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resumo O presente trabalho visa compreender como decorreu o processo político de construção e 

de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense. Com o intuito de orientar 

o nosso estudo foram definidos cinco objetivos: recolher elementos para uma 

caraterização do processo do ponto de vista da sua organização; identificar os principais 

atores internos/externos que participaram nesse processo; compreender as agendas 

políticas e económicas que nortearam a ação dos principais atores no processo; identificar 

os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los com o texto final da 

LBSE; e conhecer o processo de decisão parlamentar. 

Optámos, tendo em conta a natureza do trabalho e o fator tempo, por realizar este estudo 

segundo o método qualitativo, com recurso às seguintes técnicas de recolha de dados: 

análise documental e entrevista semiestruturada. O acesso a fontes documentais foi difícil, 

apesar dos esforços desenvolvidos no terreno. 

O projeto político de construção da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense foi, segundo as nossas fontes, iniciado em 1992/1993, motivado pela primeira 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizado em Jomtiem em 1990. O 

processo, iniciado em 1992/1993, foi marcado por diversas fases, com interrupções ou 

adiamentos, vindo a ser concluído apenas em 2010. Em 2009/2010, o processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo foi marcado pela existência de vontade 

política dos principais responsáveis políticos em concretizar esse projeto, aliada à vontade 

dos parceiros internos e externos. Entre os fatores que viabilizaram este processo, conta-se 

o financiamento do projeto pela Unicef e a participação de diversos atores sociais na sua 

elaboração, o que ajuda a explicar o consenso que foi conseguido em torno do documento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

abstract The present study tries to understand the political decision making process which led to 

the preparation and adoption of the Basic Law of the Educational System in Guinea 

Bissau. In order to do this, we started with the definition of five objectives: gather the 

elements that characterized the process from the point of view of its organization; 

identify key internal/external stakeholders who participated in the process; understand 

the political and economic agendas that guided the action taken by the main actors in 

the process; identify projects and proposals submitted during the process and compare 

them with the final text of the Basic Law; and describe the parliamentary decision-

making process in this regard. Taking into account the nature of the task and the time 

factor, we decided to adopt a qualitative approach, using as data collection techniques, 

document analysis and semi-structured interviews. Access to documentary sources was 

difficult despite efforts undertaken on the ground. 

According to our sources, the political project that led to the drafting of Guinea Bissau’s 

first Basic Law of the Education System, began in 1992/1993, encouraged by the first 

World Conference on 

Education for All, held in Jomtiem in 1990. The drafting started in 1992/1993, was 

marked by interruptions and postponements, and finalized in 2010. In 2009/2010, the 

concept benefitted from strong political will of key leaders in achieving this goal, and 

further from the readiness of internal and external 

partners. Financial support provided by UNICEF, and the participation of social actors 

in its drafting, are some of the factors that contributed to enable it, and which explain 

the broad consensus reached on the subject. 
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Introdução 

 

A conceção, a aprovação e a implementação de políticas educativas diferem de país 

para país e de época para época, apesar de poderem emergir de princípios comuns. Não 

existem modelos únicos e ótimos de assunção e concretização de políticas educativas, 

tendo em conta que os contextos operacionais e os próprios atores sociais envolvidos no 

processo são munidos de especificidades físicas, históricas, sociais, culturais e económicas 

que em interação viabilizam certas opções em detrimento de outras num determinado 

espaço social e temporal. As políticas educativas refletem as decisões assumidas num 

amplo campo social que são as políticas públicas do Estado sobre os valores que devem 

perpetuar na sociedade para assegurar o seu desenvolvimento social, cultural e económico. 

Cada país, independentemente das pressões externas que possam advir de outros países ou 

mesmo de organismos internacionais nos quais têm assento, reserva-se o direito de 

desenvolver o seu sistema educacional de acordo com as suas necessidades vigentes, 

possibilidades económicas e o modelo de sociedade que pretende construir. O nível de 

desenvolvimento da educação está fortemente associado à importância e ao valor que à 

educação é atribuída pela sociedade na sua conjuntura política, económica, social e 

cultural. É nessa soberania política embora limitada, que cada Estado desenvolve as suas 

políticas educativas de acordo com os seus interesses.   

Em 26 de março de 2011, a Guiné-Bissau vê promulgada a sua primeira Lei de 

Bases do Sistema Educativo, aprovada na Assembleia Nacional Popular a 21 de maio de 

2010. O Sistema Educativo guineense passa a ser regido por um dos mais importantes 

instrumentos de política educativa, após 37 anos da independência da Guiné-Bissau de 

Portugal (1974-2011). Este facto “ histórico” aguçou em nós o desejo de compreender e de 

dar a conhecer aos interessados pelo desenvolvimento da política educativa guineense o 

processo político de construção e de aprovação da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense. Para a satisfação desse desejo formulamos a seguinte questão de 

partida para o nosso estudo de investigação:  

Como decorreu o processo político de construção e de aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau?  
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A partir da questão central do nosso estudo de investigação, definimos cinco 

objetivos com o intuito de orientar e explicitar o nosso estudo: 

1. Recolher elementos para uma caraterização do processo do ponto de vista da sua 

organização; 

2. Identificar os principais atores internos/externos que participaram nesse processo; 

3. Compreender as agendas políticas e económicas que nortearam a ação dos 

principais atores no processo; 

4. Identificar os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los 

com o texto final da LBSE; 

5. Conhecer o processo de decisão parlamentar. 

Em termos metodológicos, optámos por realizar este estudo de investigação 

segundo uma abordagem de matriz qualitativa, elegendo o método qualitativo como o mais 

apropriado, tendo em conta as caraterísticas do nosso estudo e as limitações de tempo para 

realização do mesmo. As entrevistas semiestruturadas e a análise documental, com recurso 

à análise de conteúdo para o tratamento dos dados, foram as técnicas de recolha de dados 

utilizadas. A seleção dos sujeitos para a aplicação das entrevistas recaiu sobre os 

intervenientes diretos no processo político de construção e de aprovação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo em 2009/2010. Assim, as entrevistas foram aplicadas: ao Ministro da 

Educação; ao Diretor Geral do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação; ao 

Presidente da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular e, por fim, ao Jurista/Redator da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense. 

Estruturámos o nosso estudo, para além da introdução e das considerações finais, 

em três capítulos: Capítulo I - Educação como um Direito Humano: política de inclusão e 

de equidade social; Capítulo II - Metodologia de investigação; e Capítulo III - Processo 

político de construção e de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-

Bissau.  

No primeiro capítulo, Educação como um Direito Humano: política de inclusão e 

de equidade social, construímos o quadro teórico sobre a problemática da Educação escolar 

na Guiné-Bissau. Começamos por abordar a questão da Educação escolar na Guiné-Bissau: 

realidade e desafios, fazendo a análise de como surgiu a educação escolar na Guiné-Bissau 

e a sua situação atual. Prosseguimos, num segundo ponto, com a exposição de políticas 
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educativas e práticas sociais para a efetivação do Direito à Educação na Guiné-Bissau, 

onde apresentamos a política do governo e da sociedade civil para a provisão da educação 

escolar na Guiné-Bissau. No terceiro e último ponto deste capítulo, debatemos a questão 

do direito à educação na Guiné-Bissau, procedemos, através das análises efetuadas nos 

dois primeiros pontos deste capítulo, à caraterização da problemática da educação como 

um direito humano na Guiné-Bissau. 

No segundo capítulo, Metodologia de investigação, justificamos a opção 

metodológica, relatamos detalhadamente os procedimentos de campo utilizados. 

No terceiro capítulo, Processo político de construção e aprovação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo da Guiné-Bissau, procedemos à descrição do processo político de 

construção e de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense a partir dos 

dados recolhidos através das entrevistas semiestruturadas aplicadas e posteriormente 

tratadas através da análise de conteúdo. A descrição do processo foi feita mediante a 

apresentação dos excertos mais relevantes das questões aplicadas aos entrevistados, 

segundo a lógica da organização do capítulo efetuada previamente. Optámos por subdividir 

este capítulo em oito partes: Contextualização política, económica, cultural e histórica do 

país; Construção política da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense; Organização 

geral do processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo; Fontes de 

financiamento do projeto; Metodologia de trabalho; Divulgação pública dos trabalhos 

realizados no processo; Processo de discussão e análise da proposta de lei; Processo de 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo na Assembleia Nacional Popular; Análise 

e comparação de propostas/projetos de lei com o texto final da primeira Lei de Bases do 

Sistema Educativo: apresentação e princípios gerais.  

Nas considerações finais, realçamos as principais reflexões e conclusões sobre os 

resultados obtidos e fazemos referência a algumas limitações e desafios que se colocaram 

durante a realização deste trabalho. 

Tendo em conta as questões sociais que se colocam à preservação ambiental, 

decidimos colocar em formato papel apenas alguns anexos, sendo que os restantes se 

encontram no DVD que acompanha este trabalho de investigação.  
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Mesmo cientes das dificuldades de realização de estudos de investigação num país 

como a Guiné-Bissau, em que o investigador se confronta com a inexistência de arquivos, 

concluímos com a apresentação de uma perspetiva futura de investigação nesta área. 
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Capítulo I – Educação como um Direito Humano: política de inclusão e 

de equidade social 

 

1. Educação escolar na Guiné-Bissau: realidade e desafios 

 

A educação escolar tem a sua génese na Guiné-Bissau com a rutura social, histórica 

e cultural do povo guineense com o modelo tradicional africano de transmissão de 

conhecimentos e de normas de comportamento na sociedade (Oliveira & Oliveira, 1978, p. 

19). A chegada dos portugueses à Guiné-Bissau, em 1471 (Freire & Guimarães, 2003, p. 

19), na lógica de dominação do povo guineense deu origem à criação de uma nova 

sociedade sob a edificação do projeto colonial (Oliveira & Oliveira, 1978, p. 15): “ O 

invasor português rompia a ordem das coisas e semeava a destruição”, através da 

humilhação, maltratos e opressão do povo guineense (Oliveira & Oliveira, 1978, p. 14-15). 

Esta mudança ocorrida no seio da sociedade guineense introduziu um novo 

processo de transmissão de conhecimentos, de saberes e de práticas, até aí socialmente 

passados de geração em geração por meio de transmissão oral, imitação e participação em 

cerimónias coletivas. Ocorreu, assim, a institucionalização da educação escolar marcada 

pela existência de um espaço específico para a realização do processo de ensino-

aprendizagem sob uma calendarização do tempo letivo que se exerceria durante um 

período etário determinado, em edifícios com caraterísticas próprias chamados de escolas e 

com base numa relação direta entre educadores e educandos. Rompeu-se com a 

informalidade e espontaneidade da educação tradicional que caraterizava o país antes da 

instauração do colonialismo, dando origem a uma educação formal assente no código da 

escrita segundo um conjunto de regras, práticas e valores estruturados pela metrópole 

(Portugal) em função dos seus objetivos – ensinar aos guineenses a melhor forma de os 

servirem (Oliveira & Oliveira, 1978, pp. 19-21). A educação tinha assim por finalidade 

“desafricanizar”, isto é, a transformação dos africanos em seres capazes de produzir 

pensamentos equivalentes aos dos brancos por via da assimilação e reprodução de uma 

série de comportamentos e hábitos considerados cruciais para alcançar o respeito, o 

reconhecimento e a integração na sociedade dos brancos. Uma integração que se revelava 

superficial e marcada pela submissão do povo guineense ao ideário português (Oliveira & 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

6 

Oliveira, 1978, p. 33). Sendo assim, o conteúdo do ensino incidia apenas na realidade da 

metrópole, ignorando-se a existência de um país, de uma história, de uma cultura e de 

dinâmicas sociais que o caraterizavam (Oliveira & Oliveira, 1978, pp. 19-21).  

A guerra da libertação nacional levada a cabo pelo Partido Africano para a 

Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) derrubou todo o projeto 

domesticador engendrado pelos portugueses para dominar e transformar uma sociedade 

marcada pela sua especificidade existencial. Com a proclamação do Estado da Guiné-

Bissau pela Assembleia Nacional Popular, a 24 de setembro de 1973, e com o fim da 

guerra colonial em vista, nascia para o povo guineense uma nova era cheia de desafios e 

aspirações políticas e sociais (Boletim Oficial, n.º 1, de 4 de janeiro de 1975, pp. 1-3).  

O PAIGC, munido da consciência política de que a reconstrução nacional dependia 

em larga escala do investimento em educação, engajou-se na formação de quadros em 

cursos médios e superiores com vista a responder às necessidades de um país acabado de 

sair da guerra, extremamente debilitado em termos sociais e educacionais (Teotônio & 

Mota, cit. por Freire & Guimarães, 2003, p. 41). Os dados afirmam que a Guiné-Bissau 

chegou à independência com uma taxa de analfabetismo de 93,7% (Freire & Guimarães, 

2003, p. 19). Isto porque a educação tinha sido negada à grande maioria da população, os 

chamados de “indígenas”. “ A escola era só para os assimilados, ou filhos dos assimilados” 

(Amílcar Cabral, cit. por Freire & Guimarães, 2003, p. 171), o que significa que apenas 

uma pequena minoria da população, os “civilizados”, tinham acesso à escola e à instrução. 

Com a convicção da importância da educação na reconstrução nacional e com o apoio dos 

países amigos, o PAIGC conseguiu mesmo durante os anos de luta formar um número 

maior de guineenses em comparação com o período da ocupação portuguesa – 1471 a 

1961. O PAIGC formou em 10 anos, entre 1963 a 1973, 497 quadros: “ 36 com curso 

superior; 46 com curso técnico médio; 241 com curso profissional e de especialização e 

174 quadros políticos e sindicais” (Teotônio & Mota, cit. por Freire & Guimarães, 2003, p. 

41). No período da ocupação portuguesa, entre 1471 a 1961, foram apenas formados 25 

guineenses: 14 com curso superior e 11 ao nível do ensino técnico (Teotônio & Mota, cit. 

por Freire & Guimarães, 2003, p. 170). A notória diferença verificada no investimento 

educacional que se fez entre estas duas forças políticas justifica-se pelos objetivos 

preconizados por cada uma. O PAIGC tinha por objetivos a libertação do povo guineense 
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da dura dominação portuguesa e a edificação de uma sociedade onde não existisse a 

exploração do homem pelo homem (Boletim Oficial, n.º 1, de 4 de janeiro de 1975, p. 1). 

Pelos dados acima apresentados, podemos afirmar que o caminho delineado para alcançar 

esses objetivos era o investimento na educação, isto é, na formação de maior número 

possível de quadros para responder às necessidades vigentes de um país em plena guerra. 

Na medida em que se compreendia que a educação era a força motriz para a viragem da 

história e por essa razão o PAIGC associou-se a um grupo de países amigos para obtenção 

de apoios na formação dos seus quadros ao nível médio e superior (Teotônio & Mota, cit. 

por Freire e Guimarães, 2003, p. 41). Os colonos “ investiram na instauração da política de 

atiçar a rivalidade e oposição entre o povo no espírito de dividir para dominar” (Munanga, 

1997, cit. por Silva, s/d., p. 2), não fazendo assim qualquer sentido investir na educação 

uma vez que quanto menos esclarecida fosse a população mais fácil seria a sua dominação 

intelectual e física.  

A educação escolar, enquanto processo de socialização e de integração dos 

indivíduos na sociedade, tem vindo a evoluir na sociedade guineense e nos demais países 

africanos com o fim da guerra colonial, procurando atingir a dimensão universal que 

socialmente lhe é atribuída. A Guiné-Bissau tem procurado, desde a independência, através 

dos seus meios alcançar o apogeu de uma educação de qualidade para todos, mas tem-se 

deparado com inúmeras barreiras históricas, sociais, culturais, políticas, económicas, 

financeiras e geográficas na elevação deste projeto ancestral e nacional. São vários os 

obstáculos que assolam o país em toda a sua estrutura social com grandes repercussões 

negativas no desenvolvimento do setor educativo guineense e na própria edificação da 

sociedade guineense sonhada pelo “Pai da Nação Guineense” – Amílcar Cabral. Esta 

figura de referência desde cedo conheceu e reconheceu a importância e o papel da 

educação no progresso sustentável de uma nação, através de uma sociedade orientadora e 

produtora de um conjunto de finalidades definidas por ela e para ela mesma. Neste 

processo a educação, como uma ação historicamente institucionalizada pela sociedade, visa 

o pleno desenvolvimento do indivíduo com base na aquisição de conhecimentos, 

adestramento, atitudes e comportamentos que se constituem como património comum de 

todos os indivíduos e resultado de uma ação coletiva. A integração do indivíduo na 

sociedade faz-se sob o respeito e assimilação da ordem aí existente, possibilitando-lhe 
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ascender a um estatuto social de acordo com as suas aptidões particulares e o treino 

efetuado na fase educativa (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991, p. 21). A Educação 

escolar é um campo de atuação da sociedade para a regulação comportamental dos seus 

indivíduos, na medida em que é através dela que se institui um património cultural comum, 

um conjunto de valores éticos e sistemas de regras comuns indispensáveis à coesão social e 

a manutenção da própria sociedade. 

O sistema educativo guineense tem evoluído de uma forma bastante peculiar desde 

a independência do país até aos dias de hoje. O sistema educativo resistente a grandes 

crises existenciais do país tem vindo a fomentar a proliferação de um sistema de ensino 

infrutífero, discriminatório, seletivo e elitista (Ministério da Educação, Ciência e 

Tecnologia, 2000, pp. 2-5). Um conjunto de fatores que persistem e se constituíram como a 

principal face do sistema educativo guineense são as causas responsáveis pela evolução 

desse sistema assente em políticas educativas que se revelam frágeis face aos inúmeros 

problemas existentes no setor educativo. Este estado de coisas permite falar-se de um 

ensino classificado pelos especialistas nacionais e internacionais da educação como pobre, 

fraco, ineficaz e sem qualidade devido à persistência dos problemas abaixo indicados: 

 “Fraca qualificação dos professores; 

 Escassez de manuais escolares e materiais didáticos; 

 Inadequação dos conteúdos programáticos ao meio social e cultural dos alunos; 

 Precaridade das instalações escolares; 

 Pobreza dos equipamentos [escolares]; 

 A não adoção e sistematização de metodologia de ensino do português como a 

língua segunda; 

 Insuficiente e inadequada afetação de recursos financeiros ao setor da educação; 

 Enfraquecimento da política social do governo e erosão da sua capacidade de afetar 

recursos adicionais ao setor da educação; 

 [Existência] de graves distorções no recrutamento, pagamento [dos salários dos 

Professores] e gestão do pessoal docente; 

  Greves prolongadas dos professores que provocam permanentes instabilidades da 

atividade docente; 

 Falta de infraestruturas escolares; 
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 Acentuado índice de disparidade entre os sexos no acesso ao ensino;  

 Fraco rendimento interno do sistema; 

 Elevadas taxas de repetência e abandono;  

 Baixas taxas de desempenho dos alunos” (Ministério da Educação, Ciência e 

Tecnologia, 2000, pp. 3-5). 

Os problemas acima apresentados demonstram as fraquezas do sistema educativo 

guineense. Um sistema que se tem declarado há anos incapaz de combater o índice de 

analfabetismo da sua população, através da promoção de um ensino de qualidade que 

garanta a aquisição e efetivação de um conjunto de saberes e de ferramentas indispensáveis 

à integração do indivíduo na sociedade e ao próprio desenvolvimento da sociedade em 

todos os seus domínios sociais. A persistência de fenómenos desta natureza tem como 

consequência grave a “formação” de indivíduos que permanecem iletrados, incapazes ou 

com fraca possibilidade de ascender a estatutos sociais elevados, estando desta forma 

relegados à pobreza e impossibilitados de melhorar a sua qualidade de vida, devido à fraca 

capacidade de tomar decisões conscientes e esclarecidas sobre determinados assuntos que 

lhes possibilitariam diversificar o percurso das suas vidas com objetivo de ascender a 

patamares sociais cada vez mais altos. Este sistema educativo não tem permitido que a 

educação se organize de forma a dar resposta ao conjunto das suas missões. Isto é, que a 

educação se organize em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que se constituirão 

ao longo de toda a vida do indivíduo como os seus pilares do conhecimento: “ aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser” (Delors et al., 2001, p. 

77). O primeiro pilar do conhecimento “aprender a conhecer” significa que a educação 

deve facultar aos indivíduos os instrumentos da compreensão que lhes possibilitem 

desenvolver a sua capacidade de perceção e de análise do mundo que os rodeia mediante 

aquisição de instrumentos e de conhecimentos. O foco principal deste pilar não é o 

domínio de um conjunto de repertórios de saberes codificados, mas sim a aquisição de 

instrumentos de conhecimentos que deem sentido à vida dos próprios sujeitos da ação 

educativa de forma a que cada um possa desenvolver as suas faculdades cognitivas, 

psicológicas e motoras para viverem condignamente, para desenvolverem as suas 

capacidades profissionais e comunicacionais (Delors et al., 2001, p. 78). O papel da 

educação neste pilar é estimular, criar e efetivar o gosto pelo prazer da compreensão, da 
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busca do conhecimento e por fim de descobrir para que os indivíduos possam agir sobre o 

mundo que os rodeia. O segundo pilar “aprender a fazer” diz respeito ao modo como a 

educação ou a escola deve promover os processos de ensino-aprendizagem de modo a que 

os sujeitos da ação educativa ponham na prática os conhecimentos adquiridos e o articulem 

com o trabalho futuro ou a formação profissional. A ênfase deste pilar está na formação 

profissional (Delors et al., 2001, p. 80). O terceiro pilar “aprender a viver juntos” quer 

dizer que a educação tem um papel fundamental na dádiva de ferramentas que estimulem a 

compreensão da interdependência dos seres humanos e da necessidade da criação de 

mecanismos para a gestão de conflitos resultantes da interação dos sujeitos neste mundo 

que deveria ser de todos de igual modo, possibilitando que todos participem e cooperem 

com os outros em todas as atividades humanas (Delors et al., 2001, pp. 77-85). Por fim, o 

quarto pilar “aprender a ser” significa que a educação deve permitir o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, isto é, a educação deve criar condições para que o 

sujeito possa desenvolver o seu espírito e corpo, a sua inteligência, a sua sensibilidade, o 

seu sentido estético, a responsabilidade pessoal e espiritual (Delors et al., 2001, p. 85). 

Todos estes pilares estão interligados e indissociáveis requerendo uma sequência no 

processo de ensino aprendizagem para as suas aquisições (Delors et al., 2001, p. 77). As 

deficiências e as lacunas apresentadas por este sistema educativo levam-nos a concluir que 

o mesmo tem negado aos seus cidadãos a possibilidade de desenvolver esses quatro pilares 

da educação. Questionamos mesmo: como é que um sistema educativo com estas 

caraterísticas tão intrínsecas e patentes poderá promover nos seus cidadãos o 

desenvolvimento de domínios fundamentais à sua própria sobrevivência condigna quando 

não lhes dá o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento considerados como um 

meio e uma finalidade da vida humana? Meio, porque se pretende que todos aprendam a 

compreender o mundo que os rodeia para desenvolver as suas capacidades profissionais e 

comunicacionais necessárias para viver condignamente. Finalidade, no sentido de criar o 

gosto pelo prazer de compreender, de conhecer, de descobrir (aprender a aprender). 

Assente em transmissão de aprendizagem ou formação que deve evoluir de acordo com a 

realidade do país e as mudanças que se operam mundialmente (aprender a fazer). 

Assegurando a transmissão de conhecimento sobre a diversidade da espécie humana sob 

uma forte consciencialização das semelhanças e interdependência entre todos os seres 
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humanos do planeta (aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros). Fomentando 

o desenvolvimento pleno da pessoa através do investimento na educação desde tenra idade. 

Será esse mesmo investimento que irá capacitar todos ao nível da elaboração de 

pensamentos autónomos e críticos, bem como na formulação dos seus próprios juízos de 

valores que conduzirão a sua conduta em diferentes momentos da sua vida (aprender a ser) 

(Delors et al., 2001, p. 86).  

Os dados existentes sobre o funcionamento do sistema educativo guineense 

demonstram que o mesmo está longe de garantir ao seu público-alvo os saberes atrás 

descritos, apesar dos sinais de progresso evidenciados ao nível da evolução do universo 

estudantil; taxa de inscrição escolar; taxa de matrículas; probabilidade de ingressar na 

escola; taxa de acesso escolar; taxa de repetentes e expansão da rede escolar. As tabelas 

abaixo apresentadas dão conta das evoluções que têm vindo a operar-se ao nível desses 

indicadores de qualificação desde o ano de letivo 1999/2000 a 2009/2010.  

A recolha dos dados estatísticos sobre a evolução do sistema educativo guineense 

foi extremamente difícil e complicada. Este facto limitou o estudo cronológico e 

aprofundado que se pretendia fazer sobre a evolução do sistema educativo guineense após 

a independência do país. Em  nosso entender as dificuldades encontradas advieram da falta 

da cultura da escrita, da ausência da organização, de preservação, de arquivamento e de 

valorização dos documentos na Guiné-Bissau.  

Os dados apresentados nas tabelas abaixo apresentam informações divergentes 

porque as poucas fontes encontradas apresentavam valores estatísticos divergentes. Para 

não perdermos essas informações optámos por introduzi-las nas nossas análises de forma 

paralela, não deixando de assinalar essas divergências sempre que ocorram. 

 

Tabela 1: Evolução do universo estudantil nos diferentes níveis de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar *4159 *10733 **8554 a 9044* 

Ensino básico *151135 *269287 *288738 a **336010 

Ensino Secundário *28277 *54199 ***77956 a *78026  

Fontes: *Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ( 2011, P.43); ** Direção Geral de Estudos, 

Planificação e Avaliação do Sistema Educativo (n.d.) e ***Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos 

Desportos ( 2011, P. 11). 
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A tabela 1 mostra-nos que, de uma forma geral, o universo estudantil tem 

aumentado significativamente nos diferentes níveis de ensino a partir do ano letivo 

1999/2000 a 2009/2010, excetuando o caso da educação pré-escolar  que sofre uma 

diminuição de número de crianças matriculadas entre os anos letivos 2005/2006 a 

2009/2010. Na educação pré-escolar entre 1999/2000 e 2005/2006 houve um aumento de 

6574 crianças matriculadas, mas entre  2005/2006 a 2009/2010 verifica-se uma diminuição 

de  1689 a 2179  crianças matriculadas nesse ciclo de ensino. No ensino básico o número 

de alunos foi sempre aumentando nesse período de 10 anos. Entre 1999/2000 e 2005/2006 

houve um aumento de 118152 alunos matriculados e entre 2005/2006 e 2009/2010 houve 

um aumento de 19451 a 66723 alunos matriculados nesse nível de ensino. No ensino 

secundário o número de alunos foi sempre aumentado, podendo-se verificar que entre 

1999/2000 e 2005/2006 houve um aumento de 25922 alunos matriculados e entre 

2005/2006 e 2009/2010 houve um aumento de 23757 a 23827 alunos matriculados. 

Afirma-se que o crescimento do universo estudantil deve-se aos progressos apontados ao 

nível da cobertura escolar, isto é, da expansão da rede escolar por todo o território nacional 

através da disponibilização de novas salas de aulas por parte do Governo; da abertura da 

oferta de serviços educativos à participação do sector privado e comunitário (Banco 

Mundial, 2009, p.31; Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, p. 48; Ministério 

da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos, 2011, p. 10); da 

abolição das propinas nos estabelecimentos de ensino público com ensino primário/básico 

(Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos, 2011, p. 

10) e da distribuição de alimentos em algumas escolas de ensino primário/básico 

(Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos, 2011, p. 

10; Cuino, 2010, p.15). De acordo com Cuino (2010), as famílias enviam as crianças para a 

escola porque sabem que na escola elas serão alimentadas, através do Programa Alimentar 

Mundial (PAM), e ainda poderão levar para casa comida (p.15). Afirma que esse Programa 

é um dos fatores que contribui para o aumento de alunos no ensino básico. 
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Tabela 2: Evolução em percentagem do universo estudantil nos diferentes níveis de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar *2% a **3% *5% a **6% ***3,68% a **5% 

Ensino básico *70% *101% a **115% ***92,85% a **117% 

Ensino Secundário **19% *30% a **31% ***38,42% a **43% 

Fontes: * Ministério da Educação e do Ensino Superior, (2009, P. 7);  **Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports (2011, P. 45) e ***Direção Geral de Estudos, Planificação e Avaliação do Sistema Educativo ( n.d., [P. 2-6]). 

 

A tabela 2 descreve-nos o modo como tem evoluído em percentagem o número 

total de alunos matriculados nos três ciclos de ensino, independentemente da idade, a partir 

do ano letivo 1999/2000 a 2009/2010. Ao nível da educação pré-escolar verifica-se que 

houve um aumento da taxa de inscrições entre 1999/2000 a 2005/2006, ocorrendo uma 

diminuição em 2009/2010. A taxa de inscrição entre 1999/2000 situava-se entre 2% a 3%, 

aumentando esta em 2005/2006 para 5% a 6% e em 2009/2010 diminuindo entre 3,68% a 

5%. Quanto ao ensino básico, constata-se que de 1999/2000 a 2009/2010 o número de 

inscrições fora sempre aumentando com exceção do ano letivo 2009/2010 em que uma 

fonte demonstra que as inscrições diminuíram para os 92,85% (Direção Geral de Estudos, 

Planificação e Avaliação do Sistema Educativo, s/d., p. 6) em oposição ao aumento de 

117% (Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 

2011, p. 45) apresentado por outra fonte para o mesmo período. No que concerne ao ensino 

secundário verifica-se que o número de inscrições foi sempre aumentando. Em 1999/2000 

a taxa era de 19%, evoluiu em 2005/2006% para 30% a 31% e em 2009/2010 para 38,42% 

a 43%. Pela análise efetuada pode-se concluir de um modo geral que o número de 

inscrições nos três ciclos de ensino aumentou ao longo desses períodos.  
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Tabela 3: Evolução do universo estudantil  nos diferentes níveis de ensino efetuado expressamente com 

idade oficial de frequência em cada nível de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar _______ _______ _______ 

Ensino básico _______ _______ **55,73% a *67% 

Ensino Secundário _______ _______ **17,34% a *24% 

Fontes:* Instituto Nacional de Estatística ( 2010, p. 16) e ** Direção Geral de Estudos, Planificação e Avaliação do Sistema Educativo, 

(n.d., p. [3]). 

 

A tabela 3 carece de dados estatísticos fundamentais para a compreensão da 

evolução de matrículas de alunos efetuadas com idades previstas para a frequência de cada 

ciclo de ensino. Pretendia-se demonstrar a evolução que se tem operado ao nível desses 

três ciclos de ensino em relação à percentagem de alunos inscritos nesses ciclos de ensino 

com idades escolares estipuladas por normas vigentes antes da primeira Lei de Bases do 

Sistema Educativo aprovada em 2010 e implementada em 2011. Contudo, foi apenas 

possível recolher dados quanto ao ano letivo de 2009/2010 no que concerne ao ensino 

básico e secundário. Constata-se que ao nível do ensino básico o número de alunos 

inscritos com idade oficial para frequentar esse nível de ensino, isto é, com 7 anos, situava-

se entre 55,73% a 67%, significando que 44.27% a 33% de alunos com idade de frequentar 

esse nível de ensino estão fora dele. Quanto ao ensino secundário, para o mesmo período 

letivo, a taxa de alunos inscritos com idades de frequentar esse ciclo de ensino era de 

17,34% a 24%. O que significa, respetivamente, que 82.66% a 76% de alunos em idades de 

frequentar esse nível de ensino se encontram fora dele. Estes jovens podem estar 

matriculados, por exemplo, no ensino básico ou terem abandonado a escola ou ainda nunca 

terem ingressado no sistema educativo.  
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Tabela 4: Evolução da taxa bruta de matrícula/admissão nos diferentes níveis de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar _______ _______ _______ 

Ensino básico *67,9 % *103,2% *111,5% a **122% 

Ensino Secundário *19,6% *36,2% *44,8% 

Fontes: *Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (2011, p. 11)  e **Direção Geral de Estudos, 

Planificação e Avaliação do Sistema Educativo (n.d., p. [3]). 

