation of the persons involved increased.  It is 

assumed, that these have to do with the process of implementation of the Program.  The 

qualitatively and quantitatively collected data reveal weak points, that relate to the three steps 

of implementation: (1) preparing and orientating the students for meeting the families, (2) 

carrying out the concerning activities, monitored by teachers, (3) discussing and evaluating 

the experience collected during their visits.  One remarkable weak point is the lack of 

knowledge of Medical Anthropology to appease the students’ confrontation with traditional 

medicine, practiced by the families.   

 

The variety of duties requires qualified and motivated teachers, who understand the 

character and the objectives of the Program.  University lecturers, mainly doctors and 

medical staff, are under contract part time, because of the lack of staff in the National Health 
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System.  This situation includes their high fluctuation and calls for their permanent training in 

the Program.  

Finally lead to proposals and recommendations with the intention of them taking a turn 

for the opportunities of the Program and not for its threats. 

 

Key words:  University Extension, Ecology of Knowledge and Medical Anthropology
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Resumen 

 

Se trata de un estudio exploratorio mixto, basado en datos cualitativos y cuantitativos, 

realizado con el objetivo de evaluar el proceso de implementación del Programa “Un 

Estudiante – Una Familia”, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Lúrio (FCS - UniLúrio), en la ciudad de Nampula, en la Región Norte de 

Mozambique. 

 

El Programa fue concebido en el año 2008, después de la creación de UniLúrio en el año 

2007. A lo largo del tiempo, se han observado algunas quejas y desmotivaciones en relación a 

la implementación de las actividades previstas en el Programa. En este sentido, los puntos 

claves, en tela de juicio, se encuentran en tres fases de implementación del Programa: (1). 

Preparación y sensibilización de los estudiantes para el contacto con las familias; (2). 

Realización de las tareas en las familias bajo la supervisión de los docentes y (3). Reflexión 

sobre las experiencias vividas. Dentro de las cuestiones claves identificadas, puede destacarse 

la necesidad de incluir los contenidos de Antropología Médica, en el programa formativo de 

los alumnos, con el objetivo de ayudar a reducir el conflicto de conocimientos entre los 

estudiantes, formados en medicina legal, y las familias, que practica la medicina tradicional 

de forma ancestral.  

 

Para conseguir subsanar las debilidades identificadas en el programa, se requieren 

docentes motivados que comprendan la esencia de los objetivos del Programa. La 

contratación de docentes médicos o técnicos de salud a tiempo parcial, junto con la falta de 

capacitación de los mismos, es un problema estructural que afecta, en general, al Sistema 
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Nacional de Salud (SNS) y, específicamente, a la FCS de UniLúrio en relación a la falta de 

compromiso con la realización de las actividades vinculadas al Programa. 

 

La reflexión sobre las debilidades del Programa fue realizada con la intención de 

convertirlas en oportunidades y no en amenazas. Por ese motivo, en último lugar, llevamos a 

cabo un avance de propuestas y recomendaciones basadas en la mejora del sistema de 

enseñanza de los profesionales de la salud. 

 

Palabras claves: Extensión Universitaria, Ecología de Saberes y Antropología Médica.
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Resumo  

 

Trata-se de um estudo exploratório misto, baseado em dados qualitativos, suportados por 

dados quantitativos, para avaliar o processo de implementação do Programa “Um Estudante – 

Uma Família” (Programa Um-EF) no âmbito da Extensão Universitária, levado a cabo pela 

Universidade Lúrio (UniLúrio), Faculdade de Ciências de Saúde (FCS), na Cidade de 

Nampula, na Região Norte do Moçambique. 

 

O Programa foi concebido em 2008, após a criação da Universidade em 2007. Ao longo 

do tempo, observam-se reclamações e desmotivação o que têm a ver com a implementação 

das actividades previstas.  As fraquezas enquadram-se em trés fases da implementação do 

Programa: (1) preparação e sensibilização dos estudantes para o contacto com as famílias, (2) 

realização das tarefas nas famílias sob acompanhamento dos docentes e (3) discussão das 

experiências vivenciadas.  Das fraquezas identificadas, notabiliza-se a não inclusão dos 

conteúdos da Antropologia Médica para reduzir o confronto entre os estudantes, que vêm da 

medicina legal e as famílias que praticam a medicina tradicional desde sempre. 

 

Estas tarefas requerem docentes motivados e que percebam a essência e os objectivos do 

Programa. A contratação de docentes médicos ou técnicos de saúde a tempo parcial e a falta de 

capacitação sistemática dos mesmos, é um problema estrutural que afeta, o Sistema Nacional de 

Saúde e a FCS na descontinuidade do cumprimento das atividades do Programa Um-EF. 

 

A reflexão sobre as fraquezas foi feita no sentido de torna-las em oportunidades para o 

Programa e não em ameaças. Por último, avançamos propostas e recomendações para a 

melhoria do processo de ensino e de formação dos futuros profissionais de saúde. 
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1. Introdução 

 

 Este trabalho foi entregue na Universidade Extremadura, na Espanha, para obter o grau 

de Doutor. Trata-se de um estudo exploratório qualitativo misto, para investigar o processo 

de implementação de um Programa no âmbito da Extensão Universitária, sendo a terçeira 

função de uma universidade, depois do ensino e da pesquisa.  

 

 Na Universidade Lúrio, na Régião Norte de Moçambique, o Programa designado “Um 

Estudante-Uma Família”, cuja implementação iniciou em 2008, na Faculdade de Ciências de 

Saúde, na Cidade de Nampula. Passados 6 anos, a realização deste estudo foi necessária para 

avaliar o nível da sua implementação, com vista a perceber as fortalezas e oportunidades e 

detetar as fraquezas, para evitar que estas não se tornem em ameaças ao Programa.  

 

 O Programa em alusão, enquadra-se no âmbito da Extensão Universitária, um tópico 

com crescente importância, não só em Moçambique, como também em outros países, em 

especial, os em vias de desenvolvimento.  

 

 Por tratar-se de um Programa com características peculiares, a Universidade Lúrio 

recebe, através da Faculdade de Ciências de Saúde, delegações de outras Universidades 

vocacionadas na formação de profissionais da área da saúde, quer nacionais, como é o caso 

das Universidades Eduardo Mondlane e Pedagógica, quer estrangeiras ao nível da África 

Austral, do Brasil, Holanda e Canadá; todas elas com o objetivo de perceber o funcionamento 

do Programa e avaliar as possibilidades de implementação nos seus curricula e respetivo 

contexto. Daí que, servindo como modelo e, também, para o melhoramento constante do 

Programa, este estudo foi indispensável para explorar o processo da sua implementação. 
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 Depois de ter desdobrado o contexto de referência com dados geográficos e sócio 

económicos, segue a descrição das intenções do Programa nas várias faculdades da Univesidade 

Lúrio, no Norte do país. Mais adiante, centramo-nos na Faculdade de Ciências de Saúde, 

descrevendo a forma como foi concebido o Programa Um Estudante – Uma Família. No 2º 

Capítulo, descrevemos o problema e formulamos a pergunta da pesquisa com os respetivos 

objetivos. Antes de avançar para a parte empírica, desenvolvemos a fundamentação teórica na 

base da literatura que julgamos ser importante para o presente estudo. Depois, entramos nos 4º, 5º 

e 6º capítulos que, no nosso entender, são o núcleo deste estudo, isto é, o capítulo da metodologia, 

apresentação e discussão dos dados com propostas concretas. No final, no 7º Capítulo, 

elucidamos o processo da implementação do Programa à luz da fundamentação teórica. 

 

 Para obter uma vista sinóptica da construção do trabalho, optamos por apresentar o 

esquema seguinte: 

Esquema 1 - Vista sinóptica da construção do trabalho 
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1.1 Contexto de referencia 

 

      Google Map 

 Antes de entrar neste estudo pretende-se, essencialmente, apresentar alguns dados 

geográficos e socioeconómicos sobre o país e a província, onde se realizou o estudo em 

causa, seguida, de uma descrição geral do contexto do processo de implementação do 
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Programa “Um Estudante - Uma Família” no âmbito da Extensão Universitária na 

Universidade Lúrio, no Norte de Moçambique. 

 

1.2 Alguns dados geográficos e socioeconómicos 

Moçambique: 

 Moçambique situa-se na região Austral do Continente Africano, ao longo da costa do 

Oceano Índico com uma extensão de mais de 2400 km. Ao Norte limita com a 

Tanzânia; ao Oeste com o Malawi, Zâmbia, Zimbabwe; e ao Sul com a África do Sul.  

 O país tem uma superfície aproximada à 800.000 km
2
 que corresponde a 1.5 vezes 

mais a Espanha e 8.6 vezes mais em relação à Portugal. 

 O país tem uma população de mais de 25.700.000 de habitantes, com uma tendência 

crescente e uma densidade demográfica de 31 habitantes/km
2
, comparativamente a 

Espanha com 92 habitantes /km
2
, isto é, 3 vezes mais que Moçambique.  

 Refira-se ainda que, em 2013, Moçambique tinha uma taxa de crescimento do PIB de 

7.3%
1
 ; isto representa um dos melhores índices de crescimento do PIB no mundo. 

Entretanto o nível de pobreza, em 2015, é de 54.7%
2
.  

 Na área da educação, Moçambique tem uma taxa de analfabetismo
3
 de 49.4%.  

 Na área de saúde tem um rácio médico /paciente
4
 de 3/100.000 habitantes. 

A Província de Nampula: 

• O país está dividido em 11 províncias e, Nampula é uma das 3 províncias da Região 

Norte do país, com uma superfície de 81.618 km
2
.  

                                                 

1
 Cfr. www.ine.gov.mz/entrada [15/09/2014]. (o Censo ainda não dispõe de dados mais recentes) 

2
 Cfr. www.mz.undp.org [11/09/2014] 

3
 Cfr. www.unesco.org/mozambique, 2009 [18/11/2015] 

4
 Cfr. www.africapedia.com/ Doctor to Patient Ratio in Africa [19/11/2015] 

http://www.ine.gov.mz/entrada
http://www.unesco.org/mozambique
http://www.africapedia.com/%20Doctor
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• Em 2013, tinha uma população acima de 4.600.000 habitantes
5
 é a província mais 

populosa do país, com uma densidade demográfica de 55.5 pessoas/km
2
 

• Culturalmente, maioritariamente, a população pertencente a etnia Macua
6
 com 87.2% 

tem como língua materna
7
 macua. 

• A Província tem uma taxa de desemprego
8
 de 27.4%.  

• Segundo o Censo de 2007, a Província de Nampula tinha uma taxa de analfabetismo
9
 

na ordem de 62.3%, isto é, que 2/3 da população não sabiam ler nem escrever e só 

39.4% sabiam falar a língua portuguesa
10

, que é a língua nacional. 

1.2.1 Universidade Lúrio
11

 - Programa Um Estudante – Uma Família
12

 

 

www.unilurio.ac.mz 

                                                 

5
 Cfr. www.ine.gov.mz / Projecções Anuais da População [15/09/2014] 

6
 Cfr. “Há várias interpretações sobre a etimologia, significado e escrita da palavra “macua” desde a  

hipótese de que é uma palavra injuriosa (equivalente a “selvagem”, “bárbaros”, “não civilizado”),  

até à afirmação de que significa “originário de Goa” (= Ma-Koa”).”  Martinez (1989, 39).    
7
 Cfr. www.ine.gov.mz/ operações estatísticas/ Província de Nampula/ Língua materna, 2007 [13/09/2014] 

8
 Cfr. www.ine.gov.mz/ operações estatísticas/ Província de Nampula/ Taxa de desemprego, 2007. [15/09/2014] 

9
 Cfr. www.ine.gov.mz/ operações estatísticas/ Província de Nampula /Taxa de analfabetismo, 2007 

[15/09/2014] 
10

 Cfr. www.ine.gov.mz/ operações estatísticas/ Província de Nampula/ Taxa de Conhecimento da Língua 

portuguesa, 2007 [17/09/2014] 
11

 Daqui em diante passaremos a usar a abreviatura UniLúrio para designar Universidade Lúrio, segundo a 

convenção plasmada nos estatutos da UniLúrio  
12

 Daqui em diante passaremos a usar a abreviatura Programa Um-EF, para designar o Programa “Um 

Estudante- Uma Família”, segundo a convenção plasmada nos estatutos da UniLúrio 

http://www.ine.gov.mz/
http://www.ine.gov.mz/
http://www.ine.gov.mz/
http://www.ine.gov.mz/
http://www.ine.gov.mz/
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 A Universidade Lúrio foi criada pelo Decreto Nº 50/2006 de 26 de Dezembro, 

publicado no Boletim da República Nº 52, 1ª Série, 2º Suplemento e oficialmente inaugurada 

no dia 29 de Junho de 2007, pelo Presidente da República de Moçambique.
13

  Daí que, no 

cumprimento do seu mandato, emanam da sua missão e visão o seguinte:    

 Missão: educar e formar uma nova geração de profissionais competentes, 

comprometidos com o desenvolvimento, ciência e bem-estar das comunidades 

locais.
14

 

 Visão: proporcionar um Ensino Superior de Excelência, Qualidade, Competitividade 

e de Reconhecimento Internacional.
15

 

 Sendo assim, foi a primeira Instituição do Ensino Superior (IES) pública, que se instalou 

fora da capital do país, Maputo. Com a sede em Nampula, a UniLúrio tem três polos situados nas 

três províncias da Região Norte de Moçambique, com várias faculdades orientadas para áreas 

diversificadas do saber, nomeadamente a Faculdade de Ciências de Saúde y Faculdade de 

Arquitectura e Planeamiento Físico, no polo de Nampula, a Faculdade de Ciências Agrárias, no 

polo de Sanga em Niassa e a Faculdade de Engenharia Informática e a de Ciências Naturais, no 

polo de Pemba, em Cabo Delgado. 

 

 No âmbito da política de expansão do ensino superior em Moçambique, importa referir 

que, com a instalação das faculdades alargaram-se, de alguma maneira, as oportunidades do 

acesso ao ensino superior às populações, não só da Região Norte, como também do país. 

  

                                                 

13
 Cfr. www.unilurio.ac.mz [18/11/2015] 

14
 Cfr. ibdm 

15
 Cfr. ibdm 

http://www.unilurio.ac.mz/
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 O propósito foi que a UniLúrio trouxesse benefícios, tanto para o estudante, como para 

a comunidade; daí a ciência – desenvolvimento - compromisso plasmados no seu logotipo. O 

compromisso de aplicação do saber científico na transformação e/ou criação do bem-estar das 

famílias e comunidades envolvidas no programa teve uma mais valia e justificação da sua 

contribuição na formação de futuros profissionais orientados para a superação dos problemas 

reais do País. Isto é, oferecendo à população cuidados de saúde, educação básicas e a 

elevação da capacidade e condições para o melhoramento dos níveis de produção, assumindo 

como pressupostos: 

 O facto de UniLúrio ser nova e apostar na qualidade de formação dos seus estudantes, 

associada ao facto da ciência ter que se basear em pesquisa, experiência e 

demonstração. 

 Desenvolver pesquisas relevantes que possam contribuir na busca de soluções, tanto 

para os problemas das comunidades, como também para o desenvolvimento do país; 

realizadas de forma responsável por docentes e estudantes.  

 

 Por ser assim, convencionou-se que, cada Faculdade da UniLúrio realiza um conjunto 

de atividades, no âmbito da Extensão Universitária, através do Programa Um Estudante – 

Uma Família daí que: 

“O programa tem como objetivo central a interação dos estudantes com as 

comunidades circunvizinhas, numa relação "ganho - ganho" para ambos. 

Abre-se um espaço para que o estudante ao longo da sua formação vá de 

encontro a aqueles a quem futuramente, como profissional da área, irá 

servir. O estudante aplica os seus conhecimentos, promove e introduz bons 

hábitos e práticas. O programa integra-se nos currículos dos vários cursos 

e ajusta-se a especificidade de cada curso. 
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Como exemplo concreto, para os cursos de saúde os estudantes adotam 

uma família desde o início, para transmitir conhecimento básico sobre 

como prevenir doenças básicas. Junto destas recolhem informação útil 

para alimentar uma base de dados que nos irá permitir reavaliar os hábitos 

e sugerir politicas mais saudáveis e humanas ajustadas ao seu contexto.”
16

 

Por outras palavras, equivale dizer:  

• Fazer com que os planos curriculares das Faculdades da UniLúrio contribuam para a 

formação de profissionais com competência técnica, científica de qualidade e 

desenvolver hábitos, habilidades de intervenção participativa nas famílias e nas 

comunidades, baseado no conhecimento das realidades específicas das necessidades 

das comunidades e do país.  

• Provocar mudanças sustentáveis nas comunidades através de intervenções práticas em 

áreas de ensino adstritas às Faculdades da UniLúrio criando-se, deste modo, 

condições para as comunidades. 

 

 No cumprimento do seu mandato, Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, esta 

iniciativa, através dos programas das Faculdades, representou o compromisso inequívoco da 

contribuição da ciência e da participação da UniLúrio nos esforços da Governação “Luta 

contra a Pobreza no País”, de acordo com as Metas de Desenvolvimento do Milénio.  

 

 A constatação da ausência de espaços e oportunidades de treinamento e exercitação 

prática dos conteúdos para a preparação profissional mais completa por parte de docentes, 

investigadores e demais profissionais do subsistema do ensino superior conduziu à 

                                                 

16
 Cfr. www.unilurio.ac.mz / Programa Um Estudante, Uma Família [19/11/2015] 

http://www.unilurio.ac.mz/
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formulação de práticas que se acreditou constituírem viragem na maneira de estar do 

profissional de ensino na UniLúrio.  

 

 A visão para a qual o percurso do Programa Um-EF nos conduziu é de tal ordem 

significante que imprime uma dinâmica indispensável para a forma de estar, dos actores do 

processo de ensino e aprendizagem em todos os cursos ministrados na UniLúrio. Desta 

forma, os seus planos curriculares integram sempre uma disciplina de caris interventiva 

comunitária. 

 

 Ao assegurar-se que em todos os cursos exista a componente familiar e comunitária, o 

estudante ao longo da sua formação, participa em aspetos que possam contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade, que resultam do processo de ensino-aprendizagem 

facilitando a passagem de conteúdos académicos e científicos para benefício das 

comunidades e, destas para a universidade. Esta ligação aumenta progressivamente à medida 

que o estudante alcança níveis subsequentes da sua formação. 

 

 O Programa é concretizado ao nível de cada unidade orgânica cujos conteúdos são 

ajustados às áreas científicas e às realidades locais. Daí que, do ponto de vista metodológico, 

o perfil curricular de cada curso lecionado na UniLúrio dá o suporte ao Programa Um-EF. 

Neste contexto os curricula da UniLúrio estão desenhados para que em todos os cursos exista 

uma disciplina que funciona como vetor desta iniciativa dando ao estudante a oportunidade 

de poder interagir, tanto com as famílias, como com as comunidades, em geral.  

 

 Assim, em Nampula, a Faculdade de Ciências de Saúde, tem como vetor de interação 

da Universidade com a comunidade a Cadeira de Saúde da Comunidade; coordenada pelo 
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Departamento de Saúde da Comunidade. Enquanto, na Faculdade de Ciências Agrárias, em 

Sanga, tem como vetor de interação a Cadeira de Extensão Comunitária coordenada pelo 

Departamento de Extensão Comunitária garantindo a ligação com os principais grupos alvo 

do programa, neste caso, agricultores do sector familiar e associações de agricultores e, na 

Faculdade de Engenharia Informática e Ciências Naturais, as atividades de interação 

comunitária são levadas a cabo através da Cadeira de Desenvolvimento Comunitário, 

coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Comunitário.  

 

 Outra particularidade do Programa Um-EF é o facto de ele permitir que a partir do 

contacto com a comunidade, ou com os demais sectores com que se interage, se efetue a 

busca de saberes leigos
17

 das várias culturas em contacto que sejam suscetíveis de ser 

cientificamente relevantes e que, devem ser sistematizados em base de dados, para que a 

outro nível sirvam a interesses da investigação científica, quer esta assuma a variante pura ou 

aplicada, por um lado, e que mantenha janelas vivas para a interação com parceiros que 

invistam  ou cooperem na investigação e ensino, por outro.  

 

 O carácter multissectorial e participativo das instituições públicas e privadas e de 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) nacionais e estrangeiras, envolvidas no processo 

de desenvolvimento das províncias e da região, são vitais para o sucesso na implementação 

deste Programa.  

 

 Para isso, foi previsto que os recursos para a gestão das actividades do Programa Um-

EF sejam da competência das direções das Faculdades. Ou seja, cada Faculdade deverá 

                                                 

17
 Assim também tidos como saberes populares, tradicionais, urbanos, camponeses, ou melhor não ocidentais, 

tidos, no seu conjunto como contrapostos ao saber científico ou humanístico. A promoção de diálogos entre os 

saberes científicos e leigo, desencadeia a ideia de “Ecologia de Saberes”. (Santos, 2008, p.53).  
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atribuir recursos humanos, financeiros e materiais por forma a garantir que a sua 

implementação seja efectiva tendo em conta as seguintes ações: 

a) Recrutamento de docentes especialistas em áreas de desenvolvimento de programas 

comunitários, assistência/assessoria técnica, de pessoas abalizadas em áreas específicas do 

saber.  

b) Contratação de assistentes de campo é considerada, na implementação dos programas 

comunitários que pode ser a tempo inteiro ou parcial. 

c) Estabelecimento de um banco de dados para o armazenamento do conhecimento leigo 

vindo das comunidades 

d) Criação de um sistema de mapeamento comunitário das iniciativas em curso (banco 

de dados); 

e) Estabelecimento de protocolos de intervenção; 

f) Afetação de recursos móveis e material de promoção do programa. 

g) Afetação de recursos logísticos diversos. 

 

 Anualmente são concebidos, monitorizados e avaliados os planos operacionais que 

estão em consonância com as disciplinas curriculares e o nível académico dos estudantes. São 

feitos, também, encontros periódicos e anuais entre os departamentos específicos, 

privilegiando as disciplinas com maior intervenção no programa e com a participação dos 

diversos atores que nele intervêm, docentes, estudantes, comunidade e sociedade civil. 
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 A Universidade Lúrio agora melhor aflorada estatutariamente
18

, através da adoção de 

princípios e mecanismos para o seu robustecimento, como sucede com a figura da Unidade 

de Produção teve, no Programa Um-EF, um instrumento de concretização. 

 

1.2.1.1 Origem e retrospetiva do Programa  

 

 Na essência, este Programa iniciou em 2007 através de consultas a diferentes 

instituições ligadas ao processo de educação e desenvolvimento das províncias da Região 

Norte do país, por forma a garantir a ligação entre Universidade e Comunidade permitindo 

que, o processo de estabelecimento do Programa, aproximasse a realidade das necessidades 

das comunidades abrangidas tendo em conta os cursos administrados pelas Faculdades.  

 

 A implementação das actividades desta iniciativa integrou as seguintes etapas: 

Primeira etapa - constou de encontros de consultas e auscultação aos representantes das 

instituições públicas e privadas e ONG’s envolvidas no processo de desenvolvimento da 

província e da região, bem como o envolvimento das lideranças comunitárias, visando criar o 

ownership do programa a todos intervenientes. Nesta etapa elaborou-se o programa com os 

objetivos específicos, em consonância com as disciplinas curriculares do curso. A primeira 

etapa realizou-se de acordo com os ciclos, ou seja corresponde a um curso completo. 

 

Segunda etapa - Inicia com o estabelecimento de departamentos específicos em cada 

Faculdade. Esta etapa elaborou-se, em harmonia com as restantes cadeiras curriculares e 

                                                 

18
 Apesar de ainda se tratar de uma Proposta de Alterações a introduzir nos atuais Estatutos da Universidade 

Lúrio, as posições propostas já nos constituem princípios de atuação. 
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planos de cação anual. A realização de inquéritos e pesquisas foram premissas para o 

estabelecimento de indicadores de seguimento e progresso dos programas. 

 

 As etapas acima descritas foram adequadas a cada curso ministrado pela Universidade, 

respeitando as especificidades para as áreas de intervenção. Ao longo da formação os 

estudantes foram incentivados a desenvolver trabalhos de investigação que contribuíssem 

para a criação do bem-estar das famílias e para o desenvolvimento das comunidades.  

 

 Daí que, a interação programada com a comunidade levou à sistematização do processo 

que implicou a orientação das aulas teóricas para conteúdos percetíveis e consequente 

facilidade de apreensão e implementação prática nas visitas às famílias no seio da 

comunidade. A apropriação deste modo de estar conduziu a adoção de uma prática a que, 

durante algum tempo, se denominou Iniciativa Um Estudante - Uma Família. 

 

 A UniLúrio tem vindo a desenvolver várias parcerias com, sobretudo, as instituições do 

ensino superior, tanto moçambicanas, como estrangeiras. A partir de então, foram 

desenvolvidas parcerias, tanto com a Universidade de Sasketchen no Canadá; a Universidade 

do Ehime, no Japão; a Universidade de Rondónia, no Brasil; entre outras, na África com as 

Universidades da Zâmbia, Namíbia, Botswana e Lesotho, estas últimas, no âmbito do 

programa Consórcio das Escolas Médicas da África Austral (COMSAMS). 

 

 Também, a UniLúrio recebe estudantes provenientes de vários países, quer africanos, 

asiáticos e americanos, quer europeus. De igual modo, a UniLúrio, no âmbito de formação do 

seu corpo docente, envia docentes e estudantes para as universidades fora do país, para 

completar os estudos ao nível de mestrado e doutoramento. 
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1.2.1.2 O Programa Um-EF na Faculdade de Ciências de Saúde em Nampula 

A Cidade de Nampula  

• Está situada no centro da Província e é a terceira maior cidade do país, com 

aproximadamente 472.000 habitantes, correspondente a 11.8% da população ao nível da 

Província, distribuídos por 18 bairros.  

• Ostenta uma taxa de desemprego, na zona urbana, de 45.1% podendo-se considerar 

relativamente alta diante da taxa média da província
19

 (27.4%). 

• Um dado não menos importante é o facto de a Cidade de Nampula possuir seis unidades 

sanitárias, sendo quatro postos de saúde, um Hospital Geral e um Hospital Central que, 

por sinal, este último é o hospital de referência da Região Norte.  

• O rácio unidade sanitária por população é de aproximadamente 1/80.000 habitantes.   

 

Bairro de Mutauanha
20

 na Cidade de Nampula 

 

 A Cidade de Nampula no total, possui 18 bairros. Distribuídos por 6 Postos 

Administrativos nomeadamente: Urbano Central, Muatala, Namicopo, Muhala, Napipine e 

Natikire. Cada um dos Bairros é subdividido por Quarteirões, e cada um destes é constituído 

por 40 casas e representado por um Líder (Secretário).    

 

 Mutauanha é um dos bairros do Posto Administrativo de Muatala, sendo o mais 

populoso com mais de 62.000 habitantes, maioritariamente jovem
21

. 

                                                 

19
 Cfr. www.ine.gov.mz – Censo 2007 [23/09/2014] 

20
 Optamos em trabalhar somente com os dados sobre o número de habitantes do Bairro de Mutauanha, por ser 

neste onde a Faculdade de Ciências de Saúde se localiza. Mais dados oficiais e atualizados sobre o Bairro, não 

existem. Daí que os leitores podem obter mais informações no 5º capítulo, apenas, a respeito das famílias que 

fizeram parte da amostra do presente estudo.  

http://www.ine.gov.mz/
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 De acordo com relatos de fontes orais
22

, no período colonial o bairro teve um 

ordenamento territorial que demarcava a existência de vias de acesso cuja duração, 

prolongou-se até o período pós-independência. 

 

 Com o aparecimento da guerra civil em Moçambique, que começou em 1977, dois anos 

após o fim da guerra de independência, o bairro de Mutauanha registou um crescimento 

demográfico rápido, com a vinda da população deslocada pela guerra, mais concretamente da 

Província da Zambézia, primeiro por ter sido uma das mais afetadas pela guerra e, segundo 

pela localização geográfica do bairro de Mutauanha em relação a entrada da Cidade de 

Nampula, vindo da Zambézia através da Estrada Nacional nº1.  

 

 Segundo os dados do INE, nos últimos anos, aproximadamente 50% da população 

residente na Cidade de Nampula é imigrante
23

 oriunda, não só dos distritos da Província de 

Nampula, como também dos distritos localizados ao norte da Província da Zambézia, do sul 

da Província de Cabo Delgado e do oriente de Niassa tornando-se assim, de um polo de 

atração de referência da Região Norte do país que, ainda assim, 

“…não foram criadas as condições para o desenvolvimento de infra-

estruturas e actividades que, de forma efectiva, criassem emprego para 

absorver a população lá residente e mais aquela que, continuamente, para 

ela se desloca na tentativa de melhorar as condições de vida” (De Araújo, 

2005, p.220) 

                                                                                                                                                        

21
 Das 150 famílias que fizeram parte do estudo são constituídas por um total de 925 membros, dos quais 42.2% 

estão abaixo de 12 anos, e 74.8% estão abaixo de 30 anos; a constatação acima é confirmada pela amostra. (ver 

Tabela 1)  
22

 Santomé – Líder comunitário em exercício no Bairro de Mutauanha 
23

 www.ine.gov.mz  

http://www.ine.gov.mz/


16 

  

 Esta situação contribuiu consideravelmente para uma ocupação desordenada de 

espaços, sem observar os critérios de urbanização, por um lado, e influenciou negativamente 

no desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais para o bairro, desde o 

abastecimento de água potável, a rede elétrica, acima de tudo, o saneamento do meio 

ambiente e habitação; tornando o bairro vulnerável e deficitário na gestão de lixo. A ser 

assim, até ao presente momento, nota-se que a população circunvizinha e até distanciada da 

Faculdade é pobre, e persistem doenças infectocontagiosas, problemas de nutrição, 

ambientais, de acesso aos serviços de saúde básica e de qualidade, entre outros. 

 

 Por este estudo, é importante destacar que pela confluência de várias populações, não 

só deslocadas pela guerra, como também as que imigraram na procura de uma vida melhor, 

para o Bairro de Mutauanha, fez com que haja uma variedade de línguas materna faladas e 

com pouco domínio da língua portuguesa, por parte de alguns; o que se constatou durante o 

inquérito dirigido às famílias. 

 

 Logo após o início da atividade letiva em 2007 foi concebida e materializada a 

abordagem que na relação Universidade – Comunidade
24

, implicou a aproximação e 

interação com a comunidade circunvizinha do espaço onde se estabelece a Faculdade de 

Ciências de Saúde. 

 Se a perspetiva clássica de academia em ciências de saúde desaconselhou, durante largo 

período, a intervenção prática de profissional não sénior, ou em processo de formação, em 

atuações de cuidado sobre assuntos voltados a valores quanto a dor e, em geral, a vida e a 

                                                 

24
 Análises recentes sobre a Reforma Universitária atribuem novo e especial significado à Extensão 

Universitária reclamando-lhe consagração no curriculum e nas Carreiras Docentes.   
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morte
25

, na UniLúrio encontrou-se o mecanismo mais adequado para centralizar todo o saber 

assente na ousadia para com a experimentação e treinamento de novéis em práticas 

comunitárias de Ciências de Saúde. 

 

 A Faculdade de Ciências de Saúde, por ter sido a primeira a abrir as portas na 

Universidade, teve logo a certeza de que a reexperimentação de métodos partidos do empírico 

para o mais científico logra resultados práticos. Para a sintomatologia, logo, várias 

universidades estrangeiras acorreram para a busca de um método que, ainda que fosse tido 

como ineficaz, contaram com os seguintes objetivos, previstos no plano analítico da 

disciplina da Saúde da Comunidade: 

 

 Consciencializar os estudantes pela importância dos Cuidados de Saúde 

Primários
26

 e o papel do médico na realidade socioeconómica do país. 

 Sensibilizar os estudantes em relação as perceções de saúde e de doença, quer 

individual, quer coletivo nas famílias e nas comunidades. 

 Treinar e familiarizar os estudantes em matéria de Cuidados de Saúde 

Primários, como futuros profissionais de saúde, na interação com as famílias.  

 Demonstrar a importância da participação comunitária na introdução de 

mudanças de comportamentos para a saúde preventiva.  

 

 A implementação do programa conta com a participação do corpo administrativo, 

Diretor Pedagógico e os coordenadores dos cursos, docentes, estudantes, famílias e líderes do 

                                                 

25
 A perspetiva contínua atual. Tal é que o Programa actua no domínio da saúde preventiva. 

26
 O termo “Cuidados de Saúde Primários”, é usado ao nível do Sistema Nacional de Saúde. Enquanto na FCS, 

na perspetiva da atuação do Programa, é usado o termo “Saúde Preventiva”. 
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Bairro de Mutauanha.
27

 O Diretor Pedagógico e os coordenadores dos cursos, por inerência 

de funções, são os responsáveis pela gestão curricular de todos os cursos administrados na 

FCS, desde Medicina Geral, Medicina Dentária, Nutrição, Farmácia, Optometria e 

Enfermagem
28

. Pela gestão do Programa, foi estabelecida a Cadeira da Saúde da 

Comunidade. 

 

 A planificação curricular das aulas da Cadeira da Saúde da Comunidade contempla 

aulas teóricas e práticas onde os estudantes desenvolvem habilidades para consolidar os 

conhecimentos teóricos, à luz da realidade das famílias. Entretanto, as aulas práticas, os 

ensaios científicos, as atividades educativas e promoção de saúde são a metodologia a seguir 

para transformar os conhecimentos em atitude e práticas a transferir para as famílias 

/comunidades e, destas para a universidade; tendo sempre, no foco das atenções a 

aprendizagem mútua, não só das famílias, como também dos estudantes e da Faculdade.  

 

 Importa ainda referir que, pelo carácter transversal da Cadeira de Saúde da 

Comunidade, os estudantes de todos os cursos administrados na Faculdade de Ciências de 

Saúde têm, por orientação curricular, aulas. Cada estudante, para além das disciplinas 

normais do seu curso participa, também, das aulas na Cadeira de Saúde da Comunidade que 

dizem respeito ao seu nível. Isto é, se o estudante estiver no 1° ou 2° ano ou outros 

subsequentes, integra-se na aula conjunta com os colegas de todos os cursos do mesmo ano, 

para discutir sobre matérias referentes, não só aos vários temas previstos nos planos temáticos 

do seu curso, como também dos temas dos outros cursos; por forma a estabelecer uma ligação 

com os problemas diversos e concretos de saúde das famílias na comunidade. Os docentes da 

                                                 

27
 A organização dos Bairros, é constituída por quarteirões cuja responsabilidade pela ordem social e política é 

do chefe do quarteirão, designado líder comunitário.  
28

 O curso de Enfermagem foi introduzido em 2013. Por essa razão, por estar fora do período do presente 

estudo, não foi contemplado. 
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Cadeira da Saúde da Comunidade, provêm dos diferentes cursos administrados ao nível da 

FCS, e assistem aos estudantes, tanto nas aulas teóricas, como nas aulas práticas. 

 

 No início de cada ano, enquanto decorre o processo de admissão dos estudantes nos 

diferentes cursos da FCS, paralelamente decorre o processo de identificação das famílias por 

atribuir aos estudantes, em coordenação com os líderes e de acordo com as vagas disponíveis; 

em média 30 para cada curso, como é previsto.   

 

 Quanto as aulas práticas, no geral, decorrem uma vez em cada 15 dias, ao nível das 

visitas às famílias, mediante a organização dos estudantes em grupos multidisciplinares. Isto 

é, no presente momento os grupos são compostos por 6 estudantes, sendo um de cada curso 

administrado. Cada grupo de 6 estudantes desloca-se à comunidade onde cada estudante é 

responsável de uma família que lhe foi atribuído. Porém, na identificação das famílias 

procura-se observar, de igual modo, a formação de um grupo de 6 famílias vizinhas com vista 

a facilitar, não só a comunicação entre os estudantes durante as visitas, como também a fácil 

localização das famílias, pelos estudantes. 

 

 Entretanto, um dado por destacar, é o facto de a intervenção dos estudantes, no contacto 

com as famílias, basear-se nos assuntos que constam dos guiões, apenas em aspetos 

relacionados com a saúde preventiva, saneamento do meio ambiente, nutrição, higiene e 

sensibilização das famílias em relação ao acesso às unidades sanitárias em casos de doença 

alargando, assim, as oportunidades de cura por via da medicina legal.  

 

 Ora, pelos diversos níveis em que os estudantes estejam, a limitação da sua intervenção 

há-de estar balizada aos conteúdos desses níveis e nada mais. Ou seja, cada estudante 
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procura, em cada visita, enquadrar o conhecimento teórico recente que adquiriu, na realidade 

comunitária e, conforme a presença e perceções que realizar, fazer-se evoluir no que se lhe 

mandata. Porém, das famílias, os estudantes trazem experiências descritas nos relatórios 

semestrais sobre as tarefas realizadas por eles e supervisionadas pelos docentes. 

 

 Por último, quanto ao contacto dos estudantes com as famílias, é sempre previsto que 

os grupos de estudantes se façam acompanhar de docentes da Cadeira de Saúde da 

Comunidade, para garantir a assistência aos estudantes, ao longo da realização das atividades 

previstas culminando, assim, nas discussões sobre os aspetos observados nas famílias, ao 

nível da Faculdade.   

 

 Na verdade, na comunidade não se vai apenas deixar o conhecimento sistematizado em 

ciência, como também se busca o conhecimento local para questionamento científico. A base 

de dados de que a Faculdade de Ciências de Saúde clama para a sistematização da 

informação trazida da comunidade tem por finalidade registar tanto os momentos e fases da 

perceção de episódios de saúde, como os momentos da intervenção preventiva e promocional, 

como ainda a analise do comportamento familiar e comunitário perante a presença 

universitária, etc.  

1.2.1.3 Ações concretas de Extensão Universitária na FCS  

 No seio da Faculdade de Ciências de Saúde, o Programa Um-EF constitui um objeto em 

construção que se está a aperfeiçoar permanentemente consoante ações concretas tomadas no 

dia- a- dia para experimentar a eficiência de um interesse que se conhecia na fase mais 

preliminar da invenção do programa que era colocar o estudante em pequenas campanhas 

orientadas de difusão de conteúdos em matéria de saúde preventiva e promocional.  
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 Era este o ponto de partida de que se seguiu para atos concretos de introdução de 

práticas na forma de estar dos membros de uma comunidade, diante da saúde e da doença. 

Existiram situações em que confrontados com um episódio de doença os estudantes 

identificaram sem intervenção curativa o problema de saúde de um membro da comunidade 

recomendando, ou seja, encaminhando-o a unidade sanitária.  

 

 Outro exemplo da valia do Programa é o facto de a Faculdade de Ciências de Saúde ter 

recebido para discussão da essência do Programa, visitas de instituições de ensino superior 

interessadas pelo Programa, a título de exemplo, como já foi mencionado, e que se podem 

enumerar Universidade do Ehime (Japão), Holanda e Califórnia, no âmbito de intercâmbio 

académico; enquanto a Universidade de Saskatchewan, do Canadá, até então, tem vindo a 

desenvolver, junto dos estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde, projetos de 

investigação a vários âmbitos da área da saúde. 

 Um dado não menos importante a mencionar é, também, o facto de a Faculdade de 

Ciências de Saúde estar enquadrada na parceria regional de escolas médicas, onde se fazem 

representar os países: Namíbia, Zâmbia, Botswana, Africa do Sul, Lesotho e Moçambique 

por via do Programa Um-EF. A essência desta parceria, visa desenvolver não só, a partilha de 

experiências metodológicas na formação de profissionais de saúde, levada a cabo pela FCS, 

como também de projetos de investigação nas comunidades.  

 

 O envolvimento comunitário que a Faculdade de Ciências de Saúde realizou através do 

Programa Um-EF, no bairro de Mutauanha, levou a detetar que um dos maiores problemas de 

saúde que afligia os membros da comunidade, no início, era a cólera. Pelo Programa, logo 

começaram a ser disseminados conteúdos para a prevenção da “doença das mãos sujas” 
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como é chamada. Até então, uma parte das famílias do bairro de Mutauanha, era das que 

maior número de casos de cólera registava.  

 

 O estado de graça que se vive para com esta doença no Bairro, sobretudo as famílias 

abrangidas pelo Programa, é por si só, um valor adquirido ou ganho por todos nós graças a 

colaboração da comunidade do Bairro com a Faculdade. Logo, a comunidade de Mutauanha 

se apropria dos conteúdos do Programa e fá-lo de forma consciente.  

 

 Outro exemplo feliz e assinalável é o facto de, com o fito de se garantir a 

operacionalidade das campanhas de limpeza e sanidade terem sido montados dez fontanários 

no Bairro de Mutauanha. Estes fontanários foram afetos à comunidade pela UniLúrio e seus 

parceiros (FIPAG e OMS), no âmbito de Extensão Universitária, como forma de prover aos 

membros da comunidade de um recurso cuja falta concorria, não só para o incumprimento 

das mensagens disseminadas pelos estudantes, no âmbito de saúde preventiva, como também 

a subida dos índices de cólera. Enquanto entregues a comunidade os fontanários ficaram sob 

gestão dos membros da própria comunidade. A gestão própria dos fontanários, é outro 

exemplo de apropriação dos conteúdos do Programa.  

 

 Um exemplo que é também sinal do sucesso do Programa corresponde a mudança de 

atitude de algumas famílias visitadas pelos estudantes, em relação a medicação. Antes da 

intervenção do Programa, as famílias desconheciam o perigo da automedicação e cometiam-

na.  

 

 Foram também, ainda no âmbito da Extensão Universitária, distribuídas redes 

mosquiteiras, dado ao elevado número de casos de malária que se registava naquela 
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comunidade. Inclusive, são levadas a cabo campanhas de sensibilização para a saúde, como é 

o caso de Caravana do Sorriso - para a saúde bucal, Moçambique te Vejo Melhor - para a 

saúde visual e outras, como é o caso de campanhas escolares e comunitárias visando 

disseminar a necessidade de consumo de Sal Iodado.   

 

 Partindo do principio que o a Cidade de Nampula comporta 18 Bairros e o Programa 

abrange somente um, o Bairro de Mutauanha, com uma população avaliada em 62.400 

habitantes e, assumindo que em média as famílias são compostas de 6 membros então, isto 

significa que a FCS estamos diante de 10.400 famílias. Entretanto, de 2007 até 2014 

ingressaram na FCS 1.715 estudantes, equivale dizer que foram abrangidas igual número de 

famílias.  

 

 Tendo em conta a média da constituição numérica das famílias, seria o mesmo que 

afirmar que existem 8.685 famílias só no Bairros de Mutauanha, ainda por abranger. Ou 

ainda, equacionadas estas cifras com os problemas que afetam as comunidades, pode-se 

depreender que há enormes desafios pela frente; e mais, assumindo que existem ainda 17 

Bairros da Cidade de Nampula que, por hipótese, ressentem-se dos problemas, tanto de 

saúde, como de saneamento.  
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2 Formulação do problema e justificação 

2.1 Formulação do problema 

 

 Fazendo uma retrospectiva, da descrição do Programa Um-EF, feita no capítulo 

anterior, diante das três principais funções de qualquer que seja Instituição do Ensino 

Superior nomeadamente o ensino, pesquisa e extensão, pode-se deprender que a UniLúrio viu 

no Programa, uma oportunidade ímpar de realizar a Extensão Universitária, como  um 

mecanismo, cuja utilidade é indispensável no proceso do cumprimento do seu mandato, mas 

também um método, quer para  a formação de profissionais nas diferentes áreas afins, quer na 

promoção do bem-estar das comunidades. 

