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1. INTRODUÇÃO

2. QUESTÃO GERAL DE INVESTIGAÇÃO

4. PRESSUPOSTO

O surgimento de turmas relativamente grandes em termos do número de alunos no sistema de educação a nível mundial, 

sobretudo nos países em desenvolvimento como Moçambique (onde há turmas com uma média de 59 alunos), tem vindo a constituir 

preocupação não só para os profissionais do setor, como também para a sociedade em geral (Unesco, 2014). Com efeito, as 

turmas grandes (TGs) são percebidas como um dos maiores obstáculos para o asseguramento da qualidade de educação em 

qualquer nível de ensino, onde este fenómeno se faz sentir (Achilles, 1999; Çakmak, 2009; Blatchford, Bassett & Brown, 2008). 

Grande parte da pesquisa realizada sobre  o tamanho de turma (TT) tem como principal preocupação os efeitos de TGs e/ou 

de turmas pequenas (TPs) na aprendizagem do aluno (Bascia, 2010; Glass & Smith, 1978; Finn, Pannozzo & Achilles, 2003; 

Pritchard, 2006, Ready & Lee, 2007), e os resultados obtidos desses estudos, favorecem as TPs. Em paralelo, observa-se que 

muitos dos estudos acima referidos têm sido conduzidos, na sua maioria, em países desenvolvidos (EUA, Reino Unido, Canadá, 

Austrália). Na sequência disso notamos, por um lado, um certo vazio em termos de estudos sobre os efeitos de TGs na gestão da 

sala aula, efeitos que por sua vez comprometem a eficácia educativa dos respetivos ambientes (Evertson & Weistein, 2006; 

Marzano, 2003; McGregor, 2012; Murtaza et al., 2012). Notamos por outro lado, uma escassez de estudos sobre TGs em países 

em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. É neste quadro que se situa a presente investigação, ao definirmos como 

objeto de estudo os efeitos de TGs na gestão da sala de aula no contexto moçambicano, onde, de acordo com o Diploma Ministerial 

nº 61/2003 que aprova o Regulamento do Ensino Secundário Geral, são consideradas TGs aquelas que possuem mais de 45 

alunos.  Salientamos no  âmbito destas preocupações estudos como os de Blatchford, Bassett & Brown (2005); Blatchford, Bassett & 

Brown (2008); Doyle (2006); Nakabugo (2008); Marzano (2003); McGregor (2012); e, Korpershoek et al. (2014).  

Como se processa a gestão da aula em TGs do 1º ciclo do 
ESG, na disciplina de História, numa escola do Município da 
Matola, Moçambique e que indicações ela nos dá sobre a 
eficácia educativa desse ambiente? 

Estudo de caso 
▪Contexto: quatro turmas de uma escola do ensino secundário do Município da Matola, 
na Província de Maputo – Moçambique, na disciplina de História. 

▪ Participantes: alunos, professores, delegados da disciplina de História, diretores 
pedagógicos e outros agentes do setor da educação. 

▪Técnicas de coletas de dados: observação, questionário, entrevistas e análise 
documental. 

▪Técnica principal no tratamento da informação: análise de conteúdo qualitativa e 
também com recurso a tratamento estatístico que se mostre adequado. 

6. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

6.1. Académica:  
Escassez de estudos sobre a relação entre TGs e a gestão da 
dinâmica da aula. 

6.2. Sociopolítica:  
▪Apelo de orgãos internacionais na promoção de educação 
para todos, o qual se confronta com a exiguidade local de 
recursos para o efeito.  
▪Turmas do ensino secundário com mais de 45 alunos e em 
muitos casos com cerca de 100 alunos. 
▪Tendência para a naturalização do problema de TGs. 

3. DIMENSÕES DE ANÁLISE

i) A organização e estrutura das 
acitvidades da aula 
ii) As normas e procedimentos 
iii) A participação na aula. 
iv) Interações na aula. 

O elevado número de alunos por turma nas escolas secundárias 
do Município da Matola, dificulta a gestão da sala de aula, 
nomeadamente por referência às dimensões de análise 
enunciadas (3), comprometendo deste modo a eficácia do 
ambiente educativo.

7. MÉTODO

v) Os comportamentos 
disruptivos na aula 
vi) Os conflitos na aula. 
vii) O espaço físico da sala. 
viii) O tempo na aula  

5. QUESTÕES ESPECÍFICAS DE INVESTIGAÇÃO 

                                                           

Como se processa no contexto de turmas com mais de 45 alunos, a gestão… 

▪Da organização e estrutura das atividades de ensino e aprendizagem na sala de 
aula? 

▪Das normas e procedimentos que comandam os processos desenvolvidos em sala de 
aula?  

▪Da participação dos alunos na sala de aula? 

▪Das interações na sala de aula? 

▪Dos comportamentos disruptivos dos alunos em sala de aula? 

▪Dos conflitos na sala de aula? 

▪Do espaço físico da sala? 

▪Do tempo na aula?  

8. ESTADO ATUAL DO 
ESTUDO

▪ Problemática estabilizada. 
▪ Revisão de literatura praticamente concluída. 
▪ Trabalho de campo concluído.  
▪ Tratamento do material em fase de processamento.