 

A tabela 4 apresenta a evolução da taxa bruta de matrícula a partir do ano letivo 

1999/2000 a 2009/2010 nos diferentes níveis de ensino. Não foram encontrados dados 

relativos à educação pré-escolar. Quanto ao ensino básico, verifica-se que a percentagem 

de matrículas aumentou entre 1999/2000 e 2009/2010, situando-se nos 111,5% a 122% de 

acordo com as fontes acima apresentadas. O mesmo acontece no ensino secundário em que 

se confere o aumento da taxa de matrícula, situando-se nos 44,8% no ano letivo 

2009/20010. O aumento do número de matrículas  verificado nos dois ciclos de ensino 

deve-se à entrada tardia ou incumprimento etário de frequência de cada ciclo de ensino, 

fazendo com que os alunos que deveriam estar num nível mais avançado de estudos 

permaneçam ainda em níveis inferiores aos previstos para as suas idades. O ensino básico, 

antes da aprovação da primeira LBSE,  destinava-se a crianças entre os 7 anos e os 12 anos 

de idade, no entanto a sua frequência registada crianças com idades compreendidas entre 

os 6 e 18 anos (Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos 

Desportos, 2011, p. 11).  

 

Tabela 5: Evolução da probabilidade de ingressar nos diferentes níveis de educação e ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar _______ _______ _______ 

Ensino básico _______ *76% a *118% **164% 

Ensino Secundário _______ *37% _______ 

Fontes: *Ministério da Educação e do Ensino Superior ( 2009, P. 7 e  48-49) e **Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports (2011, p. 46). 
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A tabela 5 espelha a probabilidade de uma criança aceder a um determinado nível 

de educação e ensino. Há ausência de dados sobre a probabilidade de uma criança aceder à 

educação pré-escolar entre o ano letivo 1999/2000 a 2009/2010. Quanto ao ensino básico, 

foram encontrados dados referentes apenas aos anos letivos 2005/2006 e 2009/2010 cujos 

valores são respetivamente 76% (Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, p. 

50) a 118% (Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, p. 48) e 164% (Ministère 

de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 2011, p. 46). Os 

valores apresentados para a probabilidade de acesso ao ensino básico são altos para o tipo 

de sistema educativo que temos vindo a falar. Mas segundo uma das fontes (Ministère de 

l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 2011), esses valores não 

significam, na realidade, que todas as crianças guineenses entram na escola, mas sim que 

existem crianças que entram para a primeira classe antes e depois da idade escolar (p. 46).  

 Ao nível do ensino secundário constata-se apenas que para o ano letivo 2005/2006 

a probabilidade de aceder a esse nível de ensino era de 37%, em relação aos anos letivos 

1999/2000 e 2009/2010 não foram encontrados dados.  

 

Tabela 6: Evolução da taxa de acesso escolar nos diferentes níveis de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar ____ ____ ____ 

Ensino básico ____ *115,2% *118,3% **164% 

Ensino Secundário ____ *36,8% a *43,9%   **55% 

Fontes: *Ministério da Educação e do Ensino Superior (2009, p. 37)  e ** Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports (2011, P. 46-47). 

 

A tabela 6 apresenta a evolução da taxa de acesso escolar para os diferentes níveis 

de ensino. Como se pode constatar, não foram encontrados dados sobre a educação pré-

escolar. Quanto ao ensino básico poderemos apenas falar dos anos letivos 2005/2006 e 

2009/2010 na medida em que não foram encontrados dados referentes ao ano letivo 

1999/2000. Constata-se que de 2005/2006 a 2009/2010 houve um aumento da taxa de 

acesso a esse nível de ensino, situando-se esses valores respetivamente entre 115,2% – 

118,3% e 164%. De igual modo, para o ensino secundário obtivemos dados referentes 
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apenas aos anos letivos 2005/2006 e 2009/2010 que dão conta de que houve um aumento 

de 36,8%  – 43,9% e 55%, segundo as nossas fontes.  

 

Tabela 7: Evolução da taxa de repetentes nos diferentes níveis de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Ensino básico 23,6% 18,7% 14% 

Ensino Secundário 19,1% 13,5% 13,1% 

Fonte: *Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (2011, p. 55). 

 

A tabela 7 apresenta-nos a evolução da taxa de repetentes ao nível do ensino básico 

e secundário a partir do ano letivo 1999/2000 até 2009/2010. Constata-se que ao nível do 

ensino básico, de 1999/2000 a 2009/2010 a taxa de repetentes evoluiu de 23,6% para 

18,7% e de 18,7% para os 14%. Os dados demonstram que houve uma diminuição da taxa 

de repetentes. O mesmo se pode verificar ao nível do ensino secundário em que para esses 

mesmos períodos letivos a taxa de repetentes evoluiu de 19,1% para 13,5% e de 13,5% 

para 13,1%.  

De acordo com as nossas fontes (Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports, 2011, p. 55; Ministério da Educação e do Ensino Superior, 

2009, pp. 59-61), o aumento e a redução da taxa de repetentes foram influenciados 

respetivamente pelo início e fim do conflito armado que abalou o país entre o final do ano 

letivo de 1997-1998 a 1998-1999. A taxa de repetentes para o ano letivo de 1998-1999 era 

estimada em 27%, segundo as fontes anteriormente referidas.  

 

Tabela 8: Evolução da taxa de conclusão escolar nos diferentes ciclos de ensino 

Ciclos de ensino 
Anos letivos 

1999/2000 2005/2006 2009/2010 

Educação Pré-escolar _____ _____ _____ 

Ensino básico _____ *48% ***52,44% a **62% 

Ensino Secundário _____ *17% **22% 

Fontes: *Ministério da Educação e do Ensino Superior (2009, p. 7 e 49); ** Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports (2011, p. 8 e 47) e ***Direção Geral de Estudos, Planificação e Avaliação do Sistema Educativo (n.d., p.[3] ). 
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A tabela 8 apresenta-nos os dados relativamente à taxa de conclusão dos diferentes 

ciclos de ensino entre 1999/2000 e 2009/2010. Não foram encontrados dados referentes à 

educação pré-escolar, passando-se o mesmo com o ensino básico e secundário para o ano 

letivo 1999/2000. Para os anos letivos posteriores, ou seja, de 2005/2006 a 2009/2010, ao 

nível do ensino básico e secundário houve aumento da taxa de conclusão escolar. Essa taxa 

evoluiu para o ensino básico de 48% para 52,44% – 62%. Ao nível do ensino secundário 

evoluiu de 17% para 22%. Com os dados apresentados conclui-se que a taxa de conclusão 

para os ensinos básico e secundário é bastante reduzida tendo em conta o universo 

estudantil existente.   

 

 

Em síntese: 

A análise dos dados quantitativos efetuada através das tabelas acima apresentadas 

demonstra os progressos alcançados pelo sistema educativo guineense. Contudo, existe um 

grande desfasamento entre os dados quantitativos e a real situação do estado da educação 

na Guiné-Bissau. Pela análise dos dados quantitativos diríamos, tendo em conta a evolução 

positiva dos resultados alcançados nos anos letivos contemplados neste estudo, que o 

sistema educativo guineense apresenta melhorias consideráveis ao nível da evolução do 

universo estudantil, da taxa de matrículas, da probabilidade de ingressar na escola, da taxa 

de acesso escolar, da taxa de repetentes, da taxa de conclusão dos ciclos de ensino e da 

expansão da rede escolar (ver tabela 10). Mas atendendo à avaliação qualitativa que se faz 

do sistema educativo guineense, temos de relativizar a afirmação anteriormente tecida 

devido à persistência de problemas crónicos que afetam profundamente o setor educativo, 

fazendo com que os resultados que se atingem sejam quase anulados nesse emaranhado de 

problemas que caraterizam o sistema educativo guineense e que põem em risco o 

desenvolvimento pleno de muitas crianças em idade escolar. A rede escolar melhorou 

significativamente, mas não houve melhoria na qualidade de ensino, na absorção e 

retenção de todas as crianças no sistema educativo. A grande parte das crianças em idade 

escolar não tem acesso à escola por questões ligadas à falta de controlo por parte das 

entidades estatais em garantir que todas as crianças nesta faixa etária ingressem no sistema 

de ensino gozando do direito à educação. Acrescem ainda questões ligadas à própria 
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dinâmica social e cultural do país marcado por grande instabilidade político-militar, ao alto 

índice de casamentos precoces e de trabalho infantil (Ministério da Educação, Ciência e 

Tecnologia, 2000, pp. 2-4; Instituto Nacional de Estatística, 2010, p.16; Banco Mundial. 

2008, pp. 30-31; Gamarra, 2010, pp.15-16; Ministério da Educação Nacional, Cultura, 

Ciência, Juventude e dos Desportos, 2010, p. 8; Ministério da Educação e do Ensino 

Superior, 2009, p. 20). Sente-se a ausência do Estado em travar essas situações de forma a 

proteger essas crianças e de garantir um futuro para todas elas através da criação de 

estruturas sociais que garantam a proteção de todas as crianças em risco. E, ainda, por 

existir uma distribuição desigual da rede escolar a nível nacional. A maioria das 

infraestruturas escolares existentes encontra-se localizada na capital, isto é, em Bissau. 

Este facto cria dificuldades a todas as crianças que vivem fora da capital, uma vez que 

requer uma maior predisposição e investimento financeiro na educação por parte das 

famílias na garantia da frequência escolar dos seus filhos ou educandos. Os filhos cujos 

pais ou encarregados de educação possuem possibilidades económicas e financeiras é 

quase certo que em nada são afetados por esta situação, mas para aqueles cujos pais não 

têm meios económicos e financeiros para financiar os seus estudos é certa a exclusão da 

possibilidade de um dia virem a estudar e obter uma formação académica ou profissional. 

Neste último caso falamos dos filhos dos pais camponeses que já nascem à partida 

“destinados” a participar nas lidas domésticas e nos trabalhos no campo para apoiar no seu 

sustento e da própria família. Os fatores acima invocados são as causas principais da baixa 

frequência escolar na Guiné-Bissau, do elevado índice de repetência e abandono escolar e 

da baixa taxa de conclusão escolar nos diferentes níveis escolares.  

Os dados estatísticos escondem uma realidade social grave ao nível do acesso à 

escola e à educação na Guiné-Bissau. À primeira vista, apresentam um panorama 

equilibrado quanto ao acesso à educação, escondendo a verdadeira realidade dos problemas 

que atropelam o direito de todas as crianças à educação. De acordo com a Carta da política 

do sector educativo (s/d) “estas tendências [da evolução positiva da cobertura quantitativa 

do sistema educativo], por reais que sejam, não passam de dissimulações de um certo 

disfuncionamento do sistema educativo”. Pois que, “o acesso a escola não é universal” e 

ainda “ […] é acentuada pelas disparidades regionais, do meio e do género” (p.1). Nas 

zonas rurais as raparigas têm 2 vezes menos oportunidades de concluir o ensino básico que 
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os rapazes, já em zona urbana as raparigas têm 1,4 menos vezes de oportunidade de 

concluir os estudos que os rapazes (Carta da política do sector educativo, s/d, p. 1). Em 

2010, a disparidade entre os géneros ao nível do acesso à escola situava-se nos 0,94 ratios 

ao nível do ensino básico e nos 0,73 ratios no ensino secundário. A disparidade entre os 

géneros é maior ao nível do ensino secundário em que existem menos raparigas a 

frequentar esse nível de ensino (Instituto Nacional de Estatística, 2010, p. 16). As raparigas 

são mais penalizadas no exercício do direito à educação. 

Quanto ao ensino promovido pelo sistema educativo guineense, este é classificado 

como sendo fraco, sem qualidade e com tendência para a degradação (Ministério da 

Educação, Ciência e Tecnologia, 2000, p. 3), uma vez que muitas das crianças que 

concluem o ensino básico permanecem analfabetas devido à fraca qualidade do ensino que 

recebem (Banco Mundial, 2009, p. 30). O sistema educativo apresenta incapacidades em 

absorver a maior percentagem de crianças em idade escolar, bem como de proporcionar 

àqueles que se encontram dentro dele uma educação de qualidade. De acordo com  Zilli 

(2008), muitos dos que frequentaram a escola continuam analfabetos. Acrescenta ainda, 

que os que concluíram alguns estudos nunca mais pegaram num livro de leitura, talvez 

porque na escola nunca tenham sido estimulados o suficiente para criarem o culto do 

estudo (p. 5). Com esta citação, concluímos que, no estado em que está a educação na 

Guiné-Bissau, a possibilidade do desenvolvimento pleno do indivíduo e da sua integração 

social não é só negada às crianças que estão fora do sistema educativo, mas também 

àquelas que por lá passaram, uma vez que estas últimas não adquiriram competências 

necessárias para a melhoria das suas condições de vida.    

Um estudo realizado ao nível de aprendizagens em literacia e numeracia no ensino 

em Português, em 200 tabancas das sete regiões continentais da Guiné-Bissau, num total 

de nove regiões incluindo a capital, demonstra que a maior parte das escolas públicas e 

comunitárias das zonas rurais da Guiné-Bissau falham no desenvolvimento de 

competências de leitura, compreensão e aritmética nos primeiros anos do ensino básico (1ª 

e 2ª classes/anos). O estudo revela ainda que 90% dos rapazes e 94% das raparigas que 

frequentavam ou tinham concluído a 2ª classe não conseguiam ler palavras e 68% dos 

rapazes e 74,2% das raparigas eram incapazes de resolver uma adição simples. Constatou-

se ainda neste estudo que apesar das muitas crianças matriculadas poucas eram as que 
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completam o ensino primário/básico (Fazzio, Silva, & Mann, 2011, p. 50). Este estudo 

permite-nos tecer as seguintes conclusões sobre o sistema educativo: existência de 

professores ou profissionais desprovidos de competências, conhecimentos e aptidões para 

ensinar com qualidade; incapacidade do sistema em promover uma educação de qualidade 

aos seus alunos e sua fraca capacidade em manter as crianças nas escolas durante os anos 

da escolaridade obrigatória. Os resultados revelados por esse estudo, para nós, não são uma 

exceção das zonas rurais, tendo em conta que, de acordo com Monteiro (2011, p. 36), o 

sistema de ensino guineense é conduzido na sua maioria por professores sem qualificação, 

isto é, sem formação inicial adequada para lecionar. A fraca qualificação dos professores é 

apontada como uma das causas intrinsecamente ligadas à degradação da qualidade do 

ensino guineense. Comprovada pelas baixas taxas de rendimento cognitivo dos alunos em 

todas as provas, o que revela a falta de eficiência e de qualidade do sistema educativo 

guineense em proporcionar um ensino de qualidade ao seu público-alvo (Ministério da 

Educação, Ciência e Tecnologia, 2000, p. 4). 

A existência dos problemas apresentados tem como consequência a persistência da 

elevada taxa de analfabetismo na população guineense, estimada, em 2010, em 50,3% 

(dados do Ministério da Educação da Guiné-Bissau cit. por Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua). Mais de metade da população é analfabeta e desse universo a 

camada feminina é a mais afetada devido à fraca acessibilidade à escola por diversas 

razões. Esta situação é um fardo para o próprio país, bem como para todos os seus cidadãos 

que desta maneira vêm o seu crescimento intelectual e social condicionado. O país sofre 

naturalmente com este condicionamento imposto aos seus cidadãos, visto que assim está a 

adiar a sua evolução com a falta de qualificação e investimento naqueles que seriam a sua 

força de expansão e potenciadores de outros níveis de desenvolvimento. 

 

 

2. Políticas educativas e práticas sociais para a efetivação do Direito à 

Educação na Guiné-Bissau 

 

Neste ponto do trabalho iremos descrever a intervenção do governo e da sociedade 

civil na provisão da educação para a efetivação do direito à educação na Guiné-Bissau. 
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Iniciaremos a discussão com a apresentação dos principais problemas ou estrangulamentos 

que têm vindo a impossibilitar a afirmação do sistema educativo guineense como um 

sistema modelo de produção de conhecimentos, de saberes e ainda de transformação social. 

O sistema educativo guineense definido como “o conjunto de instituições e recursos 

dirigidos à materialização do direito à educação” (Lei n.º 4/2011, capítulo I, alínea 2) 

debate-se com graves e profundos problemas de base, como mostrámos no ponto anterior. 

São inúmeros os problemas que afetam e condicionam o desenvolvimento sustentável do 

sistema educativo guineense. São de referir: fraca qualidade de ensino; grave insuficiência 

quantitativa e qualitativa da rede escolar educativa; carência de equipamentos educativos 

essenciais na maioria dos estabelecimentos escolares que caracterizam um ambiente de 

aprendizagem pobre; elevado número de professores sem qualificação inicial e contínua no 

exercício do processo ensino-aprendizagem, pois 63% dos professores contratados não têm 

formação pedagógica apropriada (Aplicação para o Fundo Educação para Todos
1
, 2011, 

p. 5); existência de um fraco sistema de formação inicial de professores; inexistência de 

um sistema de formação contínua de professores; falta de professores com formação 

especializada para desempenho de determinadas funções educativas especializadas; 

desajustamento dos conteúdos programáticos face às realidades sociais, económicas, 

financeiras e pedagógicas do país; baixo nível de remuneração dos educadores e 

professores acompanhados com longos períodos de atrasos de pagamento de salários; 

inúmeras greves de professores que levam à paralisação completa das atividades letivas; 

falta de sistema de avaliação de professores e de educadores; inexistência de serviços de 

apoio psicológico, de saúde, de orientação escolar e profissional; elevado número de 

alunos por turma caraterizadas por uma grande heterogeneidade etária na sua composição; 

tempo escasso de ensino repartido em três turnos letivos (1.º turno: 07h00 – 11h00; 2.º 

turno: 11h00 – 15h00; 3.º turno: 15h00 – 19h00); elevada taxa de analfabetismo; 

insuficiente expressão da educação pré-escolar; elevada taxa de incumprimento da 

escolaridade obrigatória; entrada tardia na escola de crianças em idade escolar; baixo 

rendimento dos alunos; alta taxa de insucesso e abandono escolar; baixa taxa de frequência 

                                                           
1
 Documento facultado pelo Ministro da Educação à data da construção e aprovação da primeira LBSE guineense ( ver 

anexo 1). 
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escolar; disparidade entre os géneros no acesso à escola e na conclusão dos ciclos de 

ensino, principalmente do ensino secundário; debilidade extrema da educação especial e do 

ensino técnico profissional; funcionamento debilitado dos estabelecimentos de ensino 

superior; ausência de instâncias de investigação em educação; ausência de integração das 

novas tenologias de informação e comunicação no ensino; (Ministério da Educação, 

Ciência e Tecnologia, 2000, pp. 4-5; Aplicação para o Fundo Educação para Todos, 2011, 

p. 5 (ver anexo 1); Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento [IPAD], 2011, pp. 

308-309; Furtado, 2005, pp. 41-45; Campos & Furtado, 2009, pp. 14- 44; Monteiro, 1993, 

pp. 106-111).  

A intervenção do governo no combate aos problemas acima apresentados e na luta 

pela garantia da educação a todos os cidadãos guineenses teve lugar após a independência 

do país, quando o Estado sob o comando do PAIGC iniciou a restruturação do sistema 

educativo herdado do colonialismo português em busca de resposta à reivindicação 

crescente do direito à educação por parte da população saída da guerra colonial (Furtado, 

2005, p. 335). Esta restruturação culminou na conservação da estrutura educacional vigente 

na época colonial, por uma simples razão: incapacidade reconhecida por parte da “força 

dirigente da sociedade, vanguarda e motor da luta pela independência” (Furtado, 2005, p. 

325), ou seja, do PAIGC, em conceder a um maior número de cidadãos a possibilidade de 

frequentar a escola ou de serem alfabetizados, caso não se aproveitassem as escolas, os 

programas e os manuais escolares já existentes. A decisão do PAIGC face ao 

aproveitamento das infraestruturas escolares, equipamentos e materiais pedagógicos 

deixados pelos colonos acabou por determinar a coexistência de dois sistemas de ensino 

pensados e construídos em moldes diferentes e períodos históricos também diferentes, mas 

que com o tempo passaram a ser um só na sua estrutura, organização do ensino e na 

promoção de desigualdades sociais. Sublinhe-se que o que os diferenciava eram as 

alterações introduzidas aos programas e manuais escolares herdados em que foram 

abolidos conteúdos programáticos alusivos às realidades sociais, culturais e históricas do 

colonizador, com vista a contextualizar o processo de ensino-aprendizagem à realidade da 

Guiné-Bissau, isto é, a história e a cultura do povo guineense (Furtado, 2005, p.335). A 

decisão do PAIGC em servir-se do sistema educativo herdado “significaria prosseguir com 

um sistema educativo colonial herdado, estranho, construído na ótica da dominação 
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colonial, introduzindo nele alterações pontuais para fazer face à inevitável explosão 

escolar, enquanto se construía paralelamente um novo sistema, numa segunda etapa” (I 

Encontro de Ministros da Educação cit. por Furtado, 2005, pp. 334-335). A assunção desta 

reforma educativa foi determinada por três fatores: pela inexistência quase que absoluta de 

recursos materiais; pela necessidade de estruturar a partir de zero o Ministério da Educação 

Nacional; e pela reivindicação crescente do direito à educação pelos cidadãos (Oliveira & 

Oliveira, 1978, p. 23). 

No seguimento das reformas engendradas para o sistema educativo foram criados e 

aprovados os documentos legislativos e projetos abaixo apresentados para o setor 

educativo, sob o comando de Altos Dirigentes do setor educativo apresentados na tabela 

12. 

  Estratégia de Desenvolvimento da Educação na República da Guiné-Bissau, 

Decreto n.º 60/88, de 30 de dezembro, publicado no Boletim Oficial n.º 52, 

de 30 de dezembro de 1988; 

 Regulamento da Carreira Docente, Decreto n.º 61/88, de 30 de dezembro, 

publicado no Boletim Oficial n.º 52, de 30 de dezembro de 1988; 

 Conselho Nacional para a Eliminação do Analfabetismo, Decreto n.º 6/91, 

de 18 de julho de 1990, do Boletim Oficial n.º 20, de 20 de maio de 1991. O 

referido Conselho fora criado nos termos do artigo 74.º da Constituição da 

República da Guiné-Bissau, estando sob tutela do Ministério da Educação 

Nacional e presidência do Ministro da Educação Nacional. O Conselho 

tinha por dever “participar de forma ativa na elaboração e execução dos 

programas de combate ao analfabetismo […] ” (p. 154); 

 Estatuto de Base das Escolas Particulares, Decreto n.º 7/91, de 28 de março 

de 1991, publicado no Boletim Oficial n.º 20, de 20 de maio de 1991. 

 Declaração da Política Educativa, elaborado em maio de 2000 em Bissau – 

Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia; 

 Programa de Apoio ao Sistema Educativo na Guiné-Bissau (PASEG) - 

nasce de um projeto bilateral entre a Guiné-Bissau e Portugal e 

desenvolveu-se em duas fases. A primeira fase do programa teve início no 
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ano letivo 2000-2001 após a solicitação de apoio, por parte das autoridades 

guineenses às autoridades portuguesas, no diagnóstico dos problemas que 

afetavam o sistema educativo depois do conflito armado de 7 de junho de 

1998 e das eleições legislativas de 1999. Inicialmente o programa estava 

vocacionado para colmatar carências de professores, quer no ensino da 

língua portuguesa, quer noutras áreas de lecionação através da colocação de 

professores portugueses nos liceus de Bissau. A segunda fase do programa 

chamado PASEG II teve início em 2009-10. Nesta segunda fase do projeto 

o PASEG II assumiu o papel de parceiro do Ministério da Educação 

Nacional, atuando desta forma em cinco áreas consideradas prioritárias para 

o desenvolvimento de uma educação de qualidade na Guiné-Bissau. (IPAD, 

2011, pp. 326-329);  

 Projeto de Apoio à Educação no Interior da Guiné-Bissau (PAEIGB) foi 

iniciado em Bissau no ano letivo 2001/2002. O programa nasceu de um 

projeto bilateral entre a Guiné-Bissau e Portugal, tendo sido Cofinanciado 

pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), foi 

desenvolvido e implementado pela ONG Fundação Evangelizadora e 

Cultura (FEC). O objetivo do programa era dar formação a professores dos 

ensinos básico e secundário ao nível pedagógico; a diretores de escolas e a 

bibliotecários/animadores de centros de Desenvolvimento Educativo (IPAD, 

2011, p. 330); 

 Programa de Cantinas Escolares na Guiné-Bissau financiado pelo Programa 

Alimentar Mundial (PAM) desde 2000 na Guiné-Bissau. Os objetivos do 

programa são: incentivar a inscrição de alunos nas escolas, em particular das 

raparigas; manter os alunos nas escolas com vista à redução da taxa de 

abandono escolar; reduzir a fome das crianças das zonas rurais; criar um 

ambiente de ensino aprendizagem favorável (Programa Alimentar Mundial, 

2012). Na Guiné-Bissau são duas as entidades fornecedoras de géneros 

alimentícios para as cantinas escolares: Programa Alimentar Mundial 

(PAM) e Parceiro Internacional de Desenvolvimento Humano  (IPHD). 

Durante o ano letivo 2009-2010 o PAM beneficiou 150019 alunos e o IPHD 
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beneficiou 105205 crianças (Ministério da Educação Nacional, Cultura, 

Ciência, Juventude e dos Desportos, 2010, p. 9);  

 Carta da Política do Setor Educativo pelo governo. Este documento foi 

“preparado com base no RESEN de 2006 e um modelo de simulação 

financeira desenvolvido a partir da situação de 2006” (Aplicação para o 

Fundo Educação para Todos, 2011, p.  4) (ver anexo 1); 

 Comité de seguimento para pilotagem do programa de formação e 

aperfeiçoamento de professores do Ensino Básico, Despacho n.º 14/2010, de 

3 de fevereiro de 2010, Boletem Oficial n.º 16, de 22 de abril de 2010; 

 Equipa de generalização da alfabetização via televisão nas regiões de Gabú 

e Oio, Despacho n.º 25/2010, de 15 de junho de 2010, publicado no Boletim 

Oficial n.º 24, de 15 de junho de 2010.  

 Adoção da revisão curricular do ensino secundário para a implementação do 

12.º ano de escolaridade como o último ano de escolaridade no sistema 

educativo guineense, Despacho n.º 24/2010, de 23 de agosto de 2010, 

publicado no Boletim Oficial n.º 34, de 25 de agosto de 2010; 

 Equipa de preparação do projeto para a implementação da iniciativa 

Educação para Todos, Despacho n.º 35/2010, 30 de agosto de 2010, 

publicado no Boletim Oficial n.º 42, de 20 de outubro de 2010; 

 Plano Trienal de Desenvolvimento da Educação (2011-2013) elaborado em 

agosto de 2010, em Bissau – Ministério da Educação, Cultura, Ciência e da 

Juventude e Desportos. 

 Regulamento do sistema de Avaliação para o ensino básico e secundário, 

Despacho n.º 36/2010, de 30 de setembro de 2010, publicado no Boletim 

Oficial n.º 42, de 20 de outubro de 2010; 

 Programas de ensino para o 12.º ano de escolaridade, Despacho n.º 38/2010, 

de 30 de setembro de 2010, publicado no Boletim Oficial n.º 42, de 20 de 

outubro de 2010; 

  Secretariado de Exames Nacionais criado no âmbito da implementação dos 

Exames Nacionais, Despacho n.º 40/2010, de 6 de outubro de 2010, 

publicado no Boletim Oficial n.º 42, de 20 de outubro de 2010; 
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 Lei da Carreira Docente, Lei n.º 2/2011, de 20 de maio de 2010, publicado 

no Boletim Oficial n.º 13, de 29 de março de 2011; 

 Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica, Lei n.º 3/2011, de 20 

de maio de 2010, publicado no Boletim Oficial n.º 13, de 29 de março de 

2011; 

 Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 4/2011, de 21 de maio de 2010, 

publicado no Boletim Oficial n.º 13, de 29 de março de 2011; 

 Adesão ao Programa de Educação para Todos – Iniciativa de Processo 

Acelerada. A Guiné-Bissau entra para a Parceria de Iniciativa de Processo 

Acelerado, com a aprovação do Plano Trienal para o Desenvolvimento da 

Educação (2011-2013), em setembro de 2010, pelos Grupos de Educação 

Local (Iniciativa de processo acelerado
2
, 2010, p. 1); 

 Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, Resolução n.º 2/2010, de 13 de 

outubro, do Boletim Oficial n.º 13; 

A ação da sociedade civil na promoção da educação escolar na Guiné-Bissau é 

impulsionada com a liberalização e abertura dos setores da educação e da formação à 

iniciativa privada e comunitária, que até à década de 90 eram quase exclusivamente 

asseguradas pelo Estado, segundo políticas centralizadoras. Essa liberalização legitima a 

intervenção da sociedade civil na promoção da educação e formação escolar (Barreto, 

2011, p. 5). Dá-se deste modo a abertura desses setores educativos à iniciativa privada e 

comunitária, segundo um conjunto de documentos legislativos aprovados pelo Estado. São 

de referir os seguintes documentos: Estatuto de Base das Escolas Particulares (aprovado 

em Conselho de Ministros a 28 de março de 1991 – Decreto n.º 7/91 de 28 de maio, do 

Boletim oficial n.º 20 de maio de 1991); Acordo de parceria entre diocese e governo 

assinado na matéria da educação – regime de autogestão a 4 de novembro de 1993 (Sanca
3
, 

2012; Lopes, 2007, p. 55); Anteprojeto de Estatuto das Escolas de Autogestão a nível da 

                                                           
2
  Documento facultado pelo Ministro da Educação à data da construção e aprovação da primeira LBSE guineense (ver 

anexo 2). 

3
 Nota informativa facultada pelo Inspetor Geral da Educação no âmbito da nossa pesquisa de campo (ver anexo 3). 
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diocese de 27 de setembro de 2001 (Lopes, 2007, p. 56); Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 4/2011, publicado no Boletim Oficial n.º 13, de 29 de março de 2011). 

Com a legalização da participação da sociedade civil no setor educativo surgem 

diversos operadores educativos cuja diversidade é mais notória ao nível do ensino básico 

(Campos & Furtado, 2009, p. 39). Este nível de ensino é considerado o “ segmento político 

e demográfico mais importante do sistema educativo guineense”, sendo-lhe atribuído 

caráter prioritário nos planos de desenvolvimento do setor educativo (Monteiro, 2005, p. 

14) .  

A intervenção de diversos operadores da educação no setor educativo introduz na 

sociedade guineense um conjunto de novas designações às escolas de iniciativa não estatal. 

De acordo com Campos e Furtado (2009), estas designações emergem da natureza do 

operador e do tipo de relação que os mesmos mantêm com o Estado (p. 39). Sendo assim, 

existem escolas designadas por:  

 Escolas em autogestão; 

 Escolas privadas com professores do ensino público; 

 Escolas comunitárias; 

 Escolas madrassas. 

As escolas em autogestão são escolas estatais que funcionam com base numa 

parceria público-privada entre três parceiros: Comunidade; Missão Católica e o Ministério 

da Educação (Campos & Furtado, 2009, p. 40; Lopes, 2007, p. 56). À Comunidade cabe a 

responsabilidade de criar, ou seja, de construir a própria escola, garantindo a doação do 

terreno, fornecimento da mão-de-obra para a construção, conservação das infraestruturas 

escolares, seleção e controle das atividades dos professores, escolha de um representante 

do Comité de Gestão Escolar e pagamento de um subsídio aos professores. Ao Ministério 

da Educação cabe a emissão da autorização do funcionamento da escola, financiar a 

construção e o equipamento da escola, garantir a colocação e o pagamento dos salários dos 

professores e do pessoal administrativo, fornecer programas, materiais escolares e 

didáticos, promover a capacitação dos docentes, garantir a inspeção e emissão de 

certificados (Campos & Furtado, 2009, p. 40). 

As escolas privadas, como o próprio nome indica, são escolas construídas e 

dirigidas por entidades privadas, onde as atividades letivas são asseguradas pelos 
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professores do ensino público. Nesse tipo de estabelecimento educativo a maioria da oferta 

educativa é assegurada pelas igrejas, sobretudo igrejas católicas. Verifica-se também que 

esse tipo de estabelecimento de ensino pertence a professores de escolas públicas no ativo. 