 

 Tratando-se de uma experiência pioneira, no início da sua implementação foi possível 

perceber que o Programa despertava um certo entusiasmo e, sobretudo, entrega dos diferentes 

atores envolvidos no processo.  Por essa razão, o Programa tornou-se numa identidade com a 

qual a UniLúrio se representa, não só no universo das Instituições do Ensino Superior 

nacionais, como também diante dos diferentes parceiros no mundo. 
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 Porém, a FCS em Nampula, por ter sido a primeira a ser aberta foi, também, a primeira 

a implementar o Programa. Volvidos 6 anos de realização, é visível nos diferentes atores 

cometidos, o sentimento de desmotivação que se caracteriza básicamente pelas reclamações, 

quer por parte da instituição, quer da comunidade; afetando, nao só a estrutura inicial do 

Programa, como também a gestão do mesmo a vários níveis. 

 

 Daí que, motivado por estes factos, surge a seguinte pergunta:  

Quais são as razões que estão por detrás das reclamações e da desmotivação dos 

atores, tanto por parte da instituição, como da comunidade, diante das oportunidades 

do Programa?     

Assumimos, neste estudo, que as razões do problema que se levanta têm a ver com o 

processo de implementação do Programa
29

; por esse facto temos como o objectivo geral: 

 

Avaliar o processo de implementação do Programa “Um Estudante - Uma Família” no 

âmbito da extensão universitária, sob ponto de vista de fortalezas, oportunidades, 

fraquezas e ameaças para sugerir propostas de aperfeiçoamento e prever possíveis 

cenários do futuro. 

 

Para atingir este objetivo será feito um estudo exploratório, tratando-se de um tópico 

ainda não explorado e, ainda mais, é uma inovação no contexto moçambicano.  

 

2.2 Justificativa 

 

                                                 

29
 No presente estudo, julgamos que é importante perceber o processo de implementação do Programa para o 

aperfeiçoamento do mesmo e, nos posteriores estudos, fazer-se a avaliação do impacto do que se está a levar a 

cabo, através do Programa, no seio das famílias.  
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 Passados 6 anos de existência da Faculdade de Ciências de Saúde e por ser a primeira 

na implementação deste Programa, num universo das Instituições do Ensino Superior 

(Universidades e Institutos) vocacionadas na formação de profissionais de saúde, no contexto 

moçambicano, há toda uma necessidade de se realizar este estudo pelos motivos seguintes: 

1°- Este é o primeiro estudo a ser levado a cabo para avaliar o processo de 

implementação do Programa Um – EF.  

 

2º - Julgamos que esta investigação seja relevante porque ajudará a esclarecer as 

fortalezas do Programa oportunidades, para uma otimização das potencialidades do 

programa e detetar as fraquezas e ameaças para levantar outras reflexões sobre o 

Programa, nos posteriores estudos que forem realizados. 

 

 3º- Evitar que os problemas identificados no processo de implementação não se 

perpetuem nos anos seguintes e antever os desafios que se colocam ao Programa; já que 

a formação encerra um ciclo. 

 

 4° - Espera-se que, através dos resultados desta investigação, o processo de 

implementação do Programa melhore, fazendo com que os estudantes, como futuros 

profissionais de saúde, conheçam a realidade das comunidades e das famílias.  

5°- Espera-se, também, que o esclarecimento dos mecanismos de implementação do 

Programa, sirva para otimizar as potencialidades do mesmo e melhorar a compreensão 

da saúde preventiva nas comunidades. 

 

6º- Caso este estudo seja útil para as outras instituições nos países em via de 

desenvolvimento ou mesmo para os parceiros internacionais pode ser disseminado. 
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2.3 Objectivos geral e específicos 

 

 Como acima foi referido o nosso objectivo geral é: Avaliar o processo de implementação 

do Programa “Um Estudante - Uma Família” no âmbito da extensão universitária, sob ponto de 

vista de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças para sugerir propostas de 

aperfeiçoamento e prever possíveis cenários do futuro. Deste, foram formulados os específicos 

seguintes, tendo em vista as etapas cronológicas da implementação do Programa:  

 

1º Obj. Específico:  

Examinar como é que as actividades do Sector Pedagógico, por inerência de suas 

funções fortalecem o funcionamento do Programa Um-EF. 

1ª Premissa: 

Assume-se que, a disponibilidade dos recursos humanos, materiais e didácticos 

incluindo os canais de comunicação entre os atores envolvidos, são a base para o 

funcionamento do Programa Um-EF. 

Categorias 

Disponibilidade de recursos humanos, disponibilidade de recursos materiais, 

disponibilidade de material didático, a comunicação entre os actores. 

Hipótese 1: 

A disponibilidade dos recursos humanos, materiais e didático, incluindo a 

comunicação, condiciona basicamente o funcionamento do Programa Um-EF 

 

2º Obj. Específico:  

Avaliar a preparação dos estudantes, pela Faculdade, e das famílias, pelos líderes em 

relação ao Programa Um-EF. 
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2ª Premissa:  

Parte-se do princípio que a orientação dos estudantes no âmbito da saúde preventiva 

por via dos guiões/relatórios e a sua sensibilização para o contacto com as famílias, 

de um lado, e a preparação das famílias, de outro, são a espinha dorsal para o decurso 

das atividades do Programa. 

Categorias 

Orientação dos estudantes por via dos guiões/relatórios, sensibilização dos estudantes 

para o contacto com as famílias, a preparação das famílias para o Programa.  

Hipótese 2: 

A preparação adequada às necessidades do Programa, tanto dos estudantes, como das 

famílias é indispensável na interação entre as partes. 

 

3º Obj. Específico:  

Confrontar as experiências dos diferentes actores envolvidos na interação 

comunitária realizada nas famílias.  

3ª Premissa:  

Assume-se que, a interação estudante/família representa o núcleo do Programa sob 

acompanhamento dos docentes e, disso, resulta a colaboração ou a resistência das 

famílias, aumentando ou baixando o nível de cumprimento de tarefas previstas. 

Categorias 

Interação estudante/família, desempenho dos docentes no acompanhamento aos estudantes. 

Hipótese 3: 

O desempenho dos atores ao nível da Faculdade fortalece a colaboração das famílias 

no Programa. 
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4º Obj. Específico:  

Verificar até que ponto as actividades realizadas na relação estudantes/famílias 

(Faculdade/Comunidades) promove o convívio, de ambas as partes, sobre as 

diferentes percepções em relação a saúde e a doença, no contexto do tecido cultural. 

4ª Premissa: Tendo em conta que, uma efectiva troca de saberes baseia-se no 

pressuposto de que, todos têm algo para dar e para receber; assume-se que o convívio 

entre a medicina legal e a medicina tradicional facilita uma aprendizagem mútua. 

Categorias 

Tecido cultural, capitalização do conhecimento das comunidades, aprendizagem 

mútua. 

Hipótese 4: 

O respeito pelo tecido cultural das famílias, facilita a aprendizagem mútua entre os 

atores envolvidos. 

 

5º Obj. Específico:  

Avaliar a situação actual nas famílias a partir do cumprimento das mensagens para 

perceber os desafios por parte dos estudantes.  

Hipótese 5:  

A clareza na transmissão das mensagens, por parte dos estudantes, aumenta o nível 

de cumprimento das mesmas por parte das famílias  

Variáveis 

Perceções das famílias e dos estudantes, saúde preventiva, dados quantitativos, 

fontes de informação 
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 Julgamos que, com esta investigação, novos horizontes de perceção e interpretação, 

sobre o Programa Um - EF, estejam abertos, quer do ponto de vista de implementação do 

mesmo, na formação humanizada de profissionais de saúde, quer na construção da relação 

bilateral, isto é, Universidade – Comunidade, na qual, tanto o conhecimento científico, como 

leigo primam por um reconhecimento e valorização mútuo; para lograr a melhoria dos 

processos de investigação e o bem-estar das comunidades. 

    

 Para esclarecer o problema em causa, contamos com a informação teórica sobre o qual, 

assenta o problema de investigação, por forma a assegurar, não só a fundamentação, no 

esclarecimento do objecto da pesquisa, como também a correlação com outros estudos 

similares que, eventualmente, sirvam de referência nos campos de Extensão Universitária, 

Educação para a Saúde e Intervenção Comunitária, Antropologia para a Saúde, entre outros. 
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3 Fundamentação teórica 

 

 Trata-se de um trabalho exploratório misto, qualitativo e quantitativo, cujo tópico ainda 

há muito por ser explorado e desenvolvido neste e nos outros estudos que forem realizados. 

Por essa razão, neste trabalho, o assunto não é, essencialmente, explorar a literatura, mas sim 

levantar a reflexão sobre as experiências do processo de implementação do Programa, as 

observações sobre a forma como são realizadas as atividades por parte dos diferentes atores 

envolvidos. Por isso, a literatura foi selecionada para fundamentar a exposição do tema a que 

nos propomos investigar; no âmbito da Extensão Universitária. 

 

 A parte principal deste trabalho, vai se cingir na interpretação e discussão dos dados 

recolhidos no terreno, conjugado com a revisão bibliográfica, para esclarecer o processo de 

implementação do Programa.  

 

 Além disso, a revisão da bibliografia mostrou que, para o caso da Extensão 

Universitária, há um nível de discussão que nutri a ideia de haver consciência sobre o 

assunto. Só para ilustrar, basta que usemos como exemplo de principais protagonistas, Paulo 

Freire (1921 – 1997), Brasil, e Boaventura de Sousa Santos (1940), Coimbra, Portugal.  

 

 E ainda, fora de Sousa Santos, a literatura principal e acessível sobre a qual versa este 

trabalho, é de origem latino-americana, em especialmente do Brasil. Em relação ao contexto 

norte europeu, a Extensão Universitária é discutida, hoje em dia, na perspetiva de “University 

in the Cities” ainda que o legado histórico da Extensão Universitária refira que, esta, teve a 

sua origem na Inglaterra, durante a Revolução Industrial no início do Século XIX.  
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 Porém, em países em vias de desenvolvimento, como é o caso da Africa, a Extensão 

Universitária, revela-se como um instrumento indispensável no desenvolvimento das 

sociedades. 

            

3.1 O mandato da universidade como instituição de formação académica 

 

 No pensamento Sociológico são tidos em consideração três níveis da coesão social:  

nível da sociedade (macro) – nível das instituições (meso) e nível dos indivíduos (micro).  

Porém, entre os indivíduos e a sociedade precisa-se de um nível intermediário, o meso, por 

exemplo, instituições como o sistema de saúde, do mercado, da religião, da cultura ou da 

educação.  Neste nível as universidades jogam os seus papeis. 

 

 No cumprimento das funções da universidade, durante séculos o ensino traduziu-se 

basicamente na transmissão e reprodução do conhecimento, vista como a função tradicional 

da universidade. Isto é, os processos de formação decorreram numa atitude passiva por parte 

de quem tinha por aprender, caracterizados tradicionalmente, pelo binómio “ensino-

aprendizagem” o que pressupunha, a partida, a existência de alguém que ensina, por um lado, 

e alguém que aprende, por outro.  

 

 Visto a partir do nível da sociedade (macro) trata-se de uma perspetiva cuja dinâmica é 

de cima para baixo. Wanderley (2003), ainda hoje, diz que: 

 

 “A universidade é um lugar privilegiado para conhecer a cultura universal 

e as ciências, para divulgar o saber que forma, de maneira sistemática e 
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organizada, os profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior que 

as sociedades necessitam” (citado por Silva, 2011, p.10).  

 

Diante da citação acima, fica-nos a perceção da hegemonia do saber científico 

produzido na universidade que se sobrepõe à sociedade, ou seja, um lugar de produção de 

saberes cuja visão é quase elitista.  E aqui, as perguntas que se levantam são:  Não será esta 

uma forma de, em lugar de a universidade ser um espaço aberto restringirmos a um grupo 

privilegiado? E mais, o que é “a cultura universal”?  

 

No início do século XIX, Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835), fundador da 

Universidade de Berlim propôs, como uma tarefa adicional à universidade, a investigação. A 

partir de então, refere-se que: 

“Ampliação e diversificação do compromisso da universidade só ocorrem 

em determinadas circunstâncias, mediante as pressões e reivindicações 

daqueles sectores preocupados ou comprometidos com a democratização 

da sociedade, (…). Foi a partir das exigências do meio, que a universidade 

foi levada a introduzir, na sua estrutura, a função de pesquisa. Daí, a 

necessidade mais acentuada de produção de novos conhecimentos surge 

com a Revolução Industrial, na moderna universidade de Berlim, fundada 

em 1810, que a pesquisa vai encontrar um espaço privilegiado para o seu 

desenvolvimento” (Fagundes 1985, pp.10-11).    

 Mas é preciso ter presente que, já entrando no século XX, as universidades norte 

americanas agregam o serviço à comunidade (extensão) cuja interpretação é, de forma 

generalizada, entendida por extensão universitária. Saviani (1981), citado por De Melo Neto 
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acrescenta, na sequência das funções da universidade, projetando a sua reflexão sobre o 

ensino, a pesquisa e a extensão universitária e,  

“...vê o ensino centrado, basicamente, na transmissão do saber; a pesquisa 

destinada à produção de novos conhecimentos, à ampliação da esfera do 

saber humano. Por fim, a extensão, a terceira função da universidade, 

significaria a articulação da universidade com a sociedade” (De Melo 

Neto, 2001, p.61).  

 De Melo Neto, em jeito de secundar a reflexão afirma e explica que:  

“… aquilo que se está produzindo, como conhecimento novo, precisa ser repassado à 

sociedade e não apenas a um grupo especial que busca uma profissão académica” 

(ibdm.: 61).  

 Como pode-se ver, a partir da citação acima, esta perceção revela uma certa disparidade 

em relação a perceção de Wanderley, ainda que Saviani tenha escrito vinte anos antes que 

Wanderley.  

 Dito por outras palavras, embora a universidade seja um lugar privilegiado, isto 

não significa necessariamente que elas formem elites; ou seja, profissionais académicos 

que, de certo modo, estejam distanciados da realidade das sociedades. Mas sim, 

preparar profissionais que sejam, acima de tudo, críticos e servidores das comunidades. 

 No âmbito da evolução contínua dos mandatos da universidade, foi assim que se 

produziu o que, nos nossos dias, se consideram principais funções para qualquer que seja 

universidade, isto é, ensino (docência), pesquisa (investigação) e projeção social (extensão 

universitária).  
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 A universidade no geral, nos últimos tempos, depara-se com vários desafios que, no 

cumprimento das suas funções (ensino, pesquisa e extensão) exigem, de forma particular, 

uma nova atitude diante do contexto económico, social, político e, sobretudo, cultural da 

sociedade e/ou comunidade.  

 

 Em relação aos desafios, na perspetiva global, existem estudos, segundo Santos (2008), 

que apontam para a existência de três tipos de crises, sobretudo, para a universidade pública, 

a saber:  

- “A crise institucional - na maioria dos países foi provocada ou induzida 

pela perda de prioridade do bem público universitário nas políticas 

públicas e pela consequente secagem financeira e descapitalização das 

universidades públicas;  

- A crise de hegemonia – pela crescente descaracterização intelectual da 

universidade e  

- A crise de legitimidade - pela crescente segmentação do sistema 

universitário e pela crescente desvalorização dos diplomas universitários, 

em geral” (Santos, 2008, pp.17-18 acentuação do autor deste estudo). 

  

 Estas crises demonstram, por um lado, a fragilidade da atuação das instituições do 

ensino superior público de que se clama ao nível do ensino, investigação científica e da 

extensão universitária e, por outro, conferem os desafios com que a universidade se depara, 

hoje, no mundo globalizado. Entretanto, o mais crítico, ainda, estes desafios notabilizam-se 

cada vez mais, a medida em que voltamos para a realidade de alguns países em vias de 

desenvolvimento, sobretudo em África, onde se vive uma escassez de recursos, não só 

materiais, como também humanos qualificados. 
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 Acrescenta-se ainda, a respeito da diferença entre universidade e ensino superior, 

segundo Santos, que:  

“No século XXI só há universidade quando há formação graduada e pós-

graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destas, há ensino superior, e 

não universidade. Isto significa que, em muitos países, a esmagadora 

maioria das universidades privadas e mesmo parte das universidades 

públicas não são universidades porque lhes falta a pesquisa ou pós-

graduação” (Santos, 2008, p. 47).  

 Por outras palavras, equivale dizer que, existe uma tremenda tendência de 

aparecimento, tanto de universidades, como de institutos superiores sem o perfil que se 

espera delas, diante dos qualificadores que correspondam o que, na verdade, deve ser uma 

universidade ou instituto superior. Isto significa, por hipótese, que este facto tenha seu 

enquadramento diante das crises da hegemonia e legitimidade de que mencionamos 

acima.  

 Porém, fazendo uma retrospetiva da expansão do ensino superior em Moçambique: em 

1962 foi criada, pelos portugueses, a primeira Universidade Pública, Eduardo Mondlane, em 

Maputo, na Capital do País. Era a única, quer durante a guerra de libertação do país, de 1964 

a 1975, quer o período pós-independência. Durante a guerra civil, foram criadas mais duas 

Instituições do Ensino Superior, a saber: a Universidade Pedagógica, em 1985, e o Instituto 

Superior de Relações Internacionais, em 1986, ambas públicas e, também na Capital do País. 

Só a partir de 1995, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, até 2011, para 

além das 3 que já existiam antes, foram criadas, em Moçambique, mais 41 Instituições do 
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Ensino Superior, entre públicas e privadas
30

. Isto equivale dizer, por outras palavras, que em 

16 anos a rede do ensino superior em Moçambique registou um crescimento na ordem de 

93.9%, com maior incidência no sector privado. 

 Nada nos resta para concluir que o crescimento brusco da rede das Instituições do 

Ensino Superior em Moçambique, torne o sistema suscetível das crises acima mencionadas 

que, de alguma maneira, fragilizam a qualidade de formação, tanto nas universidades, como 

nos institutos superiores, sobretudo no que se refere a escassez de recursos humanos 

qualificados, para assumir os propósitos deste sector. 

 Entretanto, Moçambique não foge da regra do que comumente é, hoje, entendido como 

conceito de universidade, segundo o qual, são  

“(...) instituições que dispõem de capacidade, humana e material, 

para o ensino, investigação científica e extensão em vários domínios 

do conhecimento, proporcionando uma formação teórica e 

académica, estando autorizadas a conferir graus e diplomas 

académicos.”
31

  

 Como pode-se ver, a enfase do conceito plasmado na citação acima, evidencia a 

“formação teórica e académica”; entretanto pouco, senão mesmo nada, aborda sobre 

aspetos relacionados a prática da extensão. 

 

                                                 

30
 Cfr. Ministério da Educação em Moçambique MINED. 

31
 Cfr. República de Moçambique, Ministério da Educação, Direção para Coordenação do Ensino Superior, 

Coletânea de Legislação do Ensino Superior, 2012, Maputo.  
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3.2 Conceito de Extensão Universitária 

3.2.1 Extensão 

 Para que haja uma compreensão do conceito de Extensão Universitária, há que ter em 

conta, de forma particularizada, a análise do termo Extensão em primeiro lugar e, de seguida, 

abordar o conceito de Extensão Universitária.  

 Porém, o termo Extensão, por si só, revela-se com uma ambiguidade se partirmos do 

princípio que ganha determinado sentido, de acordo com o contexto em que for usado. A 

título de exemplo, para quem diz: “Esta quinta tem 2 km
2
 de extensão”, obviamente que se 

refere das dimensões de um determinado espaço.  

 Num outro exemplo de Freire (1979), citado por Silva (2011, p.26) apresenta-nos a 

seguinte frase: “Pedro é agrónomo e trabalha em extensão”. Neste contexto, refere-se uma 

ação de estender, enquanto verbo - estender algo a - expressando que a ação consiste em 

sujeito que estende algo ou alguma coisa a alguém que recebe o conteúdo da ação verbal. 

Com estes exemplos fica claro que, a contextualização do termo é a condição fundamental e 

elucidativa para uma melhor compreensão. Portanto, no contexto deste trabalho, o termo 

Extensão será usado na perspetiva de uma das funções da universidade que completa, não só 

ao ensino, como também à pesquisa, visando estabelecer uma plataforma de comunicação 

que permite o fluxo do saber, através das atividades previstas, de Extensão Universitária, 

tanto para a universidade, como para a comunidade.  

3.2.2 Extensão Universitária 

 Como forma de dar resposta aos desafios acima descritos é premente a necessidade de 

as universidades adotarem, do ponto de vista didático-pedagógico, métodos e abordagens que 



39 

favoreçam, por via da Extensão Universitária, a participação e inclusão dos protagonistas a 

vários níveis desde o país, as universidades e os membros comunidades. 

 Para Fragos Filho (1984) a extensão universitária,  

“(...) pode ser entendida como acção prolongada da universidade junto a 

comunidade circundante; segundo, como expansão para outra comunidade 

carente e distante de sua sede, do resultado de sua actividade 

universitária” (De Melo Neto 2001, p. 62). 

 Porém, ao longo do tempo, o conceito evoluiu e foi ganhando a relevância de acordo 

com o contexto geográfico, político, social e cultural, tudo feito na perspetiva de dar resposta 

aos desafios correspondentes ao momento histórico e social, estabelecendo a relação do 

binómio universidade – comunidade.  

 Como já foi dito, a Extensão Universitária teve o seu início nas universidades inglesas, 

que estavam viradas para a formação da nobreza e da elite, para os postos de comando no 

governo, com a Revolução Industrial elas foram forçadas a diversificar as suas atividades 

visando, por um lado, preparar técnicos e, por outro, dispensar um mínimo de atenção às 

pressões das camadas populares, cada vez mais expressivas e mais reivindicativas. Quanto ao 

enfoque, 

“A corrente inglesa foi caracterizada por uma educação continuada 

baseada em cursos de extensão e com o objectivo de aproximar-se da 

população para disseminar os conhecimentos técnicos, eminentemente 

associados a práticas socialmente relevantes” (Silva, 2011, p.27)  

De Melo Neto acrescenta que,  
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“(…) a extensão universitária se consolida através de cursos voltados para 

os ausentes da instituição que, sem formação académica regular, desejam 

obter maior grau de instrução” (De Melo Neto, 2001, p.55).  

 Foi neste contexto que surgiu a ideia de extensão como atividade da universidade 

enquanto instituição. Porém, é importante destacar que o autor reconhece, ainda assim, que 

foi nas universidades norte-americanas onde a extensão foi posta em prática, nessa altura, 

para responder as funções da universidade e fora das pressões sociais. Na reflexão de De 

Melo Neto (2001), em relação ao enfoque da extensão universitária, no contexto norte-

americano, desenvolveu-se a tendência de universidade para sociedade, com o objetivo de 

instruir e ilustrar as comunidades, por via de “prestação de serviços” (2001, p.55). 

 O conceito Extensão Universitária evoluiu-se por fases. Daí que R. Serrano (2001), 

citado por Silva (2011 p.28), classifica o conceito de Extensão Universitária, no Brasil, em 

quatro momentos e caracteriza de acordo com as tendências da relação no binómio, isto é, 

universidade – comunidade.  

 Tal é, que o primeiro momento, no início do Século XX, caracteriza-se basicamente pela 

forma autoritária, isto é, transmissão vertical do conhecimento, como decorre o processo de extensão 

universitária, onde o sujeito ativo é o detentor do saber, neste caso a universidade, e o sujeito passivo é 

a comunidade; o raciocínio baseia-se na ideia de que a comunidade nada sabe, ou seja, tem um deficit, 

do qual a universidade sente-se na obrigação de preencher com o conhecimento.  

 O autor vai mais longe sublinhando que,  

“essas práticas de extensão destacavam-se como características de um 

processo verticalizado e que coisifica o homem. (…) desconhecendo a cultura e o 

saber popular (…)” (Silva, 2011, p.28).  
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 Para esta abordagem, ficam algumas questões de reflexão: até que ponto é possível assumir 

um processo de aprendizagem se o sujeito do mesmo é relegado a um plano passivo que não o 

torna protagonista da sua própria aprendizagem? Mais ainda, partindo do princípio que tudo o que o 

homem é, parte de uma base cultural que o permite interpretar os fenómenos a sua volta, como é 

possível assimilar novos conhecimentos? Em que medida as universidades pretendem que a 

Extensão Universitária seja efetiva e complementar de outras funções da universidade, tidas como 

indissociáveis, como é o caso do ensino e da pesquisa? Sem pretender responder as questões 

colocadas, sobre a perspetiva vertical, é evidente que as universidades, de forma inequívoca, 

perdem uma oportunidade impar de assumir o seu compromisso tanto científico, como social.   

 Freire (1985) critica este posicionamento e chama de “messianismo” onde extensão 

caracteriza-se por, a universidade, estender as suas atividades às comunidades ignorando as 

realidades destas, desde cognoscista, social, económica até cultural. A sua crítica vai mais 

além considerando isso de invasão cultural que é, 

“atitude contrária ao diálogo que é base de uma autêntica educação. (…) 

em vez de libertar o homem, escraviza-o, redu-lo a coisa, manipula-o, não 

permitindo que ele se afirme como pessoa, que actue como sujeito, que seja 

ator da história e se realize nesta acção fazendo-se verdadeiramente 

homem” (Freire, 1985, p.8).  

 Segundo Freire, a liberdade do homem é a base para que o indivíduo se sinta 

protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, fora das pressões que ditam as 

prioridades do que é ou não importante para a sua vida; ou ainda, que o processo de 

aprendizagem seja assumido pelo homem, fora do raciocínio vertical que não o permite 

afirmar-se, através do seu saber, no seu contexto social e sobretudo cultural. O que é 

contrário ao primeiro momento.   
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 No segundo momento da evolução do conceito, nota-se uma mudança do enfoque das 

atividades da Extensão Universitária, no contexto histórico latino-americano que, para R. 

Serrano (2001) é denominado “voluntarismo” onde, 

“(…) a extensão passa a apresentar uma interface entre o saber produzido no 

interior das universidades e a cultura local” (citado por Silva, 2011, p.28).  

 Daqui, podia-se depreender o indício de uma aprendizagem mútua. Embora, neste 

momento, o objetivo da Extensão Universitária fosse orientado para a transformação das 

sociedades.  

 A este momento o Movimento de Córdoba (1918) que teve o seu início com as revoltas 

estudantis, na América Latina, responde a este objetivo na medida em que, 

“(…) a extensão universitária se desenvolve como uma tentativa de 

participação de segmentos universitários nas lutas sociais, objectivando 

transformações da sociedade, sendo esta uma preocupação marcante do 

movimento de reformas de Córdoba …” (De Melo Neto, 2001, p. 55). 

 Pelo carácter fechado das universidades, nessa altura, que ostentavam o eurocentrismo, 

o elitismo e a formação puramente académica distanciando-se, de alguma forma, à causa 

social o movimento estudantil, através das revoltas pretendia abrir as universidades 

procurando enquadrá-las nas lutas sociais. Como se pode ver, o objetivo deste momento é 

completamente diferente do que “preencher as cabeças com conhecimento” como no 1º 

momento, ou seja, é um momento revolucionário.  

 No terceiro momento que teve o seu início por volta de 1930 notou-se, o processo de 

institucionalização da extensão universitária, que de acordo com a classificação de R. Serrano 
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(2001), designou-se de ação sociocomunitária institucional. A extensão universitária, 

caracterizou-se, essencialmente, pela evolução transitória de cursos a projetos de índole 

sociocomunitário de forma institucionalizada tal é que, com o processo de institucionalização 

a extensão universitária aparece assente sobre princípios, regras institucionais e estatutos. 

Trata-se mais de uma educação popular à que todos devem ter acesso, como ainda hoje 

existem p.e. nas open universities. 

Silva critica esta posição afirmando que:  

“…a normatização e a institucionalização restringem a extensão a cursos e 

à difusão do conhecimento, estabelecendo uma via de “mão única”, da 

Universidade que sabe para uma comunidade que não sabe” (Silva, 2011, 

p.29). 

 O que, no fundo, parece inegável afirmar que este momento os processos de 

normatização e institucionalização revelam, por si só, fortes tendências em relação ao 

primeiro momento, a transmissão verticalizada. É também importante acrescer que, 

uma vez institucionalizada a Extensão Universitária, as universidades tendem a ser 

conservadoras e dificilmente abertas às mudanças. 

 Por último, o quarto momento o académico institucional que teve o seu início a volta 

das discussões das ideias de Paulo Freire acima mencionadas, através das suas críticas, ao 

primeiro momento que influenciam as discussões sobre conceções e práticas da extensão 

universitária, por exemplo no Brasil que, vem oficialmente plasmado no Plano Nacional de 

Extensão Universitária  

 A definição de extensão universitária, resultante do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, prevê que:  
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“A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade. (…) é uma via de mão-

dupla, com trânsito assegurado à comunidade académica, que encontrará, 

na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento 

académico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 

conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 

académico e popular, terá como consequências a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a realidade (…), a 

democratização do conhecimento académico e a participação efectiva da 

comunidade na actuação da Universidade. Além de instrumentalizadora 

deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.” (Fórum 

Nacional de Pró-Reitores, Brasil, 1987, p.5) 

 

 A descrição do 4º momento da evolução do conceito é ainda mais válida se socorrermo-

nos da ideia de ecologia de saberes que, segundo Santos  

 

“é uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para 

dentro da universidade. Consiste na promoção de diálogos, entre o saber 

científico ou humanístico, que a universidade produz, e saberes leigos, 

populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não 

ocidentais (indígenas, de origem africana, oriental, etc.) que circulam na 

sociedade” (Santos, 2008, p. 53).  
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 Diante destes posicionamentos do quarto momento abre-se um espaço para um 

verdadeiro dialogo entre as duas realidades, concretamente académica e comunitária, na 

procura de soluções de problemas que se identificam com o contexto.  

 

 Como pode se ver, ao longo dos quatro momentos, notou-se que a extensão 

universitária partiu de uma perspetiva de transmissão vertical cuja abordagem procurou 

responder as pressões das camadas desfavorecidas. No segundo momento o conceito evoluiu 

visando uma transformação da sociedade. No momento da institucionalização da extensão 

universitária a abordagem parece retornar a transmissão vertical. Com a ideia de ecologia de 

saberes aparece um intercâmbio onde todos assumem um papel de protagonistas, ao mesmo 

nível.  

 

 Os quatro momentos foram alistados de forma linear, como se se tratassem de um 

progresso e um tivesse substituído o outro.  Porém, não é o caso; estes manifestam-se muitas 

vezes simultaneamente. Ou seja, há uma complementaridade entre os aspetos dos diferentes 

momentos, em especial, o quarto momento que parece a conceção ideal. 

 

 Santos (2008), na sua asserção em relação ao futuro da Extensão Universitária revela 

uma visão mais abrangente, sugerindo que: 

 

“A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito 

especial. (…) a reforma da universidade deve conferir uma nova 

centralidade às actividades de extensão (com implicações no curriculum e 

nas carreiras de docentes) e concebe-las (…) atribuindo às universidades 

uma participação activa na construção da coesão social, no 
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aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a 

degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. Esta é uma área 

que, para ser levada acabo com êxito, exige cooperação 

intergovernamental entre, por exemplo, os Ministros da Educação, do 

Ensino superior Tecnologia, da cultura e das Áreas Sociais.” (Santos, 

2008, p. 52) 

 

 Confrontando a visão a respeito da importância da Extensão Universitária, acima 

citada, com a lógica do mercado que se assiste sobretudo a partir do Século XXI, é evidente a 

ameaça suplantada através das exigências das reformas estruturais de cunho neoliberal, por 

exemplo do Banco Mundial. Daí que a privatização do sector público nos argumentos 

utilitaristas, minam a ideia da Extensão Universitária, sobretudo em países em vias de 

desenvolvimento, ainda que alguns destes, como é o caso de Moçambique, não tenham 

chegado a este extremo, mas que estando inseridos no contexto da globalização há toda uma 

necessidade de estar consciente do perigo. Facto que eventualmente tenha uma estreita 

ligação com as crises das universidades públicas acima mencionadas. 

  

 O perigo de que nos referimos no parágrafo anterior, ganha mais eco diante da 

afirmação de Fragoso Filho, feita por volta de 1984, citado por De Melo Neto, segundo a 

qual, a Extensão Universitária 

  

“…é um recurso inventado para queimar etapas do desenvolvimento, fazendo 

parte de um projeto da UNESCO, para os países de Terceiro Mundo.” (De Melo 

Neto, 2001, p.62)  
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 Este argumento globalizado sobre a Extensão Universitária negligencia, sobre maneira, 

as possibilidades de os países de Terceiro Mundo puderem se tornar protagonistas do seu 

próprio desenvolvimento no campo da educação e formação e, acima de tudo, na promoção 

da cidadania dos seus povos; o que significa um retorno ao 1º momento da evolução do 

conceito da Extensão Universitária. 

 

 Entretanto, o mandato da Extensão Universitária no contexto moçambicano, no caso 

concreto da Universidade Lúrio, preocupada na consolidação simultânea do perfil do futuro 

profissional, confrontado com os interesses do “desenvolvimento comunitário”, fez com que 

fossem levadas a cabo um conjunto de atividades, que dão substância ao “Programa Um 

Estudante- Uma Família”, figuradamente designado “Programa Um-EF”.  

 

 Das experiências encontradas na bibliografia, sobre programas de extensão 

universitária implementados no contexto Brasileiro, constatamos duas versões de 

implementação de programas orientados para a promoção da saúde comunitária, envolvendo 

estudantes/docentes e agentes comunitários de saúde/famílias. Os três modelos de programas, 

diferenciam-se pela aproximação ou distância que têm com as famílias; facto que traz 

consigo vantagens e desvantagens.  

 

 Para o Programa Um-EF, na FCS da UniLúrio, o estudante interage com a família na 

sua própria casa e acompanha o seu cotidiano, estabelecendo individualmente um contacto 

permanente que normalmente tem a duração de um mínimo de 4 anos. A partir do momento 

em que o estudante estiver integrado nela, passa a dialogar com a família sobre problemas 

relacionados com a saúde preventiva e do meio ambiente identificados naquele contexto. 

Aqui, a vantagem traduz-se pelo envolvimento direto do estudante na vida da família e têm a 
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possibilidade de perceber a realidade concreta da mesma. Esta vantagem torna-se numa 

desvantagem, se a relação entre o estudante e a família não for boa porque o estudante não 

tem um bom desempenho, ou as mensagens transmitidas não trazem informações corretas. 

 

 Entretanto, o programa de promoção de saúde descrito por Vieira de Matos & Prates 

Caldeira (2013), no Brasil, dão a indicação que os estudantes se reúnem com as famílias em 

determinados espaços para discutir os seus problemas em um fórum comunitário com a 

supervisão de docentes e promotores de saúde. Neste caso, a vantagem, comparativamente ao 

anterior, pode ser entendida pelo facto de as famílias debaterem o problema em conjunto e 

receberem as mesmas informações. A desvantagem traduz-se pelo facto de os estudantes não 

poderem vivenciar a realidade das famílias.    

 

 A segunda versão sobre a experiência de Extensão Universitária no âmbito da saúde foi 

descrita por Imbrizi et al (2012) segundo a qual, são realizados encontros entre docentes e 

estudantes com os Agentes Comunitários de Saúde, estes últimos, têm a responsabilidade de 

reportar os problemas das famílias. Para este caso, temos dificuldades de identificar as vantagens. 

Contudo, identificamos várias desvantagens que se traduzem pela não existência de contacto 

entre docentes e estudantes com as famílias; os docentes e estudantes não são confrontados com a 

realidade concreta das famílias, mas sim pela intermediação dos Agentes Comunitários de Saúde 

e, por hipótese, pensamos que é pior, a ser verdade que os Agentes Comunitários de Saúde não 

têm a preparação em matéria de saúde; tal como foi reportado pelos autores.  

 

3.2.3 Diferença entre Extensão Universitária e Intervenção Comunitária 

 Partindo do princípio que o conceito de Extensão Universitária facilmente confunde-se 

com o conceito de Intervenção Comunitária, gostaríamos, desde já, destacar as diferenças.  
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 Enquanto o termo Extensão Universitária, por si só, monstra o ponto de partida das 

ações, e aqui a instituição decide sobre o que devem estender e eventualmente o que deve 

aprender, o termo Intervenção Comunitária focaliza as ações ao grupo alvo e decide sobre o 

que é que o grupo alvo precisa.  

 Tendo em conta que a definição do conceito de Intervenção Comunitária revela-se 

ser bastante abrangente, quer do ponto de vista dos diferentes atores, quer das diferentes áreas 

de intervenção, neste trabalho focalizaremos, apenas na área de saúde.  

 Kelly, Snowden, & Munoz (1977), definem a Intervenção Comunitária como: 

“as influências planificadas na vida de um pequeno grupo, organização ou 

comunidade, com o objectivo de prevenir/reduzir a desorganização social 

ou pessoal e promover o bem-estar da comunidade” (citados por 

Carvalhosa, Domingos & Sequeira, 2010, p. 479).  

 Diante desta citação, fazendo um empréstimo da crítica de Freire (1985), sobre o 

“messianismo”, a cerca do primeiro momento acima descrito, obviamente que esta é uma 

prova evidente do pensamento verticalizado do ponto de vista da Intervenção Comunitária. O 

que significa, por outras palavras que as comunidades têm um deficit, cuja solução vem de 

fora do contexto dos que vivenciam a realidade. Esperamos de que 38 anos depois, ou seja, 

de 1977 para cá, este pensamento tenha sido ultrapassado.  

 Nos últimos tempos, nota-se que o conceito de Intervenção Comunitária apresenta duas 

vertentes. Para isso, na tipificação das relações desenvolvidas no âmbito da intervenção 

comunitária, as autoras destacam concretamente: top-down e bottom-up. Para a primeira, 

neste caso a top-down, as autoras classificam como sendo uma abordagem que obedece um 

ciclo pré-determinado e que se apoia na responsabilidade individual cujo enfoque é mais para 
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o deficit que na solução de problemas (Compare, ibdm p.480). Ou seja, trata-se de uma 

abordagem de intervenção vertical do 1º Momento da qual a comunidade é pura e 

simplesmente recetora dos programas vindos do topo, desenhados a margem da sua 

participação e para o seu contexto social, económico e cultural; tal como se revela na citação 

acima. 

 Enquanto para a segunda vertente, bottom-up, apoia-se no raciocínio do 

“empowerment”, obedecendo uma orientação cujo enfoque é nas capacidades já existentes 

nas comunidades e na melhoria de suas competências (ibdm). Segundo as autoras, esta última 

vertente é a que, hoje em dia, mais se adequa aos programas de Intervenção Comunitária; 

dado que procuram dar o suporte à comunidade, sobretudo na identificação das questões 

relevantes permitindo a elas desenvolver estratégias de resolução dessas questões (ibdm). Por 

outras palavras, pode-se assim dizer que esta vertente favorece a participação da comunidade 

tornando-a protagonista nos programas de desenvolvimento do seu próprio meio. E ainda 

mais, parece corresponder ao 4º momento do conceito da Extensão Universitária, acima 

descrito, concretamente a ecologia de saberes. 

 Entretanto, no conceito da Intervenção Comunitária, propomos a reflexão a volta do 

enfoque bottom-up ou empowerment onde existe um aspeto de autoridade do conhecimento 

porque, quase sempre, há alguém que empodera a alguém e decide sobre estratégias e 

recursos para a realização do empoderamento.  

 Ainda assim, no conceito da Extensão Universitária existe, por um lado, a autoridade 

do conhecimento profissional por parte da universidade e, por outro, a autoridade do 

conhecimento tradicional ou indígena por parte da comunidade; o que significa dizer que, no 

geral, não existe uma forma de aprendizagem que esteja totalmente isenta da autoridade do 

conhecimento.  
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 Quer na Extensão Universitária, quer na Intervenção Comunitária na vertente de 

empoderamento há que ter em conta os quatro níveis de participação que se revelam nos 

diferentes atores de tomada de decisão, que também assumem a responsabilidade.  

1º Nível de participação, o da informação:  Os que tomam parte de algum grupo de 

trabalho ou de uma organização acabam sendo informados pelos dirigentes sobre as decisões, 

que já foram tomadas.  Isso corresponde ao nível mais baixo de participação.  

2º Nível de participação, o da consulta facultativa: Neste nível aumenta a 

participação gradual em relação ao nível anterior, pelo menos são solicitadas opiniões, 

críticas e ideias aos membros da comunidade e depois, a organização toma as decisões.   

3º Nível de participação, o da cogestão: Existe nas situações em que a comunidade 

manda um grupo de representantes para a organização, para participar do processo de tomada 

de decisões sobre os assuntos da comunidade e tomar parte no processo de implementação 

das decisões. 

 Por último, o 4º Nível de participação, o da autogestão: em casos em que as 

comunidades, para além de determinarem os seus objetivos, escolherem os meios e controlam 

a sua execução, tomam, também, decisões e assumem a responsabilidade. 

 Na perspetiva dos quatro níveis de participação, culmina com a pergunta: ao final das 

contas quem toma a decisão e quem tem a responsabilidade? E isso só é o caso do nível de auto-

gestão.  Mas também neste nível a comunidade é completamente envolvida e sente-se parte do 

sucesso do projeto por que não só fazem parte, mas também a responsabilidade cai sobre ela. 

 Ainda que o ponto de partida da Extensão Universitária seja uma instituição, o nível de 

participação pode ser, no melhor dos casos, o da co-gestão, porque a universidade decide 
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sobre o que vai ser transmitido às comunidades; e para estes casos, a responsabilidade 

continua sendo da instituição aliado à autoridade do conhecimento científico.   

 Entretanto a ecologia de saberes do 4º momento da evolução da conceção da extensão 

universitária focaliza a aprendizagem mutua, ou seja, todos têm algo por dar e por receber, 

banindo a questão de poder e autoridade, para além do caracter exigente de que ela se reveste, 

como condição básica para que ela aconteça. Isto é, quando as duas partes têm uma 

motivação intrínseca e manifestam um interesse próprio em aprender uma da outra. 

 Porém, a aprendizagem mútua não funciona em circunstâncias em que: 

1º uma das partes está convencida que sabe tudo e de forma correta por se tratar de 

saber científico.  

2º uma das partes pretende convencer a outra   

3º uma das partes vem com uma postura top-down, esclarecendo a outra; o que disso 

pode provocar resistência. 

 

3.3. Educação para a Saúde 

3.3.1 Educação e as suas implicações  

 No sentido amplo a educação tem a ver com a adaptação do ser humano à sociedade. Ou seja, 

assume-se que, a educação é um meio pelo qual, a sociedade transmite os seus hábitos, costumes e 

valores através das experiencias vividas de geração para geração. No sentido restrito da palavra 

educação, entende-se como sendo o ato pelo qual, se educa, ou seja, se instrui o individuo.  
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 Com tudo isto, basta para perceber que a educação é um processo social que garante e 

assegura a continuidade geracional, não só na perspetiva cultural, como também histórica ao 

longo da humanidade.  

 Porém, para que isto aconteça, a sociedade envolve um sistema de educação, que é um 

processo de ensino e de adaptação do ser humano conjugando a socialização e enculturação; 

admitindo que, a cultura é uma teia de significados que permite, não só as relações, mas 

também a comunicação entre os indivíduos no seu grupo social. Portanto, o fim último da 

educação consiste em promover o ser humano através de uma base que o permita cultivar 

outros aprendizados ao longo da vida.  

 A imperiosa necessidade de a educação institucionalizada acompanhar as tendências e 

exigências da sociedade, no âmbito da sua contextualização, estas, através dos processos de 

ensino e aprendizagem procuram, sistematicamente, aprimorar mecanismos de superação e 

sucesso dos níveis de assimilação do conhecimento pelos indivíduos.  