São os próprios professores que as dirigem apesar de tal lhes ser vedado pelo artigo 8.º do 

Estatuto de Base das Escolas Particulares (Campos & Furtado, 2009, p. 40). 

As escolas comunitárias, cuja criação foi regulamentada pelo despacho ministerial 

n.º 19/GM/2003 de 23 de julho (Ministério da Educação, 2003, cit. por Lopes, 2007, p. 40), 

são escolas criadas por iniciativa das Comunidades numa parceria com o Estado e as 

Organizações Não Governamentais (ONG) na lógica de melhoria e alargamento da oferta 

educativa. Neste tipo de escola enquadram-se as designadas por escolas populares que 

“evoluíram das antigas escolas bá di pé di mango (expressão crioula que traduzida 

literalmente significa Escolas à sombra do mangueiro) que eram escolas sem salas e 

carteiras” (Campos & Furtado, 2009, pp. 40-41). 

As escolas madrassas são escolas confessionais relacionadas com a religião 

islâmica. São criadas e mantidas pelas respetivas entidades religiosas, funcionando deste 

modo junto das mesquitas. Essas escolas ensinam a religião islâmica e a língua árabe, na 

sua maioria procuram seguir os programas oficiais (Campos & Furtado, 2009, p. 41). 

A abertura do Estado à intervenção de vários operadores nos setores da educação e 

da formação é justificada pelo próprio Estado como sua incapacidade em satisfazer 

cabalmente às necessidades do setor (Decreto n.º 7/91 de 20 de maio, do Boletim Oficial 

n.º 20 de 20 maio de 1991), pelo que decide regulamentar as intervenções das diferentes 

instituições, pessoas coletivas e singulares nos setores da educação e formação.  

Com esta iniciativa constata-se que o Estado continua a ser o maior provedor da 

educação. De acordo com a tabela 9, verifica-se que em 2009-2010 a maior parte dos 

estabelecimentos escolares pertence ao Estado. O que significa que a cobertura escolar é 

assegurada predominantemente pela oferta pública. Mas também é notória nesse mesmo 

período uma presença considerável de estabelecimentos escolares não públicos no ensino 

básico e secundário, bem como no ensino pré-escolar, tendo em conta os dados 

correspondentes aos períodos 1999-2005 e 2005-2006. Constata-se mesmo que ao nível do 

pré-escolar a maior parte dos estabelecimentos são de iniciativa não estatal, ou seja, de 

escolas privadas e comunitárias. 
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Tabela 9: Número de escolas  

  Tipos de escolas 

Ano 
Níveis de 

ensino 
Públicas Autogestão Privadas Comunitárias Madrassas 

1999-

2005 

Pré-escolar *18 ___ *37 ___ ___ 

Ensino 

Básico 
___ ___ ___ ___ ___ 

Ensino 

Secundário 
___ ___ ___ ___ ___ 

2005-

2006 

Pré-escolar *33 ___ *89 *59 *1 

Ensino 

Básico 
___ ___ ___ ___ ___ 

Ensino 

Secundário 
*30 ___ *52 *2 *1 

2009-

2010 

Pré-escolar ___ ___ ___ ___ ___ 

Ensino 

Básico 
**813 **6 **159 **472 **40 

Ensino 

Secundário 
**27 **6 **22 **2 **5 

Fontes: *Gabinete de Informação, Planificação e Avaliação do Sistema Educativo (GIPASE) cit. por Campos & Furtado 

(2009, p. 42-44); **Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (2010, p.8). 

 

Os dados da tabela 10 demonstram que há maior número de alunos inscritos nos 

estabelecimentos públicos. Os estabelecimentos públicos asseguram maior inscrição de 

alunos ao nível do ensino básico e secundário, mas a não pública acolhe maior número de 

crianças ao nível da educação pré-escolar, tendo em conta os dados de 2009-2010. As 

escolas privadas e comunitárias ganham maior expressão ao nível do pré-escolar e do 

ensino básico. Já as escolas de autogestão apresentam maior presença ao nível do ensino 

secundário, dados de 2009-2010. Com as informações apresentadas acima podemos 

afirmar que a maior percentagem de escolarização dos alunos é assegurada pelas ofertas 

públicas. Segundo a tabela 11, de 1999-2000 a 2009-2010, 81% e 69% da escolarização 
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dos alunos do ensino básico era assegurada pela iniciativa pública e 89% e 82% da 

escolarização dos alunos do ensino secundário era também assegurada pelas ofertas 

públicas. As restantes percentagens (minoritárias) de escolarização eram garantidas pelas 

ofertas privadas, comunitárias e madrassas. Sendo que nesse mesmo período de tempo ao 

nível do pré-escolar as ofertas privadas ganham maior expressão na escolarização dos 

alunos. De 1999-2000, 62% de crianças do pré-escolar frequentavam ofertas privadas, 

contra os 38% das ofertas públicas, 0% das ofertas comunitárias e 0,4% das ofertas 

madrassas. Em 2005-2006, 49% da frequência do pré-escolar era assegurada pelas ofertas 

privadas, 16% assegurada pelas iniciativas públicas, 34% assegurada pelas ofertas 

comunitárias e 0.2% assegurada pelas ofertas das madrassas. E por fim, em 2009-2010 

62% dos serviços da educação pré-escolar eram também asseguradas pelas iniciativas 

privadas, contra os 17% da pública, 21% da comunitária e da madrassas. Os dados 

demonstram a forte presença das ofertas privadas na provisão da educação pré-escolar. 

 

Tabela 10: Número de Alunos inscritos nos diferentes tipos de escolas 

  Tipos de escolas 

Ano 
Níveis de 

ensino 
Públicas Autogestão Privadas Comunitárias Madrassas 

2000-2001 

Pré-escolar ___ ___ ___ ___ ___ 

Ensino 

Básico 
*146.212 ___ *28.547 ____ *6.896 

Ensino 

Secundário 
___ ___ ___ ___ ___ 

2009-2010 

Pré-escolar 2.814 ___ 11.396 1.449 975 

Ensino 

Básico 
**196.913 **178 **5.070 **30.287 **44 

Ensino 

Secundário 
**52.726 **776 **2.756 **309 **0 

Fontes: *Furtado (2005, p. 555); **Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (2010, 

p. 8). 
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Tabela 11: Percentagem de escolarização assegurada por cada tipo de oferta de ensino  

Fonte: Gabinete de Informação, Planificação e Avaliação do Sistema Educativo (GIPASE) cit. por Ministère de 

l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (2011, p. 44).  

 

Os dados da tabela 12 dão a conhecer o elenco presidencial e governativo das 

personalidades que conduziram as políticas educativas guineenses desde 1973 até 2013. 

Iniciaremos a análise dessa tabela com uma contextualização histórica da Guiné-Bissau, a 

fim de se perceber a razão da existência de 26 Ministros da educação num período de 40 

anos da luta da Guiné-Bissau pela estabilidade política e institucional, assim como pela 

resolução de grandes questões sociais, como a educação. 

A Guiné-Bissau ao longo da sua história como país independente tem tido 

dificuldade em manter a estabilidade política e institucional do país. Desde a sua 

independência foram várias as situações em que os conflitos internos, isto é, a luta pelo 

poder, ameaçaram mergulhar o país em conflito armado. Essa situação acabou mesmo por 

gerar, em 1998-1999, um conflito político-militar que paralisou o país e os seus setores 

produtivos, do qual a sua economia nunca conseguiu recuperar totalmente (IPAD, 2011, p. 

305-306).  

De 1999 a 2009, devido à instabilidade política e militar constante no país, o elenco 

governativo guineense foi alvo de sucessivas alterações. Nesse período de 10 anos foram 

  Tipos de ofertas de ensino 

Ano Níveis de ensino Públicas Privadas Comunitárias Madrassas 

1999-

2000 

Pré-escolar 38% 62% 0% O% 

Ensino Básico 81% 15% 0% 4% 

Ensino Secundário 89% 11% 0% 0% 

2005-

2006 

Pré-escolar 16% 49% 34% 0% 

Ensino Básico 77% 9% 14% 1% 

Ensino Secundário 86% 14% 0,20% 0% 

 

20009-

2010 

Pré-escolar 
17% 62% 

21% 

 

Ensino Básico 69% 11% 15% 4% 

Ensino Secundário 82% 18% 0% 0% 
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constituídos na Guiné-Bissau 14 governos (Ministério da Educação Nacional, Cultura, 

Ciência, Juventude e dos Desportos, 2011, p. 7). Só no mandato presidencial e governativo 

do Partido de Renovação Social (PRS), de Kumba Ialá, que teve início em 2000 e fim por 

golpe de estado em 2003, foram “[…] exonerados cinco Primeiros-ministros e nomeados 

mais de cinquenta Ministros e Secretários de Estado (Furtado, 2005, p. 230).”  As 

instabilidades políticas e institucionais que têm abalado o país têm repercutido, como é de 

se esperar nessas situações, de forma negativa na vida social e económica do país, pondo à 

prova a própria capacidade do governo em gerir as grandes questões socias, como a 

educação (IPAD, 2011, p. 306). Situação que temos vindo a constatar ao longo do 

desenvolvimento deste capítulo, através da identificação dos problemas que afetam o 

sistema educativo guineense colocando-o num estado de desenvolvimento primitivo. O 

exercício do direito à educação é posto em causa pela ineficácia das políticas públicas do 

Estado face aos desafios existentes à promoção de uma educação escolar e de qualidade 

num país em constante instabilidade. A Guiné-Bissau,  até 2013, como mostra a tabela 12, 

contabilizou 26 Ministros da Educação, faltando apenas catorze Ministros da Educação 

para perfazer os 40 anos da proclamação do Estado da Guiné-Bissau pela Assembleia 

Nacional Popular, a 24 de setembro de 1973, em República da Guiné-Bissau (Boletim 

Oficial n.º 1, de 4 de janeiro de 1975). A existência de 26 Ministros da Educação em 40 

anos da proclamação nacional da Guiné-Bissau em República da Guiné-Bissau, a nosso 

ver, é normal, quando falamos de um país que após a sua independência foi alvo de quatro 

golpes de estado
4
 e de uma série de acontecimentos e assassinatos políticos que foram 

abalando as suas etapas de desenvolvimento social e económica. Falamos de situações que 

paralisam a vida de um país que depois dos acontecimentos descritos entra em estaca quase 

zero para buscar uma certa normalidade política e institucional. A instabilidade política na 

Guiné-Bissau tem sido um ciclo vicioso até ao momento. Desta forma, questionámos que 

sistema educativo resiste a tamanha e constante descontinuidade de políticas educativas 

num quadro inconstante de desenvolvimento de políticas públicas de Estado?  

                                                           
4
 Golpes de Estado na Guiné-Bissau: o primeiro foi a 14 de novembro de 1980; o segundo a 30 de novembro de 2000;  o 

terceiro a 14 de setembro de 2003 (Lopes, 1987, cit. por Furtado, 2005, pp. 225-226; Furtado, 2005, p. 229); o quarto a 

26 de dezembro de 2011 (denuncia de tentativa de golpe de estado) e o quinto a 12 de abril de 2012 (Gabinete Integrado 

das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS) (2013) e uma série de assassinatos 

políticos. Recuperado em 2 março 2014, de 

http://uniogbis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=10177&ctl=Details&mid=14656&ItemID=19455&language=pt-PT 
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Com a apresentação da tabela 12, pretendemos conhecer e identificar o elenco de 

Ministros da Educação que conduziram a política educativa guineense enquanto conjunto 

de decisões assumidas no âmbito das políticas públicas do Estado desde 1973 a 2013. E 

apresentar o período temporal de exercício das suas funções, a fim de se perceber de que 

forma a instabilidade política e institucional ditou que em 40 anos da existência da 

República da Guiné-Bissau 26 Ministros da Educação tenham dirigido o Ministério da 

Educação e que o sistema educativo guineense continue a padecer de problemas que 

colocam em risco o desenvolvimento pleno de inúmeras crianças, jovens e adultos. O 

objetivo traçado com a elaboração desta tabela não foi cumprido na plenitude por questões 

que nos transcendem, uma vez que tudo fizemos para obter informações que nos 

permitissem apresentar o período de exercício das funções de cada Ministro, a fim de 

contextualizá-las com as constantes mudanças de governo e as enormes dificuldades em 

construir um sistema educativo guineense minimamente coerente e sustentável. 

Recorremos à Imprensa Nacional onde, com ajuda de um dos seus técnicos, obtivemos 

alguns Boletins Oficiais onde foram publicadas as nomeações de algumas das 

personalidades. Dizemos alguns porque a Imprensa Nacional não tinha todos os Boletins e  

a justificação dada é que algumas nomeações não foram publicadas no Boletim Oficial. 

Recorremos também ao Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e 

com a ajuda do Chefe de Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros na 

época conseguimos obter o documento intitulado “Repartição de Apoio Técnico, 

Informação e Documentação – Documentação/Arquivo. Índice das personalidades que 

exerceram as funções governativas no setor da educação e ensino de 1973/2005, datado de 

25 de julho de 2006”, que contém apenas os nomes, as funções exercidas e a identificação 

dos decretos e diplomas presidenciais que nomeiam algumas das personalidades. Em 

ambas as fontes consultadas não foi possível recolher informação sobre os períodos 

exercidos por cada personalidade. Sabemos apenas o período de tempo exercido pelo 

Ministro da Educação, Artur Silva,  que conduziu o processo de elaboração da LBSE entre 

2009 e 2010. O Ministro exerceu apenas durante dois anos e meio o cargo de Ministro da 

Educação, que teve início  em novembro de 2009 e fim em abril de 2012, devido ao golpe 

de estado de 12 de abril de 2012. Essa informação foi obtida a partir do Currículo Vitae do 

Ministro Artur Silva, que nos foi facultado durante as nossas pesquisas de campo.  
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Quanto ao documento intitulado “Repartição de Apoio Técnico, Informação e 

Documentação – Documentação/Arquivo. Índice das personalidades que exerceram as 

funções governativas no setor da educação e ensino de 1973/2005, datado de 25 de julho 

de 2006”, guardamos alguma reserva relativamente às informações nele constantes pelo 

simples facto de não termos acompanhado nem supervisionado o processo de elaboração 

desse documento. 

A informação constante na tabela 12 permite também compreender a evolução 

histórica do regime político vigente na Guiné-Bissau a partir de 1973. De 1973 a 1980, de 

acordo com os Boletins Oficiais apresentados para o respetivo período, o regime político 

guineense assentava, constitucionalmente, num Presidente designado por “Presidente do 

Conselho de Estado da República da Guiné-Bissau” e num Primeiro-ministro designado 

por “Comissário Principal da República da Guiné-Bissau.” Os titulares das pastas das 

diferentes áreas sociais eram designados por “Comissários e subcomissários”, de acordo 

com  a primeira nomeação do primeiro Conselho de Comissários de Estado da República 

da Guiné-Bissau, datada de 24 de setembro de 1973, Lei n.º 3/73, do Boletim Oficial n.º 1, 

de 4 de janeiro de 1975. Os Comissários/Subcomissários eram nomeados segundo a 

proposta do Comissário Principal:  

 

“ Sob proposta do Comissário Principal da República da Guiné-Bissau;  

No uso da competência atribuída pelos artigos 36.º e 40.º da Constituição, o Conselho de 

Estado decide:  

Artigo 1.º São nomeados para cargos de Comissários de Estado os seguintes cidadãos: 

O Presidente do Conselho de Estado, Luiz Cabral.” (Decreto n.º 4/77, do Boletim Oficial n.º12, 

de 19 de Março de 1977). 

 

 

Após o golpe de Estado de 14 de novembro de 1980 levado a cabo por João 

Bernardo Vieira, o regime político guineense evoluiu até 1991 sob regime presidencialista, 

assumido por João Bernardo Vieira, como se pode constatar através dos Boletins Oficiais 

apresentados na tabela abaixo a partir de 1980 a 1991. A composição do governo, 

publicada no artigo 4.º do Decreto Presidencial n.º 3/90, do Boletim Oficial n.º 10 de 7 de 

março de 1990, comprova esse facto: o General João Bernardo Vieira afigura-se como 

Secretário geral do PAIGC e, Chefe de Estado e do Governo – Presidente do Conselho de 

Estado.  
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A partir de 1991 até à atualidade o regime político guineense evolui sob um regime 

assente num Presidente e num Primeiro-ministro, isto após a adoção, em 16 de dezembro 

de 1991, da nova estrutura orgânica do governo apresentada no Decreto-Lei n.º 6/91, no 

Boletim Oficial n.º 50 de 16 de dezembro de 1991. Com essa nova orgânica do governo 

surge a figura do Primeiro Ministro, Decreto-Presidencial n.º 14/91 de dezembro de 1991. 

 

Tabela 12: Lista das personalidades guineenses que assumiram a função de Ministro da Educação 

Nacional de 1973 a 2013 

Ordem Nome 
Funções 

exercidas 

Diplomas 

Normativos 
Publicação 

Chefe de 

Estado e do 

Governo 

1 

Manuel 

Saturnino 

da Costa 

Subcomissário 

de Estado da 

Educação e 

Cultura 

Lei n.º 3/73, de 24 

de setembro 

Boletim Oficial n.º 1, de 

4 de janeiro de 1975 

Luiz Cabral e 

Francisco 

Mendes 

(Chico Té) 

2 

Mário 

Leopoldo 

Rebelo 

Cabral 

Subcomissário 

de Estado da 

Educação 

Nacional e 

Cultura 

(remodelação) 

_______________ 
Boletim Oficial n.º 1, de 

4 de janeiro de 1975 

Luiz Cabral e 

Francisco 

Mendes 

(Chico Té) 

3 

Mário 

Leopoldo 

Rebelo 

Cabral 

Comissário de 

Estado da 

Educação 

Nacional  

Decisão n.º 4/77, 

de 15 de março 

Boletim Oficial n.º 12, 

de 19 de março de 1977 

Luiz Cabral e 

Francisco 

Mendes 

(Chico Té) 

4 

Filinto 

Vaz 

Martins 

Comissário de 

Estado de 

Educação 

Nacional 

Decisão n.º 6/78, 

de 11 de outubro 

Boletim Oficial n.º 40, 

de 11 de outubro de 

1978 

Luiz Cabral e 

Francisco 

Mendes 

(Chico Té) 

5 

Filinto 

Vaz 

Martins 

Comissário de 

Estado de 

Educação 

Nacional 

Decisão n.º 2/80, 

de 17 de 

novembro 

Boletim Oficial n.º 46, 

de 17 de novembro de 

1980 

General João 

Bernardo 

Vieira 
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6 

Mário 

Leopoldo 

Rebelo 

Cabral 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decisão n.º 5/81, 

de 14 de fevereiro  

Boletim Oficial n.º 7, de 

14 de fevereiro de 1981 

General João 

Bernardo 

Vieira 

7 

Fidélis 

Cabral de 

Almada 

Ministro da 

Educação, 

Cultura e dos 

Desportos 

Decreto 

Presidencial n.º 

3/86, de 11 de 

julho  

Boletim Oficial n.º 27, 

de julho de 1986 

General João 

Bernardo 

Vieira 

8 

Manuel 

Rambout 

Barcelos 

Ministro da 

Educação 

Decreto 

Presidencial n.º 

5/89, de 19 de 

julho 

Boletim Oficial n.º 29, 

de 19 de julho de 1989 

General João 

Bernardo 

Vieira 

9 

Manuel 

Rambout 

Barcelos 

Ministro da 

Educação 

Art. 4 do Decreto 

Presidencial n.º 

3/90, de 7 de 

março 

Boletim Oficial n.º 10, 

de 7 de março de 1990 

General João 

Bernardo 

Vieira 

10 

Alexandre 

Brito de 

Ribeiro 

Furtado 

Ministro da 

Educação  

Decreto 

Presidencial n.º 

12/91, de 22 de 

julho 

Boletim Oficial n.º 29, 

de 22 de julho de 1991 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 

11 

Alexandre 

Brito 

Ribeiro 

Furtado 

Ministro da 

Educação e 

Cultura 

Decreto 

Presidencial n.º 

14/91, de 16 de 

dezembro 

Boletim Oficial n.º 50, 

de 16 de dezembro de 

1991 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 

12 

Alexandre 

Brito 

Ribeiro 

Furtado 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto 

Presidencial n.º 

10/92, de 26 de 

outubro 

Boletim Oficial n.º 43, 

de 26 de outubro de 

1992 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 
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13 

Fernando 

Delfim da 

Silva 

Ministro da 

Educação 

Decreto 

Presidencial n.º 

3/93, de 26 de 

abril 

Repartição de Apoio5 

Técnico, Informação e 

Documentação – 

Documentação/Arquivo, 

25 de julho de 2006 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 

14 
Ibraima 

Só 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto 

Presidencial n.º 

3/94, de 24 de 

novembro 

Boletim Oficial n.º 47, 

de 24 de setembro de 

1994 

General João 

Bernardo 

Vieira e 

Coronel 

Manuel 

Saturnino da 

Costa 

15 
Paulo 

Silva 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto 

Presidencial n.º 

5/96, de 1 de 

janeiro 

Boletim Oficial n.º 1, de 

3 de janeiro de 1996  

General João 

Bernardo 

Vieira e 

Coronel 

Manuel 

Saturnino da 

Costa 

16 
Odete 

Semedo 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto 

Presidencial n.º 

07/97, de 5 de 

junho 

Boletim Oficial N.º 23, 

de 19 de junho de 1997 

General João 

Bernardo 

Vieira  e Eng.º 

Carlos Correia 

17 
Odete 

Semedo 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto 

Presidencial n.º 

10/98, de 7 de 

dezembro 

Boletim Oficial n.º 27, 

de 7 de dezembro de 

1998 

General João 

Bernardo 

Vieira e 

Francisco José 

Fadul 

 

18 
Galdé 

Baldé 

Ministro da 

Educação, 

Juventude, 

Ciências e 

Decreto 

Presidencial 

n.º4/99, de 4 de 

fevereiro 

Repartição de Apoio 

Técnico, Informação e 

Documentação – 

Documentação/Arquivo, 

_________ 

                                                           
5
 Anexo 4 
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Desportos 25 de julho de 2006 

19 

Hília 

Garez 

Gomes 

Lima 

Barber  

Ministra da 

Educação, 

Juventude, 

Cultura e dos 

Desportos (em 

acumulação 

de funções) 

Decreto 

Presidencial n.º 

1/99, de 4 de 

janeiro 

Boletim Oficial n.º 1, de 

4 janeiro de 1999 

General João 

Bernardo 

Vieira e 

Francisco José 

Fadul 

20 

João José 

Silva 

Monteiro 

Ministro da 

Educação 

Ciência e 

Tecnologia 

Decreto 

Presidencial n.º 

3/2000, de 19 de 

fevereiro 

Boletim Oficial n.º 10, 

de 6 de março de 2000 

Kumba Yalá e 

Caetano 

N’tchama 

21 
Joaquim 

Baldé 

Ministro da 

Educação 

Juventude, 

Ciências e 

Desportos 

Decreto 

Presidencial n.º 

4/01, de 15 de 

janeiro 

Repartição de Apoio 

Técnico, Informação e 

Documentação – 

Documentação/Arquivo, 

25 de julho de 2006 

 

 

___________ 

22 
Joaquim 

Namone 

Ministro da 

Educação 

Juventude, 

Ciências e 

Desportos 

Decreto 

Presidencial n.º 

18/01, de 24 de 

janeiro 

Repartição de Apoio 

Técnico, Informação e 

Documentação – 

Documentação/Arquivo, 

25 de julho de 2006 

 

 

____________ 

23 
Geraldo 

Martins 

Ministro da 

Educação, 

Ciências e 

Tecnologia 

Decreto-

Presidencial n.º 

31/01, de 24 de 

março  

Boletim Oficial n.º 14, 

de 2 de abril de 2001 

Kumba Yalá e 

Caetano 

N’tchama 

24 

Maria de 

Fátima 

Silva 

Barbosa 

Ministro da 

Educação 

Nacional, 

Cultura, 

Juventude e 

Desportos 

Decreto-

Presidencial n.º 

49/03, de 2 de 

outubro  

Boletim Oficial n.º 40, 

de 6 de outubro de 2003 

Henrique 

Pereira Rosa e 

Mário dos 

Reis Pires 
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25 

Marciano 

Silva 

Barbeiro 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto-

Presidencial n.º 

10/04, de 11 de 

maio 

Boletim Oficial n.º 19, 

de 11 de maio de 2004 

Henrique 

Pereira Rosa e 

Carlos Gomes 

Júnior 

26 
Tcherno 

Djaló 

Ministro da 

Educação 

Nacional e 

Ensino 

Superior 

Decreto-

Presidencial n.º 

59/05, de 9 de 

novembro 

Boletim Oficial n.º 47, 

de 21 de novembro de 

2005 

General João 

Bernardo 

Vieira e 

Aristides 

Gomes 

27 

Brum 

Sitna 

Namone 

Ministro da 

Educação e do 

Ensino 

Superior 

Decreto-

Presidencial n.º 

8/07, de 23 de 

abril 

Boletim Oficial n.º 17, 

de 23 de abril de 2007 

General João 

Bernardo 

Vieira e 

António Artur 

Sanhá 

28 
Marcelino 

Vaz 

Ministro da 

Educação 

Nacional 

Decreto-

Presidencial n.º 

61/08, de 18 de 

agosto 

Boletim Oficial n.º 33, 

de 18 de agosto de 2008 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 

29 

Aristides 

Ocante da 

Silva 

Ministro da 

Educação 

Nacional, 

Cultura e da 

Ciência 

Decreto-

Presidencial n.º 

2/09, de 7 de 

janeiro 

Boletim Oficial n.º 1, de 

7 de janeiro de 2009 

General João 

Bernardo 

Vieira e Eng.º 

Carlos Correia 

30 
Artur 

Silva 

Ministro da 

Educação 

Nacional, 

Cultura, 

Ciência, 

Juventude e 

dos Desportos 

_________ ________ 

Malam Bacai 

Sanhá e Carlos 

Gomes Júnior 
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31 
Vicente 

Pungura 

Ministro da 

Educação 

Nacional, 

Cultura, 

Ciência, 

Juventude e 

dos Desportos 

Decreto-

Presidencial n.º 

9/12, de 5 de 

junho 

Boletim Oficial n.º 23, 

de 5 de junho de 2012 

Manuel Serifo 

Nhamadjo e 

Rui Duarte 

Barros 

32 
Alfredo 

Gomes 

Ministro da 

Educação 

Nacional, 

Cultura, 

Ciência, 

Juventude e 

dos Desportos 

_________ _________ 

Manuel Serifo 

Nhamadjo e 

Rui Duarte 

Barros 

Fontes: Boletins Oficiais apresentados na tabela e Repartição de Apoio Técnico, Informação e Documentação – 

Documentação/Arquivo, 25 de julho de 2006 (ver anexo 4). 

 

 

 

 

Síntese 

 

O Estado e a sociedade civil têm desenvolvido estratégias para a efetivação do 

direito à educação na Guiné-Bissau. O Estado através das políticas públicas introduziu na 

sociedade guineense um conjunto de políticas educativas com vista a sanar os problemas 

que afetam o setor educativo como consequência de um passado histórico que muito se 

reflete até aos dias de hoje em todas as estruturas sociais do país, nas quais o setor da 

educação e da formação não são uma exceção. O Estado, através das convicções políticas 

dos governantes, procura o desenvolvimento sustentável da educação e da formação na 

Guiné-Bissau. Perante essas convicções, o Estado assumiu um conjunto de compromissos 

e diplomas legais para a reorganização/organização do setor educativo e da formação. Uma 

das mais importantes decisões políticas assumidas pelo Estado a nosso ver é a abertura da 

educação, na década de 90, à intervenção de diferentes operadores da educação e da 
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formação, após a constatação de que só por si não seria capaz de garantir a educação a 

todos os cidadãos com o aumento da procura da mesma que se deu a partir da 

independência do país.  

Como é óbvio, essa decisão não foi e não é o remédio santo para os males da 

educação e da formação na Guiné-Bissau, porque, como em todas as decisões, há 

consequências negativas e positivas. E no caso dessa, a consequência positiva foi a 

expansão da rede escolar na Guiné-Bissau que muito favoreceu o acesso à educação básica. 

Considera-se que houve melhorias ao nível da cobertura escolar nos últimos anos como 

resultado do esforço do Governo na disponibilização de novas salas de aulas e na abertura 

à participação do setor privado e comunitário na oferta de serviços educativos (Banco 

Mundial, 2008 e 2009, p. 31). Contudo, apesar dos sinais de avanço evidenciados, a Guiné-

Bissau está longe de alcançar os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento 

preconizados para o setor educativo até 2015 (Banco Mundial, 2009, p. 30): 

                     a) Assegurar a educação para todos; 

                     b) Eliminar as disparidades entre os géneros nos ensinos primários e 

secundário até 2005 e em todos os níveis de ensino até 2015 (Kraft & Negrão, 2010, p. 17). 

Tendo em conta que seis em cada dez crianças que ingressam na primeira classe 

não concluem o ensino básico e que a pequena percentagem de crianças que completam 

esse nível de ensino continua analfabeta, devido à fraca qualidade do ensino (Banco 

Mundial, 2009, p. 30), constata-se que “o acesso à educação melhorou, mas as iniquidades 

persistem” (Banco Mundial, 2009, p. 3). Como se vê, a expansão da rede escolar não 

acompanhou uma melhoria na eficiência interna e na qualidade da educação. Essas são as 

consequências negativas dessa decisão do Estado. Decisões negativas favorecidas por 

fatores também eles negativos quanto à qualidade das ofertas introduzidas no sistema 

educativo pelos novos operadores da educação e formação. É notório que as comunidades 

ou populações têm-se reagrupado para dar um outro dinamismo à educação e formação na 

Guiné-Bissau, através da construção de escolas comunitárias, salas de aulas, apoio aos 

professores com subsídios de alimentação e transporte e, construção das suas casas (Lopes, 

2008, p.10). Contudo, essa participação das comunidades na construção de escolas 

comunitárias e na sua gestão é marcada por deficiências que vão desde a “existência de 

escolas sem o primeiro ciclo do ensino básico completo; formação académica insuficiente 
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e deficiente de docentes; taxa de abandono [escolar] elevada antes da conclusão da 4.ª 

classe; irregularidade no pagamento dos subsídios dos professores” (Lopes, 2008, p.10). 

Os professores, embora selecionados entre os melhores “filhos da tabanca”, apresentam 

limitações como a fraca habilitação literária e menor qualificação profissional, questão 

responsável pelos estrangulamentos que afetam a educação (Biai, 2008, p. 7). Apesar das 

questões que se levantam face à deficiente qualidade da oferta educativa oferecida por 

essas escolas, as escolas comunitárias têm contribuído não só para  o alargamento da rede 

escolar como também para a diminuição da disparidade entre géneros no acesso à 

educação (Biai, 2008, p. 7). E ainda contribuem para a estabilidade do cumprimento dos 

dias letivos, uma vez que os seus dias letivos são superiores aos dos estabelecimentos 

públicos e permitem ainda que maior número de guineenses tenha acesso à educação, em 

particular as raparigas (Lopes, 2008, p.10).  

A intervenção da sociedade civil na educação e Formação surge, assim, na Guiné-

Bissau como uma resposta à crise da educação pública (Lopes, 2008, p.10). 

 

 

3. Direito à Educação na Guiné-Bissau: real situação e perspetivas 

Neste ponto do nosso trabalho iremos centralizar a nossa atenção na questão do 

direito à educação na Guiné-Bissau. Iniciaremos a nossa abordagem com a caraterização 

da educação escolar e o seu papel no desenvolvimento integral do ser humano e da 

sociedade, para de seguida cingirmos a nossa reflexão à temática dedicada a este ponto – 

Direito à educação na Guiné-Bissau: real situação e perspetiva. 