 Compreende-se também que a educação institucionalizada deve, antes de mais, contemplar 

o ser humano no seu todo: corpo, mente, espirito, em prol do próprio indivíduo, desencadeando 

nele o protagonismo e autonomia, em relação à sua situação social e o cultural. 

 Entretanto, no processo de educação, para além da adaptação, está implícito o processo 

de emancipação a partir da aquisição do conhecimento e capacidade de reflexões que tornam 

o indivíduo mais crítico e livre.  Desde já, fica evidente a presença do dilema com que o 

processo educativo se depara no seu dia-a-dia, partindo do princípio que, por um lado, ela 

visa preparar os indivíduos na perspetiva social e aqui, exige-se a conformidade, por outro, o 

processo da educação que pode gerar nos indivíduos uma postura de críticos e livres e disso 

resulta a emancipação, facto que não se compadece com a postura da conformidade.  
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 Resumindo a educação formal é um processo de ensino e aprendizagem 

institucionalizado que se desenvolve dentro de um sistema de escolarização dos membros de 

uma sociedade. A ser assim, ela tem a finalidade de levar o indivíduo a responder 

censuravelmente as solicitações que lhe são feitas, criando desta maneira, as condições para a 

sua libertação.  

3.3.2 Educação de Adultos 

 No caso do Programa Um-EF   trata-se da Educação de adultos que apresenta 

características peculiares que, ao longo do processo de aprendizagem, devem ser observadas. 

Os adultos, que participam num processo de aprendizagem voluntariamente, já trazem 

consigo, contrariamente às crianças, pressupostos indispensáveis, propensões e valores, que 

resultam das experiencias da vida e constituem pressupostos sólidos, sobretudo as crenças e 

hábitos. Quanto as propensões, os adultos possuem uma base de julgamento forte em relação 

ao que lhes faz bem e o que não lhes faz bem. Daí que, segundo David & Patel,  

“… o conceito que aqueles que estão envolvidos no processo de 

aprendizagem têm de si próprios, o papel de suas experiencias no processo de 

aprendizagem, a propensão e a motivação para aprender e a orientação dada à 

aprendizagem” (citado por Mamede & Penaforte et al., 2001, p. 41).  

 Por último, estão as motivações para a aprendizagem, através dela os adultos pretendem 

resolver os seus problemas. A dificuldade diante da motivação para aprendizagem consiste 

pelo facto de existirem soluções desde seculos, transmitidas de geração para geração com as 

quais nasceram e não se discute; como por exemplo, as formas de lidar com doenças.  

Slotnik (1996), acrescenta que a aprendizagem passa a ser  
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“…determinada por aspectos interiores ao indivíduo, tais como a necessidade de 

preservar a sua auto-estima, a busca de incrementar a sua segurança e 

autoconfiança para lidar com determinadas situações vistas como problemáticas 

etc.” (citado por Mamede & Penaforte, 2001, p. 42).  

 Isso quer dizer, que o processo de aprendizagem é um processo individual e intrínseco 

e depende necessariamente de cada pessoa, não podendo ser prescrito.  

3.3.3 Exigência da Educação para saúde 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde ao nível macro como "um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e 

enfermidades."
32

 Entretanto, para que os membros de uma sociedade alcancem os níveis de 

saúde aceitáveis, são vários os fatores que contribuem para o efeito, desde as condições 

sociais, económicas, culturais, climáticas/geográficas e, sobretudo, as condições do sistema 

de saúde.  

Por essa razão, há que ter em conta algumas exigências tais como:  

O sistema de saúde de cada país deve estar alinhado, não só com as políticas locais ou 

internas, como também as linhas de orientação globais, neste caso, da OMS, no âmbito de 

promoção de saúde que é um,  

“Processo que permite as pessoas incrementar o controlo sobre a sua 

saúde para melhorá-la. Trata-se de um processo político e social não só 

dirigido a fortalecer as capacidades e habilidades, senão também a lograr 

um maior controlo de determinantes de saúde e modificar as condições 

                                                 

32
 Cfr. www.alternativamedicina.com  

http://www.alternativamedicina.com/
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sociais, económicas e ambientais dos indivíduos a favor da Saúde Pública e 

individual.” (Pérez & Bertrand, 2012, p. 311).  

 Ou seja, esta definição ganha relevo diante do conceito de Promoção de Saúde 

plasmado na Carta de Ottawa, resultante da Primeira Conferência Internacional sobre a 

Promoção de Saúde, cujo tópico foi “Saúde para Todos no Ano 2000” que teve lugar aos 21 

de Novembro de 1986, segundo o qual,  

 “(…) é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem 

saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente.” (Carta de Ottawa, 1986, p. 1). 

 Para o efeito, são levados a cabo, ao nível meso, um conjunto de programas de 

sensibilização para a saúde, tanto do indivíduo, como das comunidades em geral, através da 

Educação para a Saúde que segundo Pérez & Bertrand,  

“(...) é uma disciplina que se ocupa de iniciar, orientar e organizar os 

processos que têm de promover experiências educativas, capazes de 

influenciar favoravelmente nos conhecimentos, atitudes e práticas do 

indivíduo e da comunidade na relação com a saúde” (Pérez & Bertrand, 

2012, p. 312).  

 Repare-se, pois, no que resulta quanto ao que se disse pelos autores, não restam dúvidas 

que este processo exige, de forma antecipada, a conceção de estratégias educativas para 

saúde, por um lado, e a capacitação e/ou formação dos recursos humanos, por outro. Isto 
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leva-nos a crer que, o que a sociedade precisa é profissional de saúde cuja preparação, não 

seja apenas científica, mas acima de tudo, que tenham uma formação baseada nos valores 

humanos e que sejam sensatos às condições da mesma, para melhor servi-la. Ou ainda, as 

exigências educativas na formação de recursos humanos para gestão de informação em saúde 

(promotores de saúde), devem ser acrescidas pela humanização do profissional de saúde 

numa perspetiva mais ampla.  

 Segundo a reflexão de Maria Andréa Loyola (1984), a confrontação da perspetiva 

teórica de formação com a realidade do desempenho do profissional de saúde, no âmbito da 

comunicação entre o médico e o paciente, ao nível micro, clama por uma humanização na 

medida em que:  

“(…) o médico atua no sentido de preservar o monopólio de seu saber e 

autoridade indiscutida que a sociedade lhe outorga para dispor da doença, 

até mesmo do corpo e das sensações de seu cliente. E sua atitude é tão mais 

autoritária quanto mais baixa é a classe social do doente que, pela 

distância sócio-linguística e dos hábitos mentais que o separa do médico, 

encontra-se incapacitado de contra-argumentar com ele, isto é, de impor 

seu próprio discurso ao discurso ‘forte’ e definitivo do médico” (citada por 

Stotz et al, 2005, p. 52). 

  

 Daqui, pode-se depreender que um dos fatores que eventualmente contribui para a 

resistência ou o desleixo por parte dos membros das comunidades em se dirigirem às 

unidades sanitárias, em casos de doença, deve-se ao facto de, provavelmente, a relação entre 

o médico e o paciente ser completamente vertical, facto que impede a comunicação 

horizontal. Diga-se ainda, por hipótese, que o carácter racional que se atribui à Medicina 
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Legal, contribui para a existência da comunicação vertical, basta confrontar a opinião de 

Stotz et al. que sublinham dizendo que: 

“… a medicina científica produz constantemente o distanciamento e a 

ruptura com o saber comum e o saber das outras medicinas que lhe fazem 

concorrência, disputando o monopólio legítimo do cuidado médico” 

(ibdm).  

 

 Para ultrapassar estes impedimentos, Briceño-León, no seu postulado sobre a 

orientação da educação para a saúde, visando fomentar a participação comunitária, propõe 

que o ser humano esteja no centro das atenções dos processos educativos e que, para isso, só 

é possível conhecendo o indivíduo e/ou a comunidade através das suas crenças, seus hábitos 

e suas circunstâncias; porque, disso, resulta uma ação educativa eficiente e permanente para 

a saúde. Porém, Briceño-León define:  

“Crenças – o que o indivíduo cré sobre a forma de transmissão ou controlo 

e que é fundamental para a sua acção. Hábitos – as maneiras tradicionais 

de viver e que as pessoas fazem porque sempre o têm feito desse modo e 

que, sem pensar, repetem como uma verdade que se impõe em actos; 

Circunstâncias – são condições objectivas da situação na qual vivem as 

pessoas, a família, a comunidade ou a sociedade.” (Briceño-León,1996, p. 

8-9)
33

 

 

 É importante acrescentar que as crenças não só influenciam as interpretações que afetam 

a forma de transmissão e de controlo das doenças, como também a compreensão das causas de 

uma doença. Estas convicções contribuem, sobremaneira, nas possibilidades de cura.  

                                                 

33
 Tradução pelo autor deste trabalho, de Espanhol para Português. 
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 Briceño-León apela a presença dos fatores, que devem ser tidos em conta na 

comunicação horizontal na relação médico/paciente.  Aqui, julgamos que, tanto a ideia da 

ecologia de saberes, segundo Santos, como a do dialogue, segundo Freire são vias para superar 

a comunicação vertical.  Por isso, o postulado de Briceño-León revela uma forte ligação ao 

quarto momento evolução do conceito de extensão universitária, que foi acima descrito. 

 

3.4 Antropologia Médica 

 Antropologia Médica, uma subárea da Antropologia Social que, segundo Ferreira é:  

“um campo de estudo que se preocupa com como as pessoas, em diferentes 

culturas e grupos sociais, explicam as causas relacionadas com a saúde e 

doença, crenças sobre tipos de tratamentos e a quem recorrer quando 

doente. É também o estudo das crenças práticas relativas ao corpo, tanto 

nos estados de saúde como no de doença.” (Ferreira, 2008, p.101) 

 

 Na Antropologia Médica, no que se refere à interação médico/paciente, a perceção da 

saúde e da doença está assente sobre dois modelos, nomeadamente: 

 

- O biomédico (medicina legal) que, para além de ser mundialmente hegemónico, tem 

uma visão reduccionista da doença; ou seja, vê a doença como algo resultante 

exclusivamente do processo biológico. 

  

- O modelo explanatório que é o 2º modelo, tem uma visão holística da saúde e da 

doença desde a origem, causas, perceções dos síntomas e a cura, tudo visto na 

perspectiva do tecido cultural; tal como foi referido anteriormente, em Briceño-León. 
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 Segundo Oliveira (2002), os agentes relacionados com os cuidados à saúde devem agir 

de forma sistémica visto que:  

  

“Em cada cultura, a doença, a resposta a ela, os individuos que a 

experienciam, os que se ocupam em tratá-la e as instituições envolvidas 

estão interconectados mediante esse sistema, que também contempla, entre 

outros elementos, as crenças sobre as origens das doenças, as formas de 

busca e avaliação do tratamento, os papeis desempenhados e as relações 

de poder entre todos os envolvidos” (Oliveira, 2002, p.67)  

 

 Esta visão converge, de alguma maneira, com a de Briceño-León, ao propor dois 

postulados básicos para vencer a resistência das pessoas em programas de educação sanitária 

para a participação comunitária, enfatizando que: 

 

“A maneira da qual se percebe uma doença é extremamente importante para 

o seu tratamento e a abordagem de prevenção ou controle que se queira 

fazer. As crenças são importantes porque a realidade é, para os efeitos de 

comportamento, como a gente cré que é; o qual não necessariamente 

coincide com como outra pessoa ou como científicamente demonstrada se 

pensa que a verdade é de verdade” (Briceño-León,1996, p.8-9).    

 

 Diante das varias reflexões avançadas pelos autores acima citados, pensamos que, 

provavelmente, seja esta a oportunidade de  a Medicina Legal poder alargar as formas, não só 

de lidar com o paciente, como também, entender a sua perceção e interpretação, sobretudo 

das doenças, indo além do biológico, ainda que não seja para fazer intervenções em modelos 
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explanatórios; já que se trata de áreas distintas do saber e que, a partida, o paciente já traz 

consigo a perceção básica das causas da doença que brotam do significado que ele atribuí por 

via das crenças, considerando que estas têm as suas raízes no tecido cultural. 

 

 Significa, também, dizer que os cuidados à saúde, não se circunscrevem simplesmente à 

medicina legal. Entretanto, Oliveira (2002, ps.69-70) destaca três sectores para o sistema de 

cuidados de saúde na população, que devem ser tidos em conta, tais como:  

 

- Sector popular, é o mais abrangente comparativamente aos outros, onde as 

interpretações básicas sobre os sintomas das doenças começam a ser desenvolvidos e, à luz 

do conhecimento popular ou leigo, são desencadeados os mecanismos de cura recorrendo, em 

primeiro lugar, a medicina verde. 

  

- Sector profissional, que é representado pela medicina legal institucionalizado cuja 

perceção sobre a origem da doença traduz-se na perspectiva biológica. Com os progressos 

tecnológicos que tem vindo a registrar, ela ostenta uma certa dominância e autoridade sobre 

os outros sectores. Ou seja, ignoram as outras formas de interpretação das origens das 

doenças e o seu tratamento por não se basearem em critérios científicamente comprováveis.  

Em suma, este sector despersonaliza o doente, na medida em que ignora as outras partes 

que compõem a personalidade do paciente, em especial, a conceção sobre a saúde e a doença 

que o paciente tem. 

  

- Sector paraprofissional que, neste trabalho, designamos por “medicina 

tradicional” e enquadra todas outras práticas da saúde, não profissionalizadas, ou ainda, 

tem um carácter inclusivo e conservador, desde a medicina verde que também pertence 
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ao sector popular, benzedores, práticas religiosas e mágicas como fontes de cura 

(ibdem) 

 

 Os efeitos de cura que se buscam, quer dos benzedores, práticas religiosas, quer da 

magia resultam de uma base sobre a qual as crenças jogam um papel importante conjugadas 

com os rituais que são vistos como práticas transformadoras, onde  

 

“…os individuos podem passar de uma situação de meros espectadores a 

participantes directos do drama encenado, respondendo diferencialmente 

aos varios estímulos visuais, auditivos e olfativos que lhes são lançados” 

(Rabelo, 1994, p.48-49) 

 

 Algo importante a destacar, são as práticas mágicas, executadas por curandeiros, a 

quem são atribuídos forças espirituais especiais, onde os causadores da doença são os 

feiticeiros ou maus espíritos onde o curandeiro,  

 

“introduz uma série de cânticos em que nomeia distintos poderes 

responsáveis pela doença (exus, sombras de morto), chamando-os a deixar o 

corpo do doente…” (ibdem p.50) 

 

tudo que é atribuído a irracionalidade, contudo todas estas fontes esperadas de cura, no sector 

paraprofissional, destacam-se pelo facto de personalizarem o paciente. 

 

 Numa reflexão sobre as duas perspetivas, biomédica e explanatória, Oliveira propõe 

uma perspetiva integrativa quanto à interação entre os agentes dos serviços de saúde com os 
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seus usuários terminando, desta forma, com o dualismo entre o racional e o irracional; se 

assumirmos que na visão da Antropologia Médica, o modelo biomédico como via única de 

cura, revela-se quase ultrapassado. 

  

 Ainda assim, a perspetiva integrativa reconhece que as causas das doenças podem ser 

os agentes infeciosos detetados pela ciência. Porém, há que ter em conta que as formas de 

tratamento que foram transmitidas durante séculos, por via do sistema cultural, e os 

significados atribuídos às doenças por crenças, tabus e hábitos variam de cultura para cultura 

e influenciam de forma dominante as perceções dos pacientes no seu grupo social. Segundo 

Oliveira, a final das contas o modelo biomédico que se enquadra numa ordem de 

causalidades, também constitui um sistema cultural; na medida em que resulta de uma 

construção social 

  

 Mais adiante, Carrara (2008
4
) refere-se ao dilema sobre como conciliar os modelos da 

perceção do ser humano como doente, e procura ultrapassar a dominância da vista biomédica 

como forma de pôr fim a rivalidade entre eles, neste caso, referimo-nos dos modelos; daí que 

a argumentação de Carrara resulta da perspetiva construtivista, ou seja, as interpretações, 

tanto das ciências, como do conhecimento leigo são socialmente construídas; o que significa 

dizer que ambas são mutáveis. 

 

Portanto, a abordagem da Antropologia Médica que dá conta que tudo é socialmente 

construído põe em causa a própria legitimidade do saber médico, em especial, pela forma 

como os médicos concebem; isto é, considerando-a universal. A proposta de Carrara consiste 

na complementaridade das diferentes perceções e a multifatoridade das causas e do 

tratamento de doenças (compare Carrara, 2008
4
). 
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 A ser assim, nenhum dos modelos pode-se julgar como detentor da verdade, ainda que 

a eficácia das práticas do sistema biomédico seja inegável. 

 

 Das reflexões, por nós afloradas, neste capítulo, sobre os temas: Crises das 

Universidades, Extensão Universitária, Educação para a Saúde e Antropologia Médica, serão 

tomadas em consideração no 7º capítulo deste estudo, por forma a esclarecer os problemas de 

implementação do Programa Um-EF à luz da fundamentação teórica. 
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4 Metodologia da investigação  

 

 No presente capítulo, depois da busca de informação através da fundamentação teórica, 

que sustenta o presente estudo, entramos no campo da metodologia para esclarecer os 

procedimentos usados na efetivação do mesmo. Para o efeito, houve a necessidade de 

postular os objetivos, apresentados no 2º capítulo, para combinar com os seus indicadores, 

por forma a orientar o processo de investigação. 

 

4.1 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

Objetivo geral 

Avaliar o processo de implementação do Programa “Um Estudante - Uma Família” no 

âmbito da extensão universitária, sob ponto de vista de fortalezas, oportunidades, fraquezas e 

ameaças
34

, para sugerir propostas de aperfeiçoamento e prever possíveis cenários do futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
 O modelo FOFA (Fortalezas – Oportunidades - Fraquezas e Ameaças), corresponde ao modelo SEPO 

(Success – Error – Potentiality – Obstacle), usado na Cooperação Internacional de Desenvolvimento. 
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Quadro 1 - Objetivos específicos 

1º Obj. específico Premissa Categorias Indicadores 

 

Examinar como é que 

as atividades do Sector 

Pedagógico, por 

inerência de suas 

funções fortalecem o 

funcionamento do 

Programa Um-EF.  

 

(Assistência por parte 

do Sector  

Pedagógico) 

Assume-se que, a 

disponibilidade dos 

recursos humanos, 

materiais e didáticos 

incluindo os canais 

de comunicação entre 

os atores envolvidos, 

são a base para o 

funcionamento do 

Programa Um-EF. 

Disponibilidade de recursos 

humanos 

 

 

 

 

Disponibilidade de recursos 

materiais, 

 

Disponibilidade de material 

didático   

Comunicação entre os atores 

 

- Contratação dos docentes 

(continuidade) 

- Capacitação dos docentes 

- Controle (coordenadores e 

docentes) 

 

- Orçamento  

 

 

- Planos temáticos 

 

- Reuniões e canais de 

informação  

Hipótese 1: 

A disponibilidade dos 

recursos humanos, 

materiais e didático, 

incluindo a 

comunicação, 

condiciona 

basicamente o 

funcionamento do 

Programa Um-EF 

Variável independente:  

Disponibilidade dos recursos 

humanos, materiais e didático, 

incluindo a comunicação.  

 

Variável dependente: o 

funcionamento do Programa 

Um-EF 

 

 

2º Obj. específico Premissa Categorias Indicadores 
Avaliar a preparação 

dos estudantes, pela 

Faculdade, e das 

famílias, pelos líderes 

em relação ao 

Programa Um-EF. 

 

 

 

(Preparação dos 

estudantes e das 

famílias para as 

tarefas) 

 

Parte-se do princípio 

que a orientação dos 

estudantes no âmbito 

da saúde preventiva 

por via dos 

guiões/relatórios e a 

sua sensibilização 

para o contacto com 

as famílias, de um 

lado, e a preparação 

das famílias, de 

outro, são a espinha 

dorsal para o decurso 

das atividades do 

Programa Um-EF 

Orientação dos estudantes por 

via dos guiões/relatórios  

 

Sensibilização dos estudantes 

para o contacto com as 

famílias 

 

 

 

 

Preparação das famílias para o 

Programa  

- Objetivos do Programa, 

- Guiões/relatórios  

 

- Pelo comportamento /respeito, 

pelos hábitos, usos e costumes 

das famílias, pela confrontação 

da medicina legal com a 

medicina tradicional. 

 

- Identificação e sensibilização 

das famílias por parte da 

Faculdade e dos líderes   

 

 

Hipótese 2: 

A preparação, 

adequada às 

necessidades do 

Programa, tanto dos 

estudantes, como das 

famílias é 

indispensável na 

interação entre as 

partes. 

Variável independente: 

Preparação dos estudantes e 

das famílias 

 

Variável dependente:  

Interação entre as partes 
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3º Obj. específico Premissa Categorias Indicadores 
Confrontar as 

experiências dos 

diferentes atores 

envolvidos na 

interação comunitária 

realizada nas famílias.  

 

 

(Processo de 

realização) 

Assume-se que, a 

interação estudante / 

família representa o 

núcleo do Programa 

sob acompanhamento 

dos docentes e, disso, 

resulta a colaboração 

ou a resistência das 

famílias, aumentando 

ou baixando o nível 

de cumprimento de 

tarefas previstas. 

Interação estudantes – família  

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho dos docentes no 

acompanhamento aos 

estudantes  

- Clareza na transmissão das 

mensagens e a sua 

aplicabilidade 

- Aspetos sensíveis na 

comunicação – colaboração 

- Dificuldades na interação - 

resistência 

 

- Assiduidade dos docentes 

- Assistência e gestão de 

conflitos 

- Sessões de discussão depois 

das visitas às famílias Hipótese 3: 

O desempenho dos 

atores ao nível da 

Faculdade fortalece a 

colaboração das 

famílias no 

Programa. 

Variável independente:  

Desempenho dos diferentes 

atores  

 

Variável dependente: 

Colaboração das famílias 

 

4º Obj. específico Premissa Categorias Indicadores 
Verificar até que ponto 

as actividades 

realizadas na relação 

estudantes /famílias 

(Faculdade/Comunida

des) promove o 

convívio, de ambas as 

partes, sobre as 

diferentes perceções 

em relação a saúde e a 

doença, no contexto do 

tecido cultural 

 

 

(Aprendizagem 

mútua) 

 

Tendo em conta que, 

uma efetiva troca de 

saberes baseia-se no 

pressuposto de que, 

todos têm algo para 

dar e para receber; 

assume-se que o 

convívio entre a 

medicina legal e a 

medicina tradicional 

facilita uma 

aprendizagem mútua.  

- Tecido cultural 

 

 

 

- Capitalização do 

conhecimento das 

comunidades 

 

- Aprendizagem mútua 

 

 

 

- Perceções sobre a saúde e a 

doença   

- Dificuldades de mudança 

 

- Medicina verde 

- Base de dados 

 

 

- Linguagem 

 

 

Hipótese 4: 

 O respeito pelo 

tecido cultural das 

famílias, facilitar a 

aprendizagem mútua 

entre os atores 

envolvidos.  

Variável independente: 

Respeito pelo tecido cultural 

das famílias  

 

Variável dependente: 

Aprendizagem mútua  
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5. Obj. Especif. Hipótese Variáveis Indicadores 

Avaliar a situação 

atual nas famílias a 

partir do cumprimento 

das mensagens para 

perceber os desafios 

por parte dos 

estudantes.  

 

 

(A situação atual nas 

famílias) 

 

A clareza na 

transmissão das 

mensagens, por parte 

dos estudantes, 

aumenta o nível de 

cumprimento das 

mesmas por parte das 

famílias  

Variável independente: A 

clareza na transmissão das 

mensagens  

 

 

Variável dependente: 

Cumprimento das mensagens 

 

 

 

 

 

 

 Perceções das famílias e dos 

estudantes 

 

Saúde preventiva: 

- Posse de latrina 

- Tratamento de lixo 

- Acesso a água canalizada e 

tratamento 

- Lavagem de alimentos antes de 

consumir 

- Uso da rede mosquiteira 

- Escovagem de dentes 

- Conservação de medicamentos 

 

Fontes de informação: 

- Televisão 

- Rádio 

- Comunicação Social 

- Programa Um – EF 

- Outros 

 

 

 Pela natureza dos dados que sustentam o 1º, 2º, 3º e 4º objetivos específicos, tratando-

se de opiniões e experiências dos diferentes atores envolvidos na implementação do 

Programa, optamos por confirmar as premissas, diante das respetivas categorias e não as 

hipóteses, visto que as informações obtidas não são quantificáveis, por um lado, e exigem 

uma interpretação, por outro. Enquanto para o 5º objetivo específico, consideramos a 

hipótese, tratando-se de dados quantitativos. 

 

4.2 Desenho da Pesquisa, Instrumentos e Amostragem 

 

A questão de origem depreende-se da ousadia em saber: Quais são as razões que estão 

por detrás das reclamações e da desmotivação dos atores, tanto por parte da instituição, 

como da comunidade, diante das oportunidades do Programa?   
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 Ou ainda, em que medida o processo de implementação do Programa Um-EF, através 

da assistência por parte do Sector Pedagógico, a preparação dos estudantes e das famílias 

favorecem a realização das atividades previstas para a formação dos estudantes, de um lado e 

a aprendizagem mútua, de outro, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida 

da comunidade?  

 Para responder à pergunta acima colocada, tratando-se de um tema, até então, não 

explorado, o Programa “Um Estudante – Uma Família”, no contexto de formação de 

profissionais para saúde, foi levado a cabo um estudo do tipo exploratório
35

 misto, 

predominantemente qualitativo, e suportado por dados quantitativos. A opção pelo estudo 

exploratório misto foi, necessariamente, para responder o objetivo do trabalho; tratando-se da 

primeira avaliação a ser levada a cabo, sobre o processo de implementação do Programa.  

4.2.1 Desenho da pesquisa 

 

1.  Para esclarecer o processo de implementação do Programa, tivemos em consideração 

as suas respetivas fases, ordenadas cronologicamente, tal como abaixo mencionamos:  

- Os recursos disponíveis para o Programa; 

- A preparação dos diferentes atores envolvidos;  

- As formas de realização; 

- Os aspetos do tecido cultural e, 

- A situação atual das famílias e os desafios por encarar. 

                                                 

35
 “Los estudos exploratórios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco 

estudiado o novedoso.” (SAMPIERI/COLLADO/LUCIO pág. 87)   
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2. Os dados quantitativos foram recolhidos através dos questionários e tratados com o 

auxílio do programa SPSS e, de seguida, apresentados em tabelas. 

3. Pela natureza do estudo, nas primeiras reflexões foram consideradas categorias, por 

forma a satisfazer a parte qualitativa, visando efetuar o levantamento de opiniões, 

argumentos, experiências e propostas para a melhoria do Programa.  

4. A elaboração dos instrumentos de coleta de dados foi de acordo com a amostragem 

escolhida e, de seguida, foram previamente testados nos diferentes grupos dos atores 

envolvidos na implementação do Programa, para aferir a relevância das questões 

contidas nos instrumentos. 

5. Durante o processo de coleta dos dados qualitativos, foram feitas gravações e, de 

seguida, transcritas de forma resumida e interpretada.  

6. Pela natureza do estudo, as categorias concebidas não foram fixas, tratando-se de 

opiniões ou informações subjetivas que exigiram, de nós uma interpretação 

cuidadosa, por forma a desenvolver padrões que permitissem a codificação da 

informação.  

7. Depois de definidas as categorias, houve uma análise minuciosa, seguida por uma 

discussão tendo em conta a perspetiva da FOFA, que culminou com as propostas de 

aperfeiçoamento e prevenção de possíveis cenários do futuro; no âmbito do processo 

de implementação do Programa. 

4.2.2 Fontes de informação escritas 

 

Foram consultadas, como fontes escritas, as seguintes:  

- Referências bibliográficas e Webgráficas. 

E as informações produzidas pela Faculdade de Ciências de Saúde, foram: 
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- Curricula dos diferentes cursos administrados, concretamente Medicina Geral, 

Medicina Dentária, Nutrição, Farmácia e Optometria, 

- Guião da Cadeira de Saúde da Comunidade para a orientação dos estudantes e docentes  

- Relatórios sobre as atividades realizadas pelos estudantes durante as visitas às famílias. 

 

4.2.3 Instrumentos de recolha de dados e amostragem 

 

Esquema 2 – Amostragem do estudo 

 

 



72 

 A interação no binómio Faculdade – Comunidade contempla três grupos de atores:  

1º os atores ao nível da Faculdade (Sector Pedagógico, coordenadores, docentes e 

estudantes), 2º ao nível da Comunidade (famílias e líderes da Comunidade) e 3º a interação 

entre estudantes e os respetivos docentes com as famílias. 

 

Ao nível da Faculdade  

- Foram dirigidas entrevistas semiestruturadas aos sete membros do sector pedagógico, 

dada a responsabilidade que estes têm na gestão e direção do processo de implementação do 

Programa. Porém, há que referir que, inicialmente, aos coordenadores tinha sido dirigido um 

questionário e, durante o pré-teste, este instrumento revelou-se inadequado pelo facto de as 

informações obtidas não satisfaziam as exigências do presente estudo. 

 

- Foi dirigido o questionário a 10, dos 16 docentes da Cadeira da Saúde da Comunidade 

que manifestaram o interesse, por estarem diretamente ligados ao processo de ensino e 

aprendizagem e ao processo de acompanhamento dos estudantes na realização das atividades, 

junto das famílias. 

 

- Foram orientados 2 grupos de discussão de estudantes sendo um do 5º ano e outro do 3º 

ano, ambos compostos por 7 estudantes dos diferentes cursos lecionados na FCS, e foram 

convocados a participar das discussões, de acordo com a sua disponibilidade e voluntariamente.  

 

Ao nível da Comunidade 

- Foi dirigido um inquérito misto às primeiras 150 famílias que integraram no 

Programa, nas suas respetivas casas, dado que foi o instrumento que mais se adequava a 

realidade das mesmas, na medida em que houve a oportunidade de dialogar com elas e 
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explicar as questões em casos em que não entendessem, por um lado. E, por outro, muitas 

delas não sabem ler nem escrever e, na sua maioria, usa a língua materna “macua” para se 

comunicar.  

- Adicionalmente, para as famílias, foram orientados 2 grupos de discussão constituídos 

por 7 membros representantes das respetivas famílias e foram convocados pelos líderes, de 

acordo com a sua disponibilidade. E para conferir a fiabilidade das informações recolhidas, 

ao nível das famílias em estudo, achamos útil e necessário combinar dois instrumentos, isto é, 

inquéritos e grupos de discussão abrindo desta forma, um espaço de confrontação dos dados 

recolhidos em situações e contextos diferentes.  

 

- De igual modo, foram orientados 2 grupos de discussão dos líderes, também 

compostos por 7 membros que manifestaram o interesse, segundo a sua disponibilidade. De 

salientar que são os representantes da comunidade, diante da FCS, e têm a responsabilidade 

de mobilizar as famílias para o Programa, de um lado, e manter o contacto com elas durante a 

realização do Programa, de outro. 

 

No capítulo seguinte, avançamos com a apresentação e leitura dos dados quantitativos 

coletados dos inquéritos mistos, dirigidos somente às famílias. De seguida, fazemos a análise 

e a interpretação dos dados qualitativos resultantes dos vários instrumentos dirigidos aos 

diferentes atores envolvidos no processo de implementação do Programa.  
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5 Apresentação e leitura dos dados quantitativos - Interpretação e análise 

dos dados qualitativos 

5.1 Apresentação e leitura dos dados quantitativos 

 

 Foram dirigidos inquéritos mistos, visto que incluíam a informação quantitativa e 

qualitativa, neste caso, as opiniões e experiências das famílias a respeito do que se pretendia 

explorar nas 150 famílias envolvidas no Programa “Um Estudante - Uma Família” na 

Faculdade de Ciências de Saúde, constituídas no total, por 925 membros; assumindo que em 

média cada família é constituída por 6 membros. O estudo cobre o período de 2008 a 2014. 

 

 Como já dissemos, o processo foi orientado em Português, para as famílias que sabiam 

falar, e em macua
36

 para as que não sabiam falar Português ou tivessem imensas dificuldades 

de se comunicar em Português. Para estes últimos, há que destacar que foram registados 

vários constrangimentos decorrentes da complexidade de tradução, por parte dos inquiridores, 

facto que afetou, de alguma maneira, não só na qualidade das respostas dadas, como também 

na organização da informação recolhida.   

 

 Com efeito, o banco de dados foi constituído e processado com o auxílio dos Programas 

SPSS (versão 18.0) para a elaboração das tabelas e o Excel. 

 

 Após a coleta, tabulação e processamento dos dados, foi realizada a análise estatística 

dos mesmos. O teste de Qui-quadrado foi utilizado para avaliar a existência da associação 

                                                 

36
 Macua – a língua falada pelo povo macua   
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estatística entre as variáveis, satisfazendo as condições para o seu emprego. Foi considerado 

um nível de significância de 5 % e intervalo de confiança de 95%.  

 

5.1.1 Dados sociodemográficos 

Tabela 1 

Variáveis sócio-demográficas n %

Sexo*

Masculino 474 51.2

Feminino 449 48.5

0 a 12 395 42.7

13 a 19 182 19.7

20 a 29 119 12.9

30 a 39 115 12.4

40 a 59 98 10.6

60 a 74 16 1.7

Nenhum 252 27.2

Primário 376 40.6

Secundário 224 24.2

Medio 51 5.5

Superior 21 2.3

Pai 143 15.5

Mae 145 15.7

Filho/a 504 54.5

Sobrinho/a 41 4.4

Neto/a 43 4.6

Outros 47 5.1

Empregado 117 12.6

Desempregado 804 86.9

Aposentado 2 0.2

303 32.8

619 66.9

*2 respondentes sem Informação  ***3 respondentes sem Informação  

**1 respondente sem Informação  

Precaria 

Faixa etária (em anos)

Nivel de escolaridade**

Grau de parentesco*

Tipo de Habitação***

Ocupação profissional*

Melhorada 

 

Foram entrevistados, relativamente mais homens, que mulheres visto que estes são os 

que mais assumem o papel de chefe de família, embora na população geral da província estes 

representam a menoria da população que as mulheres
37

. 

                                                 

37
 Cfr. www.ine.gov.mz/ operações estatísticas, Censo2007/ Província de Nampula 

http://www.ine.gov.mz/
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 Da população em estudo, 42% está abaixo de 12 anos o que revela que, tanto para a 

Faculdade de Ciências de Saúde, como para os estudantes, houve mais desafios no âmbito de 

cuidados de saúde preventiva para as crianças, que com os idosos que representam 1.7% da 

população. E mais que a metade da população é ativa. 

 

 Pouco mais de ¼ da população em estudo não tem nenhum nível de escolaridade e, 

aproximadamente ¼ da mesma, tem o nível secundário. Entretanto, 40.6% tem o nível 

primário, isto é, até 6° classe. Daqui assume-me que a maioria dos chefes das famílias com 

quem os estudantes lidam, tem o nível de escolaridade primário. 

 

 Os 15% dos membros representados por sobrinhos netos e outros revelam que nas 

famílias, para além de acomodarem membros diretos, existem outros dependentes que fazem 

parte do grau de parentesco constituindo uma família alargada, o que tem sido comum no 

contexto moçambicano.  

 

 Tirando 42.7% da população abaixo de 12 anos, fica uma taxa de desemprego de 

44.2%, somente na nossa amostragem, comparativamente à taxa de desemprego na zona 

urbana da Cidade de Nampula com 45.1% podendo-se, assim, considerar que a situação de 

desemprego nas famílias não foge muito da realidade da Cidade. Esta situação pode 

dificultar, sobre maneira, o trabalho levado a cabo pelos estudantes, no que diz respeito a 

aceitação das mensagens, sobretudo, em casos em que os recursos financeiros sejam 

necessários para a sua implementação. 

 

 1/3 da população em estudo vive em habitações melhoradas, isto é, casas 

construídas com blocos de cimento. E 2/3 da mesma população vive em habitações precárias 
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feitas de bloco de adobe, cuja suscetibilidade em épocas chuvosas, é bastante alta. Desde já, 

fica aqui claro que esta situação influencia negativamente nas condições de saneamento 

complicando, de certa forma, as condições do trabalho realizado pelos estudantes no processo 

de extensão universitária.      

 

5.1.2 Dados sobre as condições das famílias e da saúde preventiva 

 

Tabela 2 - Posse de latrina 

Indicador  sobre posse de latrina n %

Posse de latrina

Sim 142 94,7

Não 8 5,3

Vizinho 5 60,0

Meio aberto 3 40,0

Alternativas usadas para os que disseram "Não" 

 

  

 Dados sobre a posse de latrinas, nas 150 famílias em estudo, dão indicação que 

aproximadamente 95% destas é que possui latrinas. Entretanto, comparando com os da 

Província de Nampula, sobre os serviços sanitários, só na zona urbana, 54.8% da população 

possui latrinas
38

; enquanto que 41.1% não. Confrontando estes dados com os da população 

em estudo, apenas 5.3% é que não possui latrinas.  

  

 A ser assim, fica aqui a ideia que, ao nível das famílias em estudo, há uma percentagem 

elevada sobre a melhoria das condições sanitárias, facto que, provavelmente, resulta também 

do trabalho realizado pelos estudantes.  

                                                 

38
 Cfr. www.ine.gov.mz/ Operações estatísticas – Censo 2007/ Província de Nampula. 

http://www.ine.gov.mz/
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 Um dado importante a destacar, são as alternativas usadas por 5.3% dos respondentes 

que disse não tem latrinas, optando pelo vizinho e meio aberto. Assumindo que em média, 

cada família das 150 em estudo, é constituída por 6 pessoas, significa, por outras palavras, 

que 18 membros das famílias sem latrinas usam o meio aberto. Daqui, nada mais nos resta 

para concluir que, embora 94.7% das famílias tenha latrinas, o impacto dos 5.3% das famílias 

que não as possuem, constituem um atentado à saúde da comunidade; o que nos remete a 

questionar a razão da provável resistência. 

 

Tabela 3 – Posse de lixeira 

  Indicador sobre posse de lixeira      n   %   

    Posse de lixeira               

    Sim       136   90,7   

    Não        14   9,3   

Tipo de lixeira usado para os que 

afirmaram "Sim"            

    Particular       46   33,8   

    Municipal       51   37,5   

    Aterro       39   28,7   

           

 Dados sobre o indicador posse de lixeira, revelam que 90.7% das famílias afirmou que 

possui uma lixeira. Entretanto, olhando para o tipo de lixeira usado, entre os quais, particular, 

municipal e aterro é evidente que, apenas 66.2% deposita o lixo em lugares apropriados; ou seja, 

em contentores municipais e aterros. Porém, 33.8% correspondente a 1/3 que, também, afirmou 
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ter uma lixeira deposita o lixo em lugares particulares
39

; ainda assim, são inapropriados; para 

além dos 9.3% dos que afirmaram que não possuem lixeira. Fazendo uma reflexão geral, tanto de 

famílias que não possuem lixeira, como as que tendo afirmado que sim, possuem uma lixeira, 

mas depositam em lugares impróprios. Isto seria o mesmo que afirmar que 40% das 150 famílias 

inquiridas não trata o lixo de forma adequada. Contudo, a má gestão do lixo pode afetar 

negativamente o saneamento do meio. Ou seja, há ainda mais desafios para os estudantes, 

admitindo que estes permaneceram por 4 anos nas famílias a que lhes tina sido atribuídos.  

 

Tabela 4 – Água comsumida 

Indicador sobre água consumida n %

Sim 69 46,0

Não 81 54,0

Tipo de fonte para os que responderam "Não" acima

61 75,3

16 19,8

4 4,9

Sim 72 48,0

Não 78 52,0

Metodo usado para tratar água para os que disseram "Sim" 

Certeza 56 77,8

Ferve água 14 19,4

Outros 2 2,8

Fonte de informação para o tratamento de água

5 6,9

26 36,1

2 2,8

27 37,5

12 16,7

Tratamento da agua antes do consumo

Agua canalizada

Fontanário público

Poço particular

Poço vizinho

Televisão

Rádio

Comunicação Social

Programa um estudante - uma familia

Outros  

 Da população estudada, 46% é que tem acesso a água canalizada. Entretanto, acima da 

metade disse que não tem água canalizada. Porém, na pergunta seguinte, sobre o tipo de fonte 

recorrida, 75.3% das que disseram não tinham acesso a água canalizada, disseram que usam a 

                                                 

39
 É vulgar, por parte das famílias, a identificação de um determinado espaço no seu próprio quintal para 

depositar o lixo sem, no entanto, enterrá-lo o que é suscetível a contaminações ou mesmo desenvolvimento de 

insetos tais como moscas, mosquitos, baratas e, até mesmo, ratos.  
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água do fontanário público que, também, é canalizada. A ser assim, houve a necessidade de 

somar as 69 famílias que disseram sim com as 61 famílias que usam água do fontanário 

totalizando 130 famílias (86.6%) que têm acesso a água canalizada. Provavelmente, as 61 

famílias que antes disseram que não tinham acesso a água canalizada, entretanto usam a do 

fontanário público tenha havido algo mal-entendido por questões relacionadas a língua ou o 

entrevistador durante a tradução não foi claro.    

 

 Contudo, importa realçar que tendo ou não acesso a água canalizada, naquele contexto, 

pelas condições de abastecimento de água, há sempre a necessidade de submete-la ao 

tratamento antes de consumir, pretende-se com isto dizer que não existe água potável. 

 

 Para este indicador, constatamos que 52% da população em estudo não trata água antes de 

consumir. E, apenas, 48% trata água e, destes, 56 famílias (77.8%) usa certeza
40

, enquanto 14 

(19.4%) fervem a água e as restantes 2 famílias (2.8%) usam outros métodos não especificados.  

 

 A partir dos dados apresentados no parágrafo anterior, pode-se inferir que os desafios para 

os estudantes, no sentido de reforçar as menagens que visam apelar as famílias para o tratamento 

da água acrescentam-se, mesmo assumindo que os dois métodos de tratamento usados envolvem 

custos financeiros o que, de alguma forma, pode dificultar a implementação das mensagens por 

parte das famílias. Diante destes dados, é necessário que se faça a reflexão sobre o entendimento 

que as famílias têm em relação a água canalizada, o que não implica necessariamente que seja 

água potável. E aqui, a questão que se levanta é: admitindo que este seja o entendimento que elas 

têm, qual é a qualidade da informação passada pelos estudantes às famílias?      

                                                 

40
 Certeza um produto químico recomendável para o tratamento da agua; normalmente vendido em 

estabelecimentos comerciais ou distribuído por certas Organizações Não Governamentais.  
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Tabela 5 - Cruzamento entre o nível de escolaridade e tratamento da água antes de consumir 

n % n % n %

3 42,9 4 57,1 7 100

40 40,4 59 59,6 99 100

25 64,1 14 35,9 39 100

4 80,0 1 20,0 5 100

escolaridade 

Nenhum

Primario 

Secundario

Medio

Tratamento da agua antes de consumir

Nível de Sim Não Total

2 7.104, 0.008trendx p valor    

 

 Feito o cruzamento entre o nível de escolaridade com o indicador tratamento de água 

antes de consumir, verificou-se que o pressuposto que dava conta que quanto elevado for o 

nível de escolaridade, melhor será o número dos que tratam a água, para este caso, o 

pressuposto tende a reverte-se na medida em que os que não têm nenhum nível de 

escolaridade 42.9% é que trata a água antes de consumir, mesmo admitindo que a base do 

cálculo é inferior, comparativamente aos 40.4% dos que têm o nível primário. Enquanto, 

entre os níveis secundário e médio, o pressuposto está confirmado. 