A educação escolar é uma ação social e individual. Esse seu caráter social advém 

do facto da educação de um indivíduo exigir sistematicamente a intervenção de outras 

pessoas, para além do próprio sujeito da ação envolto numa relação institucionalizada pela 

sociedade e para a sociedade, que é o caso particular da educação escolar. A educação 

escolar é uma ação historicamente institucionalizada pela sociedade para orientar um 

conjunto de finalidades definidas por ela e para ela mesma. É, ainda, uma ação global, pois 

tem em vista todos os aspetos da vida social na formação e sobrevivência do indivíduo na 

sociedade (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991, pp. 23-26).  
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A ação global da educação escolar reflete-se em dois sentidos: na formação do 

indivíduo e na dinâmica da sociedade. Do ponto de vista da formação do indivíduo, a 

educação escolar visa o seu desenvolvimento intelectual, através da aquisição de 

conhecimentos e métodos de raciocínios. E ainda, visa o desenvolvimento do seu caráter 

através da interiorização de atitudes, comportamentos, aptidões físicas e técnicas 

indispensáveis para o desempenho de uma profissão. Já do ponto de vista da sociedade, a 

educação escolar visa a integração do indivíduo na sociedade sob o respeito e assimilação 

da ordem aí existente, atribuindo-lhe um estatuto social de acordo com as suas aptidões 

particulares e o treino efetuado na fase educativa (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991, p. 

26). 

A educação escolar é ainda uma ação unilateral dos adultos para jovens: “ Os 

adultos transmitem atitudes, conhecimentos técnicos, e os jovens recebem, apreendem e 

incorporam na sua vida esses conteúdos” (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991, p. 26). O 

que significa que a ação educativa é desencadeada pela Geração adulta (elemento ativo e 

transmissor) para a Geração jovem (elemento passivo e recetor dos conteúdos). Esta 

natureza social da educação escolar foi definida pela Emile Durkheim, considerado o 

fundador da Sociologia da Educação. 

A educação escolar possui ainda uma caraterística unitária e harmónica, pelo facto 

do agente educativo ser a sociedade no seu conjunto e não um indivíduo, ou um grupo 

específico ou ainda uma categoria social (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991, p. 27). 

Concluímos, deste modo, que a educação escolar é um campo de atuação da 

sociedade para a regulação comportamental dos seus indivíduos, na medida em que é 

através dela que se institui um património cultural comum, um conjunto de valores éticos e 

sistemas de regras comuns indispensáveis para a coesão social e a manutenção da própria 

sociedade. 

A educação escolar ao longo do desenvolvimento da história da humanidade foi-se 

constituindo “como um dos lugares naturais de aplicação, consolidação e expansão dos 

direitos humanos; como um direito-chave cuja negação é especialmente perigosa para o 

princípio democrático da igualdade civil e política; como uma arena de direitos; enfim, 

como um outro nome de justiça” (Estêvão, 2012, p. 81). Isto é, a educação escolar foi 

surgindo, estreito às vicissitudes históricas e sociais, como um direito que possibilita a 
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consecução de outros direitos humanos e ainda um direito necessário à defesa da justiça 

social.  

A educação escolar é um direito com várias faces distintas cuja interpretação e 

implementação estão intrinsecamente ligadas a essas faces: cultural, social, económica e 

política. A aplicabilidade da educação escolar como um direito humano depende dos países 

que ratificam os tratados onde esta é preconizada. Esses países podem reservar o direito de 

não se considerarem obrigados ao cumprimento dos princípios contemplados nas cláusulas 

dos documentos oficiais que ratificam. O processo de ratificação permite aos países, caso 

assim o desejem, anexarem aos seus instrumentos de ratificação uma declaração formal 

sobre o modo como pretendem interpretar uma ou mais cláusulas do tratado ou, ainda, uma 

reserva ao fato de não pretenderem implementar uma ou mais provisões na sua totalidade 

(Alves, 2000, p. 24). Perante este facto, considerámos que a posição dos países face a essas 

medidas está sobretudo ligada à esfera económica e política de cada um deles. Cultural e 

socialmente partimos do princípio que a educação escolar é reconhecida como chave para a 

construção de uma sociedade mais democrática e mais expressiva em termos dos direitos 

humanos. Também a vemos como promotora do desenvolvimento integral da 

personalidade humana (intelectual, económica e financeira) e do respeito pelas liberdades 

fundamentais. 

O direito à educação é um meio de concretização de outros direitos. A alfabetização 

é a concretização do direito à educação. É “[…]  um resultado-chave da educação e um 

instrumento para a aprendizagem adicional […]” que surge como parte do direito à 

educação e facilitadora da consecução de outros direitos (Richmond, Robinson, & Sachs-

Israel, 2009, p.7). Contudo, uma grande parte da população mundial não tem acesso por 

diversas razões à alfabetização. Desse universo da população mundial sem oportunidade 

equitativa de alfabetização, as mulheres são as pessoas mais afetadas. Elas constituem a 

proporção mais alta de pessoas analfabetas na África Subsaariana e na Ásia Meridional e 

Ocidental (Richmond, Robinson, & Sachs-Israel, 2009, p. 7). 

De acordo com Richmond, Robinson, & Sachs-Israel (2009), a alfabetização é 

considerada para os letrados como algo normal, mas como um objetivo quase inatingível 

para muitos (p. 10).  
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No mundo, 774 milhões de homens e mulheres não têm acesso à comunicação por 

via da escrita, 75 milhões de crianças estão fora da escola e outros tantos milhões de jovens 

saem da escola sem nível de alfabetização adequado para uma participação produtiva nas 

suas sociedades. Para essa população, grande parte do mundo onde vivem é inacessível, 

pois dependem dos que sabem ler e escrever para tomar decisões importantes sobre as suas 

vidas (Richmond, Robinson & Sachs-Israel, 2009, p.10), uma vez que lhes foi negada 

através da educação escolar a capacidade de dominarem o seu próprio desenvolvimento e 

assim a possibilidade de conduzirem o seu destino num mundo em constante mutação. Esta 

situação é caraterizada por Richmond, Robinson & Sachs-Israel (2009), como inaceitável 

pelo que chamam os países a assumirem compromissos que garantam que todas as pessoas 

participem nas sociedades letradas, uma vez que a oferta de alfabetização é da 

responsabilidade dos governos e dos seus parceiros (p. 15). Isto significa que a promoção 

da educação depende das agendas política e económica de cada país. 

 A chamada de atenção para a alfabetização feita por Richmond, Robinson & 

Sachs-Israel (2009) enfatiza três áreas: “mobilizar um compromisso mais firme com a 

alfabetização; reforçar a oferta de programas de alfabetização mais efetivos e captar novos 

recursos para a alfabetização” (p. 8). 

A educação escolar e o seu produto – a alfabetização – assumem um papel 

fundamental na prevenção da exclusão social e na promoção da equidade e da justiça 

social. São chave para a inclusão, o empoderamento e a melhoria da qualidade de vida das 

populações desfavorecidas (Richmond, Robinson & Sachs-Israel, 2009, p. 19): “A 

alfabetização é um direito em si mesma – precisamente porque, sem ela, as pessoas não 

têm oportunidades iguais na vida” (Richmond, Robinson & Sachs-Israel, 2009, p. 19). A 

alfabetização é um meio de desenvolvimento, de inserção e de integração social que 

possibilita que as pessoas adquiram mecanismos diversificados para atuar na sociedade de 

acordo com as mudanças sociais e económicas que a mesma vai sofrendo (Richmond, 

Robinson & Sachs-Israel, 2009, pp. 18-19). Quando as pessoas não têm acesso a 

educação/alfabetização o nível de exclusão é maior, bem como o nível de reprodução das 

desigualdades sociais (Richmond, Robinson & Sachs-Israel, 2009, pp. 18-19). 

Quando os países e doadores investem na educação escolar estão a combater a 

desigualdade social, isto é, a criar condições para que 70% das populações pobres 
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mundiais, que vivem em áreas rurais com poucas escolas e deste modo com menos 

oportunidades de aquisição de aprendizagens formais, melhorarem as suas condições de 

vida. E ainda estão a contribuir para a redução da vulnerabilidade e da pobreza (Richmond, 

Robinson & Sachs-Israel, 2009, p. 31). 

A situação da educação escolar como um direito humano na Guiné-Bissau carece 

de análise que envolva determinados parâmetros qualitativos e quantitativos. Os 

parâmetros que aqui serão utilizados para classificar a situação da educação na Guiné-

Bissau como um direito humano serão os seguintes: investimento estatal na educação; 

acesso à educação; cobertura escolar; qualidade do ensino; número de horas letivas; 

qualificação dos docentes; quantidade e qualidade de infraestruturas escolares, de materiais 

didáticos e pedagógicos; ofertas de ensino e taxa de alfabetização da população. 

As análises dos dois primeiros pontos deste capítulo demonstram-nos que o sistema 

educativo guineense padece de problemas graves e crónicos. Os problemas vão desde a 

incapacidade do Estado em garantir o acesso à educação a todas as crianças em idade 

escolar até à garantia de um ensino de qualidade para todos. Os dados demonstram que o 

governo tem vindo a desinvestir na educação, priorizando das verbas alocadas à educação 

o pagamento dos salários dos professores. As despesas do Estado com o pagamento dos 

salários dos professores em 2006 era de 85% e, segundo Ministério da Educação Nacional, 

Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (2010), estas não foram mais de 90% porque 

houve falha no pagamento de salários (p. 12). Estes dados apontam que praticamente tudo 

que é alocado à educação é destinado ao pagamento dos salários dos professores, ficando 

uma margem de manobra bastante reduzida para o investimento em despesas 

administrativas, pedagógicas e sociais (Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, 

Juventude e dos Desportos, 2010, p. l2). 

A escola na Guiné-Bissau ainda não é para todos, tendo em conta que uma grande 

parte de crianças em idade escolar não tem acesso à educação. A questão da 

universalização da educação é ainda uma meta por atingir num país afetado 

constantemente por instabilidade político-militar (Ministério da Educação Nacional, 

Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos, 2010, p. 12). E, ainda, num país em que 

quase metade da despesa com a educação é assegurada pelas famílias. Em 2006, 48% das 

despesas com a educação foram asseguradas pelas famílias, sendo que essas despesas 
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tiveram maior expressão ao nível do ensino pré-escolar (59%) e do ensino secundário 

(64%). Ao nível do ensino básico, para o mesmo período, as despesas das famílias com a 

educação foram significativas (35%), mas não superiores às do Estado. O Estado nesse 

nível de ensino cobriu 65% das despesas com a educação (Ministério da Educação 

Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos, 2010, p. 10).  

Os dados anteriormente apresentados revelam que a frequência das crianças nos 

ensinos pré-escolar e secundário é assegurada maioritariamente pelas famílias. Essa 

situação coloca em risco a frequência desses níveis de ensino por crianças oriundas de 

famílias desfavorecidas ou possuidoras de fraco nível de capital económico e escolar, 

porque os pais que não têm condições económicas e financeiras, à partida não têm 

condições de financiar os estudos dos seus filhos. E pais com dificuldades económicas e 

sem cultura escolar não veem a razão de ser da frequência escolar dos seus filhos, porque a 

limitação económica e financeira fala mais alto. Logo, adicionando à limitação económica 

e financeira a falta de cultura escolar, esses pais não investem na escolarização dos filhos, 

“recrutando” assim a mão–de–obra dessas crianças para o seu sustento, ficando essas 

crianças privadas de usufruírem daquilo que deveria ser um direito seu, a educação, cujo 

principal provedor e regulador é o Estado. Este tem por responsabilidade a adoção de 

políticas públicas favoráveis a todos os cidadãos. A problemática da frequência escolar 

revela a incapacidade do Estado guineense em garantir, através de medidas educativas 

assentes em políticas de discriminação positiva, que todas as crianças possam gozar 

equitativamente do direito à educação, independentemente do seu nível socioeconómico e 

cultural. É visível no sistema educativo guineense a escassez de políticas educativas que 

financiem os estudos dos filhos das famílias carenciadas. Não existe proteção social por 

parte do Estado para que essas crianças, em situação desfavorecida ou em risco de 

exclusão e de discriminação social, possam gozar do direito à educação. O Estado 

guineense, enquanto principal regulador do sistema educativo, não consegue através das 

suas políticas públicas assegurar que todas as crianças guineenses em idade escolar 

usufruam equitativamente do direito à educação. As famílias surgem mediante essa 

situação incumbidas, não por vontade própria, de assegurar a educação escolar dos seus 

descendentes e educandos, porque caso assim não seja, os mesmos ficariam à mercê do 

destino, ou seja, da exclusão social e da impossibilidade de uma ascensão social 
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determinada pela socialização em outro grupo social que não o de pertença. Perante essa 

situação declarámos que “o primeiro objetivo dos sistemas educativos, que deve ser reduzir 

a vulnerabilidade social dos jovens oriundos de meios marginais e desfavorecidos, a fim de 

romper o círculo vicioso da pobreza e da exclusão” (Delors et al., 2001, p. 125) não está a 

ser cumprido pelo sistema educativo guineense.  

A cobertura escolar na Guiné-Bissau é insuficiente, apesar da evolução positiva que 

tem vindo a ser apontada pelo Estado a esse nível. Existem ainda regiões no país que não 

possuem escolas e ainda zonas onde as escolas existentes não oferecem a continuidade dos 

ciclos de ensino, o que obriga muitas crianças a deslocarem-se a pé para frequentarem a 

escola de outras zonas. Muitas crianças em idade escolar têm de percorrer mais de 30 

minutos a pé para chegar à escola. Havendo uma correlação forte entre frequência da 

escola e a distância da escola à habitação do aluno, como afirma Ministério da Educação e 

do Ensino Superior (2009), há uma forte probabilidade de abandono escolar por parte das 

crianças que têm de percorrer mais de 30 minutos a pé para chegarem à escola (p. 7). A 

distância da habitação da criança à escola é uma das causas do abandono escolar apontado 

frequentemente pelas famílias, seguido do trabalho infantil e casamento precoce das 

raparigas (Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, pp. 7-8). 

A qualidade do ensino guineense é classificada como pobre e com tendência para 

uma deterioração cada vez maior. A Guiné-Bissau possui a taxa de conclusão do ensino 

básico mais baixa do continente africano (48%), o que põe em causa o cumprimento do 

objetivo do milénio para a educação: atingir a meta da educação básica universal até 2015 

como apontam alguns documentos (Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, p. 

7; Mutaboba, 2010, p. 5). Esse problema aumenta quando a probabilidade de entrar para a 

escola, ou seja, para o ensino básico é estimada em 76%, dado referente ao ano letivo de 

2005/2006 (Ministério da Educação e do Ensino Superior, 2009, p. 7). 

A falta de qualidade do ensino guineense é justificada por um conjunto vasto de 

fatores: desinvestimento do Estado na Educação; fraca qualificação do corpo docente 

guineense; inexistência quase total de materiais didáticos e pedagógicos tanto para alunos 

como para professores; ambiente de ensino-aprendizagem precário e desatualizado face às 

exigências atuais do mundo; tempo de aula letivo insuficiente devido à inexistência de 

salas de aulas; língua de ensino estranha a uma grande percentagem da população 
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estudantil e até mesmo aos professores; incumprimento do pagamento dos salários dos 

professores por parte do Estado; paralisação quase que total das atividades letivas por parte 

dos professores que reivindicam constantemente, através dos Sindicatos dos Professores, 

ao Estado o pagamento dos salários. 

As aulas no sistema educativo guineense decorrem segundo 3 turnos e cada turno 

deveria gozar formalmente de 4 horas diárias, mas isso não acontece por razões a seguir 

indicadas. A razão de ser da existência de turnos chama-se falta de salas de aula suficientes 

para toda a população estudantil. Devido aos turnos e às dificuldades que os professores 

enfrentam na deslocação para as escolas, as crianças que deveriam gozar de 28 horas 

letivas semanalmente acabam por gozar aproximadamente 20 horas. O tempo de aula 

bastante reduzido tendo em conta o que se passa em outros países. O primeiro turno 

(07h00-11h00) é, segundo Campos e Furtado (2009), geralmente afetado pela dificuldade 

que as crianças têm em chegar às escolas devido às distância que as separam da escola e 

ainda pelas condições impostas pela natureza em que em certas épocas do ano as noites são 

mais longas, o que leva muitos pais a não deixarem as crianças saírem a horas para as 

escolas e a falta de iluminação de muitas das salas (p. 43). O segundo turno (11h00-

15h00), geralmente destinado às crianças mais pequenas, vindas de zonas mais distantes, é 

pouco produtivo porque muitas das crianças ficam o dia todo sem comer. O terceiro turno 

(15h00-19h00) é também afetado, principalmente em certas épocas do ano, pela fraca 

luminosidade de algumas salas de aula (Campos e & Furtado, 2009, p. 43). No geral, todos 

os turnos são afetados por fatores que levam ao fraco desempenho dos alunos e dos 

próprios professores e consequentemente do desenvolvimento de um ensino de pouca 

qualidade. Assim sendo, não é estranho que a taxa de alfabetização da população 

guineense seja apenas de 42%. A Guiné-Bissau possui uma taxa de analfabetismo de 58%, 

segundo Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos 

(2010, p. 12).  

Quanto à língua de ensino, o Ministro da educação afirma que “há professores que 

nem sequer conseguem falar em português (Ministro da Educação, cit. por Campos & 

Furtado, 2009, p. 21). E o Secretário de Estado do Ensino e o Diretor do Instituto Nacional 

para o Desenvolvimento da Educação (INDE) afirmam também que “há professores do 

ensino básico que asseguram as aulas em crioulo por não dominarem a língua portuguesa, 
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nem a saberem ensinar como língua segunda” (Secretário de Estado de Ensino e Diretor do 

Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, cit. por Campos & Furtado, 2009, 

p. 21).” Esta situação é problemática quando a língua de ensino penetra apenas um certo 

escalão social do país. O português é a língua oficial e a língua de ensino na Guiné-Bissau, 

mas apenas é dominada por uma pequena percentagem da população guineense. De acordo 

com os dados do recenseamento de 1979, apenas 5% da população falava o português. No 

recenseamento de 1991 esse valor subiu para 10%, nada de significativo. Até ao momento 

não há estudos mais recentes sobre a evolução da língua portuguesa na Guiné-Bissau 

(Roblés, 2008, p. 9). Mediante o descrito, colocámos as seguintes questões que 

consideramos pertinentes: como garantir um ensino de qualidade quando os próprios 

docentes não dominam a língua e a sua metodologia de ensino, ou seja, quando a língua de 

ensino é estranha à maioria da população docente e estudantil guineense? Que tipo de 

ensino o sistema educativo guineense oferece aos seus alunos? E ainda, que tipo de 

sociedade a Guiné-Bissau pretende construir com a oferta educativa que os guineenses 

recebem do seu sistema educativo? 

Com a análise efetuada, considerámos que o sistema educativo guineense encontra-

se num estado ainda primitivo. Um estado que não possibilita aos seus utentes ou 

beneficiários um desenvolvimento humano integral, pois não lhes faculta as ferramentas e 

instrumentos necessários à aquisição de conhecimentos e de habilidades essenciais a uma 

integração e participação ativa na sociedade. O ensino, sendo de fraca qualidade, não 

garante a aquisição das necessidades básicas de aprendizagem, pelo que após o abandono 

escolar as crianças, mulheres e homens permanecem analfabetos, anulando dessa forma as 

suas contribuições para o progresso social. Isto porque a educação não desempenhou o seu 

papel essencial: “conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, 

discernimento, sentimento e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus 

talentos e permanecerem tanto quanto possível, donos do seu próprio destino” (Delors et 

al., 2001, p. 86). 

O estado em que se encontra o sistema educativo guineense leva-nos a considerar 

que a educação na Guiné-Bissau não é ainda um direito fundamental de todos, ou seja, de 

mulheres e de homens de todas as idades. Mas também questionámos como podia sê-lo, se 
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as próprias estruturas da sociedade ainda não foram total e radicalmente transformadas 

para esse fim?  
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Capítulo II – Metodologia de investigação 

1. Opção metodológica 

 

A investigação em ciências sociais segue um procedimento de investigação em que 

o que importa é que o investigador seja capaz de conceber e de pôr em prática um 

dispositivo, ou seja, um método de trabalho capaz de elucidar a realidade em estudo. A 

aplicabilidade desse método de trabalho deverá ser reinventada de acordo com as 

exigências do trabalho e nunca como uma simples soma de técnicas que se trataria de 

aplicar tal e qual se apresentam (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 15).  

 Uma investigação social não é uma sucessão de etapas estereotipadas ou 

estabelecidas que se cumprem numa determinada ordem imutável, mas sim uma 

investigação que permite que as “opções, a construção e a organização de processos, 

compondo um modelo de análise particular, variam em função da natureza e da 

especificidade do objeto de estudo, e conforme a acuidade e a imaginação do investigador” 

sem nunca se afastar da fidelidade aos princípios de rigor metodológico fundamentais na 

investigação científica (Pardal & Lopes, 2011, p. 14). 

No nosso trabalho de investigação, o método de investigação selecionado para a 

produção de conhecimento sobre a realidade em estudo é o método qualitativo e as 

seguintes técnicas: entrevista do tipo semiestruturada e a análise documental, com recurso 

a análise de conteúdo para o tratamento dos dados. A escolha deste método de 

investigação, como o método adequado para a realização deste trabalho de investigação, 

resultou da adequação e da coerência que nos pareceu existir entre as caraterísticas do 

método eleito e a natureza e especificidade do estudo. Este trabalho de investigação assenta 

na seguinte questão de partida: “ Como decorreu o processo político de construção e de 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau?”. É conduzido 

predominantemente pelo método qualitativo com a pretensão de analisar, compreender e 

explicar com detalhe possível o trabalho desenvolvido no âmbito da elaboração e dotação 

do país da sua primeira Lei de Bases do Sistema Educativo. Este trabalho de investigação 

realiza-se através do contacto direto com quatro atores/intervenientes no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo, desde o seu início até ao seu término. A 

esses atores/intervenientes é aplicada uma entrevista qualitativa designada por entrevista 
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semiestruturada (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, p. 381), ou seja, uma entrevista que 

“nem é inteiramente livre e aberta, nem orientada por um leque inflexível de perguntas 

estabelecidas a priori”, por forma a recolher informações pertinentes que nos permitam 

atingir os objetivos determinados (Pardal & Lopes, 2011, pp. 86-87). As informações 

recolhidas através das entrevistas realizadas são analisadas através da técnica de análise de 

conteúdo “para estudar e analisar a comunicação de uma maneira objetiva, sistemática e 

quantitativa” (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, p. 345).  

No quadro deste estudo fazemos, ainda, uma análise de conteúdo do 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo, de outubro de 2009, e da Proposta de 

Lei de Bases do Sistema Educativo datada de maio de 2010, com a finalidade de 

compreender como é tratada a questão da educação como Direito Humano na Guiné-

Bissau nesses documentos, para depois procedermos a uma comparação com o texto final 

da Lei de Bases do Sistema Educativo. Procurámos, no primeiro capítulo do nosso estudo, 

problematizar essa questão através da análise da situação da educação na Guiné-Bissau, 

logo é importante verificar como essa questão é consignada no documento legislativo da 

educação guineense. 

O método é um “instrumento estilizado direcionado, em última instância, à 

produção de conhecimento sobre o real, o método consiste, essencialmente, num conjunto 

de operações, situadas a diferentes níveis, que tem em vista a consecução de objetivos 

determinados” (Lopes & Pardal, 2011, p. 12). O método é, assim, um instrumento ou um 

plano orientador da pesquisa que, assente num conjunto de normas, possibilita a seleção e 

articulação de técnicas que viabilizam o processo de investigação (Lopes & Pardal, 2011, 

p. 12). 

O método qualitativo “privilegia, na análise, o caso singular e operações que não 

impliquem quantificação e medida” (Pardal & Lopes, 2011, pp. 86-87). Em termos gerais a 

recolha de dados envolve técnicas que não pretendem medir nem associar medições a 

números. Essas técnicas são aplicadas em ambientes naturais, ou seja, em ambientes em 

que os sujeitos da investigação agem/comportam-se como de costume em sua vida 

quotidiana (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, p. 10). 

Na investigação qualitativa o investigador e a sua competência comunicacional 

assumem um papel relevante em todo o processo de investigação, sendo os mesmos 
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considerados principal “instrumento” de recolha de dados e de cognição. Assim, o 

investigador deve assumir ou aceitar os papéis que lhe forem atribuídos no terreno e no 

contacto com as pessoas a entrevistar ou a observar. A aceitação ou rejeição desses papéis 

pode condicionar todo o processo de investigação, pelo que é essencial a adoção de um 

papel ou uma posição social para facilidade ou acesso a certos dados ou informações 

(Flick, 2005, p. 56 ). 

Na investigação qualitativa os sujeitos da investigação são constantemente 

questionados pelo investigador, na medida em que este último tem por objetivo 

compreender “aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências e o modo como os próprios estruturam o mundo social em que vivem” 

(Psathas, 1973, cit. por Bogdan & Biklen , 1994, p. 51). 

 

 

2. Procedimento de campo 

 

Iniciaremos a discussão do termo procedimento de campo com a definição do 

conceito “procedimento”. Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), procedimento não é 

nada mais do que uma forma de progredir em direção a um objetivo (p. 25). Assim sendo, 

o procedimento científico é a descrição dos princípios fundamentais a pôr em prática em 

qualquer trabalho de investigação (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 25). Assim, 

considerámos que o procedimento de campo é a forma como o investigador age no terreno, 

através dos princípios fundamentais selecionados, para alcançar os objetivos da 

investigação por si traçados previamente.  

Para a concretização deste estudo de investigação houve a necessidade de nos 

deslocarmos a Guiné-Bissau, a fim de recolher dados e informações possíveis e necessários 

à sua realização. A permanência em Bissau possibilitou-nos a realização de conversas 

informais e formais com os quatro intervenientes diretos no processo de construção e de 

aprovação da LBSE e ainda a obtenção por parte desses intervenientes da autorização para 

a realização das entrevistas semiestruturas. Possibilitou-nos ainda a realização de visitas às 

instituições alvos de recolha de informações: Ministério da Educação Nacional, Cultura, 

Ciência, Juventude e dos Desportos, o qual designamos ao longo deste estudo por 
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Ministério da Educação; Assembleia Nacional Popular; Imprensa Nacional (local onde se 

encontram as publicações oficiais do governo/Estado através dos Boletins Oficiais); 

Palácio do Governo (edifício que contém alguns gabinetes do elenco governativo do país); 

etc. 

 

3. Técnicas de recolha de dados 

 

As técnicas não são autónomas do método, pelo contrário dependem dele. É o 

método que seleciona as técnicas em função das hipóteses de trabalho e do conjunto de 

indicadores pertinentemente definidos, com base no modelo de análise previamente 

concebido para a concretização do estudo de investigação (Lopes & Pardal, 2011, pp. 70-

71). Assim, atendendo ao modelo de análise definido e aos objetivos traçados para o nosso 

estudo, escolhemos como técnicas de recolha de dados a entrevista semiestruturada e a 

análise documental, sobre as quais fazemos de seguida uma breve descrição.  

 

3.1 Análise documental  

 

A análise documental é uma técnica de recolha de informação imprescindível em 

qualquer investigação e que requer disciplina e paciência do investigador na busca pela 

obtenção dos documentos considerados fundamentais à prossecução do processo de 

investigação (Lopes & Pardal, 2011, p. 103). O uso a bom nível da análise documental 

implica obediência a um conjunto de regras, tais como: definição clara do objeto de estudo; 

formulação devida da hipótese ou hipóteses; identificação do nível de imparcialidade das 

fontes; comparar apenas o comparável (Lopes & Pardal, 2011, p. 103). 

No nosso estudo de investigação, a análise documental incidiu sobre todos os 

documentos encontrados no ato da nossa pesquisa de campo, os quais apresentamos na 

tabela 13. Não se fez mais análises documentais, uma vez que não foram encontrados mais 

documentos e pelas informações recolhidas através dos nossos inquiridos não se 

produziram mais documentos para além dos apresentados na tabela 13. Isto é, não se 

elaboraram atas, relatórios, pareceres dos encontros, reuniões de trabalho realizadas pelos 
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grupos de trabalho constituídos e pela Comissão Especializada para a área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular que pertence à “Comissão de Saúde, Assuntos Sociais, 

Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social” da ANP. Ao longo deste trabalho esta 

comissão foi também designada por alguns dos nossos inquiridos apenas por Comissão 

Especializada para Assuntos Sociais. 

Procedemos à análise comparativa dos conteúdos constantes no 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo de outubro de 2009 (ver anexo 5) e a 

Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo de maio de 2010 (ver anexo 6) com o texto 

final da LBSE (ver anexo 23), a fim de compreendermos se o texto final da Lei de Bases 

do Sistema Educativo guineense é uma espécie de síntese final desses documentos 

inicialmente elaborados. O 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo de outubro de 2009 e a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo de maio 

de 2010  foram facultados pelo Presidente da Comissão Especializada para a área da 

Educação da Assembleia Nacional Popular, no âmbito da nossa pesquisa de campo. Os 

registos da Direção de Serviços Legislativos: Serviços de Taquigrafias da Assembleia 

Nacional Popular sobre as sessões plenárias de 20 e 21 de maio de 2010 (ver anexo 7 e 8) 

foram obtidos nessa direção de serviços, a 21 de março de 2014, após muita insistência e 

persistência de familiares e amigos envolvidos nessa tarefa junto dos funcionários dessa 

direção. Esses registos contêm informações sobre as sessões plenárias de discussão da 

LBSE e de outros documentos do setor  educativo discutidos na ANP na mesma altura que 

a LBSE, nomeadamente: Projeto de Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica e 

Estatuto da Carreira Docente. Esses registos juntamente com a ata n.º 14/2010 (ver anexo 

9) da sessão plenária do dia 21 de maio de 2010 referente à discussão da LBSE na ANP, 

também facultada pela direção de serviços já referida, a 28 de março de 2014, nas 

condições anteriormente mencionadas, serão utilizados na triangulação das informações 

recolhidas através das entrevistas aplicadas aos nossos inquiridos sobre o processo de 

construção e de aprovação da LBSE.  

No Ministério da Educação não foram encontrados no ato da nossa pesquisa de 

campo, que decorreu de dezembro de 2012 a julho de 2013, documentos sobre o processo. 

Na altura em que iniciamos a pesquisa, o Ministério da Educação estava sob a coordenação 

do Ministro da Educação do pós golpe de estado de 12 de abril de 2012, que findou as 
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funções de Artur Silva como Ministro da Educação e responsável do ponto de vista político 

pela coordenação do processo de construção e de aprovação da LBSE. No âmbito da 

pesquisa de campo tivemos acesso à “sala de arquivo” do Gabinete do Ministro da 

Educação, mas não encontrámos nenhum documento sobre o processo. Na altura, segundo 

a informação obtida pela então Secretária do Ministro da Educação,  alguns documentos 

tinham sido retirados dos dossiers para darem lugar a novos documentos. Deste modo, nos 

dossiers disponibilizados não foram encontrados documentos relativos ao processo. Esta 

situação relatada pela Secretária do Ministro da Educação revela a dificuldade que o 

Ministério da Educação enfrenta para se manter em funcionamento e cuidar dos seus 

arquivos.  

 

Tabela 13: Documentos produzidos no âmbito do processo de construção e aprovação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo 

Nome dos documentos Autor 

1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo de 

outubro de 2009
6 

Professor Doutor 

Emílio Kafft Kosta 

Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo de maio de 2010
7
 

Ministério da 

Educação 

Registo da Direção de Serviços Legislativos: Serviços de 

Taquigrafias da ANP – Sessão Plenária de 20 de maio de 2010
8
 

Direção de Serviços 

legislativos: Serviços 

de Taquigrafias da 

ANP 

 

Registo da Direção de Serviços Legislativos: Serviços de 

Taquigrafias da ANP – Sessão Plenária de 21 de maio de 2010
9
 

Ata n.º 14/2010 - sessão plenária do dia 21 de maio de 2010
10

 

Fontes: Direção de Serviços legislativos: Serviços de Taquigrafias da ANP e Presidente da Comissão 

Especializada para a área da Educação da ANP. 

                                                           
6
 Anexo 5 

7
 Anexo 6 

8
 Anexo 7 

9
 Anexo 8 

10
 Anexo 9 
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3.2 Entrevista semiestruturada 

 

A técnica da entrevista é de larga utilização na investigação social, na medida em 

que possibilita a obtenção de informação mais rica e pelo facto da sua aplicação não se 

restringir a um informante alfabetizado. Quanto à sua estruturação existe basicamente dois 

tipos de entrevista: a entrevista estruturada e a entrevista não estruturada que contém 

diversas modalidades de entrevistas. Entre essas duas estruturas aparece uma variante 

designada por entrevista semiestruturada (Lopes & Pardal, 2011, p. 85). Perante as 

caraterísticas do nosso estudo a entrevista semiestruturada foi selecionada como uma das 

nossas técnicas de recolha de dados.  

A entrevista semiestruturada é caraterizada pela “[…] incorporação de perguntas 

mais ou menos abertas, no guião” (Flick, 2002, p. 94). Ela nem é inteiramente livre e 

aberta, baseia-se num guia de assuntos ou questões em que o investigador tem a liberdade 

de introduzir mais questões para a precisão de conceitos ou obter mais informações sobre 

os temas desejados (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, p. 381). A vantagem da sua 

utilização reside na melhoria da comparabilidade e da estruturação dos dados através do 

uso corrente do guião da entrevista. Isto é, o entrevistador através das informações que 

recebe do entrevistado faz comparação com as perguntas integradas no guião de forma a 

prosseguir a entrevista, evitando repetições de questões que foram sendo respondidas ao 

longo do discurso. Se o objetivo central da recolha de dados forem as afirmações concretas 

sobre um assunto, o meio mais eficiente é a entrevista semiestruturada (Flick, 2005, p. 95). 

Esta é a razão pela qual selecionámos a entrevista semiestruturada como uma das nossas 

técnicas de recolha de dados, a centralidade da entrevista no assunto específico. 

A entrevista semiestruturada foi aplicada, com base nos guiões
11

 previamente 

elaborados, a quatro intervenientes diretos no processo de construção e de aprovação da 

Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau: Ministro da Educação no período, 

2009 e 2010, que compreendeu à elaboração e aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo da Guiné-Bissau; Diretor do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação (INDE) aquando do processo de elaboração e aprovação da LBSE; Presidente da 

Comissão Especializada para área da Educação da Assembleia Nacional Popular; Jurista e 
                                                           
11

 Anexos 10 a 13 
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Redator da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau. Não foram entrevistados 

mais atores sociais envolvidos no processo, como por exemplo o Consultor contratado pelo 

Ministério da Educação com fundo disponibilizado pela Unicef para a elaboração do 1.º 

Esboço do Anteprojeto de LBSE, por questões relacionadas principalmente com o fator 

tempo e a dificuldade em contactar o Consultor.  

Os guiões de entrevista foram elaborados com a definição prévia das suas colunas 

da seguinte forma: categoria dos blocos; subcategoria dos blocos; objetivos específicos; 

questões e observações. Pretendeu-se com essa organização facilitar a recolha de 

informação mediante a sua organização por blocos específicos (ver anexo 10 a 13). 

As entrevistas foram realizadas após a obtenção de uma autorização prévia por 

parte dos entrevistados e ainda após a marcação e escolha dos locais pelos mesmos para a 

realização das entrevistas. A entrevista ao Ministro da Educação foi realizada na sua 

residência em Bissau, no dia 16 de dezembro de 2012. O Ministro da Educação é 

Engenheiro de Pesca e dentre os cargos ocupados afiguram-se: Ministro de Defesa 

Nacional; Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional; 

Diretor Geral da Cooperação Internacional, etc. Foi Ministro da Educação entre novembro 

de 2009 a abril de 2012, tendo exercido esse cargo num período de 2 anos e meio, devido 

ao golpe de estado que se deu no dia 12 de abril de 2012. A entrevista ao Diretor do INDE 

foi realizada a 11 de janeiro de 2013, num dos hotéis da capital guineense. O Diretor do 

INDE é mestre em Ciências da Educação. Foi Conselheiro Principal do Ministro da 

Educação; Diretor de Divisão de  Pesquisa e Estudos da Educação do INDE. É atualmente 

Coordenador Nacional do Projeto Educação para Todos na Guiné-Bissau. A entrevista ao  

Presidente da Comissão Especializada para área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular foi realizada a 31 de janeiro de 2013, na Assembleia Nacional Popular. O 

Presidente da Comissão Especializada para área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular é Enfermeiro de profissão e atualmente exerce as funções de Deputado e 

Presidente da Comissão Especializada para área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular. A entrevista ao Jurista e Redator da LBSE foi realizada a 27 de agosto de 2013, 

num dos Escritórios de Advocacia da capital guineense onde exerce funções. É mestre em 

Direito e já assumiu os seguintes cargos: Assessor Jurídico do Ministro da Educação e do 

Secretário de Estado do Ensino; Docente na Faculdade de Direito de Bissau. Para uma 
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melhor organização do nosso trabalho, optámos durante a transcrição
12

 e realização da 

análise de conteúdo
13

 das entrevistas por codificá-las, especificando os discursos de cada 

interveniente, como se pode observar na tabela 14 abaixo apresentada:  

 

Tabela 14: Codificação das entrevistas 

Atores entrevistados Entrevistas 

(códigos) 

Duração da 

entrevista 

Idade 

Ministro da Educação E1 1h 00 56 anos 

Diretor do INDE E2 1h 00 57 anos 

Presidente da Comissão Especializada para a área 

da Educação da Assembleia Nacional Popular 

E3 45 minutos 52 anos 

Jurista/Redator do texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo 

E4 1h 00 31 anos 

 

 

4. Técnica de tratamento e interpretação dos dados 

4.1 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo (Lopes & Pardal, 2011, p. 93) ou análise de dados (Biklen & 

Bogdan, 1994. p. 205) é um instrumento utilizado para analisar os dados recolhidos em 

diversificadas fontes, como por exemplo entrevistas, notas de campo, linguagens verbal e 

visual, registos sonoros, etc. O processo requer uma organização sistemática de 

transcrições dos documentos com o intuito de aumentar a compreensão de informações 

adquiridas e de permitir a sua apresentação aos outros: “A análise envolve o trabalho com 

os dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 

padrões, descoberta dos aspetos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre 

o que vai ser transmitido aos outros” (Biklen & Bogdan, 1994, p. 205). 

Nesta fase de tratamento de dados das entrevistas aplicadas, procedemos à 

elaboração de uma grelha de análise para a categorização das quatro entrevistas realizadas. 

Foram definidas na grelha três colunas designadas respetivamente por categorias, excertos 

                                                           
12

 Anexos 14 a 17 

13
 Anexos 18 a 21 
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das entrevistas e inferências. As categorias foram criadas atendendo aos objetivos do nosso 

estudo para responder a nossa questão de investigação: como decorreu o processo político 

de construção e de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau? 

Mediante as categorias criadas para as quatro grelhas de análise, foram introduzidas na 

coluna designada por excertos das entrevistas as frases mais relevantes de cada 

entrevistado face a cada categoria e depois na coluna denominada por  inferências retirou-

se as conclusões dessas frases (ver anexos 18 a 21).  

A elaboração da grelha de análise dos dados exigiu consultas prévias sobre o 

assunto. Procedemos deste modo à consulta de alguns trabalhos de investigação, dos quais 

destacámos as investigações levadas a cabo por Ana Cristina Redondo (2011) e Cristina 

Maria Ramos (2011). 
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Capítulo III – Processo político de construção e de aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau 

 

Ao longo deste capítulo, procederemos à apresentação e interpretação dos dados 

que nos permitem responder à questão de partida do nosso estudo de investigação: “ Como 

decorreu o processo político de construção e de aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo da Guiné-Bissau?”. A resposta à nossa questão de partida será dada a partir das 

informações recolhidas com base nas entrevistas semiestruturadas aplicadas a quatro 

intervenientes diretos no processo de construção e de aprovação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo da Guiné-Bissau, as quais optámos por codificar para uma melhor 

organização do nosso trabalho aquando das suas transcrições e elaboração da análise de 

conteúdo. Iniciaremos este capítulo com a contextualização da situação política, 

económica, cultural e histórica do país em que surge a primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo da Guiné-Bissau. De seguida passámos à análise dos dados recolhidos, a fim de 

responder à nossa questão de partida, que será feita apenas com base nos excertos mais 

relevantes das entrevistas aplicadas, uma vez que no âmbito do processo de elaboração da 

Lei de Bases do Sistema Educativo não foram elaborados documentos que nesta fase do 

nosso trabalho nos permitiriam fazer a triangulação entre as informações recolhidas através 

das entrevistas com outros documentos e informantes no âmbito do processo. Como já 

referido, neste processo foram apenas elaborados dois documentos por iniciativa do 

Ministério da Educação que são: 1) 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo; 2) Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo (ver anexos 5 e 6), da qual o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo é uma cópia fiel. As próprias informações 

recolhidas revelam esse facto de que não foram elaborados documentos ou textos – síntese 

das reuniões realizadas, das conclusões dos trabalhos, tanto ao nível dos grupos de trabalho 

formados como ao nível da própria Comissão Especializada para a área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular. A inexistência de documentos que fundamentassem as 

informações recolhidas condicionou a realização de um trabalho mais aprofundado sobre a 

temática de investigação. 
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1. Contextualização política, económica, cultural e histórica do país 

 

A Guiné-Bissau é um país africano situado na costa ocidental do continente 

africano. É limitada a Norte pela República do Senegal, a Sul e Leste pela República da 

Guiné-Conakry. A sua superfície total é de 36.125 Km², incluindo uma parte insular 

composta pelo arquipélago dos Bijagós, ilha de Bolama, ilha de Pecixe e por diversas 

ilhotas que entrecortam a costa. Os seus principais rios são: Mansoa, Cacheu, Geba e 

Corubal. É administrativamente dividida em três províncias, oito regiões e um setor 

autónomo e trinta e seis setores (Furtado, 2005, pp. 213-220). A sua população é estimada 

em 1.5 milhões de habitantes, estando a esperança média de vida à nascença estimada em 

48.6 anos (PNUD
14

, cit. Instituto, 2012). A sua população é composta por um elevado 

número de grupos étnicos e cada grupo étnico possui a sua própria língua, hábitos e 

cultura. Essa especificidade populacional coloca desafios profundos à construção de 

padrões e valores socioeducativos nacionais, uma vez que a língua oficial, a língua 

portuguesa, é falada por pouco mais de 12% da população que habita principalmente nos 

centros urbanos. O crioulo, que é a língua nacional, é falado por mais de metade da 

população. Essa multiplicidade linguística constitui-se numa das maiores barreiras para a 

construção de padrão nacional e socioeducativo unitário (Furtado, 2005, pp. 216-217).  

A Guiné-Bissau é um país essencialmente agrícola, a agricultura é a base efetiva da 

sua economia: o setor contribui com 50% na formação do Produto Interno Bruto (PIB), 

ocupa 83% da população ativa e representa 93% das exportações do país (DENARP, 2003, 

cit. por Furtado, 2005, p. 232). 

A Guiné-Bissau é uma antiga colónia portuguesa. Conquistou a sua independência 

de Portugal, em Setembro de 1974, na sequência de onze anos de luta armada de libertação 

nacional (Pereira, 1977, cit. por Furtado, 2005, p. 224). Após o reconhecimento formal da 

independência da Guiné-Bissau, em setembro de 1974, o sistema político guineense 

evoluiu sob o regime de partido único até 1991, sob o comando do PAIGC, partido 

definido como “ força dirigente da sociedade e expressão suprema da vontade soberana do 

povo” que levou à proclamação da Guiné-Bissau como República da Guiné-Bissau 

                                                           
14

 http://www.ipad.mne.gov.pt/Cooperação%20Bilateral/GuineBissau/Paginas/default.asp, consultado em 6 

junho 2012 
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(Constituição da República, capítulo 1, artigo 6.º). A partir de 1991, o sistema político 

guineense começou a ganhar novos contornos, assinalando o início do processo de 

transição política de um regime de partido único para um regime pluripartidário. A 

transição política de um regime de partido único para um regime multipartidário foi 

acelerada por pressões externas, nomeadamente, do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional sob a ameaça de suspensão do seu apoio ao país em 1991. A posição dessas 

duas entidades internacionais foi apoiada por outros financiadores do país e três anos 

depois aconteciam as primeiras eleições multipartidárias no país, a 3 de julho de 1994 

(Koudawo & Mendy, 1995, cit. por Furtado, 2005, pp. 224-227). Com essas eleições “os 

organismos de cúpula do aparelho estatal e as estruturas regionais e setoriais” mais 

importantes deixaram de ser ocupados apenas por dirigentes do PAIGC e seus militantes 

destacados, independentemente do seu nível de preparação e experiência, como acontecia 

no passado, isto é, após a luta de libertação nacional liderada pelo PAIGC (Furtado, 2005, 

p. 225).  

A Guiné-Bissau, desde a sua independência até à atualidade, tem vivenciado 

grandes sobressaltos ao nível político e militar. O país é marcado por constante 

instabilidade político-militar que afeta profundamente o seu desenvolvimento 

socioeconómico e cultural: “Na década de 2000 a vida pública na Guiné-Bissau, foi 

marcada essencialmente pela persistência da instabilidade política, fragilidade do Estado e 

não observância dos preceitos do Estado de Direito democrático, particularmente no que se 

refere à submissão do poder militar ao poder civil” (Ministério de Economia, Plano e 

Integração Regional, 2011, p. 12). As persistentes convulsões políticas governativas têm 

como consequência mudanças constantes do corpo governativo. De 2000 a 2004 a duração 

média de cada governo na Guiné-Bissau não ultrapassou seis meses e de 2004 a 2009 não 

ultrapassou dois anos, devido à sucessivas interferências dos militares nos assuntos 

políticos e de governação (Ministério de Economia, Plano e Integração Regional, 2011, p. 

12). Essas constantes instabilidades político-militares interferem no desenvolvimento 

efetivo do país e têm também reflexos ao nível do sistema educativo. 

No ano em que a Lei de Bases do Sistema Educativo guineense foi elaborada, isto 

é, em 2009/2010, a Guiné-Bissau saía de uma situação política marcada pelo final da 

Legislatura e do expirar dos mandatos dos deputados na Assembleia Nacional Popular. 
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Essa situação impunha que as eleições legislativas fossem realizadas, mas devido às 

dificuldades em se realizar as eleições legislativas a Assembleia Nacional Popular foi 

dissolvida pelo Presidente da República, João Bernardo Vieira,  a 5 de agosto de 2008 

(Decreto-Presidencial n.º 57/2008) e o governo de consenso nacional, então liderado por 

Eng.º Martinho N’Dafa Cabi, demitido pelo Presidente da República, João Bernardo 

Vieira,  a 5 de agosto de 2008 (Decreto-Presidencial n.º 58/2008). Foi criado um governo 

de iniciativa presidencial liderado por Carlos Augusto Gomes Correia, a 5 de agosto de 

2008, com mandato de pouco mais de dois meses, incumbido de preparar as eleições 

legislativas e de gerir os assuntos correntes do país (Ministério de Economia, Plano e 

Integração Regional, 2011, p. 13). As eleições legislativas tiveram lugar a 16 de novembro 

de 2008 com vitória do PAIGC (Resolução, n.º 2/2009), mas foi “em janeiro de 2009 que a 

Guiné-Bissau entrou num novo ciclo governativo com a implementação principalmente de 

um programa de saneamento das finanças públicas, criação de melhores condições para a 

implementação de reformas nos setores de defesa e segurança, da função pública e da 

justiça” (Ministério de Economia, Plano e Integração Regional, 2011, p. 13). Apesar desse 

ambiente desfavorável motivado por instabilidade política e institucional, graves carências 

de infraestruturas económicas de base, o país apresentou uma taxa de crescimento anual 

entre 2008 a 2009 superior a 2006 e 2007. A taxa de crescimento anual, em 2008 a 2009, 

era, em média, de 3,1%, contra 1,2% de 2006 a 2007. Esse crescimento foi impulsionado 

pelo setor agrícola, que cresceu 6,3% em 2009 (Ministério de Economia, Plano e 

Integração Regional, 2011, p. 14). Os resultados positivos da gestão macroeconómica 

conduziram o país, em dezembro de 2010, à obtenção do Perdão da Dívida dos Países 

Altamente Endividados (HIPIC), mais de 86,5% da dívida guineense foi perdoada 

(Ministério de Economia, Plano e Integração Regional, 2011, pp. 13 e 109). 

A taxa de analfabetismo em 2009 estava estimada em 56%, em 2010 essa taxa 

diminuiu para 50.3% (Ministério de Economia, Plano e Integração Regional, 2011, p. 21 e 

dados do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, cit. por Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua, 2012). Como se pode constatar, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense foi elaborada no momento em que o país procurava entrar na 

normalidade, isto é, na busca de estabilidade política e institucional. 
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2. Construção política da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

2.1 Razões que justificaram o início do processo  

 

Na opinião de um dos nossos entrevistados (E2), o projeto político de construção da 

primeira Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau data de 1992. A iniciativa da 

criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense foi, segundo o mesmo, 

estimulada pela Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, 

Tailândia, em 1990, que estabelecia que até 2000 todas as crianças em idade escolar 

deveriam ter acesso a uma educação de qualidade. Foi, ainda segundo o mesmo 

entrevistado, a partir dessa consagração que se começou a pensar em como estruturar o 

sistema educativo guineense. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

representou, de acordo com o mesmo entrevistado, um marco importante e um passo 

decisivo para a iniciativa da criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

Guineense, uma vez que foi a partir dela que se iniciou, em 1992, uma reforma educativa, 

especialmente, ao nível do ensino básico. Essa reforma pressupunha, segundo o mesmo, a 

criação de um quadro/instrumento de política educativa para a organização do sistema 

educativo guineense. A construção da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo foi 

então iniciada em 1992, mas o processo foi marcado por fases, por  interrupções causadas 

pela própria conjuntura do país. O processo, devido à instabilidade política e institucional 

do país, foi interrompido em 1999 e retomado em 2001, segundo o entrevistado. A nosso 

ver, parece que houve mais interrupções, uma vez que até 2010 o sistema educativo 

guineense não possuía um quadro de referência para a organização, orientação, regulação e 

desenvolvimento do sistema educativo. 

“ […] o molde principal [para se começar a pensar na criação da primeira Lei de Bases do 

Sistema Educativo na Guiné-Bissau] foi a mera […] Conferência Mundial da Educação para 

Todos que se deu em Jomtien em 1990 […] que previa que até 2000 todas as crianças em idade 

escolar tivessem acesso a educação de qualidade.” (E2) 
 

“ […] a partir de 92 iniciou-se o processo de reforma da educação [na Guiné-Bissau], em 

especial da educação de base, que pressuponha ter quadros de referência […] marcos teóricos 

importantes, nomeadamente instrumentos políticos normativos [para o setor educativo] […].” 

(E2) 

 

“ [a reforma da educação iniciada a partir de 92 na Guiné-Bissau] […] ditou que se pudesse 

começar […] a pensar como organizar um sistema educativo e então o fundamental nessa 
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altura era uma Lei de Bases, uma Lei sobre a qual ia assentar toda a transformação da educação 

que se pretendia.” (E2) 

 

“ […]o processo de [ construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] começou em 92, […] 

depois […] interrompeu-se em 99, retomou-se em 2001 e pronto com a instabilidade política e 

institucional que houve portanto, por etapas houve momentos de avanço, depois uma certa 

paragem e depois ser retomado ….” (E2) 

 

Em 2009/2010 é retomado o projeto político de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense. Desta vez, as razões que estão na base da criação da 

primeira Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau são diversas. Aparecem 

como razões que determinaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense: a vontade pessoal do Ministro da Educação, Artur Silva, à data da construção 

da Lei em contribuir para a resolução dos problemas que afetam o sistema educativo; a 

pressão dos sindicatos dos professores para a regulamentação da profissão docente; a 

necessidade de regulamentação da organização do sistema educativo para obtenção de 

apoio dos parceiros nacionais e internacionais; a ausência de quadro normativo legal que 

especificasse a organização do sistema educativo; a assunção da educação como setor 

prioritário na política do PAIGC (E1); a consolidação da ideia de elaboração da LBSE; a 

existência de uma certa estabilidade política e governativa do país; e a existência da 

vontade política do governo que dirigia o país – PAIGC, motivada pelo Ministro da 

Educação, Artur Silva (E4). Assim sendo, o processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo é retomado a partir da concordância do Chefe do Governo da altura, 

Carlos Gomes Júnior,  face à proposta do Ministro da Educação, Artur Silva, efetuada a 

partir de uma nota de reflexão designada “setor educativo – Reflexão
15

”, em aprovar a Lei 

de Bases do Sistema Educativo e o Estatuto da Carreira Docente. O Ministro da Educação 

propôs, na sua nota de reflexão ao Primeiro-ministro, que fossem aprovados esses 

documentos para a resolução dos problemas que afetavam o sistema educativo, buscando 

assim a sua estabilidade. O sistema educativo era afetado pela reivindicação dos sindicatos 

dos professores que exigiam a regulamentação da profissão docente através da criação do 

Estatuto da Carreira Docente, cuja elaboração era condicionada pela existência da Lei de 

Bases do Sistema Educativo: 

 

                                                           
15

  Anexo 22 
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“ […] quando fui designado Ministro da Educação em Outubro de 2009, a primeira 

preocupação foi fazer uma nota de reflexão sobre como é que eu queria que a educação fosse, 

dirigindo-a ao Primeiro-ministro, porque ao longo do tempo, apesar das dificuldades, a 

educação foi considerada um setor prioritário […].” (E1) 

 

“ […] nessa nota de reflexão, eu dizia ao Primeiro-ministro que os Ministros da Educação não 

ficam por muito tempo, pelo que eu também tinha igualmente a noção que não vou dispor de 

muito tempo para fazer a educação. Mas tinha ambição de aportar algumas contribuições para 

os problemas  cardinais que a educação tinha […] para a estabilização do setor [educativo]. 

[…] propus que fossem aprovados, citei em primeiro lugar a Lei de Bases do Sistema 

Educativo e a revisão do Estatuto da Carreira Docente.” (E1) 

 

“ Um dos objetos da reivindicação que havia no passado dos sindicatos dos professores era que 

houvesse o Estatuto da Carreira Docente e a Lei de Bases [do Sistema Educativo].” (E1) 

 
“ […] ao longo do tempo os sindicatos do setor [da educação] reclamavam que era preciso que 

fosse aprovada a Lei da Carreira Docente, mas não se pode aprovar a Lei da Carreira Docente 

sem primeiro aprovar a Lei de Bases”. (E1)  
 
“ Qualquer que fosse o apoio que ia se receber dos parceiros tinha que ter uma base para fixar e 

saber como é organizado o Sistema Educativo na Guiné-Bissau.” (E1) 

 

“ […] como eu disse, na educação nunca houve um instrumento que pudesse …como era o 

sistema educativo na Guiné-Bissau. Cada ministro, cada governo que viesse fazia apenas um 

conjunto de normas, mas não havia uma disposição regulamentar aprovada pela Assembleia 

[Nacional Popular] na forma de Lei que justificasse como é a organização do Sistema 

Educativo” (E1)  
 
“ […] o Governo do PAIGC saído da eleição de 2008 ao eleger a educação como prioridade, o 

Primeiro-ministro […] concordou com a nota de reflexão [do Ministro da Educação que 

propunha] que fossem aprovados […] em primeiro lugar a Lei de Bases do Sistema Educativo 

e a revisão do Estatuto da Carreira Docente do pessoal docente”. (E1) 

 

“ […] eu penso que se concretizou essa intenção [da criação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo] […] porque primeiro a ideia já estava suficientemente maturada, segundo porque 

havia uma certa estabilidade política e governativa do país e terceiro havia uma vontade 

política do governo daquela altura, vontade essa encarnada pelo então Ministro da Educação 

que de facto dinamizou todo o processo e portanto foi nessas condições que se conseguiu-se 

chegar à materialização dessa ideia.” (E4) 

 

 

2.2 Posição do Estado quanto ao projeto de elaboração da LBSE 

 

A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense foi marcada pela 

existência da vontade política do governo do PAIGC, que dirigia o país em 2009/2010, em 

dotar o sistema educativo de uma Lei de Bases, uma vez que era patente para a maioria dos 

intervenientes do setor educativo essa necessidade, que posteriormente foi reconhecida 

pelo Estado. A educação era tida como prioritária pelo governo do PAIGC saído das 
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eleições de 2008, o que determinou a concordância entre o Ministro da Educação e o Chefe 

do Governo na concretização do projeto em 2010: 

 
“Eu diria simplesmente que a vontade política é determinante nessas ações. Como eu disse, a 

primeira preocupação foi quando fui nomeado Ministro da Educação. Duas semanas depois 

dessa nomeação, propus ao Primeiro-Ministro, numa nota que […] eu chamei setor educativo – 

reflexão, daquilo que eu podia fazer na educação nos próximos dois anos. Como sabe a 

vulnerabilidade da educação é tão grande a tal ponto que nenhum Ministro na Educação, dado 

as greves e convulsões sociopolíticas, resistia estar na educação, portanto o máximo que os 

Ministros passavam  eram seis meses, um ano […].” (E1) 

 

“ […] a necessidade de dotar a Guiné-Bissau de uma Lei de Bases [do Sistema Educativo] era, 

portanto, patente […] para quase todos os intervenientes do Sistema [Educativo], começando 

pelos professores, os estudiosos e demais técnicos da área da educação. E mais tarde, essa 

necessidade foi reconhecida e assumida pelos governos, sucessivos governos que passaram 

[…].” (E4) 

 

“ […] reconhece-se de todos os setores que nunca houve no passado uma vontade política de 

um governo de querer fazer, digamos, uma legislação de base que pudesse servir de orientação 

[…] como havia essa vontade política, aproveitamos a vontade política  e o interesse político 

manifestado pelo Chefe de Governo na altura e foi aprovado o documento.” (E1) 

 

“ […] o governo do PAIGC saído da eleição de 2008 ao eleger a educação como prioridade, o 

Primeiro-ministro […] concordou com a nota de reflexão [do Ministro da Educação que 

propunha] que fossem aprovados […]em primeiro lugar a Lei de Bases do Sistema Educativo e 

a revisão do Estatuto da Carreira Docente ”. (E1) 
 
 “ […] havia uma vontade política do governo daquela altura, vontade essa encarnada pelo 

então Ministro da Educação que de facto dinamizou todo o processo […].” (E4)  
 
 

A responsabilidade da concretização da Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense é atribuída ao Estado. O Estado, através do Ministério da Educação, aparece 

como o iniciador, o promotor e o líder do processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. O mérito atribuído ao Estado no processo advém não só do facto de ter 

sido ele o líder do processo mas por ter incluído nele a participação dos parceiros internos 

(sindicatos dos professores, associação dos professores, pais e encarregados de educação), 

como testemunham três dos entrevistados: 

 

“ […]através do Ministério da Educação o Estado foi o promotor dessa mudança [no Sistema 

Educativo] e foi o líder que no fundo liderou todo esse processo [de construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo] […]”. (E2) 

 

“ […] o mérito do Estado [na construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] consiste não 

só em ser ele o líder, mas por ter procurado envolver todos os outros parceiros, nomeadamente 

[…] parceiros internos, nesse caso os Sindicatos, Associação dos Professores, Pais e 

Encarregados de Educação.” (E2)  
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“O governo participou na elaboração da lei [de Bases do Sistema Educativo].” (E3)  
 
“ […] o governo apenas utilizou os instrumentos que tinha à sua disposição pondo os meios, os 

fundos através do Ministério das Finanças para que pudesse ser feito e a cooperação trienal 

através do Unicef para pagar o projeto de preparação de lei e visita de estudo para o terreno 

para adoção desse documento.” (E1) 

 

Os discursos acima tecidos pelos entrevistados dão conta de que a construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo guineense só foi possível porque havia vontade política 

do partido que governava o país no período em que se concretizou o projeto. Como se pode 

constatar, essa vontade política nasceu da iniciativa do Ministro da Educação, Artur Silva, 

em criar legislação para o setor educativo através da elaboração e aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo e do Estatuto da Carreira Docente. 

 Mas afirma-se que a concretização do processo foi possível porque as condições 

para a sua realização estavam reunidas. Ou seja, havia já uma ideia “clara” sobre o 

processo; havia uma certa estabilidade do país em termos governamentais e institucionais; 

e, por fim, havia vontade política por parte do Ministro da Educação que dinamizou todo o 

processo de construção da Lei de Bases o Sistema Educativo: 

 

“ […] eu penso que se concretizou essa intenção [da criação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo] […] porque primeiro a ideia já estava suficientemente maturada, segundo porque 

havia uma certa estabilidade política e governativa do país e terceiro havia uma vontade 

política do governo daquela altura, vontade essa encarnada pelo então Ministro da Educação 

que de facto dinamizou todo o processo e portanto foi nessas condições que se conseguiu-se 

chegar à materialização dessa ideia.” (E4)  
 

A intervenção do governo no processo de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo foi marcada pela obtenção de fundos, através do Ministério das Finanças e da 

cooperação trienal, junto da Unicef para o pagamento do projeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo: 

 
“ […] o governo apenas utilizou os instrumentos que tinha à sua disposição pondo os meios, os 

fundos através do Ministério das Finanças para que pudesse ser feito e a cooperação trienal 

através da Unicef para pagar o projeto de preparação da lei e visita de estudo para o terreno 

para adoção desse documento.” (E1) 

 

“ O governo participou na elaboração da Lei [ de Bases do Sistema Educativo].” (E3) 
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2.3 Participação dos grupos parlamentares no processo 

 

No sentido de clarificar a composição da Assembleia Nacional Popular (ANP) 

foram consultados: o Portal da Assembleia Nacional Popular
16

; a Constituição da 

República da Guiné-Bissau
17

; o Estatuto dos Deputados
18

; o Regime da Assembleia 

Nacional Popular
19

 e o Estatuto e Regime da Assembleia Nacional Popular
20

. Nenhuma 

dessas fontes contém a informação sobre a composição da Assembleia Nacional Popular. 

Recorremos à internet – à Wikipédia
21

 para obter a informação procurada. Segundo a 

Wikipédia, a Assembleia Nacional Popular, enquanto representante do Poder Legislativo 

na Guiné-Bissau, é atualmente composta por 102 deputados. Essa informação torna-se 

divergente quando analisado, na mesma página, o organigrama/gráfico sobre a composição 

da ANP através dos membros dos partidos políticos que a compõem. Esse 

organigrama/gráfico informa que existem 67 deputados do PAIGC; 28 deputados do PRS; 

3 deputados do Partido Republicano da Independência e Desenvolvimento (PRID); 1 

deputado do Partido da Nova Democracia (PND) e; 1 deputado da Aliança Democrática 

(AD). A soma dos deputados representantes dos partidos políticos na ANP dá 100 e não 

102. Esse número (100) coincide com a soma dos deputados da ANP (presentes e ausentes) 

na sessão plenária de 20 e 21 de maio de 2010 em que foram discutidos os documentos 

legislativos do setor educativo, nomeadamente o Projeto de Lei do Ensino Superior e de 

Investigação Científica, Proposta de Lei do Estatuto da Carreira Docente e Proposta de Lei 

de Bases do Sistema Educativo (ver anexos 7 e 8). A explicação para a existência desses 

                                                           
16

 http://www.anpguinebissau.org/assembleia/parlamentares, consultado em 17 março 2014 

17
 http://www.anpguinebissau.org/leis/constituicao/, consultado em 17 março 2014 

18
 http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/estatuto-dos-deputados.pdf/view, consultado em 17 março 

2014 

19
 http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/regimento%20da%20assembleia.pdf/view , 

consultado em 17 março 2014 

20
 http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/regimento%20da%20assembleia.pdf, consultado em 17 

março 2014 

21
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Popular_da_Guin%C3%A9-Bissau#Liga.C3.A7.C3.B5es_externas, 

consultado em 17 março 2014 

http://www.anpguinebissau.org/assembleia/parlamentares
http://www.anpguinebissau.org/leis/constituicao/
http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/estatuto-dos-deputados.pdf/view
http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/regimento%20da%20assembleia.pdf/view
http://www.anpguinebissau.org/leis/estatutos-e-regimentos/regimento%20da%20assembleia.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Popular_da_Guin%C3%A9-Bissau#Liga.C3.A7.C3.B5es_externas
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dois valores relativamente à composição da Assembleia Nacional Popular é encontrada na 

Lei eleitoral para o Presidente da República e Assembleia Nacional Popular (Lei n.º 3/98, 

de 23 de abril), nos artigos 115.º e 116.º. De acordo com o artigo 115.º, a Assembleia 

Nacional Popular é composta por 102 deputados eleitos por um mandato de quatro anos,  

em território eleitoral divido em 29 círculos eleitorais, dos quais 27 são no território 

nacional e 2 no exterior (artigo 116.º da referida lei). Assim, ao nível nacional são eleitos 

100 deputados e 2 no exterior, dando os 102 deputados. Mas, atualmente a Assembleia 

Nacional contém apenas 100 deputados, por falta de verba nas eleições anteriores para a 

realização das eleições dos deputados nos ciclo exteriores: Europa e África. Quanto ao 

número de deputados por cada partido político não foi possível comprovar esse facto 

através de outras fontes. Não foi possível saber, através dos dois documentos das sessões 

plenárias de 20 e 21 de maio, o número de deputados pertencentes a cada partido político, 

dado que esses documentos não comtemplam essa informação.  