 

 E, ao contrário, dos que disseram não tratam a água antes de consumir, o senário 

revela-se com a mesma tendência; logo, não há uma relação direta entre o nível de 

escolaridade e o tratamento da água, tal como prevíamos.   

 

Tabela 6 - Cruzamento entre o nível de escolaridade e lavagem de alimentos antes de consumo 

n % n % n %

5 71,4 2 28,6 7 100

97 98,0 2 2,0 99 100

39 100,0 0 0,0 39 100

5 100,0 0 0,0 5 100

Lavagem de alimentos antes de consumo

Nivel de Sim Não 

Medio

Total

escolaridade 

Nenhum

Primario 

Secundario

2 6.868, 0.009trendx p valor  
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 Do cruzamento entre os indicadores nível de escolaridade e lavagem dos alimentos 

antes de consumi-los, confirma-se o pressuposto que quanto maior for o nível de escolaridade 

das famílias, maior é a probabilidade de elas lavarem os alimentos antes de consumir; de 

referir que este dado, tem um intervalo de confiança de 95%. Ainda assim, será que faz 

sentido lavar os alimentos com água não tratada, admitindo que 52% das famílias não trata 

água? 

Tabela 7 – Fonte de informação 

n %

8 5,5

35 24

7 4,8

50 34,2

46 31,5Outros

Fonte de informação

Programa Um Estudante - Uma Familia

Comunicação Social

Rádio

Televisão

 

 

 Fazendo uma leitura da percentagem da população que teve acesso a informação que dá 

conta da lavagem de alimentos antes de consumir, tanto através da televisão, como 

Comunicação Social
41

, e tratando-se de empresas publicas, fica aqui a questão: até que ponto 

a elaboração dos programas de apelos a higiene individual e coletiva, divulgados por estas 

empresas no âmbito da saúde pública chamam atenção aos utentes, sobre a necessidade de 

consciencialização da população? 

 

 Porém, 5.5% da população em estudo teve como fonte de informação a televisão, mas 

confrontado com os 30.2% da população que tem acesso a energia na zona urbana da Cidade 

de Nampula e que, eventualmente, pode ter um televisor, julga-se que esta taxa é 

relativamente baixa. Ainda em relação às fontes de informação, importa sublinhar que 4.8% 

da população em alusão teve acesso ao conhecimento sobre a lavagem dos alimentos antes de 

                                                 

41
 Comunicação Social – é uma Empresa Pública moçambicana que, se encarrega de transmitir a informação à 

sociedade em geral sobre a saúde publica, a vida politica e outros aspetos de índole vital para o país. 
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consumir através da Comunicação Social o que, provavelmente, revela pouca cobertura na 

transmissão das mensagens por parte desta fonte.       

 

 Daqui pode-se inferir que as mensagens sobre a higiene pessoal disseminadas pelos 

estudantes tiveram um maior impacto, visto que 34.2% das famílias tiveram como fonte de 

informação o Programa Um-EF, seguido da radio com 24%. 

 

Tabela 8 – Uso de rede mosquiteira 

Indicador sobre uso de rede mosquiteira n %

Sim 134 89,3

Não 16 10,7

86 64,2

48 35,8

Fonte de informação para usar a rede mosquiteira

6 4,5

22 16,4

5 3,7

25 18,7

76 56,7

Uso da rede mosquiteira

Comprei

Fui atribuido

Televisão

Rádio

Comunicação Social

Programa um estudante - uma familia

Outros

Formas de aquisição da rede mosquiteira 

 

 

 Quanto ao uso da rede mosquiteira, por parte da população estudada, ficou claro que a 

consciencialização das famílias em relação a prevenção da malária é bastante elevada, com 

89%. Para este caso, é importante destacar que o trabalho das campanhas de sensibilização 

sobre o uso da rede mosquiteira levado a cabo, por “outras” instituições como Organizações 

Governamentais e/ou Não Governamentais, com 56.7% tenha contribuído bastante para o 

sucesso do uso da rede mosquiteira, mesmo antes da presença dos estudantes nas famílias, no 

âmbito do Programa Um-EF. Ou ainda, o sucesso que se observa por parte das ONG´s na 

prevenção da malária provavelmente deve-se, também, ao facto de 35.8% das famílias terem 

recebido as redes mosquiteiras gratuitamente.   
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Tabela 9 – Escovagem de dentes 

Indicador sobre escovagem de dentes n %

Numero de vezes em que escova/dia

23 15,3

90 60,0

37 24,7

127 85,8

6 4,1

5 3,4

3 2,0

3 2,0

2 1,4

1 0,7

1 0,7

127 85,3

20 13,4

2 1,3

*2 Respondentes sem informação   **1 Respondente sem informação

Para evitar mau hálito

Ajuda a conservar os dentes

Natural/Mulala

Natural/Muchuaque

Artificial

Falta de tempo

Porque depois de comer tem que escovar

Não sei

Para faciltar a mastigação

Por  questões de higiene e religião

Tipo de escova que usa**

Porque escova esse numero de vezes por dia?*

uma vez

duas vezes

três vezes

Por simples hábito

 

 

 Das 150 famílias estudadas, percebe-se que a consciencialização em relação a saúde 

bucal é relativamente boa porque é evidente, segundo os dados, que todos escovam os dentes 

pelo menos uma vez por dia. Contudo, 2/3 da população em estudo escova os dentes duas 

vezes por dia, nada nos resta para concluir que as mensagens difundidas sobre os cuidados de 

saúde bucal têm sido acatadas ainda que não sejam entendidas as razões, por parte de alguns. 

 

 Quanto aos motivos evocados em relação ao número de escovagem que deve ser feita, 

revelaram clareza diante da necessidade de escovar duas vezes por dia. Porém, os que 

escovam 3 vezes por dia, provavelmente deve-se a motivos religiosos, sobretudo dos 

muçulmanos. Mais interessante ainda, é perceber que 15% da mesma população usa escovas 

naturais como é o caso da mulala
42

 e muchuaque
43

 e que, nos últimos tempos, são mais 

usadas por pessoas mais velhas. 

                                                 

42
 Mulala – um pau que cresce, sobretudo, na faixa do litoral e que é usado para escovar os dentes.  
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Tabela 10 – Conservação de medicamentos 

Indicador sobre conservação de medicamentos n %

107 71,3

43 28,7

30 28,0

25 23,4

52 48,6

74 69,2

26 24,3

4 3,7

2 1,9

1 0,9

Lugares frescos

Lugares quentes

Lugares onde conserva os medicamentos

Não sei

Foi recomendado pelo pessoal de saúde na unidade sanitária

Outros

Porque conserva os medicamentos nesses lugares? 

Para manter o medicamento em bom estado

Não 

Sim

Sabe como conservar medicamentos?

Para evitar o contacto com as crianças

 Por ser um local de fácil acesso

 

 

 Em relação ao indicador conservação dos medicamentos, os dados não nos oferecem 

informações fiáveis que possibilitam a confrontação entre os que disseram que sabiam como 

conservar medicamentos 71.3%, mas que na questão seguinte sobre os lugares onde 

conservar, disseram em lugares quentes 23.4% e outros 48.6% revelando desta forma a falta 

de conhecimento em relação a conservação. 

 

 Questionados, ainda, sobre as razões da conservação dos medicamentos, de acordo com 

as respostas dadas por eles na questão anterior, as reacções não dão uma ideia clara que 

demonstre o conhecimento de causa do porquê conservam nos respectivos lugares mostrando, 

uma total confusão.  

 

 Entretanto, para além dos que responderam que sabiam as formas de conservação de 

medicamentos e as suas respectivas razões, 28.7% correspondente à 43 famílias disse que não 

sabia como conservar os medicamentos.  

 

                                                                                                                                                        

43
 Muchuaque – um pau que facilmente pode-se encontrar em mangais e que é usado para escovar os dentes. 
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Tabela 11 - Cruzamento entre o nível de escolaridade e o conhecimento sobre a 

conservação de medicamentos. 

n % n % n %

6 85,7 1 14,3 7 100

69 69,7 30 30,3 99 100

27 69,2 12 30,8 39 100

5 100,0 0 0,0 5 100

TotalNivel de 

Medio

Secundario

escolaridade 

Nenhum

Primario 

Sabe como conservar medicamentos?

Sim Não 

2 0.097, 0.756trendx p valor    

 

 Não houve uma tendência linear significativa no conhecimento sobre a conservação de 

medicamentos em relação ao nível de escolaridade, isto é, ter alto nível de escolaridade não 

significava, necessariamente, saber a forma de conservação de medicamentos. Ou seja, há um 

equilíbrio entre os níveis primário e secundário na medida em que para o nível primário, 69.7% 

disseram “sim” e 30.3% disseram “não”. E, logo a seguir, para o nível secundário, a tendência foi 

mais decrescente, isto é, houve mais entrevistados que disseram sim que os que disseram não. 

 

5.1.3 Mobilização das famílias para o Programa 

Tabela 12 – Contato com as famílias 

n %

Fonte de informação sobre o Programa “Um Estudante – Uma Família” 

145 96,7

4 2,7

1 0,6

133 88,7

14 9,3

3 2

91 60,6

19 12,7

28 18,7

12 8,0

60 40,0

19 12,7

24 16,0

28 18,6

6 4,0

13 8,7

Seria um programa da FCS para ajudar as famílias

Um programa para ajudar e melhorar a saúde das famílias

Não se lembra

O que foi dito sobre o que o Programa iria fazer?

O Líder apresentou os estudantes às Famílias

O coordenador apresentou-se às famílias com os estudantes

Outros

O que foi dito nesse momento sobre o Programa?

Foi dito que seria um Programa para saúde comunitária

Indicador sobre contacto com as familias

Através dos Líderes

Através dos Agentes da FCS (Docentes e Estudantes)

Outros

Como foi contactado?

Promover mensagens para mudança de atitude na saúde

Fazer levantamento dos problemas de saúde da família

Aprender com os estudantes a viver melhor sem doença

Iria avaliar a saúde da comunidade

Não se lembra

Nada
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 Quanto ao processo de mobilização das famílias para o Programa, está claro que os 

líderes cumpriram com a tarefa que lhes tem sido atribuída, visto que 96.7% das famílias que, 

pela primeira vez, integraram no programa foram contactadas pelos líderes. 

 

 Ficou também claro que, no ato do contacto das famílias, os líderes esclareceram aquilo 

que se pretendia levar a cabo com o Programa, o que quer dizer que quando os estudantes 

chegaram nas famílias, estas já tinham, no mínimo, a informação necessária para lidar com os 

estudantes. 

 

Tabela 13 - Opinião global sobre o Programa 

n %

105 70,0

10 6,7

35 23,3

 Insatisfeito, não superou as minhas expectativas

O programa deve trazer benefícios concretos

Opinião global do Programa 
Muito bom e útil o acompanhamento dos estudantes

 

 

 Pouco mais de 2/3 da população em estudo, diz que o Programa é muito bom e útil, por 

ter os estudantes acompanhando a sua família. Porém, nota-se alguma insatisfação por parte 

de 30% das mesmas, facto que pode ter alguma ligação com altas expectativas que elas 

nutrem e que se traduzem em benefícios concretos. E aqui, há que confrontar as informações 

disseminadas pelos lideres, a respeito dos propósitos do Programa com as expetativas 

manifestadas pelas famílias      

 

Tabela 14 - Dificuldades de implementação do Programa 

n %

22 14,7

25 16,7

9 6,0

94 62,6

Falta de fiscalização aos estudantes pela Faculdade

Os estudantes chegam no período laboral

Dificuldades de implementação do Programa 

Ausência quase total do estudante

Nenhuma dificuldade  



88 

 Aproximadamente 2/3 das famílias estudadas, disseram que não têm nenhuma 

dificuldade em relação ao Programa, enquanto 37.4% delas, apontaram dificuldades 

relacionadas com a insuficiência por parte da faculdade, do ponto de vista de controle e da 

coordenação entre os gestores do Programa e, sobretudo, a ausência quase total dos 

estudantes nas famílias, na ordem de 6% e 16.7% dos estudantes que não encontram as 

famílias nas suas casas, visto que estes chegam no período laboral. Estes últimos dados, 

avaliando pelo seu impacto, são alarmantes. 

 

Tabela 15 - Aspetos implementados pelas famílias 

Conseguiram fazer o que o estudante disse? n %

59 39,3

9 6,0

Não na totalidade, porque o estudante pouco aparece 50 33,3

11 7,3

6 4,0

15 10,0O estudante era faltoso

Não, porque envolvia custos

O estudante não disse nada

Sim, conseguimos fazer

Não conseguimos fazer

 

 

 Acerca de 40% das famílias afirmaram que conseguiram cumprir o que os estudantes 

disseram. Enquanto isso, 60% das famílias disseram que “não”. À primeira vista, estes dados 

já mostram que mais de 3/5 não conseguiu cumprir com as mensagens. E destas, 7.3% 

avançam como argumentos, os custos para a implementação das mensagens e as restantes 

53.3% das famílias apresentam argumentos relacionados com as faltas cometidas pelos 

estudantes o que, mais uma vez, chama-nos a atenção.   

 

Tabela 16 - Atuação do estudante em casos de doença 

n %

57 38,0

50 33,4

26 17,3

17 11,3

O que o estudante faz quando alguém da família está doente?
Ajuda a família no acompanhamento ao Hospital

Presta os cuidados primários e leva a Unidade Sanitária

Nunca encontrou alguém doente

Não prestou nenhum apoio  
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 Mais de 70% das famílias disseram que recebem o suporte necessário, acerca do acesso 

aos serviços de saúde em casos de doença. Porém, 11.3% manifestou a sua insatisfação em 

relação à atenção prestada pelos estudantes. Provavelmente, este aspeto tenha a ver com as 

expectativas acerca dos benefícios concretos que elas têm, tal como os dados da Tabela 13 

também indicam. 

 

Tabela 17 - Vantagens de ter um estudante na família 

n %

33 22,0

20 13,3

29 19,4

43 28,7

14 9,3

11 7,3

O estudante fica distante

Não tem benefício algum

Quais as vantagens de ter um estudante na vossa casa?
Ajuda a família nas situações difíceis

Fácil acesso a Unidade Sanitária

Aprende-se muito sobre higiene e como cuidar das crianças 

Trás uma nova visão sobre a saúde da família

 

 

 Segundo este indicador, 83.4% da população afirmou ter tido algum ganho em ter um 

estudante na sua família que se traduz na ajuda, aprendizagem e aquisição de uma visão e 

fácil acesso a unidade sanitária. Entretanto 16.6% disse que não tem nenhum ganho ou 

beneficio com a presença do estudante na sua casa.  

  

 Mais uma vez, surge-nos a inquietação: à que se deve o distanciamento dos estudantes 

diante das tarefas que têm por realizar junto das famílias? Ou ainda, que mecanismos de 

controle são usados no sentido de certificar a presença dos estudantes nas famílias, assumindo 

que, em média, 1/5 dos estudantes são faltosos, segundo os dados que revelam a perceção das 

famílias, expressos nas Tabelas 14, 15 e 17? Não será esta uma das razões pela desmotivação 

por parte das famílias?  
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Tabela 18 - Algo de novo aprendido pelas famílias 

n %

44 29,3

26 17,3

16 10,7

24 16,0

40 26,7

O que acha que aprenderam como algo de novo?

Aprendi a tratar água, o lixo e o meio ambiente

Aprendi a não fazer auto-medicação

Aprendi a cuidar da saúde bucal

Não se refere

Aumentou seus conhecimentos na prevenção de doenças

 

 

 Aproximadamente ¾ das famílias afirmaram que aprenderam algo de novo na interação 

com os estudantes sendo que a maioria sublinha o aspeto da prevenção de doenças. 

Entretanto, ¼ da mesma absteve-se de fazer quaisquer comentários sobre algo de novo que 

tenha aprendido, provavelmente isto tenha a ver com a ausência dos estudantes ou, 

simplesmente, não aprenderam nada.   

 

Tabela 19 - Mudanças registadas depois de receber o estudante 

n %

44 29,3

19 12,7

27 18,0

14 9,3

22 14,7

24 16,0Nada mudou

O que mudou na vossa vida depois de receberem o estudante?
Melhorou o saneamento do meio

A família leva os doentes a Unidade Sanitária

A nutrição melhorou

Aprendi a fazer rastreio do cancro de mama

A saúde da família, sobre tudo das crianças, melhorou

 

 

 Mais de 4/5 das famílias achou que algo mudou positivamente e, em primeiro lugar, 

referem-se do saneamento do meio, seguido da nutrição. Embora isso, 16% das famílias, 

revelou uma visão totalmente diferente, afirmando categoricamente que, depois de receber o 

estudante na sua família, nada mudou. Para estes últimos, há que questionar se isto deve-se ao 

facto da fraca comunicação entre os estudantes e as famílias já que, em alguns casos, estes 

não comparecem nas famílias ou mesmo, por hipótese, deve-se à falta de clareza das 

mensagens transmitidas pelos estudantes.   
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Tabela 20 - Nível de implementação por parte da Faculdade 

 O que é que a Faculdade fez bem e o que não fez bem? n %

45 30,0

13 8,7

38 25,3

14 9,3

21 14,0

19 12,7Aproximou os estudantes da comunidade

A família dispõe de assistência privilegiada

Os estudantes aparecem poucas vezes

Fez bem nas consultas de vista e saúde bucal

Nada fez

Não tem ideia

 

 

68% das famílias achou que existe algo que tenha sido bem feito pela faculdade. 

Enquanto isso, 8.7% constatou que os estudantes pouco comparecem às visitas, facto que, 

provavelmente, tem a ver com a falta de controle dos estudantes por parte da faculdade. 

Contudo, 76.7% tem a consciência de que, por detrás do Programa funciona a faculdade. 

Enquanto os restantes 23.3% manifestou uma posição relativamente distante do que 

aconteceu na ligação faculdade/comunidade ou mesmo estudante/famílias.    

 

Tabela 21 - Experiências sobre o contacto com os líderes, por parte das famílias 

n %

93 62,0

15 10,0

12 8,0

30 20,0

135 90,0

15 10,0Para informar sobre a desistência do estudante

Em momento algum

Quais são as vossas experiencias em relação a colaboração dos Líderes?

Experiências sobre o contacto com os Líderes comunitários

Óptima colaboração

Nada a lamentar

Nada a comentar pois não colaborou com o Líder

Relação harmoniosa

Em que momento foi necessária a presença do Líder?

 

 

 Acima de 90% das famílias disseram que a sua relação com os Líderes foi boa. Por 

isso, em nenhum momento precisaram da intervenção do Líder para mediar alguma situação 

que não fosse confortável na relação com o estudante que lhes fosse atribuída. Entretanto, 

10% das mesmas, confirmou ter tido a necessidade da presença do Líder, em casos em que o 

estudante tivesse abandonado o contacto com ela.    
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 Contudo, mesmo reconhecendo as dificuldades havidas no ato de recolha dos dados, tal 

como nos referimos no início deste capítulo, é importante deixar claro que a informação 

disponível serviu, segundo as nossas expectativas, para os fins de que se pretendiam com este 

estudo. Por esta razão, a discussão sobre as questões levantadas, acerca da situação nas 

famílias, será retomada no 5º objetivo específico, no ponto 5.6; neste capítulo. 

 

5.2 Interpretação e análise dos dados qualitativos 

5.2.1 Observações gerais sobre os dados recolhidos no terreno  

5.2.1.1 Sector Pedagógico 

 Para o Sector Pedagógico, incluindo os coordenadores dos cursos, quanto as questões 

colocadas nas entrevistas, constatou-se que as respostas foram mais detalhadas e concretas, 

nos cursos cujos tópicos ou mensagens são fáceis de transmitir, por parte dos estudantes e 

aplicar, por parte das famílias sobretudo na Nutrição e, em alguns casos, na Farmácia. 

Provavelmente isto deve-se ao facto de os efeitos das mensagens serem imediatos e visíveis e 

não exigem recursos específicos para demonstrações nas famílias, porque existem 

localmente. 

 

 Enquanto, para os coordenadores dos cursos cujos tópicos ou mensagens são mais 

abstratas ou exigem um complemento técnico ou laboratorial para demonstrações, as 

respostas foram relativamente gerais. Este facto leva-nos a crer que, provavelmente, as 

dificuldades, tanto de transmissão das mensagens pelos estudantes, como de compreensão das 

mesmas pelas famílias, são maiores. E aqui, pode-se assumir que a distancia que se verifica 

nas respostas dadas pelos coordenadores, em relação ao Programa, seja por isso. Ainda assim, 

as informações obtidas de ambas as partes, para além de serem úteis, suportam este estudo. 
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 Adicionalmente, do Departamento da Saúde da Comunidade que coordena a gestão da 

Cadeira de Saúde da Comunidade foi possível, através das reações, perceber os grandes 

desafios que se colocam ao Programa, quer em necessidades, quer em dificuldades.  

 

5.2.1.2 Docentes  

 Entre os aspetos a destacar em relação aos dados dos docentes, importa sublinhar o 

seguinte: 

1º - Os questionados foram apenas docentes da Cadeira da Saúde da Comunidade que é uma 

cadeira transversal que, de certa forma, acomoda todas as atividades do Programa Um-EF. Daí 

que os docentes, por exigência destes questionários julgam, mais o trabalho dos seus colegas, que 

o seu próprio trabalho e as respetivas experiências adquiridas ao longo do processo. A partir desta 

situação presume-se que as respostas tenham sido dadas com maior cautela facto que exige, 

também, do nosso lado, maior atenção na interpretação e discussão dos dados.  

 

2º - Nota-se que alguns docentes responderam as questões colocadas de uma forma clara e 

elaborada, o que de alguma maneira dá a entender que têm uma perceção dos assuntos do 

Programa, enquanto outros responderam de forma breve e lacónica contribuindo apenas com 

um e outro aspeto singular alargando assim, a margem das informações obtidas; a ser assim, 

torna-se difícil de quantificar as respostas. 

 

3º - Ainda que tenham sido breves e lacónicos quanto as suas respostas, nos tópicos sobre as 

dificuldades por eles encaradas e as propostas para a melhoria do Programa, houve múltiplas 

ideias em relação ao assunto que, no nosso entender, abrangem tanto as variáveis, como os 

seus respetivos indicadores. 
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4º - Um dado por acrescentar, foi o facto de os docentes, nas respostas, identificarem-se 

obviamente com a medicina legal. Ou seja, foram parciais assumindo a causa institucional; 

como o seu pano de fundo.  

 

5.2.1.3 Estudantes  

 Os dados qualitativos recolhidos, ao nível dos grupos de discussão dos estudantes 

exigiram, de algum modo, a aglutinação das reações, ou seja, considerar a ideia global do 

grupo em relação a cada pergunta colocada. 

 

 Houve dois grupos de discussão compostos por 7 membros, dos quais, um grupo do 5º 

ano representado por todos os cursos, que foram os primeiros a integrar no Programa e 

fizeram parte da elaboração da estrutura de implementação. E o segundo grupo foi do 3º ano, 

também constituído por 7 estudantes de diferentes cursos, cuja integração no Programa foi 

posterior à montagem da estrutura de implementação; ou seja, por estarem ao meio do 

processo de implementação do Programa.  

 

 Entretanto, a seleção dos estudantes, para fazer parte de ambos grupos de discussão foi 

feita aleatoriamente por forma a permitir a livre e espontânea participação dos mesmos. Aqui, 

é importante levantar a reflexão a volta da desvantagem desta forma de seleção que, 

eventualmente, os que tomaram parte dos grupos de discussão sejam os que mais se 

empenham nas atividades que dizem respeito ao Programa comparativamente aos que não 

manifestaram o interesse de fazer parte; ainda que não fosse para abranger a todos.  
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 Para estes grupos, há que sublinhar a forma contundente pela qual os estudantes abordaram 

os assuntos durante a discussão. Ou ainda, não tiveram nenhuma inibição em falar das 

dificuldades que se observam no seu dia-a-dia, tanto ao nível da instituição, como das famílias.  

 

5.2.1.4 Famílias  

 Foram dirigidos 2 grupos de discussão compostos por 7 representantes das famílias, na 

sua maioria homens, cuja seleção foi ao critério dos líderes comunitários. De salientar que, 

nestes grupos, a discussão foi orientada em macua e que, posteriormente, houve a 

necessidade de traduzir para Português 

 

 O efeito desta comparação dos dois instrumentos (inquéritos para as famílias e grupos de 

discussão das famílias) revelou que as respostas dos inquiridos focalizavam mais as dificuldades 

e os problemas, enquanto nos grupos de discussão, as reações foram mais para louvar os efeitos 

positivos do Programa, apontando menos dificuldades. Na nossa perceção, a volta deste 

comportamento, presume-se a existência de um fenómeno, que em Sociologia é designado por 

desejabilidade social. Isto é, os entrevistados procuram dar respostas orientadas para as 

expectativas do ambiente manifestando-se a favor do moderador ou do grupo.    

 

5.2.1.5 Líderes  

 Aos líderes comunitários, cabe-lhes o papel de velar pela ordem sociopolítica das 

comunidades, em representação do Governo do dia. Daí que, foi dirigido 1 grupo de 

discussão composto por 7 membros cuja seleção foi, também, aleatória com a intenção de 

perceber em que medida a implementação do Programa contribui para a melhoria das 

condições das famílias.  
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 Para o caso dos líderes, foi importante notar que as reações estavam mais focalizadas 

para as linhas de orientação do Governo enaltecendo aquilo que tem sido o nível satisfatório 

de cumprimento dos objetivos do Governo, também por via do Programa. Ou ainda, 

manifestaram uma posição unilateral, isto é, a favor dos assuntos do Governo. 

 

 Ao longo da apresentação dos dados qualitativos, no fim de cada opinião citada e 

resultante dos/as questionários, entrevistas e grupos de discussão, faremos a codificação dos 

extratos por forma a dar a indicação da respetiva fonte, segundo as abreviaturas expressas na 

tabela abaixo. 

 

Quadro 2 – Códigos das fontes de informação 

Instrumento usado/Participante/ Nº do participante Abreviatura do código 

Questionário ao Diretor Pedagógico QDP 

Questionário aos Docentes QD1 ou QD2 (…) 

Entrevista aos Coordenadores EC1 ou EC2 (…) 

Grupo de Discussão (I ou II) dos Estudantes GDIE2 ou GDIIE4 

Grupo de Discussão das Famílias (I ou II) e Membro GDFIM3 ou GDFIIM4 (…) 

Grupo de Discussão dos Líderes e Membro GDLM7 ou GDLM5 (…) 
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5.2.2 Categorias e indicadores acerca da assistência do Sector Pedagógico 

ao Programa (1º objetivo específico) 

 

Esquema 3 - Contexto de interação na Faculdade 

 

 

 

 Partimos do principio que a assistência do Sector Pedagógico, representado pelo 

Diretor Pedagógico da FCS com a colaboração dos coordenadores dos 6 (seis) cursos 

administrados na FCS, coadjuvado pelo Departamento de Saúde da Comunidade é a base 

para o funcionamento do Programa. 

 

 Na implementação do Programa, é da responsabilidade do Sector Pedagógico 

disponibilizar recursos humanos, ou seja, número suficiente de docentes contratados, 

qualificados e supervisionados, por um lado, e a mobilização dos recursos materiais, por 
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outro, como é o caso de material didático para demonstrações e visualização das informações 

de modos que os estudantes possam transmitir com clareza as mensagens. Outro recurso a ter 

em conta neste processo, é o transporte para deslocações em casos necessários, não só para os 

docentes, como também para os estudantes.  

 

 O Sector Pedagógico também procura vias de comunicação e canais de informação, 

entre os atores envolvidos, por forma a assegurar o funcionamento permanente do Programa, 

quer por via de reuniões ao nível da instituição, quer ao nível da comunidade, no caso 

concreto as famílias e os líderes. 

 

5.2.2.1 Disponibilidade dos Recursos Humanos 

Contratação dos docentes 

  

 À luz do convénio entre a FCS e o Hospital Central Nampula, através da Direção 

Provincial de Saúde é prevista a contratação de profissionais de saúde, pela FCS, para fins de 

lecionação em distintas áreas. Daí que, a maior parte dos docentes que a FCS dispõe são 

médicos generalistas, dentistas, farmacêuticos dentre outras áreas afins. Isto quer dizer que 

são contratados a tempo parcial, por isso, estão disponíveis por um tempo limitado e para a 

Faculdade, isto implica pouca disponibilidade para a sua participação, por exemplo, em 

reuniões de coordenação. Esta situação reflete-se, também, no processo de acompanhamento 

dos estudantes ao nível da realização das atividades nas famílias; entretanto, por parte dos 

coordenadores, são reportadas situações como:  

  

“Há muitos docentes que não visitam as comunidades, quando deviam faze-

lo. Isto tem como corolário a criação de um ambiente em que o estudante se 
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sinta desmotivado, no desleixo, porque igualmente fora do rigor em relação 

àquilo de que é obrigado no contexto curricula.” [EC2] 

 

 Um dado não menos importante, também, é o facto de os diferentes atores, ao nível da 

Faculdade, terem sido unânimes em relação a exiguidade dos docentes por isso, a carga 

horária ultrapassa a média para um docente contratado a tempo parcial. 

 

 Para além da contratação a tempo parcial e a sobrecarga dos docentes, tanto os 

coordenadores, como os docentes e estudantes, apontam como constrangimento a mudança 

frequente dos docentes que, por sinal, contribui para a descontinuidade do trabalho. Para 

ilustrar este problema, pode-se ler na citação seguinte que, por si só, revela três dificuldades:  

“Queria referir-me a um aspeto em relação à Coordenação: constatei que a 

mudança constante de docentes influencia bastante a normal continuação 

das atividades, sobretudo ao ritmo de trabalho, formas de abordagem dos 

problemas detetados, etc. Isto faz-se inevitável considerando que a maior 

parte dos docentes está vinculada a tempo parcial. Enquanto esta situação 

de instabilidade do corpo docente perdurar, será preciso que os docentes 

contratados passem por adequada preparação, a fim de que se assegure a 

sua pronta integração, sobretudo os que nunca trabalharam nesta área”. 

[EC4] 

 

Como pode-se observar, a citação acima resume-se nos pontos seguintes: 

1º A contratação dos docentes a tempo parcial, 2º a mudança constante do corpo docente e 

por último, a falta de capacitação dos docentes. Estes aspetos afetam negativamente o 

processo de implementação do Programa. 
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Capacitação
44

 dos docentes  

 

 Reconhecendo a existência de docentes, cujo vinculo laboral com a FCS é parcial, e por 

vezes, sem formação pedagógica, entende-se que o processo de capacitação é indispensável 

para a preparação dos mesmos. Por este facto, a capacitação em relação a essência do 

Programa na realidade implica: 1º Compreensão e aceitação dos objetivos do Programa e 2º 

Preparação pelas responsabilidades exigidas no Programa em relação às aulas e ao processo 

de acompanhamento dos estudantes nas tarefas programadas. 

 

 A opinião generalizada dos coordenadores, dá a indicação que não há nenhuma 

capacitação para os docentes, a respeito do Programa. Entretanto, estão conscientes que: “(…) 

a preparação é fundamental, sobretudo nos docentes.” [EC1] 

  

 Uma outra opinião sobre a necessidade da capacitação para os docentes, vinda dos 

coordenadores, diz: “[…] os docentes deveriam ter uma capacitação sobre como conduzir os 

estudantes e como lidar com as comunidades. É este o prisma em que se situam as fraquezas 

dos docentes.” [EC1]  

 A perceção que fica a volta das opiniões dos coordenadores é que tudo acontece ao 

princípio do aprender fazer fazendo, ou seja, sem que haja uma preparação dos docentes para 

assumir as atividades previstas, através da capacitação. 

 

 Questionados aos docentes em relação a sua capacitação a respeito do Programa para o 

seu posterior enquadramento nas tarefas, as respostas variaram entre “sim”, “nada foi feito 

                                                 

44
 A capacitação, neste trabalho, consiste na preparação, atualização e ampliação das competências 

 necessárias para a atuação do individuo, por forma a garantir o seu bom desempenho no Programa 
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durante os anos” e até “houve algumas reuniões a explicar como funciona o Programa” 

[QD7] 

 

 Conjugando as respostas dadas pelos docentes, fica claro que apenas um afirmou que 

teve capacitação, embora não tenha especificado em que âmbito. E os outros, 9 (nove) 

docentes dos 10 (dez), disseram que não tiveram nenhuma capacitação na perspetiva da 

definição acima mencionada. A perceção difusa dos docentes pode ser entendida como 

ausência de um processo de capacitação sistemática sobre o Programa.  

 

 Entretanto os estudantes notam a falta de orientação por parte de certos docentes como 

pode-se ler em seguida: “(…) o que, para piorar, nem sequer percebem a essência do 

Programa. Por estes fatores, o estudante acaba perdendo a motivação para com as 

atividades do Programa.”  [GDIIE6] 

 

 Esta constatação, de certa forma aguda, feita no ceio do grupo de discussão dos 

estudantes, sobre a perceção de um docente, a respeito da essência do Programa revela, 

também, a necessidade de capacitar os docentes de forma contínua e sistemática; sobretudo 

pela mudança frequente dos docentes de que antes mencionamos. 

 

Mecanismos de Controle  

 

 A UniLúrio, sendo uma instituição da Função Pública, o Livro de Ponto é usado como 

o mecanismo de controle, tanto dos docentes, como dos estudantes, para a marcação das 

presenças. Porém, de acordo com a descrição feita pelos estudantes, sobre a utilização deste 

instrumento, a priori, revela dúvidas sobre a sua gestão como pode-se ler: “Há vezes em que 
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quando os professore são em número reduzido e sem condições de fazer o acompanhamento, 

se limitam a dizer “vão lá!”, depois voltem para assinar o ponto.”  [GDIIE3] 

 

 Assumindo que o pronunciamento acima citado seja verdade, daqui várias reflexões 

podem ser levantadas, não só acerca do instrumento de controle, o Livro de Ponto, como 

também do acompanhamento das atividades a serem levadas a cabo pelos estudantes o que 

revela a falta de supervisão aos docentes.  

 

 Ou ainda, a ausência de mecanismos de controle aos docentes reflete-se, também, no 

controle dos estudantes, segundo as informações obtidas das famílias, e que constam das 

Tabelas 14, 15 e 17. Só para ilustrar, este facto é suportado pela opinião de 14% das famílias 

que dá conta da “falta de fiscalização aos estudantes pela Faculdade.”
45

 

 

5.2.2.2 Disponibilidade dos Recursos Materiais 

 Correlação a este ponto, todos os atores, a cada nível da instituição, referiram-se da 

falta de recursos materiais para o cumprimento das atividades do Programa; no caso concreto, 

meios de transporte, combustível, material didático para demonstrações das atividades, nas 

famílias em especial, em alguns cursos cuja aplicação exige a utilização de algum material 

específico.  

 

A título de exemplo, para o curso da Medicina Dentária:  

“(…) por exemplo, foi avançado um caso de rastreio da carie ao nível das 

comunidades para perceber a prevalência desta, como objecto e matéria 

mais prático para a demonstração da implicação ou efeitos dos hábitos 

                                                 

45
 Ver Tabela 14 – Dificuldades de implementação do Programa 



103 

alimentares na saúde bucal; porém e lamentavelmente não existiu 

disponibilidade do material, e neste caso luvas, que se tornaram 

insuficientes. Tendo sido insuficientes as luvas, não foi possível realizar a 

actividade do Programa conforme o planificado, quer no sentido de 

abranger uma intervenção directa e experimental do estudante, como no 

sentido de beneficiar o universo de membros da comunidade que fora 

identificado.  Esta situação constitui uma limitação no cumprimento das 

actividades previstas tanto na cadeira Saúde da Comunidade como no 

Programa Um-EF (...)” [EC5] 

  

 Entretanto, diferentemente dos outros tópicos, como é o caso do saneamento do meio, 

cujos recursos materiais para demonstração das atividades, existem localmente, segundo foi 

referenciado pelos vários atores, não se registam estes constrangimentos.  

 

 Segundo informações, do Setor Pedagógico, o Programa não tem recursos específicos 

para o seu funcionamento e descrevem a situação tal como se lé:  

“No início das atividades da Faculdade, o Programa funcionou em regime 

piloto, compreendendo-se que fosse sem esta componente financeira 

específica dirigida ao Programa; e consequentemente, o sistema habitou-se 

ao processo funcional “gratuito”; mas neste nível de implementação, (…) 

não é concebível que se pretenda que o Programa continue a sobreviver 

sem orçamento próprio, conformado a uma previsão de atividades a que 

corresponda um fundo cativo a si direcionado. É necessário que o 

Programa seja reconhecido como uma atividade corrente, com as despesas 

que lhe respeitam devidamente previstas e cobertas.” [QDP] 
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 Deve-se destacar que, a provisão dos recursos materiais, não é apenas do Sector 

Pedagógico ou de outros, mas sim de todos os sectores envolvidos no processo. Ou seja, tudo 

passa necessariamente por uma planificação ao nível dos diferentes cursos, numa primeira 

fase, para depois solicitar-se à instância da Direção da Faculdade, para efeitos de gestão 

direta das necessidades financeiras que forem identificadas. 

 

5.2.2.3 Comunicação entre os atores 

Comunicação ao nível da instituição 

 

 Este Programa envolve vários sectores da FCS, mas as vias de comunicação exigem muito 

mais do que até agora tem-se verificado. Entretanto, existe a perceção de que cada um dos atores, 

sobretudo os que estão diretamente ligados à gestão do processo, faz o seu trabalho de forma 

isolada, num contexto em que a atividade exige maior coesão e, acima de tudo, um trabalho de 

equipa. Para ilustrar esta situação, a opinião dos coordenadores mostra-se nas citações seguintes: 

“Precisamos de melhorar, em primeiro lugar, a comunicação entre os 

principais atores. Isto supõe melhoramentos no Programa em relação aos 

papeis específicos que cabem a cada ator, por um lado e melhoramentos 

também na preparação ou treinamento para a execução dos papeis que cabem 

a cada interveniente. (…) constata-se que os Coordenadores ainda não estão 

suficientemente envolvidos na cadeira da Saúde da Comunidade (…)” [EC3] 

 

 As citações acima revelam, de algum modo, a falta do envolvimento, até mesmo, dos 

coordenadores facto que pode afetar, sobremaneira, a dinâmica do trabalho pela falta de 

comunicação entre os atores ao nível interno, neste caso, na Faculdade. E, prova disso, pode-
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se perceber a partir da opinião de um docente, que refere a falta de envolvimento e da 

comunicação na gestão, segundo a qual:  

“(…) na terceira componente, a gestão, verifica-se a falta de 

comprometimento da direção da faculdade, em colocar os meios e o tempo 

necessários para que os docentes se dediquem um pouco mais e não se 

preocupem só em cumprir com o tempo. Se assim for este vai ser o melhor 

programa que a universidade vai ter e pode até ser uma revolução.” [EC1] 

 

Comunicação entre a Faculdade e a Comunidade 

 

 Tratando-se de um Programa cuja implementação envolve as famílias, através da 

relação Faculdade/Comunidade, um dos aspetos a ter em conta é a forma de comunicação 

desenvolvida no decurso das atividades previstas.  

 

 Entretanto, a partir das lamentações manifestadas pelas famílias, percebe-se que não 

existe uma plataforma de comunicação direta com elas, ao afirmarem que:  

“(…) a Universidade só tem reuniões com os líderes e eles discutem coisas 

que não nos chegam ao conhecimento, quando nós é que estamos em causa. 

(…) há a sensação de que há alguma coisa em falta na articulação 

connosco.” [GDFIIM3] 

  

“(…) as vezes ninguém nos diz quem são as outras pessoas que andam com 

o pessoal da Universidade Lúrio. Só os líderes poderiam responder 

devidamente se conhecem ou não os professores; se eles visitam as outras 

famílias ou não.” [GDFIM6] 
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 Para secundar as lamentações das famílias, alguns docentes manifestaram a mesma 

perceção ao afirmarem que é necessário: “Escutar a comunidade sobre quais são as suas 

prioridades com o Programa.” [QD7] 

 

 A opinião dos líderes, em relação a comunicação, enaltece ainda a necessidade de “(…) 

reforçar a comunicação entre a Faculdade e as comunidades (…)” [GDLM5] 

 

 Portanto, pode-se dizer que há uma perceção generalizada da ausência de um canal de 

comunicação estabelecido que possa permitir o envolvimento e a colaboração das famílias. 

 

5.2.2.4 Leitura provisoria dos dados do 1º objetivo específico na perspetiva 

da 1ª premissa 

 A premissa do primeiro objetivo específico foi: “Assume-se que, a disponibilidade dos 

recursos humanos, materiais e didáticos incluindo os canais de comunicação entre os atores 

envolvidos, são a base para o funcionamento do Programa Um-EF”.  

 

 A leitura que se pode fazer das constatações, em relação aos dados que suportam, tanto 

as categorias, como os indicadores do primeiro objetivo, revelam que: 

 1º A contratação dos docentes a tempo parcial para atender interesses da Cadeira da 

Saúde da Comunidade condiciona, de alguma maneira, o fraco desempenho dos docentes. 

Esta situação, agrava-se ainda pela falta de capacitações sistemáticas que, eventualmente, 

poderiam ajudar aos docentes a superar as dificuldades por eles encaradas, tanto na 

compreensão dos objetivos do Programa, como no processo de assistência aos estudantes, no 

que se refere ao acompanhamento das tarefas programadas. 
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 2º A partir dos dados colhidos dos informantes ficou evidente que, a falta de recursos 

materiais constitui um fator limitante na realização de algumas tarefas previstas; 

consequentemente o não cumprimento dos objetivos preconizados; 

3º - Foi, também, possível apurar através dos dados que a falta de estabelecimento de 

canais de comunicação entre os atores envolvidos, quer ao nível da Faculdade, quer entre a 

Faculdade e as famílias dificulta a participação no processo. 

 Segundo os dados apresentados, nada mais nos resta para inferir que, até ao presente 

momento, a base de funcionamento do Programa está fragilizada.  

 

5.2.3 Categorias e indicadores acerca da preparação dos estudantes e das 

famílias para as tarefas do Programa (2º objetivo específico) 

 A preparação de ambas as partes, que tem lugar na Cadeira da Saúde da Comunidade, é 

a espinha dorsal para o decurso das atividades do Programa. Para o caso dos estudantes, a 

orientação teórica no âmbito da saúde preventiva por via de guiões, visa reportar todos os 

aspetos observados por eles, através dos relatórios. 

 

 Implica, também, uma orientação dos estudantes pelo contacto com as famílias tendo 

como base o comportamento e o respeito que se exige por parte dos estudantes, durante a 

comunicação com as famílias e ainda mais a sensibilização dos estudantes em relação a 

realidade cultural das mesmas. O terceiro aspeto a considerar é a preparação das famílias, por 

parte da Faculdade e dos líderes, que envolve a informação e comunicação sobre os objetivos 

do Programa e a implicação da sua participação. 
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5.2.3.1 Orientação dos estudantes no âmbito da saúde preventiva por via 

dos guiões/relatórios  

  A orientação dos estudantes visa, em primeiro plano, torná-los conscientes em relação 

aos objetivos do Programa, plasmados na Cadeira de Saúde da Comunidade: 

 Consciencializar os estudantes pela importância da Saúde Preventiva
46

 e o 

papel do médico na realidade socioeconómica do país. 

 Sensibilizar os estudantes em relação as perceções de saúde e de doença, quer 

individual, quer coletivo nas famílias e nas comunidades. 