À ANP compete “fazer leis e votar moções e resoluções”  (Constituição da 

República, artigo 85.º, alínea c). A ANP “pode  autorizar o Governo a legislar, por decreto-

lei, sobre matérias previstas no artigo 87.º. A autorização deve estabelecer o seu objeto, a 

sua extensão e duração (Constituição da República, artigo 92.º, alínea 1).”  

A participação dos diferentes grupos parlamentares no processo de construção e de 

aprovação da LBSE limitou-se à discussão e adoção da Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense. Nenhum grupo parlamentar apresentou uma Proposta de Lei 

de Bases do Sistema Educativo:  

 

“ E a Assembleia Nacional Popular através dos deputados participaram na discussão da 

proposta e na adoção da proposta.” (E3) 

 

 “ […] os diferentes grupos parlamentares só descreveram o projeto de lei. Isso demonstra 

grande vontade.” (E2) 
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3. Organização geral do processo de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo 

3.1 Organização do processo de ponto de vista de recursos humanos e 

financeiros 

 

O processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense foi 

organizado pelo Ministério da Educação, do ponto de vista de recursos humanos, da 

seguinte forma: recenseamento de quadros do Ministério da Educação; contratação, através 

de um concurso, de um consultor externo ao Gabinete Jurídico do Ministério da Educação 

para efeito de elaboração do projeto/anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo; 

apelo aos parceiros para apoiarem e participarem no projeto (associação de pais e 

encarregados de educação; sindicatos dos professores; atores sociais; rede de escolas 

públicas; redes de escolas privadas; religiosos): 

 

“ Efetivamente, a primeira preocupação foi de recensear os recursos humanos existentes no 

Ministério da Educação para poder fazer esse trabalho. E como sabe, sobre o ponto de vista 

qualitativo,  tínhamos muito a desejar sobre esse aspeto.” (E1) 

 

“ […] falamos com a associação de pais e encarregados de educação através do seu Presidente 

dizendo-lhe que era preciso convencer os pais e encarregados de educação na perspetiva de 

poderem apoiar a iniciativa do governo de preparar uma Lei de Bases [do Sistema Educativo].” 

(E1) 

 

“ […] a segunda [condição] foi chamar os atores do sistema educativo, os sindicatos, os atores 

sociais, […], rede de escolas públicas, redes das escolas privadas, os religiosos, sabe que têm 

uma componente muito importante, sobretudo no interior do país […] [para participarem no 

processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo]. […] podemos dizer que todos 

os atores políticos, sociais que intervieram neste processo deram sempre o aval para que o 

governo pudesse avançar com a Lei de Bases. " (E1) 

 

“ […] o mérito do Estado [na construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] consiste não 

só em ser ele o líder, mas por ter procurado envolver todos os outros parceiros, nomeadamente 

[…] parceiros internos nesse caso os sindicatos [dos professores], associação dos professores, 

pais e encarregados de educação.” (E2)  
 
“ Para além da associação de escolas privadas também participaram os sindicatos [dos 

professores], o SINAPROF, não é?, Sindicato Nacional dos Professores [SINAPROF] e o 

Sindicato Democrático dos Professores [SINDEPROF] são os dois sindicatos do setor da 

educação, participaram e deram a sua opinião . E ainda dentre as escolas privadas para além da 

associação como eu disse, o Liceu João XXIII, que é uma escola da Igreja Católica, também 

teve uma participação notável, dando opiniões não é?, quanto aquilo que devem ser soluções a 

constar da Legislação. (E4) 

 

“ […] associação de pais e encarregados de educação também participou, o que significa que 

nós tínhamos lá a representação dos pais e encarregados de educação.” (E4) 
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A contratação do Consultor guineense para a elaboração do Projeto de Lei de Bases 

do Sistema Educativo foi financiada pela Unicef. O Consultor elaborou o 

Projeto/Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo a partir de um estudo 

considerado aprofundado das estruturas do sistema educativo ao nível nacional. Esse 

projeto foi posteriormente entregue ao Ministério da Educação e discutido pelo seu 

Conselho Diretivo com assistência jurídica do Gabinete Jurídico do Ministério da 

Educação. A partir daí é elaborada a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, a 

qual mantém a essência do 1.º Esboço de Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo: 

 “ […] houve uma disponibilidade de uma das instituições do Sistema das Nações Unidas, 

salvo erro a Unicef, que se disponibilizou a financiar a contratação de um consultor para o 

efeito [elaboração do projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo]. E foi lançado um 

concurso e portanto o trabalho foi feito por um consultor guineense […] com alto nível de 

formação na área de direito e que já teve uma experiência de trabalho na área da educação.” 

(E4) 

 

 “ […] o consultor teve um estudo bastante aprofundado, consultou estruturas do Sistema 

Educativo ao nível nacional, quer em Bissau, quer nas regiões e depois elaborou um projeto de 

Lei de Bases [do Sistema Educativo] que foi analisado e discutido pelo Conselho Diretivo do 

Ministério da Educação, com assistência do Gabinete Jurídico do Ministério [da Educação], 

Assessores do Ministro [da Educação] e do Secretário de Estado [do Ensino], portanto, dessa 

análise resultaram atrações importantes ao projeto inicial [de Lei de Bases do Sistema 

Educativo], mas na essência esse projeto inicial manteve-se.” (E4)  
 
“ Era preciso ter meios para poder discutir com as pessoas, contratar jurista que ia preparar o 

documento e, enfim, para ser preciso foi a Unicef, Fundo das Nações Unidas para Criança que 

nos apoiou na obtenção de fundos para a preparação da Lei de Bases do Sistema Educativo e a 

Lei da Carreira Docente.” (E1) 

 

“ Porque o processo de 2010 foi um processo mais de conclusão [dos trabalhos iniciados entre 

92 a 93 para a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] pudemos contar com o apoio 

de Unicef […]”. (E2) 

 

 

3.1.1 Criação e constituição de grupo de trabalho 

 

No âmbito do processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo foram, 

segundo o Ministro da Educação (E1), constituídos grupos de trabalho a nível regional,  do 

próprio Gabinete do Ministro da Educação e a nível dos parceiros com intervenção no 

domínio da educação,  o chamado – Grupo Local da Educação ou Local Education Group. 
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A nível regional constituiu-se um grupo de trabalho formado pelos Diretores Regionais da 

Educação. 

No Grupo Local da Educação, a presidência cabe ao governo que é representado 

pelo Ministério da Educação. A copresidência cabe à Unicef e fazem parte desse grupo os 

parceiros nacionais e estrangeiros, os sindicatos do setor educativo, as ONG e as 

organizações da sociedade civil. No âmbito do processo, os grupos fundiram os trabalhos 

elaborados e realizaram as reuniões do Conselho Diretivo Alargado do Ministério da 

Educação. O trabalho dos grupos foi validado pelo Conselho Diretivo Alargado do 

Ministério da Educação, isto é, pelos seus membros (diretores das escolas públicas, 

representante das escolas privadas, da associação de pais e encarregados de educação e 

sindicatos do setor). A proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, elaborada com base 

na contribuição dos grupos de trabalho, antes de ser enviada para o governo para sua 

discussão, foi aprovada tanto pelo Conselho Diretivo do Ministério da Educação como 

pelo Grupo Local da Educação: 

 

“ Sim, foram criados grupos de trabalho a nível regional, por exemplo os Diretores Regionais 

da Educação criaram o seu grupo de trabalho e propuseram propostas às regiões, às pessoas 

que viviam nas regiões.” (E1) 

 

“ […] criamos também grupo de trabalho ao nível do próprio Gabinete do Ministro da 

Educação que estava à frente desse trabalho [de elaboração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo]. A partir daí, fundimos as coisas e fizemos as reuniões do Conselho Diretivo 

Alargado [do Ministério da Educação] em que chamamos as pessoas todas para poderem 

participar nessas discussões.” (E1) 

 

“ […] foi criada o Grupo Local da Educação. Nesse Grupo Local da Educação a presidência 

cabe ao governo e a copresidência à Unicef, que é o fundo das Nações Unidas para criança. 

Nesse Grupo Local de Educação em que estão o governo representado pelo Ministério da 

Educação com a sua estrutura, os parceiros internacionais. Todos aqueles parceiros que 

intervêm na educação têm assento, os parceiros nacionais, sindicatos, ONG’s e Organização da 

Sociedade Civil. Então é na base desse grupo é que discutimos a educação. Portanto, tudo o 

que tem que ser discutido com a educação é nesse grupo que discutimos.” (E1) 

 

 “ […] todo o trabalho da comissão e dos grupos foi, digamos, validado pelo Conselho Diretivo 

Alargado. Em que nesses Conselhos Diretivos Alargados estavam Diretores das escolas 

públicas, representante das escolas privadas, representante da associação de pais e 

encarregados de educação, sindicatos do setor […].” (E1) 

 

“ […] algumas ONG internacionais, como PLAN, como a ADPP […] Vão dizer que a 

avaliação desse documento antes de ir para o Conselho de Ministros foi aprovado no Grupo 

Local de Educação que é chamado Local Education Group que é supervisionado pelo Unicef. 

Que é o local, digamos, não é uma instituição mas uma organização que nós escolhemos em 

que todos os parceiros nacionais e internacionais se encontram para discutir os problemas da 

educação. E nesse está aí ONG nacionais e ONG estrangeiros, atores não estatais, sociedade 
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civil, o governo, os parceiros, e foi nessa base que nós fizemos. Portanto, foi também esse 

grupo que validou o documento depois da sua preparação, depois da sua aprovação no 

Ministério, foi validado esse documento no Grupo Local da Educação e depois então é que 

levamos o documento para poder fazer. No fundo, os parceiros internacionais assumiram, 

digamos, o documento, não na sua forma de fazer, indiretamente também, contribuíram 

também diretamente, mas quem deu a cara na coisa sobre ponto de vista foi Unicef.” (E1)  
 

De acordo com o Redator do texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense (E4), quando o trabalho chegou às suas mãos, enquanto Assessor Jurídico do 

Ministro da Educação e do Secretário do Estado do Ensino, o único grupo de trabalho que 

existia nessa altura era o Conselho Diretivo do Ministério da Educação. O Conselho 

Diretivo era composto pelo Ministro da Educação, Secretário de Estado do Ensino, 

Secretário de Estado da Cultura, Juventude e dos Desportos, Diretores Gerais do Ministério 

da Educação, Diretores Regionais da Educação, Inspetor Geral da Educação, Diretores de 

Escolas de Formação Superior: 

 

“Quando o trabalho chegou já ao meu conhecimento […] enquanto Assessor […] Jurídico do 

Secretário de Estado [do Ensino] e também do Ministro [da Educação] […] e nós trabalhamos 

com o Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] portanto nessa altura o único grupo que 

houve é o Conselho Diretivo [do Ministério da Educação].” (E4) 

 

“O Conselho Diretivo é composto pelo Ministro [da Educação], Secretários de Estados que 

estavam sobre a sua alçada política, que eram: o Secretário de Ensino e o Secretário de Estado 

da Cultura, Juventude e dos Desportos. E depois integravam o Conselho Diretivo, os Diretores 

Gerais do Ministério [da Educação], os Diretores Regionais [da Educação], o Inspetor Geral 

[da Educação], enfim, que eu me lembre era essa a composição, Diretores de Escolas de 

Formação Superior. Portanto, esses elementos compondo o Conselho Diretivo discutiram de 

forma bastante apurada o projeto de Lei de Bases [do Sistema Educativo] e por isso recolheu-

se as contribuições que abocado eu me referia. E eu, como jurista, estava lá a dar um trabalho 

mais de enquadramento jurídico e, portanto, reunindo esses elementos jurídicos e mais técnicos 

do ponto de vista das Ciências da Educação conseguiu-se dar as melhorias que se entendeu 

necessárias ao trabalho.” (E4) 

 

 

O Diretor do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação afirma que 

no âmbito do processo apenas se criou um grupo de trabalho que era composto por 

especialistas em termos educativos. Faziam parte desse grupo, pessoas formadas em 

Administração da Educação, Planificação da Educação, Investigadores da Educação e em 

Pedagogia da Educação: 

 

“Não se criou nenhuma comissão [de trabalho], apenas se criou um grupo de trabalho.” (E2) 
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“O grupo de trabalho foi constituído, digamos, por especialistas em termos de políticas 

educativas. Há aqui pessoas formadas em Administração da Educação, formadas na 

Planificação da Educação, Investigadores da Educação […] pessoas formadas na área da 

Pedagogia da Educação. É esse leque de pessoas que trabalharam e naturalmente também havia 

Juristas que é para dar o apoio necessário em termos de corte e costura jurídica […] ” (E2) 

 
 
 

3.1.2 Criação e constituição de comissão de trabalho 

 

Quanto à criação de uma comissão de trabalho no âmbito deste processo há 

informações contraditórias. Há quem afirme que foi criada uma comissão de trabalho e há 

quem declare que não se constituiu nenhuma comissão no âmbito do processo. Não há 

dados quanto à composição da comissão de trabalho criada, apenas se informa que a 

comissão tinha por finalidade discutir as especificações a fazer na Lei de Bases:  

 

“Sim, foram criadas comissões [de trabalho] depois de recolhidas todas as informações. 

Criamos comissão para puder discutir. […] ter, digamos, especificações que pudessem ser 

feitas sobre a questão [da elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo].” (E1)  

 

“Não se criou nenhuma comissão [de trabalho], apenas se criou um grupo de trabalho.” (E2) 

 

A nosso ver, a contradição existente quanto à criação de uma comissão de trabalho 

advém do facto de ter participado no processo uma comissão da Assembleia Nacional 

Popular designada de Comissão Especializada para a área da Educação. Sendo assim, 

concluímos que não foi formada nenhuma comissão de trabalho ao nível do processo pelo 

Ministério da Educação: 

 

“ [No Parlamento] começou-se consultas com os diferentes grupos parlamentares e a partir daí, 

portanto esses diferentes grupos parlamentares fundidos com a comissão, há uma comissão 

desta vez que se chama Comissão de Assuntos Sociais que trata mais de questões [de 

Educação], Comissão Especializada [para a área] da Educação [da Assembleia Nacional 

Popular].” (E2) 
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3.1.3 Contratação de profissionais no processo 

 

No âmbito do processo foi contratado apenas um profissional que foi um Jurista 

guineense, “com alto nível de formação em Direito e que já teve uma experiência de 

trabalho na área da educação” (E4), para a elaboração do Projeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo, o qual foi designado por 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo e assinado pelo então Consultor Professor Doutor Emílio Kaff Kosta. A 

contratação desse Consultor foi feita porque não se queria que fosse um Jurista do 

Ministério da Educação a elaborar o Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo 

devido aos “vícios e princípios de forma” existentes no Ministério da Educação (E1): 

 

“ […] a única contratação que nós fizemos foi jurista, um elemento jurista. Não quisemos que 

fosse um jurista do Ministério [da Educação] a fazê-lo, porque isso podia ter vício e princípio 

de forma. Quisemos dar a um ator externo [ao Ministério da Educação] […] que de fora 

preparou o texto na base […] das discussões havidas nas comissões e grupos de trabalho. E foi 

nessa base que o documento foi preparado. Quando o documento foi preparado veio ao 

Ministério, discutimos e só depois então é que foi digamos validado o documento.” (E1) 

 

“ […] houve uma disponibilidade de uma das instituições do Sistema das Nações Unidas, salvo 

erro a Unicef, que se disponibilizou a financiar a contratação de um consultor para o efeito [da 

elaboração do projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo]. E foi lançado um concurso e 

portanto o trabalho foi feito por um consultor guineense […] com alto nível de formação na 

área de direito e que já teve uma experiência de trabalho na área da educação.” (E4) 

 

 

No processo não foram contratados Assessores. Os dois Assessores que 

participaram na elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo pertenciam ao Gabinete 

Jurídico do Ministério da Educação. Um era Assessor Jurídico do Ministro da Educação e 

outro era Assessor Jurídico do Secretário de Estado do Ensino. Ambos trabalharam no 

enquadramento jurídico das propostas recolhidas nas reuniões de Conselho Diretivo do 

Ministério da Educação para a elaboração da Proposta de Lei de Bases do Sistema 

Educativo. O texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo acabou por ser elaborado 

apenas pelo Assessor Jurídico do Secretário de Estado do Ensino, que no âmbito do 

processo acabou por assumir a função de Assessor Jurídico do Ministro da Educação: 

 

 “ Não, não sei dizer propriamente se foram contratados Assessores ou qual é o número. O que 

eu sei, é que era eu como Assessor e havia o meu colega, Dr. Evaristo Viera, que também era 

[Assessor Jurídico] do Ministro [da Educação], nós trabalhamos enquanto Gabinete de 

Assessoria Jurídica do Ministério [da Educação], acompanhando o Conselho Diretivo [do 

Ministério da Educação], recolhendo as suas propostas e dando enquadramento a essas 
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propostas. Portanto, foi assim que se trabalhou, pelo menos na altura que […] eu entrei nesse 

trabalho. Agora o que foi feito antes não posso dar conta, não, não sei.” (E4) 

 

 

“ Eu reconheço que havia já esse trabalho [esse projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo] 

e que alguém o fez e eu como Jurista do Ministério da Educação parti desse trabalho embora 

tenha havido alterações importantes. Do ponto de vista intelectual é honesto reconhecer que 

houve um projeto [de Lei de Bases do Sistema Educativo] que alguém estruturou e que depois 

esse projeto serviu de ponto de partida e aliás de base para toda a reflexão e que foi enriquecido 

apenas.” (E4) 

 

“Quando o trabalho chegou já ao meu conhecimento […] enquanto Assessor […] Jurídico do 

Secretário de Estado [do Ensino] e também do Ministro [da Educação] […] e nós trabalhamos 

com o Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] portanto nessa altura o único grupo que 

houve é o Conselho Diretivo [do Ministério da Educação].” (E4) 

 

 

3.2 Grupos sociais envolvidos no processo 

 

Na construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense estiveram 

envolvidos no processo diferentes grupos sociais como professores, pais e encarregados de 

educação, várias ONG com intervenção no domínio da educação, associações comunitárias 

de base, alunos, ministros/governantes que exerceram cargos na educação, especialistas em 

educação, padres das Igrejas Evangélica, Católica e Muçulmana; associação de escolas 

privadas, o Sindicato Nacional dos Professores (SINAPROF); o Sindicato Democrático 

dos Professores (SINDEPROF), liceu João XXIII (uma escola da Igreja Católica), 

associação de pais e encarregados de educação, Unicef, Técnicos do Ministério da 

Educação, Diretores Gerais do Ministério da Educação e Diretores Regionais da Educação: 

 

“ Os grupos sociais [que estiveram envolvidos no processo], primeiro os Professores, os Pais e 

Encarregados de Educação, as ONG que trabalham no domínio da Educação, também os 

Parceiros Sociais, as Associações de Base, Associações Comunitárias de Base. São esses os 

grupos sociais que são considerados atores também do Sistema Educativo e que o Ministério 

[da Educação] achou por bem partilhar com eles a sua visão de organização do Sistema 

[Educativo] e recolher também as suas perceções e recolher expetativas.” (E2) 

  

“Discutimos sobre o ano de 2010, houve muita discussão com professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, ex–ministros e ex–governantes que passaram pela educação, 

especialistas em matéria da educação. Falei com alguns parceiros estrangeiros, com alguns 

países, contatei os países da sub-região, sobretudo o Senegal. Contatei Portugal […]. Discuti 

com os religiosos, com os imames, os padres da igreja católica, igreja evangélica, outras 

confissões religiosas. Discuti com os Muçulmanos, com ação islâmica sobre o que eles 

pensavam sobre a educação. Foi na base dessa discussão que traçamos o perfil e com apoio da 

Unicef contratamos o jurista e dei-lhe orientação do que deveria ser a Lei de Bases..” (E1) 

 

“Para além da Associação de escolas privadas também participaram os Sindicatos, o 

SINAPROF, não é?, Sindicato Nacional dos Professores [SINAPROF] e o Sindicato 
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Democrático dos Professores [SINDEPROF] são os dois Sindicatos do setor da educação, 

participaram e deram a sua opinião. E ainda dentre as escolas privadas para além da 

Associação como eu disse, o Liceu João XXIII, que é uma escola da Igreja Católica, também 

teve uma participação notável, dando opiniões não é?, quanto aquilo que devem ser soluções a 

constar da Legislação.” (E4)  

 

“ […] Associação de Pais e Encarregados de Educação também participou, o que significa que 

nós tínhamos lá a representação dos Pais e Encarregados de Educação.” (E4) 

 

 “ […] francamente foi através do fundo posto à nossa disposição pelo Unicef que conseguimos 

realizar esse trabalho [de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo].” (E1) 

 

 

3.2.1 Razão da inclusão dos diferentes grupos sociais no processo 

 

As razões que estiveram na base da inclusão desses grupos sociais no processo são 

diversas. Esses grupos sociais foram incluídos no processo por serem considerados os 

atores que irão promover os princípios estabelecidos na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, por as suas opiniões serem apreciadas pelos utentes do sistema educativo e por 

fim, pelo facto de cada grupo possuir a sua própria filosofia de trabalho: 

 

“ […] [o que ditou a participação desses grupos sociais] é porque são atores que irão levar a 

cabo portanto toda essa visão, todos esses desígnios que o Ministério da Educação pensa ser 

importante partilhar com todos, num princípio de participação democrática, de gestão conjunta 

com comunidades, portanto foram essas as motivações que estiveram na base de envolvimento 

desses grupos sociais.” (E2) 

 

“A opinião das escolas, dos Sindicatos, por exemplo, é muito apreciada pelos utentes [do setor 

educativo]. Por exemplo, Associação de Pais e Encarregados de Educação também participou, 

o que significa que nós tínhamos lá a representação dos Pais e Encarregados de Educação. E 

portanto, de modo geral, a população aprecia, os utentes em particular apreciam o fato […] 

desse processo ter contado com a participação dos Sindicatos e da Associação dos Pais e 

Encarregados de Educação e Associação das Escolas Privadas.” (E4) 

 

“Há vários parceiros e como sabe cada parceiro tem a sua filosofia. […] independentemente da 

origem, nacional ou estrangeiro. Mas toda essa filosofia é estabelecida nesse Grupo Local de 

Educação lá é que discutiu-se as questões que têm de ser feitas. [no processo de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo] .” (E1) 

 

 

3.2.2 O papel dos grupos sociais na construção de política educativa nacional 

 

Na construção da política educativa são atribuídos a esses grupos sociais os papéis 

de controladores de todo o mecanismo de gestão da escola, mecanismo da organização de 

supervisão à família e de mobilizadores sociais: 
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“ [os grupos sociais têm] o papel de controlo e de supervisão à família naturalmente ao nível 

social em que a deve inserir-se na comunidade, ou seja, fazer parte dela.” (E2) 

 

“ Têm vários papéis, primeiro papel de mobilização social, vai se mobilizar a comunidade para 

que se interesse mais pela escola, para que se interesse mais pela educação dos filhos.” (E2) 

 

“ [ os grupos sociais] têm papel como eu já disse que é de controlo […] de levar para as escolas 

os … que foram elaborados na comunidade e apoiar as escolas a empenharem-se cada vez mais 

com a comunidade.” (E2) 

 

 

Com base no discurso acima apresentado concluímos que coube aos grupos sociais 

o papel de controlo da execução da política educativa aprovada pelo Governo. 

 

 

3.2.3 Fatores que legitimam a participação dos diferentes grupos sociais na 

construção de política educativa nacional 

 

 

As informações revelam que a participação dos grupos sociais na construção da 

política educativa nacional é legitimada por esses grupos serem detentores de saberes e por 

conhecerem o funcionamento do sistema educativo: 

 

“A legitimação [da participação dos grupos sociais na construção da política educativa 

nacional] tem haver com o facto deles serem detentores de conhecimentos, de seres pessoas 

que conhecem o sistema educativo, entidades que conhecem o sistema educativo e o facto da 

opinião pública nacional ter portanto reconhecido essas valências deles e verem com bons 

olhos o facto deles terem podido dar as suas opiniões.” (E4) 

 

 

No caso específico da elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo, a 

intervenção dos grupos sociais no processo foi legitimada por se prever, com a criação da 

Lei de Bases, a existência de estruturas educativas de participação desses grupos sociais na 

construção de políticas educativas nacionais. Desta forma, era-lhes permitido participar e 

pedir contas à Administração Escolar, a Entidades e Organismos Oficiais sobre o que se 

passa com a educação. A Lei de Bases prevê a criação do Comité de Gestão Escolar, do 

Comité de Supervisão das Escolas e do Conselho Regional de Educação, segundo o 

testemunho de um dos nossos inquiridos:  

 

“ Esse papel [dos grupos sociais] é legitimado primeiro porque a Lei de Bases [do Sistema 

Educativo] prevê a criação de Comités de Gestão de Escolas, Comités de Supervisão das 
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Escolas, prevê a criação de Conselhos Regionais de Educação e também o Conselho Nacional 

de Educação em que devem participar todos os atores. […] a legitimação é exatamente isso de 

poderem cobrar, como diz o brasileiro, isso significa que teriam que ter controlo, pedir conta, 

portanto, à administração escolar, às entidades e aos organismos oficiais.” (E2) 

 

 

3.2.4 As contribuições dos grupos sociais no processo 

 

 

As contribuições dos grupos sociais registadas no processo da construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo são sobretudo contribuições a nível de opiniões, propostas e 

ideias relativamente àquilo que deveria ser a Lei de Bases do Sistema Educativo. O facto 

desses mesmos grupos sociais terem apoiado apenas com  opiniões, propostas e ideias, é 

fundamentada por serem grupos com poucos recursos para apoiarem o Ministério da 

Educação. Mas as suas contribuições foram apreciadas pelo Ministério da Educação, tendo 

em conta que se afirma que se chegou ao produto final a partir das mesmas: 

 

“A contribuição [dos grupos sociais] antes de mais é uma contribuição a nível de ideias, a nível 

de propostas não é?. Agora a contribuição de outra natureza, tirando por exemplo a escola João 

XXIII, o Liceu João XXIII que noutras ocasiões para além de ter contribuído [com 

ideias/propostas], disponibilizou a sua sala para acolher as reuniões de Conselho Diretivo, mas 

isso já numa fase mais avançada, quando chegámos à discussão do plano curricular, portanto as 

contribuições são mais ao nível das ideias que são válidas, são muito válidas.” (E4)  

 

 

 “ Entidades não estatais não têm muitos meios para apoiar o Ministério da Educação. E 

apoiaram no que diz respeito à sua participação no debate, isso é que era muito importante para 

o Ministério [da Educação].” (E2) 

 

“ Como eu disse, houve discussão inicial. Na base da discussão inicial preparou-se o 

Anteprojeto da Lei de Bases [do Sistema Educativo] e foi submetido esse Anteprojeto e cada 

um deu a sua opinião. As opiniões que deram do Anteprojeto serviram para fazer as correções 

que deviam ser feitas […].” (E1) 
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4. Fontes de financiamento do projeto 

4.1 Verbas do Estado destinadas ao Ministério da Educação para a 

elaboração da LBSE 

 

Em 2009/2010, segundo a informação recolhida, não existia nenhuma verba 

específica por parte do Estado destinada ao projeto político de construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. No processo, o Ministério da Educação utilizou uma parte do 

Orçamento Geral do Estado destinado à educação para o pagamento da despesa de 

deslocação da equipa regional, que se deslocava a Bissau a fim de entregar a contribuição 

para a elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo: 

 

“ Não havia nenhuma verba específica [do Estado] para a Lei de Bases [do Sistema] 

Educativo.” (E1) 

 

 “ […] especificamente como Lei de Bases [do Sistema Educativo] não [existia verba do 

Estado alocada], mas como sabe há um Orçamento Geral de Estado que propõe fundos, 

recursos para o Ministério da Educação.” (E1)  
 
“ […] parte substancial […] do fundo do Orçamento Geral do Estado de uma maneira geral [foi 

utilizado pelo] Ministério da Educação para […] [o pagamento da] despesa da deslocação, né, 

com as equipas regionais. Porque era preciso ter, digamos opinião dos Diretores Regionais de 

Educação e cada região vinha com a sua proposta do quê que ela entendia que devia ser feita de 

base [na elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo].” (E1) 

 

4.2 Apoios não estatais destinados ao Ministério da Educação para o projeto 

de elaboração da LBSE 

 

Ao contrário do que aconteceu em 1992/1993, no inicio do processo de elaboração 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, em que houve apoios de vários organismos 

internacionais – Unesco, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), 

Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional e Fundação Calouste Gulbenkian no 

processo até 2001/2002, em 2009/2010 o Ministério da Educação pôde apenas contar com 

apoio financeiro do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef). A Unicef 

disponibilizou fundos ao Ministério da Educação através do Plano de Trabalho Anual 

(PTA) que tinham para o ano 2010. Esse fundo foi atribuído ao Ministério da Educação por 

sua solicitação como financiamento para o reforço da capacidade institucional do 

Ministério da Educação. Considera-se que se a Unicef não tivesse participado no processo, 
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através da disponibilização de fundos ao Ministério da Educação para o pagamento do 

Consultor contratado para a elaboração do projeto de LBSE e para o pagamento da 

deslocação da equipa de trabalho às regiões para a recolha de informações, o projeto não 

seria concretizável. Não existia na altura verba do Estado para a realização do projeto, uma 

vez que o Estado passava por dificuldades financeiras, o que punha em causa a 

concretização do projeto: 

 

“ [No processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo iniciado entre 92 a 93] 

[…] a Unesco apoiou, através do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD 

[…] a Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional também apoiou […] também houve 

um apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. […] houve apoios [internacionais] até 2001 a 

2002.” (E2)  
 
“ […] a Unicef prontificou-se logo quando foi manifestada a intenção de preparar o documento 

[em apoiar o Ministério da Educação] […] com base no que nós chamamos PTA, Plano de 

Trabalho Anual, que tínhamos com a Unicef naquele ano, para ano 2010. E solicitámos que 

fosse posto no reforço de capacidade institucional do Ministério. E foi o que Unicef fez, dando 

o fundo de reforço de capacidade institucional do Ministério para podermos fazer esse 

trabalho.” (E1) 

 
“ Era preciso ter meios para poder discutir com as pessoas, contratar jurista que ia preparar o 

documento e, enfim, para ser preciso foi a Unicef, Fundo das Nações Unidas para Criança que 

nos apoiou na obtenção de fundos para a preparação da Lei de Bases do Sistema Educativo e a 

Lei da Carreira Docente.” (E1) 

 

“ […] francamente foi através do fundo posto à nossa disposição pelo Unicef que conseguimos 

realizar esse trabalho [de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo]. Se a Unicef não 

tivesse participado, digamos, na proposta, no financiamento dessa ação, a mesma não seria 

realizável. Ou seja, seria mais tarde realizado esse trabalho. E que nós não tínhamos a certeza 

se ia ser feito através de uma verba específica, tendo em conta as dificuldades financeiras que o 