 Treinar e familiarizar os estudantes em matéria de Saúde Preventiva, como 

futuros profissionais de saúde, na interação com as famílias.  

 Demonstrar a importância da participação comunitária na introdução de 

mudanças de comportamentos para a saúde preventiva. 

  

 O guião é uma brochura que os estudantes levam consigo, normalmente para a 

orientação das visitas efetuadas às famílias e contem matérias a serem observadas dentro do 

processo de ensino e aprendizagem na Cadeira de Saúde da Comunidade. Importa referir que 

os conteúdos que constam deste instrumento, agregam os temas dos diferentes cursos, 

alinhados à saúde preventiva, correspondente ao ano em que o estudante estiver. Uma vez 

observados os aspetos e realizadas as atividades previstos no guião, no contexto das famílias, 

os estudantes elaboram relatórios semestrais que servem de prova do cumprimento das tarefas 

marcadas na Cadeira de Saúde da Comunidade constituindo, assim, parte da avaliação do 

processo.   

 

                                                 

46
 O termo “Saúde Preventiva”, é usado na FCS na perspetiva da atuação do Programa. Enquanto ao nível 

do Sistema Nacional de Saúde é usado o termo, “Cuidados de Saúde Primários”. 
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Porém, há que destacar que, tanto o guião, como o relatório jogam um papel 

extremamente importante na relação Faculdade/Comunidade no âmbito da Extensão 

Universitária, usados como canais para o fluxo de saberes. Ou seja, através do guião, leva-se 

o conhecimento sistematizado da Faculdade para a Comunidade e, com o relatório leva-se o 

conhecimento leigo da Comunidade para a Faculdade. Quanto a elaboração dos guiões, pode-

se ler das reações dos questionados que, tanto os docentes, em especial os regentes
47

 de cada 

cadeira e em cada curso, como alguns estudantes foram envolvidos no processo. 

 

 Para esclarecer a adequação do guião, como instrumento orientador dentro da Cadeira 

de Saúde da Comunidade, no início foram questionados os diferentes atores envolvidos no 

Programa, ao nível da instituição e, tendo em conta as respostas, pode-se ler que para o caso 

dos docentes, apenas um afirmou que são adequados, outros referiram-se da falta de clareza 

dos conteúdos, os restantes manifestaram o seu espanto em relação ao guião ao diz que: “(…) 

não sei de que guião (…)” [QD5], ao mesmo tempo lamentavam pela “(…) falta de um 

documento orientador(…)” [QD8].  

 

Entretanto, a opinião dos estudantes acerca da adequação do guião, ao nível do 

grupo de discussão refere que:  

“(…) o Guião levado às famílias, pelos estudantes, deveria ser melhorado 

trazendo algo mais palpável para fazer corresponder àquilo que é a 

realidade das comunidades. (…) Este princípio de seleção de conteúdos e o 

carácter focalizado de doenças por perceber, inventariadas no Guião, 

negligencia a oportunidade de buscar ou explorar outras doenças existentes 

                                                 

47
 Regente é a função desempenhada por um docente em determinada disciplina ou cadeira lecionada num 

curso, cuja tarefa é organizar e gerir as matérias previstas a serem abordadas.  
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na comunidade. Sacrificando-se assim uma gama de matérias e 

conhecimentos existente nas famílias.” [GDIE7] 

 

 Porém, a opinião dos coordenadores a respeito do guião, reforça a dos estudantes, 

propondo que: “os guiões precisam de ser mais elaborados e devem ser mais abrangentes 

(…)” [EC5]  

 

 Partindo do princípio que os estudantes devem ser preparados para lidar com os temas que 

constam dos guiões, numa sessão de apresentação e explicação a todos os grupos, antes de irem 

às famílias, os 2 grupos de discussão dos estudantes destacaram que esta preparação não é 

suficiente; e mais, na sua ótica, fica evidente que a culpa pela sua má preparação está no fraco 

cometimento dos docentes. Porém, é importante ter presente que esta perceção provem de apenas 

14 estudantes que constituíram os 2 grupos de discussão; ainda assim, levamos a peito.   

 

 Entretanto, ainda neste ponto, mais que a metade dos docentes questionados, disseram 

que a preparação dos estudantes é boa, só para ilustrar, pode-se ler na citação seguinte:  

“Os docentes, durante as aulas, preparam os estudantes em determinadas matérias 

de forma que estes possam saber se dar ou trabalhar com as comunidades. Esta 

preparação é feita nas aulas teóricas bem como nas aulas específicas, em que são 

abordados e discutidos vários conteúdos relevantes para intervenção comunitária 

em determinados aspetos no âmbito da saúde pública.” [QD3] 

 

 Diante desta opinião, fica-nos a perceção de que, na ótica dos docentes, o processo de 

preparação dos estudantes é encarado com a devida responsabilidade e cautela em relação aos 

aspetos que dizem respeito ao Programa.  
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 Enquanto isso, as constatações feitas pelos coordenadores reforçam, de alguma 

maneira, a opinião dos estudantes destacando a existência de uma estreita ligação entre o 

fraco domínio dos aspetos relacionados com o Programa, por parte dos docentes, e as 

dificuldades encaradas pelos estudantes; tal como pode-se perceber na citação que segue: 

“(…) a maior parte das dificuldades com as quais os estudantes se 

deparam, ou são originadas pela deficiente orientação do Docente ao 

Estudante, fundada na má preparação do Docente, ou na superação do 

Docente pelo estudante que passam a conhecer ao mesmo tempo e em 

simultânea as nuances inerentes aos conteúdos surpreendentes do binómio 

Saúde da Comunidade e Programa “Um Estudante – Uma Família.” [EC4] 

 

 Observando a contradição entre as diferentes perceções, correlação a preparação ou não 

dos estudantes, pode-se depreender que há pouca clareza sobre a essência de uma boa 

preparação e as suas exigências. Ou seja, qual é o entendimento que existe ao nível dos 

diferentes grupos em relação à uma “boa preparação” dos estudantes, para o Programa?  

 

 Um outro caso a refletir neste ponto são os relatórios elaborados sobre as atividades 

programadas junto das famílias, pelos estudantes em grupos de 6, constituídos por pelo menos um 

de cada curso; cuja finalidade é desenvolver o espírito de trabalho em equipe. Entretanto, como 

antes foi dito, os relatórios servem de um instrumento para avaliar, tanto o espirito de trabalho em 

equipe no grupo, como o rendimento pedagógico individual do estudante. Servem, também, de um 

canal para reportagem do conhecimento leigo da comunidade à Faculdade. 

 

 Por essa razão, foi previsto que as informações vindas da comunidade fossem 

acomodadas numa base de dados, cuja utilidade responderia aos interesses académicos, a 
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investigação e, até mesmo, de um marco de referência para os futuros estudantes que, 

eventualmente ingressarem nos cursos da FCS. 

 

 Sendo assim, quando questionados aos docentes sobre a fiabilidade das informações 

dos relatórios, tendo em conta que se trata de uma ferramenta, com a qual este grupo lida de 

forma direta no processo de avaliação dos estudantes, apenas um afirmou que os relatórios 

são bons. De igual modo, um afirmou categoricamente que os relatórios não têm nenhuma 

fiabilidade. E, dos outros, não foi possível obter uma reação que expressasse uma opinião 

concreta a respeito da fiabilidade dos relatórios limitando-se, apenas, a apontar o caracter 

descritivo exagerado e a falta de reflexão à luz da informação bibliográfica existente que os 

relatórios apresentam.
48

  

 

 Entretanto, a opinião dos coordenadores, revela uma estreita ligação entre o 

acompanhamento por parte dos docentes e a fiabilidade das informações dos relatórios, 

segundo a qual:  

“Há muitos docentes que não visitam as comunidades, quando deviam faze-

lo. (…) Como consequência disso detetam-se situações de falsidade e 

incoerência na informação constante dos relatórios (...) E se de facto 

pretendemos usar a informação dos relatórios como um instrumento de 

avaliação do trabalho que está sendo feito, teremos que redobrar os 

esforços por parte dos Docentes para que, os dados que constam dos 

relatórios, sejam fidedignos.” [EC1] 

 

                                                 

48
 Depois do autor deste estudo ter lido os relatórios foi possível verificar que a qualidade que estes ostentavam 

não ajudaria, como fonte de informação, para sustentar o presente estudo, tal como era previsto no início.   
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 E ainda, ao nível do grupo de discussão, a opinião dos estudantes reforça, de alguma 

maneira, a dos coordenadores ao sugerir que: 

“(…) seria bom que a Faculdade levasse o Programa a sério, pois até 

mesmo se chega à situação em que os relatórios, são os estudantes que não 

dão fé nem de conteúdo, nem técnica aos trabalhos de grupo, perante a 

inércia dos docentes. Muitas vezes a realidade é viciada, no esforço para 

preencher o relatório com alguma informação que suponha empenho que 

não foi dado, de facto, o que contamina e prejudica o dos demais que o 

tiveram (empenho). Por outras palavras, a avaliação devia ser sempre 

individual.” [GDIIE2]  

 

 Conjugando os aspetos referidos na citação acima, fica evidente que, segundo os 

estudantes, o seu fraco desempenho na produção dos relatórios é reação à pouca 

seriedade que a Faculdade atribui ao Programa. Daqui, urge questionar sobre a 

finalidade dos relatórios, assumindo que seja verdade que a informação é muitas vezes 

viciada; seria este o instrumento adequado para avaliar o espírito de equipe, o 

rendimento pedagógico individual e, até mesmo, sustentar a base de dados? 

  

 Das opiniões dos três grupos, isto é, docentes, estudantes e coordenadores é notória a 

unanimidade em relação a não fiabilidade dos relatórios elaborados pelos estudantes.  

 

5.2.3.2 Orientação dos estudantes para o contacto com as famílias  

 A relação entre os estudantes e as famílias tem como ponto de partida as orientações 

sobre como os estudantes devem, no geral, lidar com as famílias tendo presente a forma de 

ser e estar das comunidades o que implica a observância da identidade cultural das mesmas.  
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 Contudo, a respeito deste ponto, ao nível dos grupos de discussão, os estudantes foram 

unanimes em afirmar que:  

“Foi irrisória a preparação que tivemos, na medida em que foi demasiado 

curta e breve, limitando-se no essencial em dizer-se que se iria à 

comunidade. Na verdade, esta preparação circunscreveu-se ao âmbito das 

cautelas […]” [GDIIE1] 

 

 Para ilustrar os apelos feitos em jeito do que os estudantes consideraram de cautelas, 

são passados apelos como: não levem água mineral ou as estudantes, em especial, não se 

trajem de mini saias por causa da religião e ainda, não façam falsas promessas às famílias, em 

relação aos bens materiais, porque não são previstos no Programa. Portanto, estes aspetos 

dizem respeito ao comportamento dos estudantes perante as famílias.  

 

 Entre os casos para os quais os estudantes deviam ser sensibilizados, ainda no contacto 

com as famílias, foi mencionado o seguinte:   

“Tenho como exemplo o facto de o meu primeiro contacto com a minha 

família ter sido, de certa maneira, um desastre, visto que faltou algo que só 

mais tarde percebemos por ser algo trivial de prever, na medida em que, no 

mínimo, devíamos ter aprendido anteriormente, como depois veio suceder, 

que teríamos que partir a saber que íamos para lidar com diferentes 

contextos, situações e personalidades, o que afinal é descrito em diversa 

bibliografia. Com o tempo, foi possível ultrapassar este tipo de embaraço 

simplesmente porque fui ganhando confiança coma a família (…)” 

[GDIIE6]  
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 Perante esta constatação, há que destacar que, provavelmente, os diferentes contextos, 

situações e personalidades de que os estudantes se referiram, seja algo que tenha a ver com 

aspetos culturais da família. É, também, notória a presença da consciência por parte dos 

estudantes, da pouca exploração dos recursos bibliográficos existentes na Faculdade que, de 

alguma maneira, poderiam auxiliar tanto no processo de preparação, como de sensibilização 

dos mesmos para o contacto com as famílias.  

 

 A necessidade quanto a sensibilização antecipada torna-se, ainda, mais premente 

quando, em face das dificuldades encaradas, os estudantes reconhecem e afirmam 

categoricamente que:  

“Nos primeiros momentos existem obstáculos profundos consubstanciados 

nas barreiras que existem, não só de ordem cultural, como também da 

ordem de comunicação, entre o estudante e a família. Estas barreiras são 

ainda maiores nos primeiros níveis em que, de um lado é efémero a 

transmissão de conteúdos e de outro está difícil.” [GDIE5] 

 

 Portanto, estas barreiras podem ser percebidas num conjunto dos hábitos, usos e 

costumes na perspetiva cultural das famílias. 

 Um outro caso elucidativo de provável existência de choques culturais na relação dos 

estudantes com as famílias mostra-se claramente a partir do exemplo dado por um docente na 

citação seguinte:  

“No ano antepassado eu tive um estudante que veio e reclamou que aquilo 

que ele falava as famílias parecia algo que não era bom para ela. O que 

nós fizemos foi dirigirmo-nos lá e perceber o que estava a acontecer. 

Percebemos que se tratava de um choque de culturas diferentes e 
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sensibilizamos o estudante a ver a coisa como uma oportunidade para 

aprender algo de novo.” [QD1] 

 

 Um aspeto que merece maior destaque, neste ponto, é o facto de que os estudantes saem de um 

contexto em que lidam com a medicina legal e partem para o contexto da comunidade onde, por sinal, 

são confrontados com a medicina tradicional, cuja perceção de saúde e a perceção da doença 

incluindo a sua origem são, de certo modo, contraditórias à medicina legal. Porém, as respostas dos 

grupos, tanto os coordenadores, docentes, como os estudantes foram breves e, ainda mais, em alguns 

casos, os membros não se mostraram disponíveis em reagir. Daqui, pode-se perceber que a forma 

como os respondentes reagiram à esta questão, a leitura que se pode fazer é que os grupos ou não 

estão conscientes desta confrontação ou trata-se de algo que, de forma premeditada, evitam falar.  

 

 Porém, tivemos o cuidado de estudar as grades curriculares dos cursos lecionados pela 

FCS, para perceber se constam, nelas, cadeiras que possam dar o suporte a questões ligadas as 

crenças e a cultura, como é o caso de Antropologia Médica, por forma a sensibilizar os estudantes 

em relação ao confronto entre as duas conceções da medicina. Daqui, foi possível constatar que, 

dos 5 cursos lecionados, até o período em que foi realizado o presente estudo, somente o curso de 

Nutrição tem a disciplina de Antropologia alimentar e o curso de Medicina Geral tem 

Antropologia Social; e da Antropologia Médica, nada consta das grades curriculares.    

 

5.2.3.3 Preparação das famílias para o Programa  

 Normalmente, a Faculdade através do Posto Administrativo do bairro, solicita o 

contacto com os líderes e, a estes, lhes são explicados os objetivos do Programa e as 

implicações da participação das famílias. Por sua vez, os lideres partem para o processo de 

identificação e sensibilização das famílias nas suas respetivas áreas de jurisdição, de acordo 
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com o número de estudantes admitidos no presente ano. De seguida, são marcados encontros 

com as famílias que, quase sempre, têm lugar na presença dos lideres onde, também, são 

explicadas às famílias os objetivos do Programa e, de igual modo, as implicações da sua 

participação. Daí que, a responsabilidade pela preparação das famílias é, também, dos líderes. 

 

 Com tudo, pelas reações colhidas no grupo de discussão das famílias, pode-se 

depreender que o trabalho levado a cabo pelos líderes, sobretudo pela forma como elas foram 

identificadas para aderir ao Programa, mostra-se relativamente compulsiva, isto pode ser lido 

a partir da citação seguinte: “(…) explicaram-nos que a Universidade Lúrio ia fazer um 

trabalho connosco e que teríamos que receber os estudantes nas nossas casas.” [GDFIIM3] 

 

 Quanto a sensibilização, importa referir que o processo prevê, por um lado, informar as 

famílias sobre os objetivos do Programa e, por outro, sobre as implicações da sua participação 

(direitos e deveres). Lendo a Tabela 12 pode-se ver que 96.7% das famílias foram contactadas pelos 

lideres para integrar no Programa.
49

 Ainda na mesma tabela, pode-se observar que as informações 

dadas às famílias foram mais focalizadas as vantagens do que as implicações da sua participação 

facto que, de alguma maneira, pode resultar em expectativas inadequadas; a titulo de exemplo, ao 

nível do grupo de discussão, as famílias disseram: “Antes pensávamos que eles iam nos apoiar na 

compra de medicamento, mas alguns não fazem isso. Entretanto, há famílias que têm estudantes 

que compram medicamentos e ajudam” [GDFIM1]. Sobre esta expetativa, há que questionar se não 

serão estes os benefícios concretos de que se referiram as famílias, nas Tabelas 16 e 17? 

 

 Enquanto isso, a constatação feita pelos estudantes concorre, também, para as 

expectativas inadequadas quando afirmam que:  

                                                 

49
 Ver Tabela 12 – Contacto com as famílias  
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“(…) as primeiras experiências no contacto com as famílias, conhece-se 

terem sido manifestados factos que fazem o vislumbre da pouca clareza em 

relativamente aos objetivos do Programa. Os membros das famílias 

confundem nos com a possibilidade de lhes serem resolvidos certos 

problemas, dai que não raro tenham apresentado pedidos de apoio 

financeiro e até mesmo de emprego.” [GDIIE6] 

 

 Quanto as expectativas inadequadas que foram observadas ao nível dos grupos de 

discussão das famílias e, também reportadas pelos estudantes no grupo de discussão foram, 

mais uma vez, manifestadas pelas famílias durante os inquéritos, como pode-se observar na 

Tabela 13, na qual 23% das famílias disseram: “o Programa deve trazer benefícios 

concretos”.
50

  E na Tabela 16, sobre o que o estudante faz quando alguém está doente na 

família, 11.3% disse que o estudante não prestou nenhum apoio à família.
51

 

 

5.2.3.4 Leitura provisoria dos dados do 2º objetivo específico na perspetiva 

da 2ª premissa  

A premissa do 2º objetivo específico diz: “Parte-se do princípio que a orientação dos 

estudantes no âmbito da saúde preventiva por via dos guiões/relatórios e a sua sensibilização 

para o contacto com as famílias, de um lado, e a preparação das famílias, de outro, são a 

espinha dorsal para o decurso das atividades do Programa.” 

 

A leitura preliminar que se pode fazer das constatações, em relação aos dados que 

suportam, tanto as variáveis, como os indicadores do 2º objetivo, revelam que: 

                                                 

50
 Ver Tabela 13 – Opinião global do Programa  

51
 Ver Tabela 16 - O que o estudante faz quando alguém está doente na família?  

 



119 

 1º - Em relação a adequação dos guiões, constatou-se que as reações dos 

coordenadores e estudantes convergiram na medida em que, para estes, há necessidade de 

incluir temas por forma a aproximar a realidade da comunidade, por um lado e capitalizar as 

oportunidades de explorar mais os problemas e o conhecimento existentes nas mesmas, por 

outro. Enquanto a maior parte dos docentes, manifestou-se, quase indiferente quanto a 

adequação dos guiões. E aqui, assumindo que os guiões são elaborados por eles logo, 

presume-se que estejam envolvidos no processo. Para isso, a questão que se nos coloca é: 

Qual é a razão da sua indiferença?  

2º - Para o caso dos relatórios, houve uma convergência das opiniões dos diferentes grupos, 

desde os docentes, estudantes e os coordenadores que para estes, as informações dos relatórios não 

são fiáveis e, por isso não servem para serem tomados como instrumento de avaliação e, até mesmo 

para sustentar uma base de dados. Por essa razão ao longo das respostas foi questionada, pelos 

estudantes, a relevância da Cadeira Saúde da Comunidade, entre os cursos administrados na FCS. 

Daí que, no nosso entender, esta situação, clama por uma reflexão profunda.  

3º - Quanto ao processo de orientação dos estudantes, para lidar com as famílias, observou-se 

uma tendência de prestar-se mais atenção à componente comportamental. Contudo, como parte 

complementar da orientação, é prevista a sensibilização dos estudantes em relação aos usos e 

costumes das famílias. Quanto a este ponto, fica-nos a perceção que, provavelmente, estes aspetos 

não foram tidos em consideração durante o processo de orientação dos estudantes; razão pela qual, 

os primeiros contactos dos estudantes com as famílias foram registados certos constrangimentos ou 

mesmo incidentes, se assim o quisermos entender. 

5º - Adicionalmente ao ponto anterior, também, constatou-se que os estudantes não 

foram orientados sobre as formas de como lidar com a confrontação entre a medicina legal e 

a medicina tradicional no seio da comunidade. Entretanto, os estudantes reconhecem que este 
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aspeto constitui parte das dificuldades mais profundas do que os usos e costumes, por estarem 

intrinsecamente ligadas às crenças.  

 Um dado a destacar neste ponto, é a ausência dos conteúdos da Antropologia Médica, nas 

grades curriculares dos cursos administrados pela FCS, tendo em conta que o Programa, por si só, 

exige um contacto com diferentes conceções sobre a saúde e a doença, na comunidade.  

  6º - Por último, se for o caso de as famílias sentirem-se obrigadas a participar no Programa, 

pode-se esperar que, os efeitos que possam advir disto, afetarão a vontade de colaboração das 

famílias embora, acima de 90% das mesmas disse que a sua relação com os líderes é boa.  

Partindo da premissa, tudo indica que tanto os guiões, como os relatórios precisam de ser 

aperfeiçoados para se adequarem aos interesses para os quais foram concebidos. E, quanto a 

ausência da sensibilização dos estudantes para lidar com o confronto entre a medicina legal e 

tradicional, ficou evidente que esta situação continua sendo um constrangimento na interação 

estudante - família. Portanto, na perspetiva da premissa, isto permite-nos afirmar, desde já, 

que dificilmente poderá se alcançar o sucesso na realização das atividades do Programa, 

enquanto estes constrangimentos perdurarem.    

 

5.2.4 Categorias e indicadores acerca do processo de realização do 

Programa (3º objetivo específico) 

 Dentro do processo de realização das atividades previstas, optamos pela categoria 

“Interação estudantes – famílias”, dado que esta constitui o núcleo do processo de 

implementação do Programa implicando, em primeiro lugar, a clareza das mensagens e a sua 

aplicabilidade
52

 e, em segundo lugar, a observância dos aspetos sensíveis na comunicação, 

                                                 

52
 Aplicabilidade (qualidade do que é aplicável – Dicionário Universal de Português, Maputo 2002, pág. 

51) neste contexto, pretendemos saber se as mensagens são ou não aplicáveis na realidade das 

famílias/comunidades.  
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tendo em conta, acima de tudo, uma atitude responsável facto que pode influenciar, quer na 

colaboração, quer na resistência das famílias.  

 

 Em relação ao desempenho dos docentes, é previsto o acompanhamento dos docentes, 

aos estudantes, observando a assiduidade dos mesmos e provendo assistência em casos de 

alguma dificuldade. Por último, depois de observados os aspetos ao nível das famílias durante 

as visitas, são orientadas as sessões de discussões em encontros alargados, na Faculdade, para 

esclarecer as dificuldades identificadas. 

     

5.2.4.1 Interação estudantes – famílias 

  Como forma de explicitar o núcleo do processo de implementação do Programa, 

optamos por apresentar o esquema seguinte que representa a interação estudantes – famílias.  

 

Esquema 4 - Contexto de interação estudantes/famílias 
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Clareza na transmissão das mensagens e a sua aplicabilidade  

 

O ponto sobre a clareza na transmissão das mensagens, foi por nós considerado, para 

esclarecer a relação existente entre o domínio dos conteúdos previstos, por parte dos estudantes, e 

os métodos e recursos auxiliares usados no ato da interação com as famílias, no sentido de 

adequar e reduzir a complexidade na perceção das mensagens por parte das famílias. 

 

 De acordo com a reação manifestada no grupo de discussão dos estudantes, foi possível 

constatar que, nos primeiros momentos, estes são confrontados por certas barreiras, 

dependendo do nível de formação em que o estudante estiver; como pode-se ler na opinião 

seguinte:  

“Estas barreiras são ainda maiores nos primeiros níveis em que, de um lado 

é efémero a transmissão de conteúdos e de outro está difícil. (…) só um 

percurso mais ou menos longo permite fazer a colmatação ao estado raso 

de conhecimento do estudante que, nos primeiros níveis da Faculdade, se 

alia de forma natural à falta de clareza em relação aos processos 

académicos.” [GDIE7] 

 

 Adicionalmente, os estudantes referiram-se, em jeito de proposta, da necessidade de 

encontrar mecanismos de fazer chegar as mensagens às famílias, tendo em conta uma 

provável limitação da capacidade de perceber os conteúdos teóricos, como pode-se observar a 

partir do trecho seguinte:  

“Em todos os casos é preciso encontrar as formas mais simples de fazer 

chegar a mensagem que se queira fazer passar tendo em conta, tanto a 
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capacidade de perceção que é bastante diversificada, por um lado, como em 

geral reduzida por outro.” [GDIIE5] 

 

 Porém, achamos por bem confrontar a opinião dos estudantes com a das famílias, por 

forma a perceber até que ponto as mensagens transmitidas pelos estudantes, são 

compreendidas por elas tendo em conta que, estas, são o grupo alvo. A partir da sua reação, 

ao nível dos grupos de discussão das famílias, disseram o seguinte:  

“Naquilo que nos vêm transmitir, é valioso que para além da explicação teórica que 

dão, fazem demonstrações até que nos seja claro o que for preciso clarificar.” [GDFIIM3] 

 

 Contudo, a título de exemplo, ainda no grupo de discussão das famílias, houve quem disse:  

“Eu vivia com base naquilo que eu tinha e limitava-me a isso; entretanto, 

não observava aspetos básicos de higiene, o que de certa forma culminava 

em doenças frequentes, como se isso fosse normal, sobretudo diarreias e 

malária; mas graças ao Programa alguma coisa mudou. Constato que para 

alguns de nós que não tínhamos informação sobre como prevenir algumas 

doenças, o Programa é um marco no que se pôde fazer em nosso benefício. 

A forma presencial da mensagem do estudante tem de diferente, por 

exemplo, a explicação e acompanhamento a coisas que também a rádio diz 

que as pessoas façam, mas não oferecendo detalhes úteis, nem porquê, o 

que com o Programa, contrariamente, é esclarecido pelas perguntas que 

nós mesmo temos a oportunidade de fazer!” [GDFIIM3] 

 

 Conjugadas as reações dos grupos de discussão das famílias, com os dados da Tabela 

18, colhidos dos inquéritos feitos às famílias, constatamos que cerca de 73.3% das mesmas 
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disseram que aprenderam algo de novo, sobre os cuidados a ter com a água, sobretudo a do 

poço, no tratamento a submetê-la, higiene individual e coletiva etc. Enquanto 26.7% não se 

referiu de nada a respeito de algo de novo que tenha aprendido.
53

 

 

 Em relação a aplicabilidade das mensagens transmitidas pelos estudantes, vista na 

perspetiva de consequência do processo de transmissão das mensagens, ao nível do grupo de 

discussão dos estudantes disseram o seguinte:  

“Há o problema que tem uma dimensão conjuntural relativamente a como 

está cristalizada a falta de disponibilidade dos recursos financeiros. Este 

fator influencia muito nos processos, pois, sempre que o estudante tiver 

deixado alguma recomendação, e em face de quando a família não consiga 

cumpri-la, falta a ocasião do acompanhamento por indisponibilidade 

também do estudante para acompanhar o processo de cumprimento da 

recomendação médica.” [GDIE6] 

  

 Porém, na Tabela 15 pode-se observar através dos dados obtidos dos inquéritos 

dirigidos às famílias que 7.3% disse que não conseguiu cumprir com as mensagens por falta 

de disponibilidade de recursos. Aqui, está uma evidencia dada pelas famílias a respeito da 

afirmação dos estudantes, acima mencionada.   

 

Aspetos sensíveis na comunicação 

 

 No processo de interação entre os estudantes e as famílias, os aspetos sensíveis da 

comunicação podem facilitar ou dificultar a interação contribuindo, sobremaneira, na 

                                                 

53
 Ver Tabela 18 – Algo de novo aprendido  
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participação ou não das famílias. E aqui, pela reação dos estudantes, ao nível do grupo de 

discussão, ficou evidente que estes perceberam esta situação, tal como pode-se ler no 

parágrafo seguinte: “Nos primeiros momentos existem obstáculos profundos 

consubstanciados nas barreiras que existem, não só de ordem cultural, como também de 

comunicação, entre o estudante e a família.” [GDFIM2] 

 

 Um efeito da comunicação sensibilizada, e que foi possível perceber das reações dos 

estudantes, tem a ver com a aproximação ou confiança, algo por cultivar junto das famílias 

que, de alguma maneira, condiciona as reações das mesmas; a título de exemplo, os 

estudantes disseram:    

“É diferente a reação dos membros da família a depender do modo como 

determinado assunto lhes seja apresentado. É nisto fundamental o nível de 

confiança que o estudante já tenha cultivado com a família (…). Só assim 

as famílias se dignam a ser participativas, (...)” [GDIE2] 

 

 Enquanto isso, a perceção expressa pelas famílias, a respeito da forma de estar dos 

estudantes junto das famílias, revela o seguinte:  

“Sentimo-nos muito próximos deles porque de certa forma, eles próprios 

procuram estabelecer este contacto social, e isto nos tem sido bastante útil 

(…) quando eles chegam às nossas casas, eles próprios não se distanciam 

das nossas maneiras e condições de vida; pelo contrário, procuram 

perceber a essência do nosso modo de viver aceitando, inclusive as 

condições precárias em que vivemos; sentam-se à nossa esteira. Procuram 

perceber-nos.” [GDFIM1] 
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 Os dois exemplos acima, mostram claramente que no processo de interação, os 

estudantes estão conscientes dos aspetos sensíveis, ao nível da comunicação, por um lado, e a 

reação das famílias concorre para uma atitude de colaboração, por outro.  

 

Dificuldades na interação 

 

 A interação entre os grupos, no ponto anterior revelou-se de forma adequada, o que 

permite uma boa convivência. Entretanto, existem constatações contrárias, quer interpretando 

dados dos grupos de discussão dos estudantes como das famílias, quer lendo alguns dados das 

Tabelas, das famílias inquiridas. 

 

 Das dificuldades identificadas pelas famílias, no âmbito da interação com os estudantes, 

ao nível do grupo de discussão estas disseram: 

“(…) sente-se alguma falta de coordenação porque, por exemplo, o 

estudante falta à comunidade e ás famílias por muito tempo e quando 

regressa, refere que estava de férias. Independentemente de isso ser ou não 

verdade, o certo é que ele devia informar-nos dos seus planos em relação à 

ligação connosco, pelo Programa.” [GDFIIM5] 

 Interpretando as experiências das famílias, pode-se perceber que a comunicação entre 

os estudantes com as suas respetivas famílias não flui da melhor maneira.  

 

 Adicionalmente, os líderes apontaram a fraca presença dos estudantes nas famílias e 

deduziram uma falta de motivação por falta dos estudantes:  

“Devia ser encontrada uma forma de fazer com que houvesse mais 

condições para a melhoria da presença dos estudantes nas comunidades e 
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famílias sobretudo no sentido de lhes aumentar a motivação para os 

desígnios de uma ferramenta tão útil quanto o Programa.” [GDLM7] 

 

 Uma outra dificuldade constatada pelas famílias e que, de alguma maneira enfatiza a 

experiência da falta de coordenação das horas das visitas, pode-se perceber através dos dados 

da Tabela 14, segundo os quais, 16.7% das famílias inquiridas afirmaram que “os estudantes 

chegam no período laboral.”
54

  

 

 A mesma dificuldade a respeito da interação foi, também, constatada pelos atores ao 

nível da Faculdade e que passamos a elencar a seguir: 

 “(…) na relação estudante-família há situações em que quando se trata 

da época de preparação das machambas, o mais difícil é encontra-las 

nas suas casas e isto dificulta a articulação das atividades previstas” 

[QD10]  

 “(…) muitas vezes as pessoas adultas não se encontram em casa sendo 

que os estudantes são acolhidos pelas crianças que ficam em casa” 

[EC1] 

 “(…) o facto de algumas famílias não estarem disponíveis para 

receberem no horário previsto, por razões de emprego, estudos etc.” 

[EC5] 

 “(…) fraca sensibilização das famílias levando-as a abandonarem e a se 

ausentarem na maior parte das visitas.” [QD1] 

 

                                                 

54
 Ver Tabela 14 – Dificuldades de implementação do Programa 
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 Para o caso da última, entre as constatações elencadas, pode-se interpretar que a 

ausência das famílias durante as visitas previstas, é algo premeditado. A ser verdade, não 

seria este um dos indicadores da resistência na colaboração por parte das famílias? 

 

 Porém, do outro lado, os dados das famílias inquiridas que constam da Tabela 15, 

indicam que 43.3% confirmaram que os estudantes “pouco aparecem” e/ou “são faltosos”. 

Seja como for, aqui fica a questão de reflexão a respeito da coordenação entre as partes sobre 

a ausência, quer dos estudantes, quer das famílias.
55

 

 

5.2.4.2 Desempenho dos docentes no acompanhamento aos estudantes 

Assiduidade dos docentes 

 Quando questionados aos docentes sobre qual era a sua opinião a respeito do 

acompanhamento que fazem aos estudantes nas tarefas por realizar junto das famílias, 80% 

dos mesmos confirmou que não é bom; a título de exemplo, pode-se perceber a partir da 

citação seguinte:  

“(…) o acompanhamento dos docentes aos estudantes no cumprimento das 

tarefas na cadeira de saúde da comunidade tem sido fraco, visto que os 

próprios docentes faltam nas aulas práticas.” [QD4]  

 

 Entretanto, os restantes 20% dos docentes cuja opinião sobre o acompanhamento é boa, 

pode não ser tão expressivo se consideramos que uma autoavaliação é sempre difícil.     

 

                                                 

55
 Ver Tabela 15 – Aplicabilidade das mensagens 
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 Enquanto a opinião dos coordenadores, sobre o mesmo ponto estabelece uma ligação 

entre o fraco acompanhamento e a desmotivação dos estudantes: 

“Há muitos docentes que não visitam as comunidades, quando deviam faze-

lo. Isto tem como corolário a criação de um ambiente em que o estudante 

se senta desmotivado, no desleixo, porque igualmente fora do rigor em 

relação àquilo de que é obrigado no contexto curricular…a 

responsabilidade dos próprios estudantes se torna por este mesmo motivo 

reduzida (…)” [EC4] 

 

 Partindo do princípio que as famílias, também, são afetadas pelo processo de 

acompanhamento, ao nível dos grupos de discussão, foi considerada a sua experiência a 

respeito deste ponto e estas afirmaram que: “Foi apenas nos primeiros momentos e depois 

nunca voltamos a ver mais Professores; pelo que o estudante vem sozinho à nossa 

casa.”[GDFIIM7] 

 

 Como pode-se perceber, as opiniões, tanto dos coordenadores, dos estudantes e, até 

mesmo dos docentes a quem lhes cabe a responsabilidade faze-lo, assim como das famílias 

são unânimes em reconhecer o fraco acompanhamento.  

 

Assistência aos estudantes e gestão de conflitos estudante/família durante 

as visitas  

 A assistência dos docentes, aos estudantes durante a realização das atividades ao nível 

das famílias, é parte fundamental do processo, admitindo que os estudantes interagem com os 

docentes e, por via disso, buscam esclarecimentos sobre vários aspetos observados nas 

famílias que, por sinal, já vêm referidos nos guiões.  
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 Assumindo que o fraco acompanhamento seja verdade, segundo a unanimidade dos 

atores ao nível da Faculdade, que efeitos se podem esperar de um processo de assistência? 

Sem querer responder, ao nível do grupo de discussão, as experiências dos estudantes, a 

respeito do desempenho dos docentes na assistência das atividades programadas aguçam, de 

algum modo, a necessidade do levantamento de várias questões de reflexão, sobretudo 

quando dizem: 

“Claramente, nem todos os docentes têm a consciência do que é necessário 

fazer no processo de acompanhamento aos estudantes, porque há dúvidas 

clamorosas em relação à sua capacidade.” [GDIIE6] 

 

Acrescentaram, ainda, em jeito de exemplo de gestão de conflitos afirmando que:  

“algumas vezes vamos à comunidade e em face de um certo problema, os 

docentes que nos estejam acompanhando se desleixam em trabalhar em 

vista a encontrar a solução desse problema, a fim de assim ultrapassar o 

embaraço (…) entretanto, no lugar desse esforço, os docentes se limitam a 

aconselhar a que o estudante mude de família. Portanto, tudo leva a fazer 

crer em que os próprios docentes não estão preparados para assumir, não 

só a atividade docente, como também o propósito do Programa.” [GDIIE2] 

 

 Como é obvio, o processo de implementação em si, envolve vários atores ao nível da 

instituição; por isso, houve a necessidades de conciliar a experiência dos estudantes com a 

opinião dos coordenadores em relação a assistência dada aos estudantes e, aqui, na voz de um 

dos entrevistados foi possível captar o seguinte: “Há necessidade de os docentes terem maior 

domínio do material que usam no acompanhamento dos estudantes para uma boa produção, 

do ponto de vista de ensino e aprendizagem.” [GDIE1] 
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Sessão de discussão e esclarecimento das dificuldades depois das visitas 

 

 As sessões de discussão representam uma das etapas através da qual, são discutidos e 

harmonizados os diferentes pontos de vista em relação as observações feitas nas famílias, ou 

seja, os problemas identificados durante as visitas às famílias, normalmente, têm lugar na 

Cadeira da Saúde da Comunidade, num dos dias da semana de acordo com o planificado nos 

horários. Porém, importa salientar que neste ponto, não foi possível obter informações, quer 

dos coordenadores, quer dos docentes, o que obviamente poderia contribuir para perceber 

melhor a componente das discussões levadas a cabo depois das visitas, na Faculdade. 

 

 A opinião dos estudantes, no grupo de discussão, quanto a este ponto refere que:  

“(…) o ótimo seria que o problema que fosse detetado servisse à 

observação, servisse a estudo, de que se indicasse um caminho para 

melhorar a nossa intervenção, naquilo que fosse indicado como melhor, 

quer em se ultrapassar o problema, resolvendo-o, quer em se mostrar seus 

contornos, simplesmente.” [GDIIE4] 

 

 Daqui, percebe-se claramente que os estudantes estão conscientes sobre a utilidade e, 

sobretudo, a necessidade das sessões de discussão. Acrescentaram, ainda, afirmando que:  

“(…) seria preciso que fossem adotados espaços ou fóruns específicos para 

relatos a estes casos que se considerariam “incidentes”, antes de se 

retornar à comunidade. Isto ajudaria a composição de nosso modus 

operandi, o que também se constituiria em resultados do Programa “Um 

Estudante-Uma Família.” [GDIIE6] 
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 A priori, lendo as opiniões dos estudantes, de longe, percebe-se a falta de um espaço 

que acomode a interação entre os estudantes e os docentes para discussão dos aspetos a volta 

das experiências trazidas das famílias embora, este espaço, tenha sido previsto. 

     

 Como forma de reforçar as propostas acima avançadas, os estudantes sublinharam 

categoricamente, usando das experiências vivenciadas na sua interação com os docentes, 

afirmando que:  

“É flagrante como alguns docentes não podem sequer discutir assuntos do 

Programa com estudantes. Tão pouco a falta de motivação pode justificar 

que o docente se exponha a tão baixo nível, colocando em causa a sua 

autoridade académica e também a imagem institucional da Universidade 

perante seus próprios estudantes, pela forma como se mostra fora de 

enquadramento para os propósitos do Programa.” [GDIIE3] 

 

 Entretanto, a opinião avançada por um dos docentes entrevistados, em primeiro lugar, 

confirma a existência de vários aspetos por tratar nas sessões e, em segundo lugar, destaca a 

necessidade de discutir sobre os problemas de saúde identificados nas famílias; só para 

ilustra, este afirma:  

 “(…) sei dizer que das vezes em que voltássemos tínhamos muita matéria 

para discutir nas aulas práticas e teóricas em relação aos problemas de 

saúde comunitária e introduzir-lhes as grandes linhas de abordagem do 

sistema nacional de saúde e cuidados primários de saúde, é um espaço que 

torna fácil e prática em introduzir os estudantes incluindo a influencia que 

a organização social tem para os cuidados primários de saúde.” [QD1] 
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5.2.4.3 Leitura provisoria dos dados do 3º objetivo específico na perspetiva 

da 3ª premissa 

 A premissa do 3º objetivo específico diz: Assume-se que, a interação estudante / 

família representa o núcleo do Programa sob acompanhamento dos docentes e, disso, resulta 

a colaboração ou a resistência das famílias, aumentando ou baixando o nível de 

cumprimento de tarefas previstas. 

 

 A leitura provisória que se pode fazer das respostas dadas, em relação as categorias e 

indicadores do 3º objetivo, revelam que: 

1º - Quanto a clareza na transmissão das mensagens e a sua aplicabilidade, fazendo 

uma leitura das reações, tanto dos estudantes, como das famílias pode-se depreender que é 

boa; admitindo que ¾ das famílias aprendeu algo de novo. Entretanto, para os restantes ¼ dos 

que não se referiram a respeito de algo que tenham aprendido, há toda uma necessidade de 

levantar reflexões para entender as reais causas de não terem aprendido algo na interação com 

os estudantes; assumindo que a interação dura 4 anos. 

 

 Partindo do pressuposto que uma parte das mensagens transmitidas pelos estudantes 

exige recursos financeiros para a sua implementação e que algumas famílias não os têm; o 

que fazer? Ou ainda, provavelmente, seja este o motivo, também, do aparecimento das 

expectativas inadequadas, já que a aplicação das mensagens, acarreta custos que os 

estudantes não os podem prover. Supostamente, adicional a isso, o facto de algumas famílias 

não terem aprendido algo tenha a ver com as ausências registadas por ambas as partes durante 

as visitas planificadas. Daqui, há que questionar se esta ausência, de ambas as partes, resulta 

da falta de coordenação das visitas ou pode-se considerar um indicador de resistência à 

colaboração, por parte das famílias. 
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2º - Para os aspetos sensíveis e positivas da comunicação, há que sublinhar que parte 

dos estudantes e das famílias desenvolvem uma boa relação na interação.  

Entretanto, as barreiras encaradas pelos estudantes na comunicação com as famílias, 

de algum modo, podem dificultar ainda mais a conquista da confiança que é indispensável 

para a colaboração das famílias embora, o sentimento de aproximação com os estudantes, por 

parte delas, seja bom.  

 

3º - Pela convergência das opiniões, obviamente a assiduidade dos docentes não é boa 

e isto pode afetar consideravelmente no desempenho dos estudantes. E aqui, a consciência 

sobre as faltas cometidas pelos docentes é expressa pelos próprios docentes. Daqui, se nos 

coloca a questão em que medida a avaliação feita por alguns docentes que não fazem o 

acompanhamento, aos trabalhos realizados pelos estudantes, é fiável? 

 

 De igual modo, as opiniões dos estudantes, acerca da assistência feita pelos docentes 

durante as visitas às famílias, revelam que estes estão conscientes da falta de clareza, por 

parte de alguns docentes, sobre o seu envolvimento no processo suscitando, deste modo, 

várias dúvidas ao nível do seu interesse, sua motivação e, até mesmo, a preparação em 

relação ao Programa. 

 

4º - Por último, quanto a sessão de discussão de esclarecimento das dificuldades 

depois das visitas às famílias, nota-se o sentimento de desgaste por parte dos estudantes. Ou 

ainda, a maneira como julgam a forma de ser e estar dos docentes, neste processo, remete-

nos à uma reflexão profunda sobre o assunto. 
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 Os dados revelam claramente que, as faltas cometidas pelos docentes influenciam, de alguma 

maneira, no desempenho do estudante. Esta situação, desmotiva os estudantes no cumprimento das 

tarefas previstas. E para as famílias, optam por se ausentar em casos de visita, facto que abre espaço 

para a interpretação de existência de falta de colaboração ou, mesmo, resistência. 

    

5.2.5 Categorias e indicadores acerca da aprendizagem mútua (4º objetivo 

específico) 

 

 Tratando-se de um Programa de Extensão Universitária aplicado no contexto de 

formação da área da saúde, a priori, presume-se a existência de um convívio de duas 

realidades diferentes na medicina, isto é, a medicina legal e a medicina tradicional; admitindo 

que, os conceitos assentam-se sobre uma base científica, por um lado, e cultural, por outro; e 

adicionalmente, fala-se, também, da medicina verde que faz parte dos dois lados.  

 

 Este convívio entre estas realidades, nos últimos tempos
56

, observa-se mais no contexto de 

alguns países em vias de desenvolvimento, como África, do que nos países do Norte. Por esta 

particularidade, dentro dos objetivos específicos, optamos pelo desvio dos passos cronológicos do 

processo de implementação do Programa para esclarecer o fenómeno em causa. 

 

 Para debruçarmo-nos sobre estas realidades, achamos por bem trazer a definição do 

conceito da medicina tradicional, por forma a balizar o entendimento que se tem. Segundo a 

OMS a medicina tradicional é: "o conjunto de conhecimentos empíricos, desorganizados, 

                                                 

56
 Antes o convivio não existía. Ou seja, as realidades eram tratadas de forma separada e, em alguns casos, 

uma à margem da outra.  Porém, nos últimos tempos, é visível o trabalho levado a cabo pelo Ministério da 

Saúde para conciliar as formas de atuação, mostrando a importancia de cada uma delas, mas também a 

complementaridade que elas têm uma da outra.  
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deturpados do seu conteúdo pelo processo da transmissão oral, e muitas vezes revestidos de 

práticas obscurantistas, tais como ritos, etc."
57

   

 Para o quarto objetivo específico, foi tomada em consideração, em primeiro lugar, a 

categoria tecido cultural, para mostrar as manifestações desta componente, sobretudo nas 

formas de perceção da saúde e da doença na comunidade e aprendizagem mútua. Em segundo 

lugar, procuramos perceber, também, o processo de mudança das crenças, diante dos novos 

conhecimentos por elas adquiridos. 

 

 Com este objetivo específico passamos para o 3º campo do Programa, no âmbito da 

Extensão Universitária, no contexto da comunidade tal como pode-se visualizar no 5º 

esquema, abaixo: 

 

Esquema 5 - Contexto de interação na comunidade 

 
                                                 

57
 www.alternativamedicina.com [20/01/2016]   

http://www.alternativamedicina.com/
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5.2.5.1 Tecido cultural 

Manifestações encontradas na comunidade  

 As famílias, quase sempre, tiveram mecanismos de lidar com os problemas de saúde 

recorrendo a várias possibilidades de cura. E do que se pode perceber, este processo teve a 

sua evolução, de acordo com os resultados obtidos em cada estágio da doença; para prová-lo 

basta citar os exemplos seguintes: 

“No passado, sempre usávamos o mecanismo de auto-tratamento, 

recorrendo a folhas de árvores segundo práticas de há mais tempo que nos 

são passadas nos conselhos dos nossos avós e membros mais velhos das 

famílias.”
58

 [GDFIIM4] 

 

“Com o tempo fomos notando que por vezes não tínhamos os efeitos tão 

práticos que desejávamos e, passamos a pouco e pouco a recorrer a 

curandeiros. O contexto do curandeiro acaba sempre por uma acusação a 

um vizinho, como feiticeiro e a outros mais próximos como causadores de 

qualquer uma enfermidade.”
59

 [GDFIIM4] 

 

“Entretanto, quando os estudantes insistiram em levar um membro da 

família doente ao hospital, passamos a perceber, também gradualmente, 

que tratava-se de uma malária que é comum contrair e que pode acabar em 

cura.” [GDFIIM7] 

 A evolução sobre as formas de lidar com as doenças, nas famílias, consta dos três 

momentos (medicina verde, medicina tradicional e medicina legal) tal como as citações 

                                                 

58
 Neste estágio trata-se da medicina verde. 

59
 Aqui, trata-se da medicina tradicional. Curandeiro: “aquele que cura ou trata sem as habilitações 

  legais” (Dicionário Universal, pág. 215) 
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acima ilustram. No nosso entender, trata-se de um fenómeno de “migração” e resulta da 

compreensão das dificuldades encaradas em cada estágio da doença. Os dois primeiros 

momentos fazem parte da sua tradição, não só pela sua acessibilidade, como também são 

conhecidos desde sempre. 

 

 Entretanto, as famílias apontaram como constrangimento a pouca acessibilidade ao/do 

pessoal de saúde ao nível da medicina legal, como pode-se ler no trecho:  

“(…) nós não acreditarmos no hospital, o que muito se deve à forma como 

os doutores ou enfermeiros nos atendem, fazendo com que muitas famílias 

se retraiam e prefiram ficar em sua casa com a sua doença, a tentar outras 

soluções de tratamento.” [GDFIIM1] 

 

Não será este um dos motivos pelo qual, cerca de 70% da população
60

 em Moçambique 

recorre à medicina tradicional para o tratamento de doenças? 

 

Perceções sobre saúde e doença 

 Acima foi dito que a migração, na busca de soluções para o tratamento das doenças, 

devia-se aos resultados obtidos nos respetivos estágios. Entretanto, as famílias disseram que o  

“(…) curandeiro acaba sempre por uma acusação a um vizinho, como feiticeiro e a outros 

mais próximos como causadores de qualquer uma enfermidade.” [GDFIIM3] 

 

                                                 

60
 Cfr. www.clubofmozambique.com,  Este dado foi revelado no dia de Medicina Tradicional Africano. 

[19/11/2015] Os 70% referem-se a todo o país; porém, na periferia da Cidade de Nampula, no bairro de 

Mutauanha, pode ser diferente porque, tanto os Postos de Saúde, como Hospitais Geral e Central não estão 

distantes tal como acontece nas zonas rurais. 

http://www.clubofmozambique.com/
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 Daqui pode-se depreender que na interpretação da doença, por parte do curandeiro, há 

sempre um culpado como a causa principal de qualquer que seja doença.
61

 Estas acusações 

afetam, de alguma maneira, o convívio na vizinhança. 

 

 Um outro exemplo sobre as perceções das causas das doenças, em especial de olho e 

que reiteradamente se ouve na comunidade em relação a interpretação da catarata, foi referido 

pelos estudantes dando conta que:  

“(…) aquele que padece desta enfermidade é- no em (...) resultado de insultar ou negar 

oferecer algo a uma mulher grávida ou de ver a sogra despida.” [GDIIE6] 

 

 Se a medicina legal vê a doença como uma desordem do organismo, a medicina 

tradicional vê a causa num culpado. A ser isso, pode-se dizer que os estudantes se deparam 

com um confronto entre a medicina legal e a medicina tradicional; esta última, no geral,  é a 

base do conhecimento das comunidades. Questionados aos estudantes a respeito das formas 

como as famílias reagem diante das mensagens que de certa forma colidem com a 

componente cultural disseram o seguinte:  

“É diferente a reação dos membros da família a depender do modo como 

determinado assunto lhes seja apresentado. É nisto fundamental o nível de 

confiança que o estudante já tenha cultivado com a família. As questões de 

índole cultural são também uma forma de identidade pessoal, mediante 

técnicas e modos de abordar que se adequarão à situação, em cada caso e 

de forma particular. Só assim as famílias se dignam a ser participativas, 

sendo que em relação ao que já lhes é familiar relativamente ao novo, 

                                                 

61
 O autor não pretende entrar na discussão sobre como é que os curandeiros tratam as doenças cujas 

causas são vizinhos e outros. 
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tenderão a eleger o melhor também, confrontando o conhecimento anterior 

e o adquirido através do Programa.” [GDIIE2] 

 

 Diante dos aspetos colocados neste ponto, para os estudantes, ficam aqui evidentes os 

desafios no sentido de encontrar as formas mais aconselháveis de lidar, quer com as 

perceções de doença e saúde, quer com as reações das famílias baseadas no tecido cultural.  

 

Dificuldades na mudança dos hábitos e das crenças, por parte das famílias 

 

 Na interação com as famílias, pode-se notar que entre os aspetos que estão diretamente 

vinculados à dimensão cultural existem nas comunidades os hábitos e as crenças, como parte 

da sua identidade. Para contextualizar os termos, é importante esclarecer que os hábitos, 

revelam-se pela forma tradicional como um determinado grupo social faz algo e sem, no 

entanto, refletir acerca disso repete como se de uma verdade se tratasse passando, assim de 

geração para geração. 

 

 Para ilustrar esta situação, na experiência dos estudantes foi mencionado que: “Quando 

se lhes sugere de forma direta que se operem mudanças em certos aspetos, é comum ouvir-se 

“...nós nascemos assim. Então, não vamos mudar de hoje para amanha!”. [GDIE6] 

 

 Uma das características dos hábitos é que são discutíveis e mutáveis. E um exemplo 

disso pode-se perceber a partir do que os estudantes disseram:  

“Verdade porém, é que a sensibilização às famílias redunda nalguma 

satisfação e gosto para o estudante, pelo que se consegue, quando por via 

da nossa intervenção já se pode constatar, sobretudo quanto aos mitos, que 
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uma parte das famílias puderam ir ao fundo da questão e puderam, 

igualmente, situar tanto a origem da orientação que estivessem seguindo, 

como a nova abordagem que decorre da presença dos estudantes nas 

famílias, que uma vez acatada permite, a olhos vistos, a melhoria da sua 

qualidade de vida.” [GDIIE5] 

 Esta possibilidade de mudança pode ser sustentada pelos dados que constam da Tabela 

17 onde, 19.4% das famílias disseram que “o estudante traz uma nova visão sobre a saúde da 

família.”
62

 

 

 Um outro aspeto a sublinhar, como acima nos referimos, são as crenças que se 

manifestam pela maneira como o indivíduo ou um grupo social acredita em algo e que, de 

algum modo, contribuem profundamente nas suas atuações de forma indiscutível e 

dificilmente mutável; cuja característica principal é a ligação intrínseca entre causas e efeitos, 

fora da esfera científica. 

 

 Para exemplificar, basta que se perceba a partir do que as famílias disseram no 

grupo de discussão:  

“…as acusações feitas pelos curandeiros, mediante as quais a culpa pelas 

doenças que enfermavam as nossas famílias era dos nossos vizinhos de 

lado, que supostamente não nos queriam bem-sucedidos na vida, e 

provocando conflitos.” [GDFIIM4] 

 

 A experiência expressa pelos estudantes ao nível do grupo de discussão, em relação ao 

impacto das crenças disseram:  

                                                 

62
 Ver Tabela 17 – As vantagens de ter um estudante na família 
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“(…) pela intensidade da crença que assim é gerada, desencaminha o 

paciente em relação à atitude correta para a busca de uma solução em 

métodos convencionais de tratamento, o que acaba sendo, a final, a 

solução, porém apenas quando a gravidade do problema é elevada.” 

[GDIE1] 

 

 A partir da experiência dos estudantes, expressa na citação acima, não falta quem pense 

que os estudantes se identificam com a medicina legal. E aí, mais uma razão para questionar 

se não será esta uma das atitudes que gera o confronto entre a medicina legal e a medicina 

tradicional na interação entre os estudantes e as famílias? Ou ainda, assumindo que esta seja a 

forma como os estudantes interpretam as crenças, algo que desencaminha o paciente, em que 

medida poderá se desenvolver uma aprendizagem mútua? Ainda mais, pretendendo ir ao 

fundo do raciocínio, não será esta uma das razões que exige a sensibilização e/ou a 

preparação dos estudantes por parte da faculdade, antes do contacto direto com as famílias?  

 

 Sem querer responder as questões, tratando-se de algo que toca com a componente 

cultural das famílias, e como parte da sua identidade, é obvio que o convívio entre os hábitos 

e as crenças, de um lado, e a hegemonia da medicina legal, de outro, constituirão um grande 

desafio para os estudantes. 

 

5.2.5.2 Capitalização
63

 do conhecimento da comunidade 

 No que se refere a aprendizagem mútua no Programa, no âmbito da Extensão 

Universitária, foi previsto que os estudantes tragam o conhecimento da comunidade para a 

                                                 

63
 Neste trabalho o termo “capitalização” é entendido como o acto de aprender ou tirar proveito do 

conhecimento das comunidades, quer sejam aspetos positivos, quer negativos para depois desencadear 

estratégias de reflexão e busca de soluções cientificamente comprovadas.  
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Faculdade através dos relatórios e, a partir destes, cria-se um banco de dados
64

 como forma 

de capitalizar a informação disponível que, por conseguinte, deve ser enquadrada nos 

curricula. 

 

 O conhecimento da comunidade, em relação as formas de lidar com o tratamento das 

doenças, funda-se na medicina verde, cuja origem resulta de um processo de transpasse do 

mesmo, de geração para geração. O seu enquadramento em áreas focalizadas pela Faculdade, 

na área da saúde, é mais expressivo em determinados cursos, concretamente Farmácia e 

Nutrição, pelo seu carácter pragmático na vida da comunidade. Porém, não queremos com 

isso dizer que nos outros cursos esta componente não seja expressiva, ou ainda, a sua 

utilidade não seja prática; queremos, sim, sublinhar que os estudantes só reportam as formas 

como as famílias resolvem os problemas de saúde que lhes afetam e, de seguida, refletem se 

os mecanismos usados são ou não prejudiciais. 

 

Medicina verde no contexto da Farmácia e Nutrição 

 

 Uma das experiências mencionada pelas famílias que enfatiza a utilidade da medicina 

verde e, sobretudo o interesse por parte dos estudantes, em querer aprender delas, diz:  

“Há certos aspetos que eles colocam como preocupação e que pretendem 

saber de nós, como forma de perceber as nossas práticas, sobretudo em 

relação ao recurso que fazemos às plantas medicinais no curativo de certas 

doenças, como é o caso da beijo da mulata que trata as dores de barriga. 

                                                 

Uma das ações descritas no 1º Capitulo, 1.2 (Universidade Lúrio – Programa “Um Estudante – Uma 

Família”) 
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Entretanto, eu aprendi a importância desta planta dos meus familiares, 

avós e outros.” [GDFIIE7] 

 

 Esta situação revela, de algum modo, a existência de uma certa iteração entre as partes 

no processo de aprendizagem. Ou seja, tanto os estudantes, como as famílias estão 

conscientes da necessidade de aprender uns dos outros e, ambas as partes estão disponíveis 

para partilhar o conhecimento. 

 

 O processo de capitalização do conhecimento no contexto da Farmácia ocorre, segundo 

foi descrito pela coordenação, a partir do registo de plantas medicinais disponíveis nas 

próprias famílias/comunidade, feito pelos estudantes, seguida de experiências laboratoriais 

para esclarecer o princípio ativo das mesmas, como pode-se ler na citação seguinte: 

“(…) temos vindo a registar situações em que os estudantes provam a 

utilização dos conhecimentos proveniente das comunidades, quando trazem 

plantas mais comuns, existentes nas famílias, que provam de forma 

inequívoca a utilidade de solução de tratamento testadas a seguir 

laboratorialmente, e que geram interpretações de confirmação das 

utilidades afirmadas pelas comunidades. Uma vez aferido o princípio ativo 

das amostras trazidas, de seguida, investiga-se a veracidade da cura 

anunciada pelas comunidades. Uma vez comprovado a verdade inerente as 

amostras são as conclusões havidas são de volta levadas às famílias, 

incluindo a informação sobre quem, como, quando consumi ou não aquela 

substancia em concreto, dados os efeitos identificados de cada parte destas 

plantas no organismo humano, sobretudo os efeitos que se podem ter na 

mulher grávida.” [EC2] 
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 E ao nível do grupo de discussão dos estudantes foi mencionada a constatação segundo a qual:  

“(…) existem práticas de uso de folhas verdes cujas plantas têm em geral, 

reconhecidos efeitos curativos(...).  Neste momento estamos a desenhar um 

estudo para verificar os níveis de eficácia de cada uma destas soluções 

tornadas conhecidas, (…) Daí poderemos recomendar à comunidade sobre 

os resultados que advêm das suas soluções de tratamento se são eficazes ou 

simplesmente transitórios ou, ainda, enganadores.” [GDIIE3] 

 

 Estas constatações provam, de alguma maneira, o reconhecimento de algumas práticas, 

pela Faculdade, quanto a utilização da medicina verde.  

 

 Para o caso da Nutrição, uma das áreas de interesse da Faculdade que, no seio da 

comunidade, joga um papel muito importante para a saúde das mesmas há, de igual modo, 

relatos das experiências a respeito do processo de capitalização do conhecimento que 

denotam o pragmatismo dos conteúdos e a coordenação, em jeito de reflexão diz:  

“certamente algum conhecimento foi transmitido e ficou. Entretanto, a 

grande dificuldade é como medir este conhecimento existente nas famílias, 

porque não há nenhuma avaliação que tenha sido feita que prove e 

justifique a existência desse conhecimento. Este estágio que é desejável, 

passará a constituir um desafio em fazer evoluir o Programa. (…) tentamos 

passar o conhecimento não só sobre as formas de prevenir a desnutrição 

crónica, sobretudo nas crianças, (…)”  [EC2] 

 

 Quanto ao ponto de vista dos estudantes, a situação é descrita em jeito de crítica, dando 

conta que:  
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“(…) o modo de alimentação das comunidades é assente em hábitos 

alimentares maus, que nos nossos dias dá lugar aos elevados índices de 

malnutrição repletos em relatórios sobre o assunto, o que não decorre da 

falta ou insuficiência de alimentos, mas sim do inadequado uso dos 

alimentos, que até oferecem uma variedade de nutrientes, porém 

indevidamente preparados pela ausência do conhecimento. Constitui 

constatação a propósito que os mitos constituem uma barreira ao devido 

consumo destes alimentos.” [GDIE7] 

 

 As experiencias acima partilhadas, ainda que sejam negativas, revelam claramente que no 

âmbito da nutrição, percebe-se que os maus hábitos alimentares das famílias não resultam da escassez 

de alimentos. Esta situação tornam-se um desafio enorme, por um lado, e uma oportunidade de 

capitalização do conhecimento, por outro, quer para a Faculdade, quer para os estudantes.  

 Nos outros cursos há, também, exemplos de experiências partilhadas pela coordenação e que 

constituem, de igual modo, fontes de conhecimento a serem capitalizadas. E sobre isso, foi avançado: 

“Pelo menos na área de saúde bucal, é preciso perceber que os estudantes 

estão superando as suas expectativas no âmbito da aprendizagem porque, 

os membros das comunidades e famílias, na sua maioria, usam a mulala 

para a limpeza bocal, uma raiz muito ativa no combate de bactérias. Este, é 

um grande exemplo de aprendizagem que merece muita atenção por parte 

da Faculdade no sentido de investigar para melhor entender e aconselhar 

as comunidades em relação às formas de usar, precauções, fazendo-lhes 

perceber as vantagens e desvantagens desta raiz.”
65

  [EC4] 

                                                 

65
 De acordo com os nossos dados, na Tabela 9, 13.4% das 150 famílias que fizeram parte do 

 estudo, usa a mulala. 
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 Uma outra constatação a ter em conta, no leque das experiências registadas, segundo os 

estudantes, prende-se com a existência de certas práticas no seio das famílias que clamam, a 

partida, de um esclarecimento científico, como pode-se ler na citação:  

“Nalgumas famílias são usadas plantas para curativos mediante lavagens 

oculares em casos de infeções; inclusive uso de chá. Conhece-se o 

frequente relato do uso da urina para lavagem da vista (…) para este 

último caso, pois sabe-se que a composição da urina é ácida.” [GDIIE3] 

 

 Entretanto, a respeito deste ponto, os docentes foram unânimes ao afirmar que não sabiam 

absolutamente nada correlação à capitalização do conhecimento proveniente das famílias.    

 

Base de dados 

  

 Foi previsto que as informações que chegam por via dos relatórios, não só fizessem 

parte do processo de avaliação, como também alimentassem uma base de dados por forma a 

assegurar o enquadramento do conhecimento leigo proveniente das famílias, por um lado, e a 

revisão dos planos temáticos a partir do enquadramento dos aspetos constatados nas famílias, 

incluindo a sustentabilidade dos processos de investigação na FCS, por outro. 

 

Dentre as opiniões vindas dos diferentes atores envolvidos no processo de implementação 

do Programa, na Faculdade, ao nível do sector pedagógico foi referido o seguinte:  

“(…) urge neste processo a criação de uma Base de Dados específica para 

a gestão massiva da informação produzida. Isso permitiria o alcance de 

ganhos académicos avultados para além de permitir melhor utilização dos 

resultados do Pograma e, também, uma melhor visibilidade deste.” [QDP] 
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 Para o caso dos estudantes, no grupo de discussão, disseram: 

“Era esperado que ao conteúdo dos relatórios se seguissem outras fases de 

estudo, ainda que se circunscrevessem à compilação de uma base de dados. 

Isso já significaria a valorização do que trazemos (…) a informação sobre 

o que fazemos estaria bem trabalhada e, provavelmente, se avançando para 

a composição de uma base de dados (…) Uma base de dados permitiria 

certezas até em relação ao controlo da diversificação de conteúdos do 

Programa na comunidade, como também serviria para planificar e dosear 

a medida da expansão do Programa a outras comunidades com problemas 

particulares, diferentes, por hipótese…” [GDIE2] 

 

 Até então, a base de dados não existe. Entretanto, ficou evidente que, tanto o sector 

pedagógico, como os estudantes incluindo parte dos docentes concordam que esta seria uma 

ferramenta indispensável.  

 

 5.2.5.3 Aprendizagem mútua no Programa  

 A aprendizagem mútua no Programa, no âmbito da Extensão Universitária, ocorre 

sobre uma base cujo princípio é, todos têm algo para dar e para receber. Para que este 

processo aconteça, exige-se a observância das características do contexto, quer do ponto de 

vista social, quer cultural. Por ser assim, na interação dos estudantes com as famílias, no 

processo de implementação do Programa, pode-se perceber que cada uma das partes aprende 

da outra. 

 Um aspeto que delimita o processo de aprendizagem mútua, no contexto da relação 

Faculdade–Comunidade, é o processo de ensino aprendizagem pela forma como se identifica, 

isto é, a existência da autoridade implícita do conhecimento. Ou ainda, há alguém que ensina 
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e, é detentora do conhecimento, e há alguém que aprende, vista na perspetiva do sujeito 

passivo com um deficit e, esta postura, segundo as formas de comunicação, corresponde a 

top-down tal como nos referimos no capítulo da fundamentação teórica, 3º Capítulo. 

 

 A diferença no processo de ensino e aprendizagem mostra-se na postura do 

empoderamento onde o recipiente torna-se sujeito da sua própria aprendizagem. E, para este 

caso, as formas de comunicação assumidas correspondem ao modelo horizontal botton-up, 

cuja linguagem usada manifesta-se pela partilha. 

 

 Para o efeito, observando a linguagem usada pelos atores envolvidos neste estudo, por 

parte da Faculdade, a partir dos dados da tabela abaixo, pode-se depreender que os exemplos 

revelam uma atitude top-down. 

 

Quadro 3: Tipo de linguagem usada na interação com as famílias 

Coordenadores Docentes Estudantes 

[…] procura-se focalizar a 

formação para diversas áreas … 

desde a componente técnica inclusive 

na comunidade. 

[…] a melhor forma de levar 

este conteúdo à comunidade 

[…] 

[…] que se indicasse um 

caminho para melhorar a 

nossa intervenção […] 

[…] foram identificados aspetos que 

permitem intervenção sobre os 

problemas mais evidentes. 

[…] os estudantes têm 

contribuído bastante na 

disseminação da informação e a 

família tem acatado bastante 

[…] 

[…] fazer chegar a 

mensagem que se queira 

fazer passar […] 

São particularmente exemplares as 

explicações e esclarecimento que, 

através do Programa, os estudantes 

deixam nas comunidades […] 

[…] informação que é passada 

as famílias […] 

Daí poderemos recomendar 

à comunidade sobre os 

resultados […] 

[…] ao que se pretende deixar na 

Comunidade […] 

[…] são clarificados e 

ensaiados como será feita a 

palestra na comunidade. 

[…] se deve transmitir como 

conhecimento às famílias 

[…] 

[…] a atenção foi focalizada às 

intervenções […] 

[…] discutidos vários 

conteúdos relevantes para 

intervenção comunitária […] 

[…] havendo toda uma 

necessidade de 

consciencializar as 

comunidades no sentido de 

as elucidar […] 

[…] a mensagem dos estudantes 

intermediada pelos líderes 

comunitários teve mais facilidade de 

circular e impor-se […] 

 

[…] tem sentido grande impacto 

na disseminação da informação 

que é dada a comunidade […] 

[…] quando por via da nossa 

intervenção […] 
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[…] a comprovação das mudanças 

que se pretendem induzir no 

comportamento das comunidades por 

via do Programa […] 

[…] introduzir programas 

sustentáveis em saúde nas 

famílias […] 

[…] decorre da presença dos 

estudantes nas famílias, que 

uma vez acatada […] 

[…] o que priorizar nos conteúdos da 

Disciplina a deixar nas comunidades 

[…] 

[…] o objetivo é modificar as 

práticas da comunidade que são 

prejudiciais à saúde […] 

[…] mobilizando-se aos 

estudantes a que entrem nas 

famílias e as esclareçam […] 

[…] deixar espaço para que o 

estudante experimente a sensação, 

desde logo, do que é ser transmissor 

de uma visão em relação a saúde, às 

comunidades. 

 […] nós temos uma 

informação sólida em 

relação aos hábitos 

alimentares […] 

[…] o estudante é um vetor de 

promoção da saúde e da melhoria da 

qualidade de vida. 

  

 

 Só para ilustrar a correspondência desta linguagem, pode-se ler como exemplos, por 

parte das famílias:  

“Os estudantes disseram-nos; teríamos que receber os estudantes; ninguém 

nos diz quem são; têm nos sensibilizado; em nos dar esclarecimentos; nos 

vêm transmitir; porque nunca se aproximam a nós; etc.” 

 

 As dificuldades da aprendizagem mútua, refletem-se no ensino e aprendizagem e a 

linguagem usada pelos diferentes atores inibe, de alguma maneira, a interação entre as partes 

numa postura horizontal. A linguagem de empoderamento incluiria os termos, por exemplo: 

partilhar, acrescentar, dialogar, escutar, negociar etc.    

 

5.2.5.4 Leitura provisoria dos dados do 4º objetivo específico na perspetiva 

da 4ª premissa 

 A premissa do 4º objetivo específico diz: Tendo em conta que, uma efetiva troca de 

saberes baseia-se no pressuposto de que, todos têm algo para dar e para receber; assume-se 

que o convívio entre a medicina legal e a medicina tradicional facilita uma aprendizagem 

mútua. 
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 A leitura preliminar que se pode fazer a respeito das respostas dadas, às categorias e 

indicadores do 4º objetivo, demonstraram que: 

1º - Os 70% da população em Moçambique que recorre a medicina tradicional para 

fins de busca de solução dos problemas de saúde, pode ser, por um lado, algo que resulta das 

crenças de acordo com a perceção que elas ostentam, em relação as causas das doenças 

acreditando que, para elas, a solução só pode advir dos curandeiros cuja força é espiritual, ou 

mesmo da perda de confiança das comunidades nos profissionais de saúde, provavelmente 

fruto de alguma experiência vivenciada e, ainda, pela fraca cobertura da rede sanitária, por 

outro. 

 

2º - Porquanto, diante disto, a reflexão que se pode levantar é: admitindo que os 70% 

da população que procura pelos curandeiros seja, por hipótese, pelo mau atendimento dos 

profissionais de saúde, tal como foi referido pelas comunidades, não seria este o momento 

apropriado para reforçar a sensibilização dos estudantes, ainda em processo de formação 

como futuros profissionais de saúde, em relação a humanização dos serviços de saúde, por 

um lado, e o confronto entre a medicina legal e a medicina tradicional, por outro? 

  

3º - Pela natureza das crenças, tratando-se de algo imutável, eventualmente o mais 

difícil é o desencadeamento de uma plataforma de discussão que seja comum, entre os 

estudantes e as famílias, tendo em vista a modificação dos elementos que as revestem, 

referimo-nos, neste caso, as crenças. Havendo mudanças que se possam operar no que 

concerne a procura de curandeiros, como fonte de solução, supostamente seja algo 

relacionado com os hábitos.   
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 Um outro aspeto que merece reflexão é: partindo do princípio que os relatórios não 

contêm informações fiáveis logo, não servem para os fins pelos quais poderiam ser úteis, tal 

como foi acima referido no ponto 5.2.3.1
66

 não será este um dos motivos pelos quais a base 

de dados não existe? Ou ainda, a não existência da base de dados deve-se à escassez de 

recursos materiais como, também, já foi referido no 1º objetivo específico? 

5º - Em relação a linguagem top-down usada no contacto com a comunidade, 

convertida numa linguagem botton-up, poderia ser um caminho para a mudança da atitude 

ou, até mesmo, da postura das famílias.    

 

 À luz da premissa, vemo-nos obrigados a concluir que na interação estudantes/famílias, 

fora da medicina verde, não existe uma aprendizagem mútua efetiva. Esta situação, exige 

uma reflexão profunda para que se desencadeie a capitalização da informação existente em 

ambas as partes. 

 

5.2.6 Variáveis e indicadores acerca da situação nas famílias (5º objetivo 

específico) 

 

 Por ser um estudo exploratório misto, de avaliação do processo de implementação do 

Programa, e não um estudo para perceber os efeitos do Programa na vida da comunidade, 

houve a necessidade de tomar como base a situação atual das famílias a partir das suas 

perceções resultantes, tanto dos inquéritos para as famílias, como dos grupos de discussão 

combinadas com as perceções dos estudantes, para prever os futuros senários a respeito dos 

desafios. 

                                                 

66
 O ponto 5.2.3.1 diz respeito a Orientação dos estudantes no âmbito da saúde preventiva por via dos  

guiões/relatórios. 
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5.2.6.1 A situação atual nas famílias e os desafios que ficam para os 

estudantes 

Perceções das famílias e dos estudantes 

 

 Do trabalho levado a cabo pelos estudantes, a respeito da saúde preventiva que, implica 

também o saneamento do meio, as opiniões, vindas dos grupos de discussão das famílias a 

cerca da situação atual, revelaram que houve uma tomada de consciência por parte delas. Para 

evidenciar este facto, basta citar o exemplo seguinte:  

“Quanto ao aspeto saneamento do meio, eram do nosso total 

desconhecimento as questões como o tratamento de lixo, a necessidade de 

enterrá-lo, e cuidados para com os utensílios domésticos, como pratos, 

copos e talheres que, na nossa prática de muitas famílias, uma vez usados 

numa refeição, são a seguir abandonados ao relento, em condições 

propícias de suscitar contaminação pelo contacto com moscas e aves como 

patos e galinhas etc. Daí que nos recomendaram a abertura de aterros 

sanitário, o que antes não nos ocorria. Aprendemos sobre os cuidados a ter 

com a água, sobretudo a do poço, no tratamento a submetê-lo, já que não 

temos acesso a água potável.” [GDFIIM6] 

 

 Um outro exemplo a ter em conta, para ilustrar as perceções das famílias, estas 

disseram:  

“Essencialmente, têm-nos sensibilizado sobre como lidar com as doenças e, 

também, com destaque no que tem reflexos visíveis na mudança e melhoria 

na nossa atitude com a saúde sobre como cuidar da saúde das crianças, 

desde a lavagem dos dentes, a higiene individual e coletiva, incluindo 
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cuidados alimentares para uma boa saúde, a saúde visual e saneamento do 

meio desde o tratamento do lixo, eliminação de lugares húmidos que podem 

provocar mosquitos e outros insetos.” [GDFIM4] 

 

 É importante referir que, ao nível dos grupos de discussão, as perceções mencionadas 

pelas famílias como algo que depois da sensibilização resultou num aprendizado, não trazem 

indicadores palpáveis a partir dos quais podem-se perceber os futuros senários. O mesmo 

problema manifesta-se na Tabela 19, onde 16% das famílias afirmou que nada mudou, 

enquanto as reações dos 84% foram demasiadamente gerais.
67

    

 A perceção dos estudantes em relação a situação atual das famílias, pode-se perceber na 

mesma perspetiva das perceções das famílias na medida em que as ideias por eles 

apresentadas, como algo que eventualmente tenha mudado, são imensuráveis; tal como pode-

se comprovar a partir da citação seguinte: 

“Há aspetos da vida das comunidades e das famílias que estavam 

claramente caóticos; e, na verdade, algo mudou, do ponto de vista de 

gestão higiénica, saneamento do meio, e inclusive na comunicação entre os 

vizinhos, sobretudo, no que respeita à gestão do lixo. Em relação aos 

cuidados com os alimentos e a gestão de água, também se notam 

mudanças, tanto em relação ao conhecimento que se tem do ponto de vista 

teórico, como do ponto de vista de modo de estar, que por sua vez tem 

reflexos na diminuição de números de casos, ano após ano, de episódios de 

doenças, nos casos das doenças infecto-contagiosas.” [GDIIE3] 

 

 

                                                 

67
 Ver Tabela 19 – O que mudou na vossa vida depois de receberem o estudante? 
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Saúde preventiva - dados quantitativos 

 

 Para sustentar os dados qualitativos expressos a partir das perceções das famílias e dos 

estudantes acerca da situação atual, a respeito da saúde preventiva, houve a necessidade de 

confrontá-los com as observações sobre os dados quantitativos que constam do ponto 5.1, 

para esclarecer os desafios para os estudantes. 

 

Tabela 2, posse de latrinas 

 Os dados revelaram que 95% das 150 famílias inquiridas possuem latrinas. Este dado 

fala por si mesmo. 

 

Tabela 3, tratamento de lixo 

 Os dados deste indicador ilustram que cerca de 40% das famílias não trata o lixo de 

forma adequada. Porém, todas as famílias, segundo elas próprias e os estudantes afirmam, 

foram sensibilizadas sobre as formas de tratamento do lixo. Surpreendentemente, 2/5 das 

famílias está convicta que depositando o lixo em lugares particulares, é correto; se assim for, 

de que é que resulta esta perceção incorreta? Não será esta uma indicação da falta de clareza 

das mensagens?  

 

Tabela 4, acesso a água canalizada e tratamento 

  Para o primeiro indicador (acesso a água canalizada), constatamos que através dos 

dados desta tabela, percebe-se que 86.6% das 150 famílias em estudo têm acesso a água 

canalizada e, 13.4% não; estes últimos, provavelmente seja algo que resulta de um problema 

estrutural e não necessariamente das famílias.  
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 Entretanto, o tratamento da água, no âmbito da saúde preventiva, é fundamental para 

precaver-se de doenças como diarreias e cólera, que são as mais frequentes naquele contexto 

e que, por vezes, desembocam em conflitos sociais decorrentes da má interpretação
68

. Em 

relação a este indicador, 52% da população em estudo, ou seja, acima da metade das famílias 

não trata água antes de consumir. 

 E aqui, surgem-nos as seguintes questões: assumindo que os estudantes interagem com 

as famílias por um período mínimo de 4 anos, que razões estariam por detrás da não 

observância destes critérios de prevenção? Ou seja, a não observância dos critérios de 

prevenção deve-se à escassez de recursos para a implementação das mesmas, por parte das 

famílias ou pela falta de clareza das mensagens transmitidas pelos estudantes? Ou ainda, pelo 

facto de ser água canalizada, no entender das famílias é potável e, por isso, pode ser 

consumida sem ser tratada? 

 

Tabela 5, lavagem de alimentos antes de consumir 

 Neste indicador, os dados revelaram uma tendência positiva, na medida em que 97.3% 

lava os alimentos antes de consumir. Um dado curioso a destacar, a respeito dos restantes 

2.7% dos que não lavam os alimentos antes de consumir, correspondentes a 4 famílias 

coincide com 4 das famílias que usam como fonte da água os poços dos vizinhos, na tabela 4. 

Se for o caso, então pode ser pela dificuldade de acesso a água. 

 

 Assumindo que 52% das famílias não trata a água antes de consumir, tal como os dados 

provam no ponto anterior, e 97.3% lava os alimentos antes de consumir daqui, levanta-se a 

                                                 

68
 O registo de casos de conflitos entre o pessoal de saúde preventiva com a população, em  

Moçambique, é frequente pelo equivoco de interpretações feita, sobretudo do cloro que é um 

produto para o tratamento e purificação da agua com a cólera.   
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reflexão: com base nas mensagens transmitidas pelos estudantes, que efeitos tem para a saúde 

preventiva, a lavagem de alimentos com a água não tratada?  

 

Tabela 8, uso da rede mosquiteira 

 A semelhança dos dados do indicador anterior, neste, a percentagem de 89.3% é 

bastante satisfatória e mostra que as famílias estão sensibilizadas quanto a prevenção da 

malária; mesmo que não seja somente pela influência dos estudantes. 

 

Tabela 9, escovagem de dentes 

 84.7% das famílias em estudo escova entre 2 a 3 vezes por dia. Porém, para além da 

influência das mensagens disseminadas pelos estudantes há, também, fatores religiosos, sobretudo 

muçulmana cuja prática prevê 3 orações por dia e todas elas antecipadas por uma escovagem.     

 

Tabelas 10 e 11, conservação de medicamentos 

 Nestes indicadores, 71.3% disseram que sabiam como conservar os medicamentos, mas 

nas questões seguintes revelaram que não sabiam os lugares adequados para o efeito. 

 

 Lidos os dados na globalidade das 150 famílias inquiridas, ficou evidente que 80% das 

mesmas não sabe como conservar os medicamentos. Esta confusão refletiu-se, sobre maneira, 

na tabela 11 sobre o cruzamento entre o nível de escolaridade com o conhecimento sobre as 

formas de conservação dos medicamentos. 

 

5.2.6.2 Fontes de informação (Tabelas 4, 7 e 8) 

 A hipótese do nosso objetivo específico diz: “A clareza na transmissão das mensagens, 

por parte dos estudantes, aumenta o nível de cumprimento das mesmas por parte das 
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famílias.” O pressuposto desta hipótese foi que a disseminação das mensagens pelos 

estudantes fosse a única causa para uma percentagem elevada das famílias que cumprem com 

as medidas de prevenção.  

 

 Porém, nas tabelas 4 (acesso a água canalizada e tratamento),7 (lavagem de alimentos) 

e 8 (uso da rede mosquiteira) as famílias foram inquiridas sobre as fontes de aquisição de 

informação, dentre as 5 propostas sugeridas, isto é, Televisão, Rádio, Comunicação Social, 

Programa Um-EF e Outros (ONGs).  

 

 A evidência, a partir dos dados das tabelas, mostra que a Televisão, a Comunicação 

Social e Outros
69

 situam-se a um nível de disseminação muito baixo. Entretanto, a Rádio e o 

Programa Um-EF revelam uma concorrência com uma ligeira diferença a favor do Programa 

Um-EF; este facto pode ser confrontado com a opinião dada pelas famílias, ao nível do grupo 

de discussão, ao afirmarem que: 

“A forma presencial da mensagem do estudante tem de diferente, por 

exemplo, a explicação e acompanhamento a coisas que também a rádio diz 

que as pessoas façam, mas não oferecendo detalhes úteis, nem porquê, o 

que com o Programa, contrariamente, é esclarecido pelas perguntas que 

nós mesmo temos a oportunidade de fazer!” [GDFIM6] 

 

 Para a nossa hipótese, isto significa dizer que a percentagem das famílias que cumprem 

com as medidas de prevenção, sobretudo no contexto das famílias em estudo, não se deve 

                                                 

69
 Outros - fontes de informação como ONG´s e outras organizações que, para o caso específico da 

Tabela 8 (uso da rede mosquiteira), destaca-se com uma percentagem elevada (56.7%) pelas 

campanhas de prevenção contra a malária que têm sido levadas a cabo por elas. 



159 

apenas ao trabalho realizado pelos estudantes através do Programa Um-EF, mas também pelo 

trabalho de disseminação de mensagens levado a cabo pela Rádio.   

 

5.2.6.3 Leitura provisoria dos dados do 5º objetivo específico na perspetiva 

da hipótese 

 A hipótese foi: “A clareza na transmissão das mensagens, por parte dos estudantes, 

aumenta o nível de cumprimento das mesmas por parte das famílias.”  

 

 É do nosso conhecimento que esta hipótese é limitada, ou seja, ela não é totalmente 

válida.  

 

 Dos indicadores tidos em consideração neste objetivo, ficou claro que há resultados 

positivos dignos de reconhecimento, como é o caso de posse de latrinas, lavagem de 

alimentos antes de consumir, uso de redes mosquiteiras e saúde bucal. 

 

 Para os casos que, em nossa opinião, constituem desafios há que referir o tratamento de 

lixo, o tratamento da água e a conservação de medicamentos na medida em que nas primeiras 

questões as famílias disseram que sabiam, mas nas questões seguintes revelou-se que o 

conhecimento que elas detêm não é sólido. No nosso entender, este dado pode ser uma 

indicação do quão difícil são as mudanças. Por esta razão, levanta-se a reflexão seguinte: que 

estratégias de comunicação poderão ser desencadeadas no sentido de influenciar mudanças 

nelas? E, partindo do princípio que as visitas feitas pelos estudantes são regulares e 

presenciais, qual é o nível de atenção e/ou observação que estes prestam para com os aspetos 

visíveis no meio familiar?  
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 Através dos dados da Tabela 4, percebe-se que 86.6% das 150 famílias em estudo, têm 

acesso a água canalizada. Isto revela, por um lado, que o trabalho levado a cabo pela 

UniLúrio na construção de fontanários públicos
70

, contribuiu positivamente para mitigar os 

problemas relacionados com a escassez da água, naquele contexto, mas tratando-se de um 

liquido precioso e indispensável para a vida, os 13.4% das famílias que não têm acesso a água 

canalizada. Este pode ser um constrangimento no que respeita o cumprimento das medidas de 

prevenção por parte das famílias em causa.    

  

 Os 52% das familias que não tratam a água antes de consumir, quer tenham acesso a 

água canalizada, quer não, de todas as formas é um dado alarmante, ainda que exija recursos 

financeiros para o efeito. Por essa razão, há que esclarecer as motivações da não observância 

das medidas de tratamento de água, por parte das famílias, e reflectir  sobre as formas  de 

transmissão das mensagens, por parte dos estudantes, para perceber se a atitude resulta da 

negligência ou mesmo da resistência. Mas também pode ser pelo fato de os estudantes serem 

faltosos, tal como as famílias afirmaram. 

 

 Conjugados os aspetos que ainda carecem de uma reflexão mais aturada , sobre a saúde 

preventiva, que têm a ver com o trabalho levado a cabo pelos estudantes  tudo isto traduz-se 

em desafios pela frente para os estudantes.  

 

 Com base nesta hipótese, não se pode afirmar acategoricamente que está ou não 

comprovada na mendida em que, 50% dos indicadores revelou que as famílias cumpriram 

com as mensagens. Enquanto os outros 50% dos indicadores, provou que não cumpriram. 