Estado passava na altura [2009/2010] né.” (E1)  
 

“ Mas basicamente foi o Fundo das Nações [Unidas] para a criança que é […] Unicef é que 

utilizou o fundo próprio para […] [contratação do Jurista]. Era fundamental que o Jurista 

preparasse a forma jurídica da questão e então foram eles [Unicef] que pagaram o Jurista, um 

elemento do Jurista, que é o Emílio Kaff Kosta que trabalhou sobre essa questão.” (E1) 
 
“ E também foi através do fundo deles [ou seja, da Unicef] que nós fizemos deslocar a equipa a 

nível das regiões para poder recolher as informações.” (E1)  
 

 

O Ministério da Educação pôde também contar com apoio não financeiro de outras 

entidades não estatais no âmbito do processo. Consta-se que o Ministério da Educação 

recebeu contributos no período de discussão da proposta de entidades não estatais, como as 

associações de escolas privadas e o Liceu João XIII. Afirma-se que as entidades não 
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estatais não possuem muitos meios para apoiar o Ministério da Educação, pelo que o seu 

apoio foi limitado à participação no debate: 

 

“ […] havia outras entidades, como por exemplo, as Associações de escolas privadas que 

deram o contributo em termos de ideias para a melhoria do Sistema [Educativo]. Eu lembro-

me, por exemplo, da participação ativa do Liceu João XXIII, participou ativamente no 

processo, deu contributos importantíssimos. Também havia outras entidades também privadas 

que demonstraram interesse e deram o seu contributo.” (E4) 

 

“ Entidades não estatais, essas não têm muitos meios para apoiar o Ministério da Educação. E 

apoiaram no que diz respeito à sua participação no debate […] isso é que era muito importante 

para o Ministério [da Educação]. Envolveram-se no debate, isso era importante para o 

Ministério da Educação.” (E2) 

 

 

 

 

5. Metodologia de trabalho 

5.1 Metodologias de trabalho privilegiadas no processo 

 

As metodologias de trabalho utilizadas no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo guineense foram a recolha documental e recolha de 

informações através de encontros e reuniões com diferentes entidades, como se depreende 

dos seguintes excertos das entrevistas: 

 

“ A metodologia de trabalho encontrada foi, primeiro, recolher, sob ponto de vista 

regulamentar, os documentos que existiam do passado […] [sobre a perspetiva de elaboração 

da Lei de Bases do Sistema Educativo].(E1) 

 

“ […] outra metodologia que utilizamos foi recolher informações de diferentes pessoas que 

tivessem passado pela educação, sobretudo, conversamos com todas as pessoas sobretudo 

aquelas que trabalharam na época colonial e tentamos comparar o sistema de ensino que havia 

na época colonial e o sistema pós independência.” (E1) 

 

“ Falámos com professores, os professores que estavam já fora do Sistema, aqueles que estão 

[dentro do sistema]. Falámos com alunos do passado sobre  o que pensavam. E falámos com 

pais e encarregados de educação diretamente.” (E1) 

 

“ […] falámos com colegas, sobretudo o meu colega de Senegal […]. Falei também com o 

Ministro da Educação de Portugal também na altura, e pedimos alguns apoios, sobretudo 

através do IPAD […] Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, na pessoa do seu 

Presidente […].” (E1) 

 

“ […] o Consultor […] teve trabalho de campo, não é, ouviu diferentes entidades que eu não 

sei portanto especificar, deslocou-se para o interior do país […].” (E4) 
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“ […] falando  propriamente da fase em que eu entrei, portanto havia essas reuniões do 

Conselho Diretivo [do Ministério da Educação], depois nós próprios, como juristas, também 

tínhamos as nossas reuniões à parte, em separado, para discutir a forma de enquadrar as ideias 

que tínhamos recolhido nas reuniões. Portanto foi com base nessa metodologia de recolher 

opiniões de responsáveis do Ministério que compunham o Conselho Diretivo [do Ministério da 

Educação] e as opiniões técnicas de outras entidades e depois […] tentar equacioná-las de 

forma coerente [que se trabalhou] […].” (E4) 

 

 

5.2 Determinação do tipo de metodologia a utilizar no processo 

 

O Ministro da Educação surge como o responsável pela determinação da 

metodologia de trabalho utilizada no processo da elaboração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo: 

 

“Pelo menos no que concerne ao trabalho que foi feito no Conselho Diretivo eu posso entender 

e interpretar como sendo uma vontade política do Ministro [da Educação], porque ele assim 

quis colocar a questão a discussão […]. Portanto, as sessões do Conselho Diretivo para além do 

trabalho que nós como juristas fazíamos, consultávamos um ao outro e portanto toda essa 

dinâmica foi criada pelo então Ministro da Educação e Secretário de Estado do Ensino. Então 

desse ponto de vista eu considero que houve um processo politicamente assumido para 

conduzir as coisas dessa forma.” (E4) 

 

“[…] quando terminou o processo [de elaboração do projeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo] ele [o Ministro da Educação] podia ter remetido o projeto ou para a bancada 

parlamentar do partido, uma bancada parlamentar podia ser o PAIGC, ou podia ser o PRS ou 

qualquer outra bancada parlamentar para que essa submetesse à Assembleia Nacional Popular 

o documento em forma de projeto de lei, mas ele [o Ministro da Educação] assim não 

entendeu, remeteu o documento para o Conselho de Ministros que o discutiu e o aprovou e foi 

o Governo já que remeteu o documento para Assembleia Nacional Popular sob forma de 

proposta de lei. Então, tudo isto mostra que há um processo politicamente assumido, uma 

metodologia que resulta de uma ação política.” (E4) 

 

“ Acho que [a metodologia] foi uma proposta dos Técnicos e que o Ministro da Educação 

aprovou.” (E2) 

 

 

No âmbito do processo, o Ministro da Educação entendeu que em termos políticos 

deveria ser ele a pilotar todo o processo de construção e aprovação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, pelo que assim fez: 

 

“ […] essencialmente sob ponto de vista político eu como Ministro da Educação entendi que 

deveria ser eu a pilotar esse processo [ de elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo] 

dar tudo de mim para puder fazer. Portanto, como se diz na gira brasileira “a vaca engorda com 

os olhos do dono”, portanto sendo eu o “ dono da vaca” tinha então que estar presente para ver 

se a vaca ia engordar e portanto engordou.” (E1) 
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6. Divulgação pública dos trabalhos realizados no processo 

6.1 Meios de comunicação social utilizados no processo para a divulgação dos 

trabalhos 

 

As informações recolhidas revelam que houve divulgação dos trabalhos realizados 

através dos meios de comunicação social, mas não há referência quanto ao tipo de meios 

de comunicação utilizados. Consta ainda que não houve uma divulgação sistemática dos 

trabalhos através dos meios de comunicação social, mas que no processo todas as 

estruturas de base da educação foram ouvidas e que os médias estiveram presentes e se fez 

divulgação dos programas dos encontros: 

 

  “ Sim [houve divulgação], não assim uma divulgação sistemática podemos dizer. Mas houve 

consulta de todas as estruturas da educação desde base, desde regionais locais. Se discutiu com 

todos, todos os atores etc. e podemos dizer que foi eficaz … os médias e os meios de 

comunicação sempre estiveram presentes, pronto foi essa metodologia mais do que 

propriamente um programa de difusão sistemática, mas programas que na altura própria ou no 

momento próprio em que se tratavam de temas e se faziam divulgações daquilo que eram os 

conteúdos dos encontros.” (E2) 

 

 

As informações revelam que os maiores divulgadores dos trabalhos realizados 

foram os próprios intervenientes no processo: professores, pais e encarregados de 

educação, responsáveis pela educação nas regiões (Diretores Regionais da Educação), 

Líderes políticos com assentos parlamentares, Comissão Especializada para a área da 

Educação da Assembleia Nacional Popular, Diretores Gerais do Ministério da Educação, 

membros do Conselho Diretivo Alargado do Ministério da Educação e Grupo Local da 

Educação: 

 

“ […] a divulgação maior que nós tivemos foi junto dos atores do sistema educativo, ou seja, 

os professores, os responsáveis da educação nas regiões e digamos os líderes políticos dos 

partidos políticos com assento parlamentar. E também, como eu disse, a Comissão 

Especializada para Assuntos Sociais em que faziam parte não só, digamos, o pessoal da 

Assembleia […] tiveram a oportunidade de andar por todas as regiões para puderem informar 

que estavam em preparação [da Lei de Bases do Sistema Educativo].” (E1) 

 

“ Os meus divulgadores foram os próprios atores do sistema, pais e encarregados de educação 

através da sua própria associação que é membro do Conselho Diretivo [Alargado do Ministério 

da Educação] e todos os membros do Conselho Diretivo, digamos, as direções gerais do 

Ministério da Educação, e aqueles que não faziam parte da estrutura do Conselho Diretivo […] 

tomaram parte […] através do Grupo Local de Educação que foi constituído, em que nós 

fizemos como meio de divulgação dos trabalhos que foi feito.” (E1) 
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“ […] foi através do Grupo Local de Educação que foi constituído, em que nós fizemos como 

meio de divulgação dos trabalhos que foi feito.” (E1) 

 

 

No Parlamento consta-se que aquando da discussão da Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo estiveram presentes os meios de comunicação social acompanhando 

toda a discussão do documento: 

 

“A comunicação social interveio tanto quanto eu sei. Na altura em que o texto estava a ser 

discutido na Assembleia Nacional Popular esse evento teve uma boa cobertura dos órgãos de 

Comunicação Social na Assembleia que acompanhou pormenorizadamente até ao fim as 

discussões, os debates.” (E4) 

 

 

 

6.2 Discussão pública dos trabalhos 

 

No âmbito do processo há quem afirme que houve discussão pública dos trabalhos 

realizados e há quem diga que não houve. Não encontramos qualquer registo noutras 

fontes. 

O Redator da Lei de Bases do Sistema Educativo afirma que não houve discussão 

pública dos trabalhos realizados, uma vez que não se discutiram os trabalhos com um  

grupo de atores mais alargados através da realização de uma conferência. Aponta como 

razão de ser desse facto a urgência que o governo tinha em aprovar a Lei de Bases do 

Sistema Educativo uma vez que “quase todos os parceiros do Ministério da Educação 

reclamavam da necessidade do governo levar avante o processo” (E4) e ainda o facto do 

Ministério da Educação ter discutido o trabalho durante um período de tempo considerado 

longo. Entende assim que o governo tenha dado mais ênfase à celeridade do processo em 

detrimento de aprimorar as discussões: 

 

“ […] não houve aquilo que em alguns casos há e, que normalmente se devia fazer que é o 

processo de discussão pública, por exemplo convocar uma conferência, fazer uma conferência 

com atores, um leque de atores, de intervenientes mais alargado, isso não aconteceu mas eu 

penso que pelo facto do Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] ter discutido durante 

um lapso de tempo assim largo deu para recolher contribuições pertinentes para isso. Mas 

podia ter havido uma sessão de discussão pública com outros intervenientes, mas isso não 

aconteceu, não sei, talvez seja pela urgência, porque de facto quase todos os parceiros do 

Ministério da Educação reclamavam da necessidade do Governo levar avante o processo, de 

modo que eu digo que entre aprimorar portanto, aprofundar a discussão pública, talvez o 

Governo entendeu que devia dar primazia a maior celeridade do processo, e provavelmente foi 
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isso que aconteceu. E essa poderá ser a razão de ter não havido uma discussão pública, não é, 

como por exemplo uma conferência ao nível, sei lá, com outros intervenientes, ONG, isso não 

aconteceu mas pronto, o processo foi suficientemente democrático penso eu. (E4) 

 

O Ministro da Educação considera que houve discussão pública do trabalho e que 

foi com base na discussão pública que se concluiu o trabalho: 

 

“Sim, houve discussão pública e foi na base dessa discussão é que se acabou por concretizar o 

trabalho.” (E1) 

 

 

 

7. Processo de discussão e análise da Proposta de lei  

7.1 Apresentação de Propostas e Projetos de Lei no processo 

 

Não foram apresentados Projetos de Lei no processo de construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. Houve apenas apresentação de uma Proposta de Lei que foi 

elaborada pelo Ministério da Educação e submetida ao governo para a sua aprovação no 

Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou o documento e remeteu-o para a 

Assembleia Nacional Popular para  sua discussão e aprovação: 

 

“ No Ministério da Educação a equipa dirigente, digamos, o Conselho Diretivo propôs que 

fosse uma lei e também foi nessa base que a levamos ao governo para aprovação. O governo 

apenas aprovou a Proposta de Lei que foi submetida ao Parlamento para discussão.” (E1)  
 
“ […] recebeu-se contributos dos membros do Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] 

e do próprio grupo de juristas que integravam o Ministério da Educação nessa altura e portanto 

com esse contributo chegou-se ao produto final [isto é, a Proposta de Lei de Bases do Sistema 

Educativo] que depois foi remetido ao Conselho de Ministros e lá foi discutido e a, alteração, 

julgo eu, [acho] que foi insignificante […]. E o documento depois foi remetido à Assembleia 

Nacional Popular sob forma de Proposta de Lei [de Bases do Sistema Educativo], porquanto já 

foi assumido pelo Conselho de Ministros, pelo Governo, portanto e de seguida foi discutido e 

aprovado pela Assembleia Nacional Popular.” (E4) 
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7.2 Emissão de pareceres sob a Proposta de Lei  

 

Quanto à emissão de pareceres sobre a Proposta de Lei surgem duas versões, há 

quem diga que tenham sido emitidos pareceres e quem diga que não houve emissão de 

pareceres sobre a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O Redator da Lei de Bases do Sistema Educativo pensa que não houve emissão de 

pareceres escritos sobre a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo por outras 

entidades. Segundo o mesmo, o que houve foi a  emissão de opiniões técnicas ao nível do 

grupo de trabalho que é o Conselho Diretivo do Ministério da Educação. Nesse grupo as 

opiniões eram dadas de forma verbal e direta, não havendo a necessidade de fazer 

pareceres escritos porque o trabalho era feito dentro desse grupo, o qual era presidido pelo 

Ministro da Educação: 

 

“ Não sei se houve pareceres de outras entidades, não me parece que isso tenha acontecido. 

[…] ao nível do Conselho Diretivo apresentou-se opiniões técnicas que são para todos os 

efeitos pareceres. E nós como juristas também demos a nossa opinião no que tem haver a 

dimensão jurídica da questão. Mas como o trabalho era tudo lá dentro do mesmo grupo [ou 

seja, dentro do Conselho Diretivo] não era necessário fazermos pareceres escritos para depois 

remeter para serem apreciados, nós damos os nossos pareceres de forma verbal e direta […] e 

[…] tínhamos lá a participação do Ministro que presidia as reuniões portanto […] foi nesse 

jogo, nesse debate, não é, que se foi construindo soluções até ao fim.” (E4) 
 

 

O Ministro da Educação afirma que os Ministros, antes da discussão da Proposta de 

Lei no Conselho de Ministros, pediram pareceres aos seus Conselhos Jurídicos sobre a 

legalidade do documento. E  no Conselho de Ministros trabalharam sobre esses pareceres. 

Afirma ainda que a Comissão Especializada para a área da Educação recebeu parecer sobre 

o documento e que a mesma também propôs parecer sobre o mesmo: 

 

“Cada Ministro que recebeu [a Proposta de Lei], antes da discussão no Conselho de Ministros 

[…] submeteu ao seu Conselho Jurídico o pedido de parecer sobre a legalidade ou não desse 

documento. E nós trabalhamos sobre esses pareceres.” (E1) 

 

“ […] no grupo parlamentar também a Comissão Especializada [para área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular] recebeu o seu parecer e propôs um parecer sobre alterações que 

deveriam ser propostas sobre essa questão [Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo].” 

(E1) 
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O Presidente da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional Popular afirma que não se emitiu parecer sobre a Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo submetida pelo governo à Assembleia Nacional Popular. A razão de ser 

desse facto é que o documento já fora analisado, discutido e aprovado no Conselho de 

Ministros, pelo que a Assembleia Nacional Popular não tinha que emitir parecer sobre esse 

documento. É o que se entende no discurso: 

 

 “Não [foram emitidos pareceres sobre a Proposta de Lei de Bases], normalmente quando a Lei 

é encaminhada a partir do governo, da Prematura
22

 para Assembleia, a reunião do Conselho de 

Ministros aprovou essa Proposta de Lei, juntamente com o documento encaminha-se ao 

Presidente da Assembleia para que o Presidente da Assembleia saiba que a referida Lei foi 

discutida, analisada e aprovada no Conselho de Ministros. (E3) 

 

O Diretor do INDE afirma que não houve pareceres escritos sobre o documento, o 

que houve foi partilha de opiniões com diferentes atores do sistema educativo: 

 

“ Parecer de forma tradicional, quando é chamada daquilo que se chama parecer não houve. O 

que houve foi uma partilha [de opiniões] com diferentes atores do sistema educativo, 

nomeadamente os parceiros técnicos e financeiros, os parceiros sociais neste caso as ONG, os 

Sindicatos [do setor da educação] e também houve encontros de trabalho técnicos com vários 

(…) setores de intelectuais que deram a sua opinião sobre o que pensam sobre a Lei de Bases 

[do Sistema Educativo], da sua aplicabilidade e sobretudo no que diz respeito à sua 

interiorização, à sua apropriação pelos atores principais construtores.” (E2) 

 

 

Na verdade, no âmbito da nossa pesquisa de campo apenas encontrámos quatro 

documentos sobre todo o processo  que foram: i) 1.º Esboço do Anteprojeto da Lei de 

Bases do Sistema Educativo da autoria do Professor Doutor Emílio Kaff Kosta, ii) a 

Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, da autoria do Ministério da Educação e, 

iii) os dois documentos da autoria da Direção de Serviços Legislativos – Serviços de 

Taquigrafias da ANP sobre as sessões plenárias de 20 e 21 de maio de 2010 em que a Lei 

de Bases do Sistema Educativo e outros documentos do setor educativo já anteriormente 

referidos foram aprovados. A nossa busca pelas informações incidiu sobre o Ministério da 

Educação, o Palácio do Governo, mais concretamente no Gabinete do Ministro da 

                                                           
22

 A Prematura era o edifício onde estava o Gabinete do Primeiro-Ministro antes da construção do Palácio do Governo, 

inaugurado a 15 de Novembro de 2010 em Bissau, pelo então Presidente da República, Malam Bacai Sanhá. 

http://www.macauhub.com.mo/pt/2010/11/15/palacio-do-governo-da-guine-bissau-construido-com-financiamento-da-

china-foi-inaugurado/, consultado em  17 março 2014. 

http://www.macauhub.com.mo/pt/2010/11/15/palacio-do-governo-da-guine-bissau-construido-com-financiamento-da-china-foi-inaugurado/
http://www.macauhub.com.mo/pt/2010/11/15/palacio-do-governo-da-guine-bissau-construido-com-financiamento-da-china-foi-inaugurado/
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Presidência do Conselho de Ministros e Gabinete do Secretário Geral da Presidência do 

Conselho de Ministros e, a Assembleia Nacional Popular, particularmente no Gabinete do 

Presidente da Comissão Especializada para a área da Educação da ANP e Direção de 

Serviços Legislativos – Serviços de Taquigrafias da ANP. Nessas instituições apenas 

conseguimos os documentos anteriormente referidos. Este facto permite-nos concluir que 

não foram emitidos pareceres escritos sobre a Proposta de Lei de Bases do Sistema 

Educativo por grupos de trabalho e entidades onde o documento foi analisado e discutido, 

como afirmaram, aliás, três dos nossos inquiridos. 

 

 

7.3 Temas/conteúdos que mereceram atenção especial no processo e os que 

geraram maior polémica na apresentação das propostas finais 

 

Segundo as informações recolhidas no processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo foi dada alguma atenção às questões culturais, étnicas e religiosas. Essa 

atenção foi dada no momento em que se pensava em como organizar o processo de ensino 

aprendizagem e como estruturar o sistema educativo guineense. Afirma-se que houve a 

preocupação de adequar a Lei de Bases do Sistema Educativo aos valores culturais e 

tradicionais patentes no país, uma vez que uma das preocupações do legislador 

constitucional é construir “um Estado unido com um padrão jurídico que deve unir todos” 

(E4). Deste modo, as questões que mereceram atenção no processo foram a regionalização 

da educação, isto é, adaptação do sistema educativo às realidades locais, a não 

confessionalidade  do ensino público e as áreas de desenvolvimento da educação não 

formal: 

 “ Sim, pode se dizer que sim […] que […] [as questões culturais, étnicas e religiosas 

mereceram alguma atenção especial no processo de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo] porque para já uma das disposições da Lei de Bases [do Sistema Educativo] é 

adequar o Sistema Educativo aos valores culturais, tradicionais do país. E tendo em conta a 

diversidade [cultural], a Lei de Bases prevê aquilo que se pode chamar a regionalização da 

educação, do Sistema Educativo [da qual se falou] […] no momento em que se pensou em 

como fazer funcionar o processo de ensino aprendizagem. Portanto e, também, no momento 

que tem haver com a adaptação das estruturas do Sistema Educativo [as especificidades 

regionais]. Então, e aí, nesse momento, se pensou e foi objeto de grande debate, tanto de 

encontros com comunidades, como com grupos sociais organizados, portanto, essa questão foi 

colocada e deu-se grande ênfase a esse aspeto da regionalização [da educação] […].”(E2)  
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“A verdade é que a opção do Legislador Constitucional é de construir um Estado com um povo 

unido, portanto tem um padrão jurídico que deve unir a todos, portanto, a Lei de Bases por 

exemplo reconhece as entidades […] o direito ou a liberdade do ensino não é?.[…] a Lei de 

Bases [do Sistema Educativo] respeita, salvaguarda o direito à liberdade de ensino às entidades 

religiosas […] desde que essa atividade, essa iniciativa portanto se confina ou se compadeça ou 

esteja dentro dos limites legais. Portanto foram ponderadas todas essas questões, todos os 

interesses relevantes e as soluções que constam da Lei de Bases, a meu ver são soluções 

integradoras em benefícios da comunidade nacional portanto, mas respeitando as diferenças 

filosóficas, religiosas que existem na nossa sociedade.(E4) 

 
 

“ Uma outra questão […] que dissemos na Lei, […] [é que] é preciso dar à educação não 

formal os direitos que poderiam ter, então dissemos que a educação não formal desenvolve-se 

na área da alfabetização dos jovens e adultos e na ação de conversão e aperfeiçoamento 

profissional tendo em vista o acompanhamento da evolução tecnológica. Portanto, eram esses 

os dois aspetos que para nós eram fundamentais que tivessem sido feitos na consagração na 

Lei.” (E1) 

 

 

7.3.1 Temas/conteúdos que geraram maior polémica na apresentação das 

propostas finais 

 

Segundo a informação existente, o tema que gerou maior dificuldade na 

apresentação das propostas finais foi a questão do ensino público não ser confessional. Esta 

questão foi polémica devido à existência de um projeto de uma ONG internacional para a 

promoção de escolas madrassas que são escolas que difundem o ensino árabe. De acordo 

com a informação existente havia quem achasse que o ensino de árabe devia ser 

oficializado no sistema de ensino público. Essa questão foi refutada com base na ideologia 

de que o ensino público prevalece sobre o ensino privado e na laicidade da República  da 

Guiné-Bissau. Afirma-se que não há objeção por parte do Estado que existam escolas de 

ensino árabe, mas esta terá o estatuto de escola privada:  

 

“A polémica como eu disse é em relação ao artigo 2, sobretudo à questão do ensino público. 

Esse foi um tanto quanto polémico porque já havia um projeto inicial de uma ONG 

internacional que trabalhou com algumas associações de querem promover as escolas 

madrassas que são escolas de ensino árabe. Como sabe, uma parte da população da Guiné-

Bissau é muçulmana, e consequentemente queriam que o ensino árabe fosse digamos 

oficializado nessa questão. […] Então houve muita polémica sobre essa questão. Como era um 

projeto que os anteriores governos aprovaram e aceitaram que fosse realizado, então queriam 

que isso fosse incorporado mas dissemos que não. Tratando-se de um ensino privativo tudo 

bem, não há problema nenhum. Mas o ensino público prevalece sobre o ensino privado e houve 

muita polémica sobre essa questão e acabou por vincar que o ensino público não é 

confessional..” (E1) 
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“ Esta é uma questão onde de facto houve muita polémica e muita discussão. Sendo o Estado 

da Guiné-Bissau, um Estado laico, a primeira questão que dissemos é que o ensino publico não 

é confessional. Houve muita gente que achava que não, que tínhamos que atender algumas 

demandas de algum grupo étnico[…] mas defendi que designadamente no artigo 2 da Lei foi 

dito claramente que é reconhecida a todos os guineenses o direito à educação e cultura nos 

termos da Constituição da República da Guiné-Bissau e de mais Leis. Entretanto é reconhecida 

também a liberdade do ensino nos termos da Constituição da República. Mas o ensino público 

não é confessional, este era o cerne da questão, porquê não confessional. Se atendêssemos, 

digamos, à pressão dos grupos religiosos, os Muçulmanos que criam as escolas madrassas era 

reconhecer de que a laicidade do Estado não existia. Sendo um estado laico, não podíamos 

aceitar que o ensino público…seja confessional.” (E1) 

 

 

7.3.2 Temas/conteúdos que geraram maior dificuldade na apresentação das 

propostas finais 

 

Os temas que geraram maior dificuldade na apresentação das propostas finais foram 

o lugar das escolas privadas (laicas e de confissões religiosas) e as vias de saída da 

Formação Técnico Profissional. Quanto a possíveis cenários apresentados face à questão, 

não há registos : 

 

Ao nível do Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] que eu me lembro são duas 

questões que maiores discussões geraram. Primeira questão, a questão daquilo que deve ser o 

lugar das escolas privadas, quando digo escolas privadas eu falo de escolas privadas no sentido 

restrito, escolas privadas e laicas, não é?, e falo também de escolas privadas de confissões  

religiosas, essas questões foram discutidas com algum calor. E também a questão da formação 

Técnico Profissional foi bastante discutida, as vias de saída profissional etc. Portanto, que eu 

me lembro, são essas duas [questões] […] que mais discussões geraram […].” (E4) 

 

 

7.3.3 Temas/Conteúdos que geraram maior contributo na apresentação das 

propostas finais 

 

A questão da regionalização da educação foi a que gerou mais contributos na 

apresentação das propostas finais. Foram registados sentimentos contraditórios em busca 

de padrões nacionais únicos. Quanto a possíveis cenários apresentados face à questão, não 

há registos através dos testemunhos dos nossos inquiridos e também não encontrámos 

qualquer registo noutras fontes:  
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“ Sem dúvida que o que mobilizou mais a participação foi a questão da regionalização [da 

Educação]. Portanto, sentimentos contraditórios sempre na perspetiva de se criar padrões 

nacionais únicos.” (E2) 

 

8. Processo de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo na 

Assembleia Nacional Popular 

 

8.1 Papel assumido pela Comissão Especializada para a área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular  

 

A ANP possui oito
23

 Comissões Especializadas Permanentes para as várias áreas 

sociais. Às Comissões Especializadas Permanentes  “são grupos de trabalho especializados em 

razão da matéria e têm como função preparar as questões a submeter à apreciação do 

Plenário. As Comissões Especializadas Permanentes são compostas por cinco Deputados, 

nos termos do artigo 38.° do presente Regimento [da Assembleia Nacional Popular]
24

.”    

A Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular referida pelos nossos inquiridos pertence, de acordo com as várias comissões 

existentes na ANP, à “ Comissão de Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, Desporto 

e Comunicação Social”. À Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional Popular foi-lhe atribuída pelo trabalho realizado junto dos restantes deputados, no 

âmbito do processo de construção e aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, os 

papéis de persuasora, mentora e de dinamizadora do processo. As informações disponíveis 

permitem concluir que os deputados pertencentes à Comissão Especializada para a área da 

Educação da Assembleia Nacional Popular participaram ativamente no processo através da 

divulgação da iniciativa da conclusão da criação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

junto dos restantes deputados: 

 

 

“ […] a Comissão Especializada para Assuntos Sociais que engloba a educação e saúde […] 

fez um trabalho árduo, junto dos Deputados previamente. Pela conversa que eu soube depois, 

houve uma discussão entre os grupos parlamentares. Houve uma discussão na Comissão 

                                                           
23

 http://www.anpguinebissau.org/assembleia/comissoes, consultado em 17 março 2014 

24
 http://www.anpguinebissau.org/assembleia/comissoes/comissao-de-saude-assuntos-sociais-educacao-cultura-desporto-

e-comunicacao-social, consultado em  17 março 2014 

http://www.anpguinebissau.org/assembleia/comissoes
http://www.anpguinebissau.org/assembleia/comissoes/comissao-de-saude-assuntos-sociais-educacao-cultura-desporto-e-comunicacao-social
http://www.anpguinebissau.org/assembleia/comissoes/comissao-de-saude-assuntos-sociais-educacao-cultura-desporto-e-comunicacao-social
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Especializada praticamente desse dossier verificaram que era importante e fez-se um trabalho 

preliminar que culminou com a aprovação do documento.” (E1) 

 

“ Teve um papel de persuasão, de ajudar a divulgar [o Projeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo] junto dos Deputados […].” (E2) 

 

“[A Comissão Especializada para a área da educação da Assembleia Nacional] trabalhou […] e 

serviu de ponte entre a abordagem de expert técnica com o debate político social. [O papel a 

atribuir à Comissão Especializada] seria como que de mediador.” (E2) 

 

“ Bom como eu disse, o documento chegou ao Parlamento por via do Governo [sob forma de 

Proposta de Lei] e a Comissão Especializada recebeu o documento e fez aquilo que era de 

esperar, não é?, apreciou. E na altura da discussão não me lembro de terem tido uma ocasião 

especial para se pronunciar. Mas os Deputados que fazem parte dessa Comissão foram grandes 

mentores, não é? daquilo que é a dinâmica que se viu no Parlamento e depois foram eles 

também que ajudaram na remissão do texto para a Presidência da República para efeitos de 

publicação. Tiveram um contributo que me pareceu bom.” (E4) 

 

 

 

8.2 Resultado final da votação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

A votação da Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo guineense na 

Assembleia Nacional Popular foi por unanimidade dos deputados presentes na sessão 

plenária de votação. Quanto ao número de deputados presentes na sessão da discussão e 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo há dois valores: um dos nossos inquiridos 

afirma que estavam presentes 75 deputados (E3) e outro afirma que estavam presentes 78  

na sessão plenária (E1). A informação é coesa quanto à votação do documento por 

unanimidade dos deputados presentes na sessão plenária. Afirma-se que não houve votos 

contra nem abstenções na aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense: 

 

“ […] aprovação da Lei [de Bases do Sistema Educativo] […] [foi] por unanimidade dos 

Deputados presentes na sessão: 78 Deputados, nenhum voto contra.” (E1) 

 

 “A […] Proposta de Lei [de Bases] do Sistema Educativo guineense foi votada por 75 

Deputados que estavam presentes na sessão. Isto quer dizer que, foi votada por unanimidade 

dos Deputados presentes.” (E3) 

 

“ Como é uma aspiração nacional, é um desígnio nacional, houve uma votação por 

unanimidade dos Deputados presentes [na sessão plenária da aprovação da LBSE]. Houve 

debates contributivos onde se detetou grande interesse, isto desenhou grande consenso nacional 

sobre as preocupações com a educação.” (E2) 

 

“ […] no Parlamento a votação foi unânime, a aprovação foi unânime não houve propriamente 

votos contra, o que eu me referia são pequenas anotações: olhe aqui, essa aqui podia ser assim, 

pequena alteração. Agora na hora da votação portanto, a aprovação foi por unanimidade quer 

no Conselho de Ministros quer na Assembleia Nacional Popular. (E4) 
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O documento recolhido na Direção de Serviços Legislativos – Serviços de 

Taquigrafias da Assembleia Nacional Popular sobre a sessão plenária da aprovação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, permite-nos dissipar a divergência de números 

apresentados quanto ao número de deputados presentes nessa sessão plenária. De acordo 

com esse documento, a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense teve 

lugar na sessão plenária a 21 de maio de 2010, com início às 10h13 e termo às 12h46. 