                                                 

70
 Como já foi referido no 1º Capítulo, Contexto de referência, no ponto 1.2.3 Ações concretas 

    de Extensão Universitária na FCS  
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Esta situação anula, de alguma maneira, a possibilidade de existência de uma relação directa 

entre a forma de disseminação das mensagens e a percentagem das famílias que as cumprem.  

 

 Foram múltiplas as questões levantadas ao longo do 5º Capítulo, que farão parte da 

discussão, no 6º Capítulo, para esclarecer em que medida os dados apresentados e 

interpretados, quer quantitativos, quer qualitativos se interligam e refletem nas fortalezas, 

oportunidades, fraquezas e ameaças do Programa para, de seguida, avançar algumas 

propostas concretas que possam prever os futuros cenários.  
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6 Discussão sobre o processo de implementação do Programa e propostas  

 

 No presente capítulo, sobre a discussão do processo de implementação do Programa, 

como forma de antever os cenários do futuro, numa primeira fase, faremos uma reflexão 

sobre as fortalezas do Programa para perceber as oportunidades. Mais adiante, faremos a 

reflexão sobre as fraquezas identificadas e, sobre elas, sairão as propostas com vista convertê-

las em oportunidades, por forma a evitar que estas não sejam uma ameaça ao Programa. 

 

6.1 Fortalezas e oportunidades do Programa 

 

 As opiniões acerca do Programa, colhidas por parte dos grupos que participaram do 

presente estudo, convergem afirmando que é um Programa “bom”, “muito bom” e 

“extremamente importante”. Isto quer dizer, na teoria, que todos os grupos, não só no 

contexto da Faculdade, como também na comunidade, incluindo os líderes têm a convicção 

de que o programa representa uma iniciativa válida e prova disso, é o facto de até ao presente 

momento ainda está a correr. Logo, esta pode ser vista como uma das fortalezas do Programa 

em si. Porém, na prática, tem-se constatado inúmeras reclamações que, de alguma maneira, 

revelam uma insatisfação que desencadeia a desmotivação a todos os níveis. 

 

 Um dado interessante a destacar, nas respetivas opiniões dos atores ao nível da 

Faculdade, é a divergência que se observa, do ponto de vista dos beneficiários do Programa. 

Ou seja, a perceção por parte de alguns dá conta que só os estudantes são os que se 

beneficiam do Programa; enquanto para outros, o Programa beneficia somente à comunidade. 

E para o terceiro grupo, a sua perceção dá a entender que o Programa beneficia, não só a 

Universidade, como também a comunidade, isto é, ambas as partes. 
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 Analisando estas perceções, claramente pode-se depreender que há um equívoco, sobretudo 

por parte dos que pensam que o Programa beneficia somente aos estudantes. Mas também diga-se, 

o mesmo, em relação aos que julgam que o Programa beneficia apenas à comunidade. Esta 

perceção resulta da falta de clareza quanto aos objetivos do Programa e pode interferir, de alguma 

maneira, na forma de encarar as tarefas previstas no processo de implementação do mesmo, ou seja, 

pode interferir na atuação dos diferentes atores envolvidos no processo. 

 

 Para o caso do grupo, cuja opinião revela que o Programa beneficia, tanto aos 

estudantes, como as comunidades, no presente trabalho, esta visão é a mais adequada se 

olharmos pelo fim último do Programa que se traduz numa oportunidade de, desde cedo, 

durante a formação, o estudante ter a possibilidade de experienciar, a partir do contacto com 

as famílias/comunidade, prováveis dificuldades com as quais, no futuro, poderá se deparar no 

campo profissional. De igual modo, para comunidade lhe é proporcionada a oportunidade de 

colocar o seu conhecimento leigo à disposição e discutir à luz das mensagens partilhadas 

pelos estudantes melhorando, deste modo, as condições de saúde na família.  

 

 Sendo assim, para os que ostentam esta última conceção, remetem-nos à um processo 

de interação onde, contrariamente às opiniões anteriores, abre-se uma oportunidade para a 

verdadeira aprendizagem mútua; na medida em que ambas as partes têm algo por oferecer e 

receber o que corresponde, na teoria, à essência do conceito de Extensão Universitária, por 

isso, no nosso entender, aqui estão as fortalezas do Programa Um-EF. 

 

6.2 Análise das fraquezas identificadas nos grupos dos intervenientes 

 Na prática, constatamos inúmeras fraquezas relacionadas com o processo de 

implementação do Programa que podem ser visualizadas no esquema 6, abaixo. 
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Esquema 6 - Fraquezas constatadas 

 

 

 Para a análise das fraquezas constatadas, vamo-nos concentrar na relação triangular dos 

grupos dos intervenientes no binómio Faculdade/Comunidade através da interligação dos três 

grupos, concretamente o Sector Pedagógico-docentes, docentes-estudantes e estudantes-famílias.  

 

6.2.1 Sector Pedagógico - Docentes 

6.2.1.1 Orçamento 

 No início tinha sido prevista, como necessidade, tal como foi descrito no 1º Capítulo, 

que o Programa teria um orçamento próprio para o cumprimento das tarefas planificadas no 

processo da sua implementação; cuja gestão foi, também, referida que seria da 

responsabilidade das próprias Faculdades. Entretanto, partindo dos comentários avançados 

pelos intervenientes ligados diretamente ao processo de gestão do Programa, percebe-se que 

não existe um orçamento alocado exclusivamente ao Programa. Isto constitui um 

constrangimento que afeta, sobre maneira, o processo de aquisições do material, tanto para 
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demonstrações, na relação docente-estudante durante as aulas, estudante-famílias durante o 

processo de disseminação das mensagens, como também para a provisão de combustível e 

transporte para deslocações que sejam necessárias.  

 

 Partindo do princípio que todas as matérias por tratar, vêm previstas nos planos 

curriculares e depois, no guião levado pelos estudantes às famílias, a consequência imediata 

disso obviamente reflete-se no incumprimento, quer dos planos curriculares dos respetivos 

cursos, quer das atividades previstas na comunidade; o que representa uma fonte de 

reclamações e desmotivação por parte dos diferentes atores. 

 

6.2.1.2 Contratação de docentes para a Cadeira da Saúde da Comunidade 

 Para o cumprimento do plano curricular da Cadeira da Saúde da Comunidade, a FCS 

conta com recursos humanos das diversificadas áreas de interesse no âmbito da saúde. Por 

essa razão, parte considerável dos docentes que lecionam nesta cadeira, são profissionais da 

saúde, permitidos à luz de um memorando entre a Direção Provincial da Saúde e a FCS. 

 

 Porém, este vínculo reserva-se, apenas, a um contrato a tempo parcial, justamente 

porque são funcionários efetivos no Ministério da Saúde. Por isso, nota-se um esforço 

enorme, na Cadeira da Saúde da Comunidade no sentido de se adequar à disponibilidade dos 

mesmos, tratando-se de um vetor que, para além de estabelecer a ligação entre os estudantes e 

as famílias, exige maior dedicação acima do que era previsto, também no 1º capítulo.  

 

 Diante desta situação, a discussão que se levanta é: assumindo que a maior parte dos 

docentes são profissionais de saúde, afetos numa área sensível e que têm obrigações laborais 

nas unidades sanitárias, num contexto onde o rácio médico/paciente do país é de 3/100.000 
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habitantes. Isto significa que a contratação destes a tempo inteiro, somente para atender os 

interesses do ensino e aprendizagem, em especial, na Cadeira da Saúde da Comunidade, afeta 

de igual modo a gestão dos recursos humanos no Setor de Saúde na Cidade de Nampula.   

Como pode-se observar, esta situação permite-nos afirmar, desde já, que a Faculdade se 

depara com um “dilema” de carater estrutural.  

 

 Como consequência adicional e imediata do dilema, acima descrito, é a mobilidade dos 

docentes que, para a Faculdade, traduz-se na descontinuidade das atividades planificadas. 

 

 E ainda, depara-se, também, com a escassez de recursos humanos qualificados que 

possam assegurar e sustentar o andamento do processo de ensino e aprendizagem, tratando-se 

de uma instituição nova e, acima de tudo, localizada numa região do país onde há poucas 

opções para atrair os quadros qualificações. Ou seja, parte dos profissionais nas diferentes 

áreas, não olha para os enormes desafios que se colocam a aquele e outros pontos do país, 

como uma oportunidade para o seu próprio crescimento profissional. 

 

 Com tudo isto, pensamos que o fraco cometimento dos docentes, cuja contratação na sua 

maioria é a tempo parcial, na Cadeira de Saúde da Comunidade, deve-se a vários fatores o que de 

alguma forma influencia, quer no seu desempenho fazendo o acompanhamento das tarefas 

previstas, na Faculdade e na comunidade, quer no aproveitamento pedagógico dos estudantes. 

 

 Importa referir que, a contratação a tempo parcial dificulta, também, o processo de 

controle dos docentes. Estas dificuldades, segundo a nossa análise, fazem parte de um leque 

de fatores externos. Ou seja, dificilmente a Faculdade pode ter o controle total desta situação, 

caso continue dependente da disponibilidade dos mesmos. 
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6.2.1.3 Capacitação dos docentes para o Programa 

 Este processo é complementar do anterior, contratação dos docentes, tal como dissemos 

antes que acima da metade dos docentes da FCS, são profissionais da Saúde. Por isso, depois 

da sua contratação, de seguida seria a fase de capacitação sistemática dos mesmos em 

matérias didático-pedagógicas com vista a prepará-los para assumir o processo de ensino e 

aprendizagem; admitindo que são profissionais cujo cunho é mais orientado para a área da 

saúde do que necessariamente para o ensino.  

 

Adicional à preparação sobre o ensino e aprendizagem, a compreensão da essência do 

Programa, que envolve as perguntas o quê?  porquê? com que fins? e como? exige, também, 

uma capacitação sistemática para os docentes.  

 

 Entretanto, 90% dos docentes que participaram do presente estudo, disse nunca teve 

uma capacitação sobre o Programa. Não é nosso desejo pôr em causa as capacidades dos 

docentes, mas não falta quem pense: tendo em conta que o Programa é novo, o que quer dizer 

que durante a sua formação, obviamente, estes docentes não tiveram uma experiência igual 

que os permitisse lidar com as comunidades, tal como acontece no Programa. Daqui, 

pensamos que um processo de capacitações, que tenha em conta a realidade destes, dará a 

oportunidade de complementar as suas experiências, não só no ensino e aprendizagem, como 

também a ultrapassar a pouca clareza, em relação aos objetivos do Programa. 

 

 Das constatações feitas, nota-se claramente que as dificuldades com que os docentes se 

deparam, para além de ser algo novo, prendem-se da falta de capacitações sobre as formas de 

orientar os estudantes para o contacto com as famílias, como fazer o acompanhamento dos 

estudantes na realização das tarefas previstas, como sensibilizar os estudantes para lidar com 



168 

os hábitos e as crenças das famílias, como preparar os estudantes para que estejam 

conscientes de um provável confronto entre a medicina legal e tradicional.  

 

 Ainda em relação a este ponto, apenas 10% dos docentes que fizeram parte deste estudo 

afirmou que, em lugar de uma capacitação para os enquadrar na dinâmica do Programa, tiveram 

uma palestra que ainda assim, por ser tão geral, não abordava necessariamente os aspetos mais 

importantes do Programa. Daqui, parece-nos haver espaço para trazer a reflexão sobre: assumindo 

que os docentes não tiveram a capacitação, será por via das palestras ou reuniões que se resolve o 

problema da falta de compreensão dos aspetos a serem tidos em conta na sua preparação, para 

depois lidarem com os estudantes num processo tão delicado e exigente como este?  

 

Ora, no nosso entender, tendo em conta a mobilidade dos docentes integrados na 

Cadeira da Saúde da Comunidade, na FCS, e a necessidade de os enquadrar nos interesses do 

Programa, está mais do que evidente que a capacitação sistemática dos docentes neste 

processo é fundamental; sobretudo tratando-se de uma área da saúde, tal como já nos 

referimos na fundamentação teórica, sobre as exigências da educação para a saúde, onde a 

preparação dos recursos humanos, como promotores de saúde, deve ter como ponto de 

partida, a conceção das  estratégias educativas para a saúde.  

 

6.2.2 Interação Docentes - Estudantes 

 

 Ainda na relação triangulada, tal como vem representado no Esquema 6 sobre as 

fraquezas, a interação docente – estudante é uma fase onde todos os aspetos que conferem a 

capacitação adequada dos docentes, mencionados no ponto anterior, de seguida, devem ser 

postos em prática a partir dos primeiros contatos com os estudantes. 
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6.2.2.1 Orientação dos estudantes para o Programa 

 Nesta etapa, marca-se o início de um processo, do qual os estudantes são orientados com base 

nos temas a serem abordados e que constam, tanto dos planos curriculares da Cadeira da Saúde da 

Comunidade, como nos guiões levados pelos estudantes, durante as visitas às famílias. 

 

 Em relação ao guião, que é um instrumento que comporta conteúdos teóricos dos 

diferentes cursos administrados na FCS, houve unanimidade dando conta que estes não se 

adequam a realidade das famílias desperdiçando, desde modo, as oportunidades de os 

estudantes poderem explorar outros problemas que afetam as mesmas, como é o caso de 

doenças com que os estes se deparam no exercício das suas atividades. 

 

 Um dado importante a destacar, é o fato de uma parte dos docentes ter afirmado que os 

estudantes são envolvidos na elaboração dos guiões. E os estudantes, por sua vez, distanciam-se do 

processo de elaboração dos mesmos; ou seja, estes não foram envolvidos na elaboração dos guiões. 

A priori, esta situação revela a falta de critérios quanto a elaboração dos guiões, ou uma provável 

falta de clareza e uniformização dos critérios, se é que existem, ao nível dos diferentes cursos.  

 

 Em relação a elaboração prévia dos guiões, no contexto das famílias isto significa algo que se 

lhes impõe. Ou seja, tendo em conta que o fluxo de informação é da Faculdade para as famílias, 

então estamos diante de um processo de aprendizagem cuja dinâmica é tipicamente vertical; onde 

os estudantes são detentores do conhecimento, enquanto as famílias são puros recipientes. 

 

 Como consequência disso, observa-se o distanciamento dos coordenadores, docentes e, 

até mesmo, de estudantes em relação aos guiões, quer do ponto de vista de elaboração, quer 

da sua utilidade no que respeita a abrangência e a exploração de outros problemas de saúde 
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que apoquentam as famílias. Isso confere ao guião uma estrutura fechada influenciando 

assim, tanto na transmissão das mensagens, como também da má qualidade dos relatórios; tal 

como os docentes afirmaram. O carácter fechado dos guiões baseia-se no facto de estes 

primarem pelos planos curriculares descurando os problemas das famílias.  

 

 Ainda assim, é necessário ter presente outros focos de questionamento, a respeito do carácter 

fechado dos guiões que, eventualmente, têm a ver com a não atualização dos guiões, tal como tinha 

sido inicialmente previsto e que foi, por nós, referido no 1º capítulo do presente trabalho.  

 

 De tudo quanto foi dito, a reflexão que propomos, exige que se vá ao fundo da questão 

para perceber: qual seria o melhor método de elaboração dos guiões? Tendo em conta que os 

adultos aprendem a partir de um problema concreto, tal como foi descrito na fundamentação 

teórica, daqui, pode-se depreender que o melhor método de elaboração dos guiões, é 

baseando-se nas duas realidades, isto é, tanto nos planos temáticos, como nos problemas das 

comunidades. Porém, isto implica que, no primeiro plano, se tenham em conta os problemas 

das famílias como base para a elaboração dos guiões.  

 

6.2.2.2 Sensibilização dos estudantes pelo contacto com as famílias  

 Verificou-se, porém, que não houve uma sensibilização antecipada dos estudantes em relação 

aos hábitos e crenças das famílias. Por essa razão, nos primeiros contatos com as famílias, registaram-

se incidentes que decorriam da ausência do conhecimento, por parte dos estudantes, sobre como lidar 

com as famílias e com o andar do tempo estes foram se esclarecendo e aprendendo fazendo. 

 

 Talvez não haja que perguntar, se os incidentes tiveram origem da falta de 

sensibilização dos estudantes, ou ainda, da falta de capacitação dos docentes que culminou 
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com a não orientação e sensibilização dos estudantes. Contudo, não afastamos a possibilidade 

de que as etapas anteriores influenciam diretamente nas subsequentes logo, por hipótese, 

abre-se um precedente de se perpetuarem os problemas ao longo do processo.  

 

 Um dos aspetos a considerar como causa dos incidentes que se registaram, 

supostamente seja pelo fato de os estudantes não terem sido sensibilizados por forma a 

estarem conscientes do confronto entre a medicina legal e a medicina tradicional que, durante 

as visitas pode acontecer. Os dados sobre este assunto, apresentados por nós no 4º objetivo 

específico, mostram que tanto nos coordenadores, como nos docentes, não há consciência das 

implicações que possam advir disso, reconhecendo, mais uma vez, que se trata de um aspeto 

cuja abordagem, no contexto da comunidade, é bastante sensível.  

 

6.2.2.3 Acompanhamento dos docentes aos estudantes 

 A capacitação dos docentes para o Programa tem como objetivo, em primeiro plano, 

fazer com que os docentes percebam a essência do Programa, para que tenham capacidades 

que os permitam fazer o acompanhamento aos estudantes durante a realização das tarefas e 

apoiando os estudantes a conciliar a teoria com a prática. Daí que, na sua interação com os 

estudantes, espera-se que os docentes estejam em condições de esclarecer as prováveis 

dificuldades que lhes forem apresentadas pelos estudantes e orientar discussões e/ou debates 

sobre vários problemas ou temas que forem identificados, sobretudo nas famílias, em busca 

de soluções à luz do que é cientificamente recomendável. 

 

 Do que se pode notar, este processo tem-se deparado com enormes constrangimentos que 

resultam, como dissemos antes, da falta de capacitação e integração dos docentes na dinâmica 

do Programa. Isto é, os docentes devem fazer o acompanhamento aos estudantes durante as 
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visitas para verificar se as mensagens estes são corretas, claras e adequadas à realidade das 

famílias e por último refletir com os estudantes sobre as questões colocadas por elas.  

 

 Em relação as sessões de discussão e esclarecimento das dificuldades, depois das visitas 

dos estudantes às famílias optamos por trazer a opinião expressa pelos estudantes para ilustrar 

o desconforto que se observa neste processo. E, aqui, estes afirmam veementemente que é 

flagrante a forma como alguns docentes não podem sequer discutir assuntos do Programa 

com estudantes e, vão mais ao fundo da questão dizendo que, o docente acaba se expondo a 

tão baixo nível, pondo em causa a sua autoridade académica e, até mesmo, a imagem 

institucional da Faculdade perante seus próprios estudantes, pela forma como se mostra fora 

de enquadramento dos propósitos do Programa. 

 

 Em nossa análise, a situação reportada pelos estudantes afeta, sobre maneira, no 

desempenho dos estudantes em outras fases, que também foram identificadas como fraquezas 

neste estudo, tais como: 

1º - A elaboração dos relatórios pelos estudantes, tal como nos referimos no 5º capítulo, 

ponto 5.2.3.1, sobre a orientação dos estudantes no âmbito da saúde preventiva por via dos 

guiões/relatórios. Quanto aos relatórios, há que destacar a fraca qualidade que estes 

ostentam, quer em conteúdo, quer em estrutura e, acima de tudo, na qualidade de reflexão 

que se faz sobre os aspetos abordados neles, cuja opinião é manifestada, em primeiro lugar, 

pelos próprios docentes, seguido do Sector Pedagógico. Entretanto, os estudantes 

confirmaram que na elaboração dos relatórios muitas vezes a realidade é viciada, no esforço 

para preencher o relatório com alguma informação cujo empenho não foi dado, como já 

citamos. Por ter sido confirmada a viciação da informação, pelos próprios estudantes, é 

obvio que esta atitude põe em causa a fiabilidade dos relatórios. 
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2º - Aproveitamento pedagógico, considerando que os relatórios são parte fundamental do 

processo de avaliação que, de seguida, culmina com a tomada de decisão “aprovado ou 

reprovado”; a ser verdade a confirmação dos estudantes no primeiro ponto, será esta a 

informação que terá que ser tomada como um elemento de prova no processo académico? 

Porém, durante os últimos anos, os estudantes foram transitando de um nível para outro na 

Cadeira de Saúde da Comunidade; daqui, não falta quem pergunte: em que medida pode-se 

atribuir o mérito às competências adquiridas por estes estudantes durante este período e, ainda 

mais, tendo em conta que já foram graduados? Em resposta a estas questões, mais uma vez, 

este processo já traz consigo dúvidas acerca das competências adquiridas através do Programa. 

 

E ainda, quanto ao aproveitamento pedagógico ficamos a saber, através dos estudantes, 

que a elaboração dos relatórios em grupos de 6, sobre o trabalho realizado por eles nas 

famílias, negligencia o esforço individual; fato que faz com que estes se sintam 

injustiçados. Em nossa opinião, aqui está mais uma razão para a revisão, tanto dos 

critérios de avaliação, assim como do regulamento. 

 

3º - A base de dados que inicialmente tinha sido prevista para acomodar toda informação 

proveniente da comunidade não existe. Com o agravante da fraca qualidade de 

informação constante dos relatórios produzidos, no nosso entender, é um dos motivos 

que concorre para a não existência da base de dados sem, no entanto, excluir a escassez 

de recursos materiais e financeiros. Isto leva a crer que a Faculdade pouco aprende da 

comunidade, pela ausência de registos das experiências. O que quer dizer, por outras 

palavras, que a Faculdade não capitaliza o conhecimento da comunidade que 

corresponderia uma forma de fazer a Extensão Universitária através do Programa.    
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6.2.3 Interação estudantes – famílias 

6.2.3.1 Clareza na transmissão das mensagens 

 Este processo revela-se basicamente pela partilha de informações e exige dos 

estudantes, não só o cuidado com a linguagem técnica, como também a clareza na 

transmissão das mensagens.  

 

 A análise que fazemos, sobre a forma como as mensagens chegam às famílias, dão-nos a 

entender que, por um lado, há pouca clareza sobre as mensagens e, por outro, uma capacidade 

relativamente baixa para a implementação das mesmas, por parte das famílias, pelo menos nos 

três campos que nos chamaram mais atenção. Provavelmente, esta situação seja influenciada pelo 

nível de escolaridade das famílias que se mostra bastante diversificado, e o nível de linguagem 

usada pelos estudantes durante o contacto com elas. No nosso entender, esta situação exige, dos 

estudantes, uma atenção contínua para verificar a implementação das mensagens, por um lado, e 

um exercício de adequação da linguagem, não só em relação ao nível de escolaridade, como 

também em estratégias de comunicação, por outro. 

 

 Porém, adicionalmente a isso, não queremos aqui negar que, excecionalmente para as 

mensagens cujo conteúdo exige a disponibilidade de recursos financeiros para a sua 

implementação, a título de exemplo o tratamento de água antes de consumir, também 

contribuem para a não observância das mesmas.  

 

 Tentando perceber a questão ao fundo, provavelmente haja algo que não nos ocorre em 

primeira vista, na medida em que o assunto coloca, tanto os estudantes, como algumas 

daquelas famílias diante de um dilema que pode ser entendido nos moldes seguintes: 
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Para o caso dos estudantes, pode-se perceber que estes são confrontados com o dever 

de cumprir com as tarefas previstas nos guiões, partilhando as mensagens com as famílias e, 

com o fato de algumas famílias, mesmo depois de ter acesso as mensagens, por várias 

limitações não podem as implementar. 

 

 Enquanto para as famílias, admitindo que a sua renda é bastante reduzida e, pior ainda, 

algumas não têm nenhuma sequer resulta que, entre investir os poucos recursos financeiros de 

que elas dispõem na compra de alimentos básicos ou no tratamento da água, apesar de ambas 

as situações serem extremamente importantes para a sua vida, seguramente que optam, em 

primeiro plano, pela compra de alimentos por forma a garantir o sustento da família. Ou 

ainda, por hipótese pode ser que tratando se de água canalizada elas pensem que não há 

necessidade de tratá-la e os estudantes não prestaram a atenção a este aspeto.  

 

 Uma outra interpretação que se poderia fazer a volta da não implementação das mensagens, 

estaria relacionada a uma resistência por parte das famílias em causa o que, no nosso entender, pode 

não ser o caso partindo do princípio que a interação entre os estudantes e as famílias dura 4 anos e, 

sendo resistência um dos sinais mais evidente seria o rompimento da relação.     

 

6.2.3.2 Confronto entre a medicina legal e a medicina tradicional 

  A orientação e a sensibilização dos estudantes para o contacto com as famílias, visa 

prepará-los de maneiras que estes tenham a consciência que o contexto cultural joga um papel 

extremamente importante na forma de lidar com a saúde e a doença por parte das famílias. 

 

 Um dos aspetos que ficou evidente neste ponto, foi o facto de os estudantes não saberem 

como encarar certos aspetos que se fundavam na forma tradicional das famílias de lidar com a 
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saúde ou a doença, tendo como a base os hábitos e as crenças que desencadeiam um conjunto 

de reações perante uma determinada situação; fora do contexto da medicina legal.  

 

 Entretanto, em casos de doença, a primeira fonte recorrida para o tratamento, segundo delas, 

é a medicina verde vista na perspetiva da tradição, tratando-se de algo aprendido dos seus avôs e 

outros. De seguida, não tendo efeitos desejáveis, migram para os curandeiros por motivos 

relacionados meramente com as crenças, ainda que reconheçam que estes são mais caros que o 

hospital e, em última instância recorrem ao hospital. A partir da atitude de algumas famílias perante 

a doença, foi possível constatar que há uma perda de confiança das famílias para com os serviços de 

saúde, que resulta do mau atendimento por parte dos profissionais de saúde. 

 

 Analisando estes factos, pode-se depreender que os estudantes se deparam com mais 

uma situação dilemática. Ainda que estes mobilizem as famílias para que recorram ao 

hospital em casos de doença, são confrontados com a resistência das famílias pelo sentimento 

de desprezo, diante do mau atendimento pelos profissionais de saúde, segundo elas disseram; 

erguendo-se, desta forma, uma barreira contra as mensagens disseminadas pelos estudantes  

 

6.2.3.3 Coordenação das visitas estudantes - famílias 

 Os dados colhidos das famílias
71

 revelaram que 43.3% dos estudantes “pouco 

aparecem” e/ou “são faltosos”, isto é, não comparecem às visitas. Por sua vez, os estudantes 

afirmaram que, várias vezes, quando se dirigem às famílias para visitas regulares, elas não 

têm estado presentes e acabam sendo recebidos pelas crianças. Daqui questiona-se a verdade, 

se realmente é por razões laborais ou porque foram às machambas; ou ainda, ausentaram-se 

                                                 

71
 Ver Tabela 15 – Aplicabilidade das mensagens 
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de forma premeditada como um sinal de resistência. Seja como for, há uma tendência de cada 

uma das partes, identificar a culpa na outra. 

 

 Uma observação desde já se impõe: assumindo que as faltas cometidas pelos estudantes 

às visitas programadas seja uma realidade então, com base na percentagem das famílias que 

reclamam desta situação, pode-se afirmar que estamos perante uma falta de controle por parte 

da Faculdade, aos docentes em primeiro plano e depois aos estudantes. Por parte dos 

docentes, tratando-se de uma das principais tarefas que lhes diz respeito na implementação do 

Programa, seguramente que este problema só pode ser ultrapassado se a presença destes na 

realização das tarefas for efetiva.  

 

 Em relação as famílias, a ser verdade que a sua ausência durante as visitas se deve 

necessariamente a interesses laborais, por um lado, e trabalhos da machamba, por outro, 

obviamente que há uma falta de coordenação do período das visitas entre as partes. E aqui, há 

ainda razões para refletir se durante a planificação, não só das atividades curriculares, como 

também das visitas às famílias, a Faculdade estava consciente disso. 

 

 No nosso entender, as ausências das famílias podem, também, ter a ver com as formas 

como elas foram mobilizadas para tomar parte do Programa, como antes dissemos que, no ato de 

sensibilização das famílias pelos líderes, apenas, foram explicadas as vantagens de receber o 

estudante, mas não explicaram as implicações da sua participação no Programa. Ou seja, a sua 

colaboração no Programa exigia de ambas as partes uma maior coordenação. Mas também, pode 

dar-se o caso de, ao longo do tempo, elas terem nutrido certas expetativas inadequadas em 

relação à prováveis ganhos pela sua participação e, não tendo almejado este desiderato, pautam 

pela ausência que pode ser uma das formas de manifestar do seu descontentamento. 
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 Ora, tendo em conta que a interação entre os estudantes e as famílias é o núcleo do 

funcionamento do Programa, conjugando os aspetos acima referidos, isto é, faltas cometidas 

pelos estudantes com ausência das famílias durante as visitas, nada mais nos resta para 

concluir que o Programa se depara com uma grande ameaça. 

 

 Daí que, a existência de uma plataforma de comunicação estabelecida para que as famílias 

se sintam envolvidas no processo, passa a ser uma ferramenta indispensável para manter a sua 

motivação e colaboração em tudo quanto se pretende levar a cabo ao nível do Programa.  

 

6.3 Aspetos a ter em conta sobre os futuros senários e propostas 

 

 Como pode-se ver, conciliados todos os aspetos que fazem parte das fraquezas 

constatadas neste trabalho, entende-se claramente que são a razão fundamental da 

desmotivação por parte dos diferentes atores envolvidos no processo de implementação do 

Programa. 

 

 Pensamos que estas fraquezas constituem uma grande ameaça para o Programa, caso 

não haja uma inversão da situação, considerando que as mesmas afetam de forma transversal, 

a relação entre a Faculdade e a Comunidade. Daí que, em nossa opinião, para converter estas 

ameaças em oportunidades há que ter em conta o seguinte: 

1º - Antes de tudo, o Programa deve ser levado a sério ao nível da Faculdade e, 

sobretudo, da Universidade 

 

2º - A provisão de um orçamento próprio para o Programa.  
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3º - A revisão dos critérios de contratação dos docentes especificamente para a 

Cadeira de Saúde da Comunidade, tendo em conta: 

a) A sua disponibilidade a tempo inteiro 

b) Qualificações para o ensino. 

Ainda que seja uma situação dilemática, como acima dissemos, há que encontrar uma 

solução para o efeito. 

 

 4º - Administração de capacitações sistemáticas para os docentes em matérias 

relacionadas com a compreensão da essência do Programa, com vista a assegurar: 

a) o seu enquadramento no Programa, 

b) a sensibilização dos estudantes para o contacto com as famílias,  

c) o acompanhamento das tarefas realizadas pelos estudantes, quer na Faculdade, 

quer nas famílias e depois das visitas e,  

d) a sensibilização dos estudantes para que estejam conscientes do confronto 

entre a medicina legal e a tradicional; já que esta situação se revela como um 

dilema partindo do princípio que a perceção dos docentes e estudantes é 

orientada principalmente para a medicina legal cuja perspetiva é biomédica; o 

que lhes submete a um desafio permanente, 

e) há necessidade de incluir a disciplina de Antropologia Médica nos diferentes 

cursos da FCS, por forma a sensibilizar os estudantes sobre diferentes 

perspetivas da medicina.    

 

5º - Estabelecimento de mecanismos de controle de forma mais abrangente, quer para 

os docentes, para conferir a eficácia do processo de acompanhamento e de avaliação 

aos estudantes, quer para os estudantes durante a realização das tarefas. 



180 

6º - Revisão e atualização dos guiões de modos a adequar a linguagem usada e a 

tornar o instrumento mais inclusivo, tanto em termos de conteúdo dos planos 

temáticos da Faculdade, como dos problemas das famílias, ou seja, reduzindo o 

carácter fechado como nos referimos antes. 

 

7º - Prestar mais atenção na elaboração dos relatórios para que seja um verdadeiro 

instrumento de avaliação e de recolha de conhecimento leigo ao nível das famílias 

para sustentar uma base de dados, por um lado, e desencadear processos de 

investigação para melhorar o conhecimento existente, por outro. 

 

8º - Adicionalmente ao ponto anterior, sobre os relatórios, há que refletir acerca dos 

critérios de avaliação; admitindo que são dirigidos para avaliação de grupos de 6. 

 

9º - Envolver as famílias no processo de mobilização esclarecendo-as, tanto sobre os 

objetivos do Programa, como também as implicações da sua participação no mesmo, 

para que estejam conscientes do compromisso que assumem e não desenvolvam falsas 

expectativas em relação a ganhos materiais, fora do conhecimento que é necessário 

para ambas as partes, no contexto da Extensão Universitária. 

 

10º - Identificar mecanismos de coordenação das horas de visitas, com as famílias, 

para que não se registem situações de ausências das mesmas. 

 

11º - Criação de uma plataforma de comunicação que possibilita a participação e o 

envolvimento das famílias, em atividades planificadas.  
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12º - Por último, desenvolver atividades de investigação, com fins de avaliação 

sistemática do Programa, para perceber os prováveis desafios que se lhe colocam; 

depois deste estudo. 

 

 A partir destas propostas, será feita uma reflexão à luz da fundamentação teórica para 

inferir as conclusões gerais do presente estudo, no 7º Capítulo, cuja visão sinóptica é ilustrada 

no esquema abaixo.   
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7 Conclusões à luz da fundamentação teórica 

7.1 O Programa Um-EF na perspetiva das crises das universidades 

 

 As fraquezas constatadas, neste estudo, no processo de implementação do Programa 

Um-EF, na FCS, na Universidade Lúrio, revelam tendências que se enquadram nas crises que 

afetam as universidades, como instituições, nomeadamente a crise institucional, de 

hegemonia e de legitimidade; assumindo que são os efeitos da globalização de cunho 

neoliberal que se refletem também nos países em vias de desenvolvimento.  

 

 Identificamos, em primeiro lugar, que a implementação do Programa Um-EF se depara 

com a falta de recursos financeiros para suportar a sua implementação, em especial as 

atividades previstas, que pode ser entendida na perspetiva da crise institucional.  

 

 A descaraterização intelectual descrita como crise de hegemonia revela-se, em 

Moçambique, pela escassez de recursos humanos qualificados para responder os propósitos 

do ensino superior; admitindo que, por vezes, universidades acabam assumindo 

compromissos contratando docentes para lecionação sem, no entanto, estes reunirem 

qualificações necessárias para o efeito; o que nos remete à uma reflexão sobre a qualidade de 

formação, no geral.  

  

 Este facto agrava-se, ainda mais, pelo crescimento brusco da rede do ensino superior, 

em Moçambique, como foi descrito. Por essa razão, as universidades públicas e algumas 

privadas identificaram, como um mecanismo de superação deste problema, a contratação de 

docentes fora do país, por um lado, e o envio de docentes para universidades estrangeiras, 

para atender formações de pós-graduação, por outro. E, em alguns casos, algumas 
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enveredaram pela abertura de cursos, tanto ao nível do mestrado, como do doutoramento, 

através do estabelecimento de parcerias com outras universidades estrangeiras; ainda assim, o 

problema de escassez de recursos humanos qualificados prevalece.   

 

 Para o caso específico da FCS, da UniLúrio, tratando-se da área de saúde, as 

prioridades em termos de recursos humanos para o efeito devem, necessariamente, ser 

profissionais que pertençam às áreas dos cursos administrados pela Faculdade.  

 

 Aqui, nos convém recordar, em primeiro lugar, que num contexto como Moçambique 

onde o rácio médico/paciente é de 3/100.000, fica evidente que o desafio de se puder 

ultrapassar esta dificuldade é enorme porque, mesmo o Sistema Nacional de Saúde, se 

ressente da escassez aguda de recursos humanos qualificados e que a sua ausência nas 

Unidades Sanitárias, para responder fins académicos, pode ter outros contornos e, por isso, 

esta situação obriga a FCS a contratá-los a tempo parcial. Ficou evidente, segundo 

informações dadas pelo sector Pedagógico, que uma das formas de superação da escassez de 

docentes é a incorporação a tempo integral dos recém-graduados dos diferentes cursos na 

carreira docente reduzindo, desta forma, o volume da contratação de docentes a tempo 

parcial.  

 

 Em segundo lugar, há que referir que parte dos docentes, quer a tempo integral, quer 

parcial, não tem uma preparação pedagógica para lecionar. Este facto, afeta 

consideravelmente à FCS sobretudo a implementação do Programa.  

 

 Contudo, é digno de nota, que tanto a falta de orçamento, como a falta de preparação 

e/ou capacitação dos docentes, ambas desembocam na terceira crise, a de legitimidade; 
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caracterizada pela crescente segmentação e desvalorização dos diplomas universitário. E 

aqui, mais uma vez, somos convidados a refletir sobre a questão: em que medida os futuros 

profissionais de saúde, formados pela FCS – UniLúrio, estão em condições de satisfazer as 

necessidades de assistência em saúde e reconquistar a confiança por parte da população? 

Diante desta questão, obviamente temos a convicção que a resposta só poderá advir dos 

próximos estudos que forem realizados, especificamente para esclarecer a qualidade de 

formação de profissionais de saúde, formados na FCS.  

 

7.2 O Programa Um-EF na perspetiva da Extensão Universitária 

7.2.1. O Programa Um-EF na perspetiva dos quatro momentos da evolução 

da conceção da Extensão Universitária 

 

 Não restam dúvidas que, o Programa Um-EF enquadra-se da melhor forma possível na 

Extensão Universitária, como a terceira função duma universidade. Porém, na fundamentação 

teórica, foram descritos três modelos de Educação para a Saúde, no âmbito da Extensão 

Universitária dos quais, dois implementados no Brasil e o Programa Um-EF da UniLúrio – 

FCS. Este último, é o que mais viabiliza a confrontação direta com as famílias. 

 

 Na evolução da conceção da Extensão Universitária foram identificados, na 

fundamentação teórica, quatro momentos: 1º o da perspetiva vertical; 2º o da transformação 

da sociedade; 3º o da institucionalização e normatização e 4º o da aprendizagem mútua. 

Porém, dissemos, nessa altura, que o Programa revela em si, componentes dos quatro 

momentos, ou seja, podemos encontrar simultaneamente traços de cada um dos quatro 

momentos, no Programa. 
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 Na componente do 1º momento, da perspetiva vertical (top-down) identificamos que, 

ao nível do Programa, o ponto de partida é a Faculdade. Aqui, o conhecimento sai para as 

famílias por via de guiões que os estudantes levam consigo; o facto de: 

-Primeiro estes guiões serem pré-elaborados de acordo com o currículo e sem, no 

entanto, a participação das famílias. Entretanto, na fundamentação teórica, elaboramos, 

segundo a literatura que os adultos aprendem a partir de um problema concreto; 

- Segundo foram elaborados com uma estrutura fechada não havendo espaço para o 

enquadramento de novas descobertas e; 

- Terceiro a linguagem usada ignorar o nível de escolarização do grupo alvo. 

Todos estes aspetos colocam as famílias numa posição passiva, retirando-lhes o 

protagonismo no seu processo de aprendizagem. A partir daqui, pode-se depreender que estes 

guiões são verticalizados e têm as suas limitações. 

 

 Em relação a componente do 2º momento, a transformação da sociedade, ao nível 

macro, corresponde, ao nível micro, à mudança de comportamento, atitudes e perceções das 

famílias sobre a saúde preventiva e doenças, através do Programa. No nosso entender, este 

raciocínio revela, por si só, que as famílias têm um deficit definido pela Faculdade e que, 

esta, vê-se na obrigação de mudar a condição das famílias para o melhor. 

 

 A componente do 3º momento, o da institucionalização e normatização, é obvia porque 

é fundamental que o Programa tenha uma estrutura para o funcionamento dentro e fora da 

instituição, observando um conjunto de normas, leis da organização e procedimentos, 

admitindo que a Faculdade está perante um processo de formação. Estes aspetos, fazem com 

que as universidades como instituições tendem a ser conservadoras e dificilmente abertas às 

próprias mudanças, o que limita as possibilidades do Programa como Extensão Universitária.  
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 Por último, a componente do 4º momento ou da aprendizagem mútua destaca-se pela 

medicina verde (no curso da Farmácia) e da Nutrição. Aqui, desencadeia-se o diálogo entre a 

Faculdade e a Comunidade através do Programa, na medida em que se abre um espaço onde 

as oportunidades de troca de saberes possibilitam a aprendizagem mútua entre os estudantes e 

as famílias. Porém, em outras áreas do saber, adstritas aos cursos lecionados na Faculdade, a 

aprendizagem mútua quase que não existe. Para este caso, uma inquietação se impõe desde 

já: será que os conteúdos abordados nestas áreas do conhecimento não têm relação direta com 

o dia-a-dia das famílias? 

 

 Entretanto, a aprendizagem mútua preconiza, como condição básica, o interesse próprio 

em aprender um do outro, manifestado por ambas as partes. Não existindo este interesse por 

parte dos que, por exemplo, ostentam o domínio do conhecimento científico e que o assumem 

com a convicção correta diante das comunidades; ou ainda, os que ostentam o conhecimento 

leigo como uma verdade absoluta por ser geracional, por vezes, com uma postura 

verticalizada, quer de um, quer do outro lado, obviamente que disso resultará a resistência em 

aprender. Além disso, a aprendizagem mútua torna-se ainda mais difícil em casos em que se 

trata de uma discussão de ideologias ou crenças.  

 

 No nosso entender, admitindo que a saúde preventiva envolve, também, aspetos práticos 

cujos efeitos são visíveis e imediatos, então há espaço para dialogar. E aqui, mais uma vez, surge-

nos a reflexão: a que se devem as dificuldades em explorar as práticas comunitárias sobre como 

lidar com as doenças, especialmente nos cursos onde não se observa a aprendizagem mútua? 

 

 Para o caso da aprendizagem mútua no Programa, foram concebidos dois instrumentos 

cuja finalidade é assegurar o fluxo de informações; nomeadamente: os guiões que 
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transportam a informação da Faculdade para as famílias, no âmbito da promoção da saúde e 

os relatórios produzidos pelos estudantes que transportam o conhecimento leigo das famílias 

para a Faculdade, para responder os interesses, tanto da avaliação, como para alimentar a 

base de dados prevista, no âmbito da Extensão Universitária.  

 

 Em relação aos guiões, dissemos anteriormente que têm uma estrutura verticalizada e 

fechada. Isto é, não abrem espaço para incorporar novos conhecimentos por forma a 

dinamizar a aprendizagem mútua. Enquanto os relatórios produzidos pelos estudantes, não 

respondem os propósitos pelos quais foram concebidos no caso concreto, a capitalização do 

conhecimento leigo e que, segundo os entrevistados ao nível da Faculdade, não trazem 

informações fiáveis para alimentar uma base de dados; pondo em causa o fluxo de 

informações que se pretende almejar a aprendizagem mútua prevista no quarto momento. 

 

 Contudo, identificadas as componentes de cada momento da evolução da conceção da 

Extensão Universitária conclui-se que algumas componentes, dos quatro momentos, estão 

representadas no processo de implementação do Programa Um-EF embora, as exigências do 

4º momento que, na literatura, é visto como o futuro da Extensão Universitária, ainda há 

muito por ser desenvolvido para que se estabeleça uma verdadeira troca de saberes.   

 

7.2.2 O processo de implementação do Programa na perspetiva dos quatro 

níveis de participação  

 

 Os termos participação comunitária e métodos participativos, têm sido vulgarmente 

usados em contextos de trabalhos sobre o desenvolvimento comunitário. Na fundamentação 

teórica diferenciamos quatro níveis de participação, por hierarquia: 1º o da informação; 2º o 
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da consulta facultativa; 3º o da cogestão e o último, o 4º o da autogestão. Estes 4 níveis foram 

discutidos sob a pergunta: ao final das contas quem toma a decisão e assume a 

responsabilidade em processos de participação comunitária? 

 

 Ao nível mais alto da participação, o da autogestão, é a comunidade que decide sobre 

os seus objetivos, meios, procedimentos e assume a responsabilidade sobre os resultados, 

quer sejam positivos, quer sejam negativos. Na perspetiva do Programa, não é possível atingir 

este nível de participação porque a Faculdade, como instituição, é o ponto de partida que 

define os objetivos, decide sobre os procedimentos e os meios e assume a responsabilidade.  

Por último, a Faculdade, com a intervenção dos líderes, informa as famílias sobre o que se 

pretende levar a cabo. Este é o nível mais baixo de participação por parte das famílias, o que 

significa que elas não se sentem envolvidas e por essa razão, em momentos de visitas 

algumas destas pautam pela ausência, que pode ser considerada como resistência, para além 

da falta de coordenação das horas de visita por parte da Faculdade. 

 

 No início do Programa, tal como descrevemos no 1º capítulo, houve um processo de 

consulta facultativa (2º nível) em 2007/8 no qual, foram auscultados os líderes, representantes 

da estrutura administrativa e governamental, incluindo os das organizações de 

desenvolvimento comunitário depois, nunca mais. Por isso, as famílias que fizeram parte 

deste estudo deixaram claro que a Faculdade só fala com os líderes. Ou seja, as famílias 

ficam fora dos processos de participação que as permitiria superar a sua resistência, por um 

lado, e aumentar a sua motivação em colaborar no Programa, por outro.  

 

 Diante destes fatos, no nosso entender, o 3º nível, o da cogestão seria, na ótica do 

Programa o ideal, primeiro, para tirar as famílias de um plano passivo em termos de 
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participação; segundo para torná-las protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem 

e, por último, a FCS aproveitar das potencialidades do conhecimento leigo existente nelas. 

 

7.3 O Programa Um-EF na perspetiva da Educação para a Saúde 

7.3.1 Capacitação dos docentes 

 

 Na fundamentação teórica foi dada a enfase a capacitação dos docentes, no âmbito da 

Educação para a Saúde. Os dados dão a indicação que os docentes jogam um papel 

importante no processo de implementação do Programa. Entretanto, foi possível constatar 

que um dos maiores desafios, para o Programa Um-EF, é a escassez de docentes com uma 

preparação pedagógica que, de alguma maneira, possam responder as exigências de 

implementação do mesmo. Assumindo que os docentes devem, no primeiro plano, entender a 

essência da Extensão Universitária para, de seguida, compreenderem os objetivos e 

procedimentos do Programa, por forma a assistirem aos estudantes nas várias etapas da 

implementação do Programa.  

 

 Adicional a falta de preparação pedagógica, a falta de capacitação sistemática para a 

Cadeira da Saúde da Comunidade, no Programa, agrava a situação dos recursos humanos o 

que confirma a informação que dá conta que a cadeira tem menor peso relativamente às 

outras, tal como vários entrevistados envolvidos na implementação do Programa, ao nível da 

Faculdade, afirmaram.  

 

 Isto permite-nos concluir, desde já, que a ausência da capacitação para os docentes 

influencia profundamente na atuação dos mesmos no processo de implementação do 

Programa; já que se trata de uma nova forma de fazer academia e estar na academia, na FCS.  
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 Mais ainda, avaliando pela importância da Cadeira para o Programa e, acima de tudo, 

pelo caracter transversal que ela ostenta, e pelo facto de combinar a teoria e a prática no 

processo de formação na FCS, não restam duvidadas que o menor peso de que se atribui à 

Cadeira seja uma das razões da desmotivação, por parte dos atores envolvidos no processo de 

implementação do Programa. 

 

 Daí, não somos forçados a reconhecer, que as dificuldades relacionadas ao 

acompanhamento aos estudantes, como uma das principais tarefas dos docentes, no âmbito do 

Programa, tenham origem na falta de preparação pedagógica e capacitação sistemática destes. 

Este facto leva-nos a questionar as competências dos graduados que se pretende almejar ao 

nível da FCS, na gestão da relação médico - paciente sem, no entanto, descurar, quer do tecido 

cultural, neste caso, a perceção que o paciente tem sobre a saúde e a doença, quer as condições 

socioeconómicas do paciente, segundo a perspetiva proposta pela Antropologia Médica.  

 

7.3.2 Exigências da Educação para a Saúde 

 

 No processo de educação para a saúde, como descrevemos na fundamentação teórica, 

exige, como condição implícita, que as mensagens transmitidas às comunidades sejam 

precisas, claras e certas e, acima de tudo, submetidas a uma verificação e/ou certificação 

constante por forma a evitar mal-entendidos   ou interpretações divergentes
72

. 

 

 Quanto a implementação do Programa concluiu-se, como principais etapas que 

permitem a operacionalização dos conteúdos, as seguintes: 

                                                 

72
 Em Moçambique, as campanhas de prevenção da cólera, registaram incidentes que resultaram no 

espancamento do pessoal de promoção de saúde pela população; basta para provar, citar o erro fonético da 

cólera v/s cloro, por parte da população. 
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 1º - preparar os estudantes em relação aos conteúdos e assegurar que as matérias 

por abordar junto das famílias foram bem entendidas por estes;  

2º - certificar, através do processo de acompanhamento, que as mensagens 

transmitidas pelos estudantes às famílias são corretas e que a comunicação ocorre 

numa linguagem percetível por elas;  

3º - discutir, na Faculdade, sobre as experiências identificadas pelos estudantes, 

durante as visitas e, 

4º - assegurar que os relatórios produzidos pelos estudantes tragam informações 

fiáveis, quer para o processo de avaliação dos estudantes na cadeira de Saúde da 

Comunidade, quer para alimentar a base de dados. 

 

 Porém, importa referir que todas etapas, acima mencionadas, fazem parte das principais 

tarefas dos docentes na Cadeira de Saúde da Comunidade e dos procedimentos de 

implementação do Programa.  

 

 Entretanto, ficou provado neste estudo, que este processo está fragilizado. Em primeiro 

lugar, pela fraca preparação dos estudantes para assumir as tarefas previstas no Programa o 

que, de alguma maneira, evidencia a premente necessidade de preparação pedagógica e 

capacitação dos docentes, sobretudo, para lecionar na Cadeira de Saúde da Comunidade, no 

Programa. Em segundo lugar, ficou evidente, através dos dados disponíveis, a falta de clareza 

das mensagens transmitidas pelos estudantes, aliada à linguagem usada nas famílias; em 

terceiro lugar, a fraca capacidade por parte dos docentes durante as discussão sobre as 

experiências identificadas pelos estudantes, depois das visitas às famílias e, por último ainda 

em relação as etapas, em quarto lugar, a fraca qualidade da informação dos relatórios que não 

serve, tanto para avaliação, como para alimentar uma base de dados, cuja finalidade é 
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suportar processos de ensino e aprendizagem, por um lado, e investigação, como a segunda 

função das universidades, por outro; no âmbito da Extensão Universitária. 

 

7.4 O Programa Um-EF na perspetiva da Antropologia Médica 

 

 Um dos objetivos do Programa no âmbito da Extensão Universitária é confrontar os 

futuros profissionais de saúde com a realidade das famílias que inclui, não só a situação 

socioeconómica, como também cultural, desde a perceções que elas têm sobre a saúde e a 

doença, fundadas nas crenças.  

 

 Na Antropologia Médica, tal como destacamos na fundamentação teórica, refere-se a 

existência de 3 sectores no âmbito da saúde, através dos quais as famílias buscam a cura para 

as doenças, concretamente o sector popular (uso da medicina verde, na perspetiva dos hábitos 

aprendidos de geração para geração); o sector paraprofissional (que inclui todas as praticas de 

saúde não profissionalizadas como erveiros, benzedores, práticas religiosas, curandeiros e 

outras formas de cura) e, por último, o sector profissional (que tem como referencia a 

biomedicina, isto é, a medicina legal).  

 

 Porém, a realidade das famílias, diante dos 3 sectores acima descritos, demonstra 

claramente uma situação migratória, em busca da cura. Ou seja, em casos de doença, a 

procura de solução tem o seu início no sector popular; não tendo os resultados esperados, 

estas migram para o sector paraprofissional; ambos assentes sobre as crenças. E, por último, 

não obtendo a cura nos dois sectores anteriores então, como última possibilidade, optam ou 

não pelo sector profissional.   
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 Neste estudo, as famílias revelaram como motivo principal que faz com que elas não 

optem pelo sector profissional, o mau atendimento pelo pessoal de saúde, facto que lhes 

obriga, em alguns casos a permanecerem com os doentes nas suas casas. Ou ainda, as 

famílias sentem um fosso entre a forma de atendimento dos profissionais de saúde e as suas 

necessidades de assistência em saúde; onde famílias sentem-se desprezadas pela maneira 

como elas lidam com as doenças. 

 

 A situação descrita, no parágrafo anterior, é a mesma que os estudantes encontram ao 

se dirigem às famílias, como representantes da medicina legal e sem a sensibilização 

necessária sobre estes aspetos mais sensíveis da comunidade. Esta situação agrava-se, ainda 

mais, pelo facto de mesmo os gestores do Programa, ao nível da FCS, incluindo os próprios 

estudantes ainda que as suas reações revelem a existência deste fenómeno, ambos não estão 

conscientes do confronto entre a medicina legal e a medicina tradicional, segundo foi 

constatado neste estudo, através das respostas às respetivas perguntas. Embora a 

Antropologia Médica ofereça um espaço para a humanização dos profissionais dos serviços 

de saúde combinada com a vocação
73

 para fazer justiça nas diferentes formas de perceção e 

interpretação da saúde e da doença; em ambas partes. 

 

 Entretanto, fazendo uma revisão dos curricula dos cursos lecionados na FCS, para 

perceber se estes contemplam como disciplina Antropologia Médica que, segundo a 

literatura, procura conciliar os vários modelos em saúde, ficou evidente que somente os 

cursos de Nutrição e Enfermagem, são os que têm Antropologia da Nutrição (hábitos 

                                                 

73
 Em Moçambique, nos últimos tempos, assiste-se uma tendência de abertura de instituições orientadas para a 

formação de profissionais de saúde, a vários níveis, tanto públicas, como privadas cuja motivação primária, por 

vezes, baseia-se puramente na competitividade ainda que estejam desfocadas dos seus propósitos o que, de 

alguma maneira, banaliza a componente vocacional. 
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alimentares e tabus) e Enfermagem, Antropologia e Sociologia
74

. Ou seja, não se trata 

propriamente da Antropologia Médica que é necessária e incontornável, não só na área de 

formação de profissionais de saúde, no geral, como também especificamente no processo de 

implementação do Programa Um-EF, por forma a entender a realidade das famílias.  

 

 Assumindo que, para o sucesso do Programa tudo depende da confiança e colaboração 

das famílias, então pode-se concluir que a falta de sensibilização dos estudantes sobre os 

aspetos da Antropologia Médica, pode-se tornar numa ameaça para o mesmo.  

 

7.5 O Programa Um-EF diante da pergunta da pesquisa neste trabalho – 

Conclusão geral 

 

 A pergunta de partida deste trabalho foi: Quais são as razões que estão por detrás das 

reclamações e da baixa motivação dos atores, tanto por parte da instituição, como das 

comunidades?   

  

 Para responder esta pergunta, e esclarecer se as reclamações e a falta de motivação têm 

a ver com o processo de implementação do Programa formulamos, como objetivo geral, o 

seguinte: Avaliar o processo de implementação do Programa Um Estudante - Uma Família 

no âmbito da Extensão Universitária, sob ponto de vista de fortalezas, oportunidades, 

fraquezas e ameaças para sugerir propostas de aperfeiçoamento e prever possíveis cenários 

do futuro.  

                                                 

74
 No currículo do curso de Enfermagem aparece como disciplina “Antropologia e Sociologia” no 2º Ano. No 

nosso entender, trata-se de campos da ciência diferentes, que não devem ser abordadas como se o objeto de 

estudo fosse o mesmo; se para a Antropologia o objeto é o Homem, para a Sociologia é a Sociedade. 
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 Diante da pergunta de partida, apuramos várias razões, no processo de implementação 

do Programa, que sustentam as reclamações e a desmotivação por parte dos diferentes atores 

envolvidos, desde o Setor Pedagógico, docentes, estudantes até as famílias.  

 

 De acordo com o objetivo geral, foi possível constatar, à luz da fundamentação teórica, 

que estas razões são fraquezas que, de algum modo, ameaçam o Programa. Para que esta 

situação não aconteça, desenvolvemos propostas e recomendações que podem tornar as 

fraquezas em oportunidades para o Programa. 

 

 Demostrou-se, através deste estudo que, no âmbito do terceiro mandato da 

Universidade, Extensão Universitária, a conceção do Programa Um-EF, por si só, é 

indispensável para o desenvolvimento daquelas comunidades e naquele contexto; admitindo 

que as condições socioeconómicas e, em especial, de saúde clamam por estratégias de 

desenvolvimento que colocam os interesses das mesmas em primeiro lugar. Ou seja, 

contrariamente à crítica que dá conta que a Extensão Universitária seja um recurso inventado 

para queimar etapas do desenvolvimento, sobretudo, em países de Terceiro Mundo, neste 

caso, concluímos que o Programa Um-EF é uma ferramenta que, não só completa aquilo que 

são as funções da Universidade, concretamente o ensino e a pesquisa, na interação com as 

comunidades, como também se revela bastante útil para dinamizar, por um lado, a formação 

de profissionais de saúde, e, por outro, os processos de produção de novos conhecimentos, 

independentemente de ser ou não um país em vias de desenvolvimento. 

 

 Reconhecendo as potencialidades que o Programa tem, tanto como ferramenta de 

formação de profissionais de saúde e de ligação da componente teórica com as práticas de 

saúde das comunidades, por um lado, como também de humanização dos serviços de saúde, 
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por outro, pensamos que uma vez ultrapassadas as fraquezas que este revela, com vista a 

aperfeiçoá-lo, haverá a necessidade de partilhar e disseminar a experiência ao nível das 

instituições vocacionadas na formação do pessoal técnico profissional para a saúde, em 

Moçambique e/ou noutros contextos,  tal como nos referimos  ao longo da formulação do 

problema, no segundo capítulo desta tese. 

 

Concluindo, tal como este trabalho revelou, o Programa Um-EF reveste-se de 

grandes potencialidades para o desenvolvimento e que vale de todos os esforços, 

incluindo este estudo. 
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7 Conclusions in the light of the theoretical framework 

 

7.1 – The Um-EF Program from the perspective of the crisis of the universities 

 

The weaknesses identified in this study in the implementation process of the Program 

Um-EF, in the FCS (Faculty of Health Sciences) at the University Lúrio, reveal trends that 

fall within the crises affecting universities as institutions, namely the institutional, the 

hegemony and the legitimacy crisis, considered to be the effects of the neoliberal 

globalisation that are also reflected in the developing countries. 

 

To begin with, we identified that the Program Um-EF is faced with the lack of the 

required financial resources to support its implementation, in particular for the planned 

activities, fact that can be explained from the perspective of the institutional crisis. 

 

The growing lack of intellectual definition, described as hegemony crisis, reveals 

itself in Mozambique through the shortage of qualified human resources to meet the higher 

education purposes; it is admitted that sometimes universities end up making commitments to 

hiring teachers who do not meet the necessary qualifications to teach; and this brings us to a 

reflection on the quality of the training in general. 

 

This is accentuated even more by the sharp growth of the higher education network in 

Mozambique, as described. For this reason and to overcome this problem, public universities 

and some private universities decided, on the one hand, to hire teachers abroad and, on the 

other hand, to send teachers to foreign universities to take post graduation courses. And, in 

some cases, some universities embarked on the opening of new courses, at the Master or PhD 
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level, through the establishment of partnerships with foreign universities; nevertheless, the 

problem of shortage of skilled human resources still remains.  

 

In the specific case of the FCS at University Lúrio, in what comes to the health area, 

the priorities in terms of human resources for this purpose must necessarily be professionals 

belonging to the areas of the courses given by the Faculty. 

 

Here, it should be reminded; first, that in a context such as the one that exists in 

Mozambique, where the doctor-patient ratio is 3 to 100 000 and even the National Health 

System suffers from acute shortage of skilled human resources, overcoming this difficulty is 

clearly a huge challenge. The absence of qualified personnel in health facilities to meet 

academic purposes may have other consequences and, things being as they are, FCS is 

required to hire them part-time. It became clear from the information given by the 

Pedagogical sector that one way to overcome the shortage of teachers is the incorporation in 

full time of recent graduates from the different courses in the teaching career, thus reducing 

the volume of the employment of part-time teachers.  

 

Secondly, it should be noted that some of the teachers, either full time or part time, do 

not have pedagogical training for teaching. This affects considerably the FCS, especially in 

what comes to the implementation of the Program.  

 

However, it is noteworthy that both the lack of budget and the lack of preparation 

and/or training of the teachers give rise to the third crisis, the crisis of legitimacy, 

characterized by the increasing segmentation and devaluation of the university diplomas. And 

here, once again, we are invited to reflect on the question: to what extent the future 
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professionals are able to meet the health care needs and to regain the trust of the population? 

When considering this question, we are convinced that the answer to it can only come from 

the future studies that will be made specifically to clarify the quality of the training of the 

health professionals in the FCS. 

 

7.2 The Um-EF Program from the perspective of the University Extension 

 

7.2.1. The Um-EF Program from the perspective of the four moments of evolution of the 

design of the University Extension 

 

There is no doubt that the Um-EF Program fits perfectly well within the University 

Extension, as the third function of a university. However, in a theoretical basis, three models 

of Health Education within the framework of University Extension have been described, two 

of which implemented in Brazil and the Program Um-EF from the FCS at University Lúrio. 

The latter is the one that most enables the direct confrontation with the families. 

 

In the evolution of the design of the University Extension four moments were 

identified in the theoretical foundation: 1. The vertical perspective; 2. The transformation of 

the society; 3. The institutionalisation and standardisation; and 4. The mutual learning. 

Nonetheless we said at that time that the Program itself reveals components from the four 

moments, in other words, we can find traces of each of the four moments in the Program. 

 

In the component of the 1st moment, the one on vertical perspective (top-down), we 

have identified that, at the Program level, the starting point is the Faculty. From there, the 
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knowledge goes out to the families by way of the scripts that the students take with them. The 

scripts have the following characteristics: 

- First: they are pre-elaborated in accordance with the curriculum, but without the 

participation of the families. However, in the theoretical basis and according to the literature, 

we have considered that adults learn from a concrete problem; 

- Second: they were written with a closed structure with no room for framing new 

discoveries and; 

- Third: the language used ignores the level of schooling of the target group.   

All these aspects put families in a passive position, preventing them from adopting the 

leading role in their learning process. One can, thus, conclude that these scripts are vertically 

integrated and have their limitations. 

  

Regarding the component of the 2nd moment, the transformation of the society at the 

macro level corresponds, at the micro level, to a change in the behaviour, attitudes and 

perceptions of households on preventive health and disease, thanks to the Program. In our 

view, this reasoning alone reveals that families have a deficit set by the Faculty and that this 

Faculty considers itself in the obligation to change for the better the condition of the families. 

 

The component of the 3rd moment, the one on institutionalisation and standardisation, 

is obvious because it is essential that the Program has a framework for the operation, inside 

and outside the institution, and observes a set of rules, organisation laws and procedures that 

emerge from the field of training. These aspects tend to make universities conservative 

institutions and hardly open to changes, fact that limits the potential of the Program as 

University Extension. 
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Finally, the component of the 4th moment, the one on mutual learning, is 

distinguished by the green medicine (in the course of Pharmacy) and Nutrition. Here, the 

Program triggers the dialogue between the Faculty and the Community, in that it opens a 

space where the opportunities to exchange knowledge allow mutual learning among students 

and families. However, in other areas of knowledge related to the courses taught at the 

Faculty, mutual learning is almost non existent. For these, a questioning comes at front: the 

contents covered in these areas of knowledge are not directly related to the day-to-day life of 

the households? 

 

In the meanwhile, mutual learning advocates, as a basic condition, self-interest in 

learning from one another, as manifested by both parties. The absence of this interest (for 

example, from those who bear the command of the scientific knowledge and who preach it 

with absolute conviction to the communities; or even from the ones who bear lay knowledge 

as an absolute truth because it is generational; both groups of people sometimes with a 

vertical posture) will, of course, result in learning resistance. In addition, mutual learning 

becomes even more difficult in cases where it becomes a discussion of ideologies or believes. 

 

In our view, when we assume, as we do, that preventive health also involves practical 

aspects whose effects are visible and immediate, then there is room for dialogue. And here, 

once again, arises a question: what is at the origin of the difficulty of exploring community 

practices on how to deal with the disease, especially in courses where there is no mutual 

learning observed? 

 

In the case of mutual learning within the Program, two instruments were designed 

with the purpose of ensuring the flow of information, namely: the scripts that carry the 
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information from the Faculty to the families as part of health promotion and the reports 

produced by the students carrying lay knowledge from the families to the Faculty, to meet the 

interests of both the evaluation and to feed the database foreseen in the context of the 

University Extension. 

 

With regard to the scripts, we have said earlier that they have a vertical and closed structure. 

That is, they do not make room to incorporate new knowledge in order to foster mutual learning. At 

the same time, the reports produced by the students do not answer the purposes for which they were 

designed, in this case, the capitalisation of lay knowledge. And, according to respondents at the 

Faculty, they do not provide reliable information to feed a database, jeopardizing the flow of 

information intended to the mutual learning provided for in the fourth moment. 

 

However, once identified the components of each moment in the evolution of the design 

of the University Extension, it is possible to conclude that some components of the four moments 

are represented in the implementation process of the Program Um-EF and at the same time; 

however, in what concerns the 4th moment, seen in literature as the future of University 

Extension, much remains to be developed in order to establish a real exchange of knowledge. 

 

7.2.2 The Program implementation process from the perspective of the four levels of 

participation 

 

The terms “community participation” and “participatory methods” have been 

commonly used in contexts of work on community development. The theoretical foundation 

distinguishes four levels of participation, by hierarchy: 1.
st
 The information; 2.

nd
 The optional 

consultation; 3.
rd

 The co-management; and 4.
th

 The self-management. These four levels were 
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discussed in the framework of the question: at the end of the day who makes the decision and 

takes responsibility for community participation? 

 

At the highest level of participation, the one on self-management, it is the community 

that decides about their goals, means and procedures, and that takes responsibility for the 

results, whether positive or negative. From the perspective of the Program, it is not possible 

to achieve this level of participation because the Faculty, as an institution, is the starting point 

that defines the goals, decides on the procedures and means and takes the responsibility. At 

the end and with the intervention of the leaders, the Faculty informs the families about what it 

intends to pursue. This is the lowest level of participation on the side of the families, meaning 

that they do not feel involved and, for this reason, they are absent from the visit periods and 

their absence may be considered as resistance, in addition to the lack of coordination of the 

visiting hours by the Faculty. 

 

At the beginning of the Program, as described in Chapter 1, there was a process of 

optional consultation (2nd level) in 2007/8 during which were consulted the leaders and the 

representatives of the administrative and governmental structures, including the community 

development organisations, but later they were never again consulted. That is the reason why 

families who were part of this study made it clear that the Faculty only talks with the leaders. 

In other words, families are out of the partaking processes that would allow them to 

overcome their resistance, on the one hand, and at the same time increase their motivation to 

cooperate in the program, on the other hand. 

 

Given these facts, as we see it and in the view of the program, the 3
rd

 level, the one on 

co-management, would be ideal, first, so as to make the families intervene, and, second, to 
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make them take leadership of their own learning process and, finally, to make FCS harness 

the potential of the existing lay knowledge of the families. 

 

7.3 The Um-EF Program from the perspective of the Health Education 

7.3.1 Training of the teachers 

 

In the theoretical basis for the Program, the focus was put on the training of the 

teachers in the context of the Health Education. The data indicate that teachers play an 

important role in the process of implementation of the Program. However, it was found that 

one of the biggest challenges for the Program Um-EF is the shortage of teachers with a 

pedagogical training that somehow can fulfil the requirements for the Program 

implementation. We consider that teachers should, in the forefront, understand the essence of 

the University Extension so that they are able to understand the objectives and procedures of 

the Programme in order to assist students in the various stages of the implementation of the 

Program. 

 

In addition to the lack of pedagogical training, the lack of systematic training for the 

Community Health course of the Program aggravates the situation of human resources and 

endorses the information that this course has less relevance than other courses, as declared by 

several interviewees of the Faculty who are involved in the implementation of the Program. 

 

This allows us to conclude, at the outset, that the lack of training for teachers deeply 

influences their performance in the process of implementation of the Program, since it 

represents a new form of doing and being in the Faculty at FCS. Moreover, on the basis of the 

importance of the course for the Program and, above all, taking into account its transversal 
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nature and the fact that it combines theory and practice in the training process in the FCS, 

there is no doubt that the lowest weight that is attributed to this subject is one reason for the 

lack of motivation of the stakeholders involved in the process of implementation of the 

Program. 

 

For this reason, we do not feel compelled to recognize that the difficulties related to 

the monitoring of the students, as one of the main tasks of the teachers within the Program, 

have their origin in their lack of pedagogical preparation and systematic training. This fact 

leads us to questioning whether graduates’ skills are the desired for FCS level which are 

necessary for the management of doctor - patient relationship, without  neglecting the 

cultural fabric, in this case, the patient’s perception of health and disease, and the social-

economic conditions of the patient, according to the perspective proposed by the Medical 

Anthropology. 

 

 

7.3.2 Requirements of Health Education  

 

In the process of health education, as described in the theoretical framework, requires, 

as an implied requirement, that the messages delivered to the communities are accurate, clear 

and correct and, above all, subject to verification and/or constant verification in order to 

avoid misunderstandings or divergent interpretations
75

. 

 

                                                 

75
 In Mozambique, some incidents took place during the cholera prevention campaigns which lead to several 

members of the health promotion staff being beaten by the population. To prove it is sufficient to quote the 

phonetic error common amidst the population, arising from the confusion between the words “cholera” versus 

“chlorine”. 
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In regard to the implementation of the Program, the following main steps were 

ascertained as paramount to put the contents into practice: 

1
st
 - prepare the students content wise and make sure that they have understand properly 

the matters to be addressed with the families; 

2
nd

 - verify, through a monitoring process, that the messages conveyed by the students to the 

families are correct and that the language used by the students is easily understood by the families; 

3
rd

 – discuss, at the Faculty, the students´ experiences collected during visits and, 

4
th

 - ensure that the reports produced by the students convey reliable information both 

for the process of student evaluation in regards to the Community Health course and for 

databases purposes. 

 

However, it should be noted that all the steps mentioned above are part of the main tasks of 

the teachers in the Community Health course and of the Program implementation procedures. 

 

Meanwhile, it has been proven in this study that this process is eroded. This happens, first, 

as a result of the poor preparation of the students to take on the tasks foreseen in the Program, 

thus making clear the urgent need for pedagogical preparation and training of teachers, mainly, to 

teach the Community Health course of the Program. Secondly, it became apparent, from the 

available data, that the messages transmitted by the students are not clear which is aggravated by 

the language used by the families. Thirdly, teachers show little capacity to lead the discussions on 

the students’ experiences collected during their visits to the families. Last of all, and still in 

relation with the mentioned steps, the information reports that, due to poor quality, cannot be used 

for evaluation purposes and to feed the database, which is set out to support teaching and learning 

processes, on the one hand, and the research on the other hand, as the second role of universities 

in the context of the University Extension.  
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7.4 The Um-EF Program from the Medical Anthropology perspective 

 

One of the goals of the Program in the context of the University Extension is to 

familiarize future health professionals with the reality of the families, which includes not only 

the social-economic, but also the cultural background, taking into account that they may have 

perceptions about health and disease based on beliefs. 

 

As highlighted in the theoretical framework, in Medical Anthropology there are three 

sectors within the field of health, by means of which families seek a cure for diseases: 

specifically the popular sector (use of green medicine, following practices passed on from 

generation to generation); the paraprofessional sector (which includes all non-

professionalised health practices, such as herbalists, blessing prayers, religious practices, 

healers and other kinds of healing) and, finally, the professional sector (which has 

biomedicine as reference, that is, legal medicine). 

 

However, faced with the three sectors above, families tend to adopt a “migratory 

behaviour” in attempt to find a cure. That is, in case of illness, the search for a solution 

begins in the popular sector; if this does not give the expected results, they “migrate” to the 

paraprofessional sector, both sectors based on beliefs. And lastly, not attaining the cure in the 

two previous sectors, they choose or not, as a last resort, to move to the professional sector. 

 

In this study, families explain that the main reason for not opting for the professional 

sector is the poor service provided by health personnel, which obliges them, in some cases, to 

keep the patients in their homes. In other cases, families feel that there is a deep gap between 
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the manner in which services are provided by health practitioners and their health care needs. 

As a result, families feel neglected due to the way disease is dealt with. 

 

The situation described in the previous paragraph is the same experienced by the 

students when they address families as representatives of legal medicine and without the 

necessary awareness regarding sensitive issues for the community. This situation is 

aggravated even further by the fact that both the managers of the Program, at FCS level, and 

the students themselves (even if their reactions are evidence of this phenomenon) are not 

aware of the confrontation between the legal medicine and the traditional medicine, as was 

observed in this study through the answers to the respective questions. All this in spite of the 

fact that Medical Anthropology allows for the human perspective for professional health 

services together with a sense of mission
76

, to do justice to the different forms of perception 

and interpretation of health and sickness in both sides. 

 

When reviewing the syllabus of the courses taught at the FCS, to see if they 

contemplate the study of Medical Anthropology, which, according to the literature, seeks to 

reconcile the various models in health, it was evident that it only exists in the Nutrition and 

Nursing courses: Nutrition have Nutrition Anthropology (dietary habits and taboos) and 

Nursing has Anthropology and Sociology
77

. In other words, even if these courses do not have 

a subject called Medical Anthropology, which is necessary and indisputable in the training of 

                                                 

76
 Recently in Mozambique, there is a trend to open public and private institutions oriented to training health 

professionals at various levels, whose primary motivation seems to be sometimes based purely on 

competitiveness even if they distance themselves from their original purposes, which somehow trivializes the 

vocational component. 
77

 In the syllabus of the Nursing Course there is a 2
nd

 Year subject called "Anthropology and Sociology". In our 

view, these are different fields of sciences that should not be addressed as if the subject matter was the same. If 

the object of Anthropology is the man, for Sociology it is society. 
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the health professionals in general and also, more specifically, for the process of 

implementation of the Um-EF Program in order to understand the reality of families. 

 

On the basis of the assumption that for the success of the Program all depends on the 

trust and collaboration of families, we can conclude that the lack of awareness among 

students regarding certain aspects of Medical Anthropology can threaten it. 

 

 

7.5 The Um-EF Program regarding the research question of this study – Overall 

conclusion 

 

The initial question of this study was: What are the reasons behind the complaints 

and low motivation of the stakeholders, both within the institution and the communities? 

 

To answer this question and clarify whether the complaints and the lack of motivation 

have something to do with the process of implementation of the Program, we have 

established as general objective the following: To evaluate the process of implementation of 

the Program One Student - One Family in the context of the University Extension, from the 

point of view of the strengths, opportunities, weaknesses and threats, in order to come 

forward with improvement proposals and predict possible scenarios for the future. 

 

To answer the starting question we ascertained several reasons, within the process of 

implementation of the Program, that support the complaints and the lack of drive of the 

different stakeholders involved, including the Pedagogical Sector, teachers, students and 

families. 
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In accordance with the overall goal, it was possible to observe that, in the light of the 

theoretical framework, these reasons are weaknesses that do somehow threaten the Program. 

In order to avoid this to happen, we have developed proposals and recommendations that can 

turn weaknesses into opportunities for the Program. 

 

Through this study, it is demonstrated that during the third mandate of the University, 

University Extension, the design of the Um-EF Program, by itself, is in that context crucial 

for the development of those communities, bearing in mind that the social-economic 

conditions and, in particular, health conditions claim for strategies for development that put 

the interests of the community at the forefront. In other words, against some who claim that 

the University Extension is an invented feature to skip stages of development, especially in 

Third World countries; we have concluded otherwise, in this case, that the Um-EF Program is 

a tool that not only completes the roles of the University, namely teaching and research, in 

interaction with communities, but also proves to be very useful to boost the training of health 

professionals as well as the processes of production of new knowledge, regardless of being or 

not a developing country. 

 

Recognizing the potential, the Program has, both as a training tool for health 

professionals and as a link between the theoretical component and the health practices of the 

communities, on the one hand, as well as a way to bring a human touch to health services, 

and, on the other hand, a way to overcome weaknesses the Program shows, in order to 

improve it. There will be a need to share and disseminate the experience between specialized 

institutions for training of health professional technical personnel in Mozambique and/or in 

other contexts, as we referred throughout the formulation of the problem, in the second 

chapter of this thesis. 
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In conclusion, as this study revealed, the Um-EF Program has great potential for 

the development and, as such, is worthy of every effort, including this study. 
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UNIVERSIDADE LÚRIO 

FCS 

 

Número de ordem _______ 

Informante:    QDP- FCS                    

Data 14/03/ 2014 

 

Questionário para a Direcção Pedagógica (QDP) 

 

Dada a responsabilidade que tem no sector que dirige, o presente questionário tem como 

objectivo recolher dados sobre as opiniões e as experiências, no âmbito de avaliação do 

processo de implementação do Programa Um Estudante - Uma Família.  

 

1 – Tendo em conta que, o Programa Um Estudante-Uma Família é uma experiência 

pioneira em Extensão Universitária que, coloca o estudante em contacto directo com as 

famílias, do início ao fim do curso: 

 

1.1 – Qual é a sua opinião em relação o Programa Um Estudante-Uma Família? 

 

1.2 – Quais são as suas experiências em relação o Programa, no âmbito de ensino e 

aprendisagem? 

 

1.3 – Na sua opinião, quais são as dificuldades encaradas no processo de implementação 

deste programa? 

 

   

2 – Qual é a base de elaboração dos conteúdos dos guiões levados pelos estudantes às 

famílias? 

     

2.1 – Quem tem a responsabilidade de elaborar os guiões? 

Questionário para a Direcção Pedagógica 
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3 - Como são capitalizadas as experiências das famílias, em relação as práticas de saúde 

e a medicina tradicional? 

 

3.1 - Quais são as suas experiências em relação ao cumprimento dos planos temáticos e 

analíticos, por parte dos professores da cadeira de Saúde da Comunidade? 

 

3.2 – Qual é o aproveitamento pedagógico dos estudantes na Cadeira de Saúde da 

Comunidade? 

 

4 - Qual é a sua opinião em relação ao desempenho dos estudantes no cumprimento das 

tarefas previstas na cadeira de Saúde da Comunidade? 

 

5 - Em que circunstâncias já foi solicitada a sua intervenção, na relação Professor / 

Estudante? 

 

6 – Qual é a sua proposta para a melhoria do programa? 

 

 

 

 

Os nossos agradecimentos 

César Faria 

Questionário para a Direcção Pedagógica 
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UNIVERSIDADE LÚRIO 

FCS 

 

Número de ordem _____ 

Informante: EC - FCS                    

Data ----/11/ 2014 

 

Entrevista para os Coordenadores (EC) 

 

Dada a responsabilidade que tem no sector que dirige, a presente entrevista tem como 

objectivo recolher dados sobre as opiniões e as experiências no âmbito da avaliação do 

processo de implementação do Programa Um Estudante - Uma Família.  

 

 

1 - Qual é a sua opinião em relação ao Programa Um-EF em especial na sua área?  

 

 

2 - Qual é a sua opinião em relação aos guiões levados pelos estudantes às famílias, a 

respeito de: 

a) a elaboração dos guiões, 

b) se os conteúdos do guião da cadeira de Saúde da Comunidade respondem os 

objectivos plasmados no currículo, quer de formação, quer de assistência as famílias? 

 

3 - Qual é a sua opinião em relação aos relatórios redigidos pelos estudantes quer: 

a) Como instrumento de avaliação para os estudantes na cadeira de Saúde da 

Comunidade? 

b) Como um canal através do qual, a Faculdade recebe o conhecimento proveniente das 

famílias? 
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4 – Até que ponto os docentes estão preparados para assumir as tarefas previstas no 

Programa, tendo em conta que se trata de uma inovação no contexto moçambicano? 

 

 

5 - Como coordenador, que experiências tem a respeito do acompanhamento feito pelos 

docentes aos estudantes durante as atividades programadas junto faz famílias? 

 

6 - Qual é a sua opinião a respeito do conhecimento transmitido às comunidades; se é ou 

não acatado?  

 

 

7 - Como é que a Faculdade encara os casos diagnosticados no contexto da comunidade, 

pelos estudantes, no âmbito do processo de interação com as famílias? 

 

 

8 – Qual é a avaliação que faz sobre as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e, até 

mesmo, as ameaças ao Programa? 

 

 

9 - Que propostas tem para a melhoria do Programa? 

 

 

Orientador: 

César Faria 

Entrevista para os Coordenadores 
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UNIVERSIDADE LÚRIO 

 

Número de ordem _____ 

Informante:  QD - FCS                 

Data   ____/____/ 2014 

 

Questionário para Docentes (QD) 

 

O presente guião de entrevista, tem como objectivo recolher dados sobre as opiniões e as 

experiências no âmbito da avaliação do processo de implementação do Programa Um 

Estudante - Uma Família e, desde já, agradeço pela colaboração.  

 

Tendo em conta que, o Programa Um Estudante-Uma Família é uma experiência 

pioneira em extensão universitária que, coloca o estudante em contacto directo com as 

famílias, do início ao fim do curso: 

 

1. – Qual é a sua opinião em relação o Programa Um Estudante-Uma Família? 

R:  

       

1.2 – Passados 6 anos, quais são as suas experiências em relação o Programa, no âmbito 

de ensino e aprendisagem? 

R:  

 

1.3 – Na sua opinião, quais são as dificuldades encaradas no processo de implementação 

deste programa? 

R:  

 

2 – Qual é a base de elaboração dos conteúdos dos guiões levados, pelos estudantes, às 

famílias? 

R:   
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2.1 – Quem tem a responsabilidade de elaborar os guiões? 

R:  

 

3 – Tendo em conta que, trata-se de uma abordagem pouco vulgar no contexto de 

formação médica, o que é que tem sido feito para preparar os docentes a respeito do 

programa? 

R:. 

 

3.1 - Quais são as suas experiências em relação ao cumprimento dos planos temáticos e 

analíticos, por parte dos docentes na cadeira de Saúde da Comunidade? 

R:  

 

3.2 - Qual é a sua opinião em relação ao acompanhamento dos docentes, aos estudantes, 

no cumprimento das tarefas previstas na cadeira de Saúde da Comunidade? 

R:  

 

4 - Qual é a sua opinião quanto a preparação dos estudantes no âmbito do programa? 

R:  

 

4.1 – Como é feita a preparação dos estudantes para garantir uma interacção salutar com 

as famílias?  

R:  

 

4.2 – Que experiências tem anotadas, quanto a colaboração dos estudantes, nas tarefas 

previstas na cadeira de Saúde da Comunidade? 

R:  

 

4.3 – Quais são as dificuldades identificadas por parte dos estudantes a respeito dos 

guiões? 

R:  
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4.4 – Até que ponto o relatório elaborado pelos estudantes, constitui uma ferramenta 

fiável para medir o nível de aprendizagem, não só dos estudantes, como também das famílias? 

R:  

 

5 – Até que ponto os conteúdos teóricos dos guiões adequam-se à realidade das práticas 

de saúde das famílias? 

R: 

 

5.1 – Qual é o enquadrado do saber tradicional (conhecimento leigo) das comunidades, 

em relação a saúde, nos planos curriculares vigentes? 

R:  

 

6 – Qual é a sua proposta para a melhoria do programa?  

R:  

 

 

 

Os meus agradecimentos! 

César Faria

Questionário para Docentes 
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UNIVERSIDADE LÚRIO 

FCS 

 

Informante: GDIE ou GDIIE  

Data -----/03/ 2014 

 

 

 Guião de grupo de discussão dos estudantes (GDIE ou GDIIE) 

 

O presente guião de discussão tem como objectivo recolher dados sobre as opiniões e as 

experiências no âmbito da avaliação do processo de implementação do Programa Um 

Estudante - Uma Família e, desde já, agradecemos pela colaboração.  

 

1 – Tendo em conta que, o Programa Um Estudante-Uma Família é uma experiência 

pioneira em extensão universitária que, coloca o estudante em contacto directo com as 

famílias, do início ao fim do curso. 

 

1- Qual é a vossa opinião em relação o Programa “Um Estudante-Uma Família”? 

 

2 - Tiveram ou não uma preparação para interagir com as famílias? 

 

3 - Como é que reagem as famílias quando os estudantes transmitem algo que de certa 

forma colide com a componente cultural, ou seja, usos e costumes e crenças? 

 

4 – O que é que mudou durante a vossa estadia na família, tendo em conta a percepção 

que as famílias têm sobre cuidados de saúde e da doença?  

 

5 – O que acham que aprenderam como algo de novo? 

 

 

Guião de grupo de discussão dos estudantes 
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6 – Qual é a vossa opinião em relação a elaboração e implementação do guião que levam 

às famílias? 

 

7 – Que experiências têm sobre a elaboração dos relatórios no âmbito das atividades 

planificadas nas famílias? 

 

8 - Que recomendações têm para a melhoria do Programa? 

 

Orientador 

César Faria 

Guião de grupo de discussão dos estudantes 
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UNIVERSIDADE LÚRIO 

FCS 

     

GDFIM ou GDFIIM 

Data   ____/____/ 2014 

 

Guião de grupo de discussão de famílias - GDFIM ou GDFIIM 

 (gravado e traduzido de Macua para Português) 

 

 

O presente guião de discussão tem como objectivo recolher dados sobre as opiniões e as 

experiências no âmbito da avaliação do processo de implementação do Programa Um 

Estudante - Uma Família e, desde já, agradecemos pela colaboração.  

 

Tendo em conta que, o Programa Um Estudante-Uma Família é uma experiência 

pioneira em extensão universitária que, coloca o estudante em contacto directo com as 

famílias, do início ao fim do curso: 

 

 

1 - Qual é a vossa opinião em relação o Programa Um Estudante-Uma Família? 

 

2 - Na vossa opinião, quais são as dificuldades encaradas no processo de implementação 

deste programa? 

 

3 - Como foi que tiveram informação sobre o programa Um – EF? 

 

4 - Quem foi que vos contactou? 

 

5 - O que foi dito nesse momento sobre o programa / O que foi que disseram que o 

programa ia fazer? 

 

Guião de grupo de discussão de famílias 
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6 - Quantas vezes o estudante chegou na vossa casa com o professor dele? 

 

7 - Quais são as vossas experiências em relação a colaboração dos líderes? 

 

8 - Em que momento foi necessária a presença do líder na vossa casa para resolver uma 

situação? 

 

8 - Quais foram as informações que os estudantes trouxeram? 

 

9 - O que é que os estudantes fazem quando alguém está doente na vossa família? 

 

10 - Conseguiram fazer o que os estudantes disseram? Como/porquê? 

 

11 - Quais são as doenças que vocês já tratam sozinhos fora do Hospital? 

 

12 - Qual é a vantagem e desvantagem de ter um estudante na vossa casa? 

 

13 - O que acham que aprenderam como algo de novo? 

 

14 - O que é que mudou na vossa casa depois que receberam o estudante? 

 

15 - O que é que a universidade conseguiu fazer bem e o que não conseguiu fazer bem?  

 

 

 

Orientador 

César Faria 

 

Guião de grupo de discussão de famílias 