Nessa sessão em que foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo, o quórum para a 

abertura da sessão foi preenchido. Estavam presentes 63 deputados e ausentes 37  do total 

de 100  que compõem a ANP. A Lei de Bases do Sistema Educativo foi, de acordo com a 

conclusão do debate apresentado no documento, “aprovada por unanimidade, 75 votos a 

favor, zero contra e zero abstenção (ver anexo 8).” A Lei de Bases do Sistema Educativo 

foi, segundo a hora de início e de fim do debate, aprovada em duas horas e trinta e três 

minutos. Tomaram parte da mesa da sessão plenária, segundo o referido documento, o 

deputado Raimundo Pereira (Presidente), deputado Manuel Serifo Nhamajo (1.º Vice 

Presidente), deputado Ibraima Sory Djaló (2.º Vice Presidente), deputado João Seidibá 

Sané (1.º Secretário) e a deputada Maria Aurora Abissa Sanó (2.ª Secretária). As 

informações apresentadas permitem-nos concluir que a Lei de Bases do Sistema Educativo 

foi aprovada por 75 deputados presentes na sessão plenária de 21 de maio de 2010 e não 

por 78 deputados como referido acima no discurso de um dos nossos inquiridos. Quanto à 

votação da Lei de Bases do Sistema Educativo, questionámos como é que é possível que a 

referida lei tenha sido votada por unanimidade de 75 deputados quando estavam presentes 

apenas 63 deputados na sua sessão plenária de discussão? Será que na Guiné-Bissau após o 

início das sessões plenárias de discussão de documentos legislativos é permitido aos 

deputados irem chegando fora da hora prevista? Essas questões são esclarecidas pela ata 

n.º14/2010 da ANP correspondente à sessão plenária da aprovada da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, a que tivemos acesso no dia 28 de maio de 2014 após várias incertezas 

e buscas por parte da Direção de Serviços Legislativos – Serviços de Taquigrafias da 

Assembleia Nacional Popular quanto à sua existência, isto é, se tinha sido ou não 

elaboração. A ata n.º 14/2010  foi analisada, o que nos saltou logo à vista nessa análise é a 

data que consta do documento. Se tivermos em conta essa data, ou seja, 10 de maio de 

2010, diríamos que a  ata foi lavrada com 11 dias antes da própria discussão e aprovação 
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da Lei de Bases do Sistema Educativo na sessão plenária de 21 de maio de 2010.  

Queremos crer que houve um lapso por parte de quem a elaborou, informação que não 

consta da mesma, uma vez que a ata a que tivemos acesso não foi assinada nem por quem a 

elaborou, nem pelos presentes na sessão. Fazendo uma comparação entre esses dois 

documentos, documento da sessão plenária de 21 de maio de 2010 e a ata n.º 14/2010 da 

sessão plenária de 21 de maio de 2010, verifica-se que as informações são coesas quanto 

ao ano legislativo, sessão plenária de aprovação, hora de início e de fim do debate, número 

de deputados presentes e ausentes (quórum), período antes da ordem do dia, votação da 

LBSE. As informações adicionais existentes sobre o processo são encontradas na ata. De 

acordo com a ata tomaram parte da sessão plenária 65 deputados do PAIGC, 27 deputados 

do PRS, 3 deputados do PRID e 1 deputado do PND. A soma dos deputados presentes dá 

96. Este valor levanta mais uma contradição quanto à aprovação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, na medida em que tanto o documento da sessão plenária de 21 de maio 

de 2010 ( ver anexo 8) como a ata n.º 14/2010  da referida sessão (ver anexo 9) informam 

que a LBSE foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes que foram 75. O 

número de deputados presentes na sessão plenária de acordo com a ata põe em causa a 

votação considerada por unanimidade. 

Quanto à questão anteriormente levantada: Será que na Guiné-Bissau após o início 

das sessões plenárias de discussão de documentos legislativos, é permitido aos deputados 

irem chegando fora da hora prevista? Pelos dados constantes da ata n.º 14/2010 a 

afirmação é sim, tendo em conta que no início da abertura da sessão plenária estavam 

presente 63 deputados, mas no fim a LBSE foi aprovada por unanimidade de 75 deputados 

presentes, valor que não coincide com o número de deputados presentes por bacadas 

parlamentares no debate (ver anexo 9). 
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8.3 Duração do processo até à aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo na Assembleia Nacional Popular 

 

O processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense teve a 

duração de seis meses. Foi iniciado em novembro de 2009 e terminou em maio de 2010 

com a sua aprovação na Assembleia Nacional Popular: 

 

“ […] a inclusão da elaboração do processo foi em Novembro de 2009, logo após a tomada de  

posse como Ministro da Educação. E em 2010 iniciámos, Janeiro, Fevereiro de 2010, iniciámos 

o processo dos pedidos de apoio para a articulação […].” (E1) 

 

“ Já levou um ano letivo praticamente. Vamos dizer que começamos em Novembro de 2009 e 

terminamos em Maio de 2010.” (E2) 

 

No Parlamento foram seis dias de trabalho até à aprovação da Proposta de Lei de 

Bases do Sistema Educativo. O documento foi debatido durante quatro dias na 

generalidade e dois dias na especialidade. As informações recolhidas através dos 

testemunhos dos nossos inquiridos indicam que foram utilizados os seis dias de trabalho no 

Parlamento porque a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo foi debatida 

juntamente com outros documentos do setor educativo, nomeadamente a Lei do Ensino 

Superior e de Investigação Científica e os Estatutos da Universidade Amílcar Cabral: 

 

“ […] a discussão na generalidade [da Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo] foi 

durante 4 dias […]. […] [a] discussão na especialidade […] foi de 2 dias:” (E3) 

 

“A Lei de Bases do Sistema Educativo foi debatida um dia, numa sessão, um dia. Depois não 

se chegou a votação nesse dia porque o documento foi acompanhado de outros textos também, 

nomeadamente a Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica e os Estatutos da 

Universidade Amílcar Cabral, portanto os três documentos foram debatidos em dois dias e no 

final da sessão do segundo dia é que se procedeu à votação dos três e os três foram aprovados. 

Portanto, foram dois dias de trabalho.” (E4) 

 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo foi aprovada na Assembleia Nacional Popular  

na sessão plenária de 21 de maio de 2010. De acordo com o documento recolhido na 

Direção de Serviços Legislativos – Serviços de Taquigrafias da Assembleia Nacional 

Popular sobre a sessão plenária de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, não 

foram discutidos nem aprovados mais documentos do setor educativo  nessa sessão (ver 

anexo 8).  Foram, sim, analisados e discutidos outros documentos do setor educativo na 
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sessão plenária de 20 de maio de 2010 como consta da sua referida ordem do dia abaixo 

apresentada:  

 

“* Continuação de análise e debate do Projeto Lei do Ensino Superior e da 

Investigação Científica. 

“* Apresentação discussão e aprovação da Proposta da Lei sb – Estatuto da 

Carreira Docente (ver anexo 7).” 

 

Apesar de não constar da referida ordem do dia acima apresentada, a aprovação do 

Projeto de Lei do Ensino Superior e de Investigação Científica nessa sessão, consultando a 

Lei n.º 2/2011 e a Lei n.º 3/2011, publicadas no Boletim Oficial n.º 13, de 29 de março de 

2011, verifica-se que tanto a Proposta de Lei da Carreira Docente como o Projeto de Lei do 

Ensino Superior e de Investigação Científica foram aprovados na Assembleia Nacional 

Popular no dia 20 de março de 2010. A sessão plenária de aprovação desses documentos 

teve lugar no dia 20 de maio de 2010, com início às 10h10 e termo às 15h51, marcada por 

interrupção da sessão para intervalo/concertação às 11h13 e retomada da sessão às 12h28, 

14h10 e 14h13. No documento dessa sessão parlamentar analisado não há informação 

sobre a conclusão do debate, isto é, com quantos votos a favor/contra e abstenções esses 

documentos foram aprovados, nem há informação sobre a discussão e aprovação dos 

Estatutos da Universidade Amílcar Cabral, referida por um dos nossos inquiridos. Consta, 

contudo, no documento que o quórum da sessão plenária de abertura foi preenchido, tendo 

em conta que tomaram parte dessa sessão 63 deputados e ausentaram-se 37 no total de 100 

deputados que compõem a ANP. Nessa sessão em que os representantes da mesa eram o 

deputado Raimundo Pereira (Presidente),  deputado Manuel Serifo Nhamajo (1.º Vice 

Presidente), depuatdo Ibraima Sory Djaló (2.º Vice Presidente), deputado João Seidibá 

Sané (1.º Secretário) e a deputada Maria Aurora Abissa Sanó (2.ª Secretária) (ver anexo 7).  

As informações acima apresentadas comprovam que a Lei de Bases do Sistema 

Educativo foi aprovada em dia diferente do dos outros documentos do setor educativo 

anteriormente referidos. Quanto à discussão da Lei de Bases do Sistema Educativo na 

generalidade e especialidade não foram encontradas informações em outras fontes, pelo 

que não temos como afirmar os números de dias apresentados pelos testemunhos dos 

nossos inquiridos, tanto para a discussão na generalidade como na especialidade. 
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8.4 Lei de Bases do Sistema Educativo como resultado de uma 

congregação/convergência de uma pluralidade de projetos políticos 

 

De acordo com as informações recolhidas, constata-se que a Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense é uma Lei que congrega uma pluralidade de projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular, 

apesar de ser uma Lei que resulta da vontade política do partido político que governava na 

altura, ou seja, do PAIGC. Esta afirmação decorre do facto de ter sido votada e aprovada 

por unanimidade de todas as forças políticas representadas na Assembleia Nacional 

Popular, sem uma abstenção ou voto contra. Deste modo, passou a ser um projeto nacional 

no âmbito educativo, uma vez que reflete as opiniões das diferentes correntes políticas e os 

pontos de vista de diferentes grupos sociais da sociedade guineense: 

  

“[…] consequentemente ao ser aprovado por unanimidade significa de que eles [os partidos 

políticos] incorporaram nos seus respetivos projetos políticos essa matéria, senão iria a voto 

contra ou abstenção dos votos, que não é o caso, né.” (E1) 

 

“ […] foi o PAIGC que apresentou o projeto político dele na matéria de educação mas que teve 

a unanimidade dos Deputados presentes na sessão parlamentar.” (E1) 

“ […] podemos afirmar sem grande risco de equívoco de que o projeto reflete as aspirações de 

diferentes grupos políticos e, não só, mas de grupos sociais. E o resultado da votação é 

eloquente, uma votação por unanimidade dos Deputados.” (E2) 

 

“ […] a Lei de Bases [do Sistema Educativo] adotada representa de facto comunhão de pontos 

de vista de diferentes grupos sociais e peritos da Guiné-Bissau. Não há uma única, digamos, 

fração da sociedade que não tenha de facto visto a sua perspetiva incluída na Lei de Bases [do 

Sistema Educativo].” (E2) 

 

“ Eu penso que sim, porque […] nós tínhamos lá diferentes bancadas parlamentares e quando 

eles votam por unanimidade a única interpretação que me parece plausível é considerar que a 

Lei de Bases [do Sistema Educativo] realmente congrega todos, digamos assim, todas as linhas 

de pensamento, pelo menos as mais representativas da nossa sociedade, porque caso contrário 

nós teríamos tido votos contrários ou abstenções e nada disso se verificou. Portanto, a única 

interpretação que eu dou ao facto de termos tido uma aprovação por unanimidade é 

exatamente, no sentido de que há aqui uma convergência de opiniões para formar esse 

trabalho.” (E4) 

 

 

“ […] a aprovação demonstrou que votando a lei por unanimidade significa que um Parlamento 

tem forças políticas diferentes, que tem bancadas parlamentares diferentes, se a votação for por 

unanimidade significa que houve convergência de certas ideias política sobre a lei.” (E3) 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo é um projeto político em que houve a 

preocupação do governo e das diferentes forças parlamentares que o mesmo corresponda a 

uma convergência alargada das várias forças políticas existentes na Assembleia Nacional 

Popular guineense. Apesar de não terem sido evocadas as razões dessa preocupação em 

conseguir que a Lei de Bases do Sistema Educativo representasse uma convergência 

alargada, supomos que seja para evitar que no futuro a emergência de eventuais maiorias 

políticas diferenciadas ponham em causa a decisão assumida no Parlamento, 

comprometendo a execução de qualquer reforma no setor educativo: 

 

 “Claro, [que houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares 

que a Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse à posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo] porque como essa 

primeira proposta submetida ao Parlamento foi discutida nas primeiras fases durante 4 dias 

então e, aprovado e voltou de novo na especialidade e votado na especialidade por 75 

Deputados presentes, significa votação por unanimidade, significa que foi discutida em termos 

muito alargados e essa convergência dos partidos políticos dos Deputados resultaram em 

votação por consenso. A […] votação por consenso, porque quando é votado por unanimidade 

significa que houve grande convergência entre esses deputados que estavam presentes. (E3) 

 

 

 

8.5 Texto Final da Lei de Bases do Sistema Educativo como resultado de 

pressões dos parceiros internos e externo 

 

As informações recolhidas demonstram que o texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo Guineense resulta das pressões dos parceiros sociais internos e 

externos. Segundo os nossos inquiridos, o financiamento do setor educativo era 

condicionado pela inexistência de uma Lei que clarificasse a estrutura do sistema 

educativo. As atividades letivas eram afetadas pelas greves dos sindicatos dos professores 

que reivindicavam a aprovação do Estatuto da Carreira Docente, o qual dependia da 

aprovação prévia de uma Lei de Bases do Sistema Educativo. A necessidade da inserção da 

Guiné-Bissau na sub-região da União Económica Monetária Oeste Africano (CDEAO) 

ditou também a existência de uma Lei de Bases do setor educativo. A Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense nasce, assim, de um conjunto de fatores como a necessidade 

de estruturar e organizar o sistema escolar para o estabelecimento de parcerias e de 

benefícios financeiros, que poderão beneficiar os parceiros internos e externos, da 
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necessidade de travar as reivindicações dos sindicatos dos professores satisfazendo a 

exigência da normatização da profissão docente através da aprovação do Estatuto da 

Carreira Docente, da inserção da Guiné-Bissau na sub-região da CDEAO, e por fim, da 

necessidade de satisfazer o desejo dos atores que intervêm no domínio do setor educativo 

(professores, alunos, pais e encarregados de educação, sociedade civil entre outros.): 

 

“ […] entendeu-se de que, sem uma Lei, sem a Lei de Bases que pudesse orientar o Sistema 

Educativo não se podia conseguir alguns financiamentos [para o setor educativo].” (E1) 

 

“ Um dos objetos da reivindicação que havia no passado dos Sindicatos dos Professores era 

que houvesse o estatuto da Carreira Docente e  a Lei de Bases. Mas para ter o Estatuto da 

Carreira Docente teria que ter a Lei de Bases, portanto fazia parte das reivindicações. A partir 

do momento em que foi aprovada a Lei de Bases deixou de existir como uma condicionante 

das greves e a greve passou a ser por outras razões não porque havia a falta da Lei, nem porque 

havia falta do Estatuto da Carreira docente. […] quer dizer que os parceiros sociais também 

contribuíram grandemente para que o Governo pudesse ter a iniciativa para dirigir e preparar a 

legislação em matéria das bases educativas.” (E1) 

 

“ A Lei de Bases [do Sistema Educativo] surge como uma resposta à necessidade de renovação 

do Sistema Educativo baseado nos padrões universais. […] a integração da Guiné-Bissau na 

região onde está inserida, portanto […] sub-regional da CDEAO, União Económica Monetária 

Oeste Africano, não só reformulou e ditou a necessidade da Guiné-Bissau [dotar o sistema 

educativo de uma LBSE].” (E2) 

 

“ A Iniciativa de Educação para Todos, a iniciativa mundial, também teve o seu papel […] 

[para que a Guiné Bissau começasse a reforma do seu Sistema Educativo] de uma certa forma 

estes isolamentos exógenos que influenciam o mundo não é … , também a Guiné-Bissau não 

escapa à regra. A Guiné-Bissau tem que alinhar […] o seu sistema de ensino, pronto, as 

necessidades de desenvolvimento do mundo, do mundo moderno, do mundo globalizado, 

portanto é uma pressão que podemos chamar uma pressão positiva porque permitiu que este 

passo fosse dado.” (E2) 

 

“Claro, sobretudo o sistema das Nações das Unidas que apoia o setor do ensino queria ver o 

país adotar , ou seja, o país ter uma lei do sistema educativo. Tendo essa lei então vai permitir 

com que ele apoie mais o setor.” (E3) 

 

 

9. Análise e comparação de Propostas/Projetos de Lei com o texto final da Lei de 

Bases do Sistema Educativo 

 

Este espaço do nosso trabalho destina-se à análise e comparação dos documentos 

elaborados no processo de construção da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense aos quais tivemos acesso no âmbito da nossa pesquisa de campo. Foram 

encontrados no ato da nossa pesquisa de campo dois documentos que serviram de base à 
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elaboração do texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo
25

: o 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo, datado de outubro de 2009, da autoria 

do Professor Doutor Emílio Kafft Kosta, tendo como editor o Ministério da Educação 

Nacional/Unicef, e a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo de maio de 2010, do 

Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (ver anexos 

5 e 6). Procederemos à análise e comparação do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases 

do Sistema Educativo, da Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo com o texto final 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº. 4/2011. O nosso objetivo, ao efetuar a 

comparação entre esses três documentos, é compreender se o texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense é uma espécie de síntese final desses documentos 

inicialmente elaborados. Para a realização da comparação desses documentos elaborámos a 

tabela 15 que nos informa acerca do número de capítulos, artigos, secções e subsecções 

existentes em cada documento e a localização das secções e subsecções por capítulos. 

Após a identificação do número de capítulos, fizemos a análise comparativa dos conteúdos 

constantes em cada documento, a fim de verificar se são coincidentes com os conteúdos do 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo. O documento que serve de base à nossa 

comparação é o 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo, porque 

pelas datas e informações foi o primeiro documento a ser elaborado no âmbito do processo 

de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo decorrido em 2009/2010. Sendo 

assim, pegámos no 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo e 

fizemos a comparação com a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo e o texto 

final da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

De acordo com a tabela 15, é possível constatar que a Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo e o texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo possuem o mesmo 

número de capítulos (8), artigos (66), secções (4) e subsecções (6) e ainda que as secções e 

as subsecções estão localizadas no interior dos mesmos capítulos, o que não acontece em 

relação ao 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo. O 1.º Esboço 

do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo em relação aos dois documentos 

possui maior número de artigos (68) e de secções (5), mas iguala-se aos dois documentos 

                                                           
25

 Anexo 23 
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em número de capítulos (8) e apresenta menos uma subsecção (5) em relação aos dois 

documentos. Não existe uma diferença acentuada ao nível desses documentos quando 

comparados em relação ao número de capítulos, artigos, secções e subsecções. 

 

Tabela 15: Análise comparativa do 1.º Esboço do Anteprojeto, da Proposta e do Texto Final da Lei de 

Bases do Sistema Educativo guineense 

Unidades 

de análise 

Número 

de 

capítulos 

Número 

de 

artigos 

Número 

de 

secções 

Número de 

subsecções 

Identificação 

de secções por 

capítulos 

Identificação 

de subsecções 

por capítulos 

1.º Esboço 

do 

Anteprojeto 

de LBSE de 

outubro de 

2009 

8 68 5 5 
Capítulo II – 3 

Capítulo V – 2 

Capítulo II – 5 

 

Proposta de 

LBSE de 

maio de 

2010 

8 66 4 6 

Capítulo II – 2 

Capítulo IV – 

2 

Capítulo II – 6 

 

Texto final 

LBSE de 29 

de março de 

2011 

8 66 4 6 

Capítulo II – 2 

Capítulo IV – 

2 

Capítulo II – 6 

 

Quanto aos conteúdos constantes nos três documentos, constatámos a partir da 

análise efetuada que tanto a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, como o texto 

final da Lei de Bases do Sistema Educativo obedecem à mesma estrutura, organização dos 

conteúdos e da escrita. A estrutura do documento, os conteúdos e a organização frásica é 

idêntica dentro dos capítulos, artigos, secções e subsecções nesses dois documentos. 

Verificámos que a origem da estrutura do documento, dos conteúdos e da organização 

frásica vêm do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo. Isto para 

dizer que a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo surgiu do 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo, sofrendo pequenas alterações ao nível 

das frases por introdução ou mudança de terminologia em detrimento da usada, por 

exemplo, no capítulo I, artigo 3, alínea a) do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo: o termo “estudantes” foi mudado na Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo, capítulo I, artigo 3.º, alínea a) para “educandos”; o mesmo acontece no 

capítulo II, secção I, artigo 5.º do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 
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Educativo em relação à Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, em que o termo 

“educação extra-escolar” foi mudado para “educação não formal” (capítulo II, secção I, 

artigo 5.º) (ver tabela 16 abaixo apresentada). 

 

Tabela 16: Análise comparativa dos conteúdos do 1.º Esboço do Anteprojeto, da Proposta com o Texto 

Final da Lei de Bases do Sistema Educativo 

1.º Esboço do Anteprojeto de 

LBSE de outubro de 2009 

Proposta de LBSE de maio 

de 2010 

Texto Final da LBSE de 29 

de março de 2011 

“ O sistema educativo deve 

prosseguir os seguintes 

objectivos: a) Garantir, em 

liberdade de consciência, a 

formação moral e cívica dos 

estudantes (capítulo I, artigo 

3.º, alínea a).” 

“ O sistema educativo deve 

prosseguir os seguintes 

objectivos: a) Garantir, em 

liberdade de consciência, a 

formação moral e cívica dos 

educandos (capítulo I, artigo 

3.º, alínea a).” 

“ O sistema educativo deve 

prosseguir os seguintes 

objectivos: a) Garantir, em 

liberdade de consciência, a 

formação moral e cívica dos 

educandos (capítulo I, artigo 

3.º, alínea a).” 

 

“ A educação extra-escolar 

está enformada por uma 

filosofia de educação 

permanente, abrangendo todas 

as dimensões da acção 

educativa e tem por escopo 

expandir os conhecimentos ou 

potencialidades dos seus 

destinatários, em  complemento 

da formação escolar ou em 

suprimento da que não 

puderam obter (capítulo II, 

secção I, artigo 5.) 

“ A educação não formal está 

enformada por uma filosofia 

de educação permanente, 

abrangendo todas as 

dimensões da acção educativa 

e tem por escopo expandir os 

conhecimentos ou 

potencialidades dos seus 

destinatários, em  

complemento da formação 

escolar ou em suprimento da 

que não puderam obter 

(capítulo II, secção I, artigo 

5.) 

“ A educação não formal está 

enformada por filosofia de 

educação permanente, 

abrangendo todas as 

dimensões da acção educativa 

e tem por escopo expandir os 

conhecimentos ou 

potencialidades dos seus 

destinatários, em 

complemento da formação ou 

em suprimento da que não 

puderem obter (capítulo II, 

secção I, artigo 5.º).”  

 

As mudanças mais significativas verificadas entre o 1.º Esboço do Anteprojeto de 

Lei de Bases do Sistema Educativo e a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, à 
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qual corresponde na íntegra o texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo, residem ao 

nível do capítulo II, da secção II à secção IV. Essas mudanças advêm da forma como foi 

definida a estrutura do Sistema Educativo em ambos os documentos (ver as figuras 1 e 2 

abaixo apresentadas). Enquanto que no 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo o capítulo II, artigo 4.º diz-se que o “Sistema Educativo integra a 

educação extra-escolar, a educação pré-escolar e a educação escolar” (2009) a Proposta de 

Lei de Bases do Sistema Educativo no capítulo II, artigo 4.º, diz que o “ Sistema Educativo 

integra a Educação não formal e a educação formal” (2010).  
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Figura 1: Estrutura do Sistema Educativo à luz do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo 

 

Fonte: 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo de outubro de 2009. 

 

 

Figura 2: Estrutura do Sistema Educativo à luz da Proposta e Texto Final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo 

 

Fonte: Proposta de LBSE de maio de 2010 e Texto Final da Lei de Bases do Sistema Educativo de março de 

2011 (Lei n.º 4/2011). 
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Mediante esta definição, a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo, no capítulo II, 

artigo 4.º, foge da organização do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo, mais precisamente a partir da secção II à secção IV. A Proposta de Lei de Bases 

do Sistema Educativo é estruturada nesse ponto mediante a definição adotada da estrutura 

do Sistema Educativo, mas verifica-se que as informações constantes no 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo foram repescadas e encaixadas segundo 

a lógica da estrutura do sistema educativo. É nesse preciso ponto desses documentos que se 

verifica maior mudança entre esses dois documentos, uma vez que, retirando esse ponto o 

conteúdo desses dois documentos é idêntico, verificando-se apenas a introdução de 

pequenas frases ou palavras e eliminação de algumas alíneas e conteúdos. A semelhança 

existente entre esses documentos é fundamentada pelas informações recolhidas dos 

entrevistados que dão conta de que a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo surge 

do projeto inicial da Lei de Bases do Sistema Educativo, que corresponde ao 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo elaborado pelo Consultor contratado 

com o Fundo disponibilizado pela Unicef ao Ministério da Educação no âmbito do 

processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo. Numa das entrevistas 

aplicadas, foi possível recolher informação relativamente à autoria do 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo. A autoria do documento foi atribuída a 

Emílio Kafft Kosta, informação confirmada através do documento que possui como autor: 

“Professor Doutor Emílio Kafft Kosta” (ver anexo 5). Deste modo, concluímos que o 

Consultor contratado para a elaboração do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema 

Educativo é o professor Doutor Emílio Kafft Kosta. 

Após a análise desses três documentos concluímos que o texto final da Lei de Bases 

do Sistema Educativo é o resultado do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense elaborado pelo Consultor professor Doutor Emílio Kafft 

Kosta. A Lei de Bases do Sistema Educativo mantem-se fiel ao 1.º Esboço do Anteprojeto 

de Lei de Bases do Sistema Educativo, do qual foi elaborada a Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo que foi assumida na íntegra, sendo aprovada como Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei n.º 4/2011.  
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10. Primeira Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau: 

apresentação e princípios gerais 

 

A primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense (Lei n.º 4/2011) aprovada 

a 21 de maio de 2010 na Assembleia Nacional Popular e promulgada pelo Presidente da 

República a 26 de março de 2011 estabelece um quadro de referência geral para a 

organização, orientação, regulação e desenvolvimento da política educativa nacional. A 

Lei de Bases do Sistema Educativo guineense (Lei n.º 4/2011): 

- Define que a iniciativa e a responsabilidade do desenvolvimento da educação 

cabem a entidades públicas e privadas (artigo 1.º, alínea 4); 

- Determina que cabe ao Estado, em especial, assegurar a igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares (artigo 2.º, alínea 5); 

- Atribui a um único Ministério, especialmente vocacionado para o efeito, a 

coordenação de toda a política educativa (artigo 2.º, alínea 6); 

- Reconhece a todos os guineenses o direito à educação (artigo 2.º, alínea 1);  

- Determina que o ensino público não é confessional (artigo 2.º, alínea 4); 

- Define a estrutura do sistema educativo: em educação não formal e educação 

formal (artigo 4.º); 

- Define a idade oficial de ingresso no ensino básico para seis anos feitos até 1 de 

outubro, podendo as crianças que completem seis anos entre 2 de outubro a 31 de 

dezembro ingressar no sistema mediante o requerimento do Encarregado de 

Educação (artigo 13.º, alínea 2-3); 

- Alarga a escolaridade básica, universal e gratuita para nove anos, estruturada em 

três ciclos subdivididos em fases (artigo 13.º, alínea 1); 

- Determina que até ao sexto ano de escolaridade o ensino básico é totalmente 

gratuito (artigo 12.º, alínea 2);   

- Determina a realização de exames nacionais para o ensino básico no fim de cada 

ciclo (artigo 8.º, alínea 3); 

- Determina a duração do ensino secundário para três anos: 10.º, 11.º e 12.º anos de 

escolaridade (artigo 20.º, alínea 1);  

- Determina a realização de exames nacionais no último ano do ensino secundário 

(12.º ano) (artigo 8.º, alínea 4); 
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- Consagra que o sistema educativo deve diversificar, desconcentrar e 

descentralizar as estruturas e as atividades educativas, adaptando-as às realidades 

do país (artigo 3.º, alínea c); 

- Consagra que o sistema educativo deve promover a participação de toda a 

população, nomeadamente, alunos, pais e encarregados de educação, docentes e 

outros atores do processo educativo na definição de políticas educativas (artigo 3.º, 

alínea d); 

- Consagra que o sistema educativo deve garantir nova oportunidade de 

escolarização a indivíduos que não frequentaram ou completaram a escolarização 

na idade normal (artigo 3.º, alínea f);  

- Define a organização e o acesso ao ensino superior (Lei nº. 4/2011, artigo 1.º-

25.º). 

  

10.1 Sistema Educativo guineense: apresentação 

 

O sistema educativo guineense, entendido atualmente como “o conjunto de 

instituições e recursos dirigidos à materialização do direito à educação”, tem vindo a sofrer 

mutações estruturais desde a independência do país até aos dias de hoje (Lei n.º 4/2011, 

capítulo 1, artigo 1.º). Essas mutações são compreendidas tendo por base a conceção de 

que o sistema educativo é o “resultado de uma construção social, processo que é 

permanente, conflituoso por natureza, ajustado e ajustável às condições sociais envolventes 

e possuidor de uma dinâmica institucional que lhe é própria e que o defende, até certo 

ponto, das pressões externas (Lemos Pires, 1982, cit. por. Figueiredo, 1998, p. 35). O 

sistema educativo é o resultado da evolução histórica que o construiu e do contexto 

sociocultural em que está implantado. 

Em 2011, com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), o 

sistema educativo guineense ganha uma nova configuração. Passa a abranger não só a 

educação formal, mas também a educação não formal (capítulo II, artigo 4.º). A sua 

coordenação é delegada a um único ministério vocacionado para o efeito – agora 

designado Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos 

(MENCCJD). Assim, a este Ministério incumbe a responsabilidade de coordenar toda a 
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política educativa a nível nacional, enquanto que às entidades públicas e privadas são 

atribuídas a iniciativa e a responsabilidade pelo desenvolvimento do sistema educativo (Lei 

n.º 4/2011, artigos 1.º-3.º). 

O ensino foi organizado de acordo com a LBSE em educação formal e não formal. 

A educação formal compreende: 

 Ensino pré-escolar; 

 Ensino básico; 

 Ensino secundário; 

 Ensino técnico-profissional; 

 Ensino superior; 

 Modalidades especiais e atividades de ocupação de tempos livres (capítulo 

II, secção II, subsecção I, artigo 8.º, alínea 1). 

 

Figura 3: Organigrama do sistema educativo guineense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
n

o
s 

d
e 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

e
 

Ensino Pré-Escolar 

 

 

Ensino Básico 

 

1.º Ciclo 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

 Via geral ou ensino geral 

 Via Técnico Profissional 

 Modalidades especiais de educação 

(condições ainda por regulamentar) 

 

Ensino Secundário 

1.ª Fase 

2.ª Fase 

3.ª Fase 

4.ª Fase 

1º Ano 

2º Ano 

3º Ano 

4º Ano 

5º Ano 

7º Ano 

6º Ano 

8º Ano 

9º Ano 

10º Ano 

11º Ano 

12º Ano 

 

Ensino Superior 

 

 

 Universidades 

 Escolas universitárias 

 Institutos superiores ou técnicos 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

114 

Ensino pré-escolar – caráter facultativo 

Os estabelecimentos de educação pré-escolar acolhem crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória (Lei n.º 4/2011, 

Artigo.º 9). A educação pré-escolar, com caráter facultativo, é ministrada em unidades 

educativas específicas e socioculturais polivalentes integradas nas realidades locais. Cabe 

ao Estado a responsabilidade de criar e manter os estabelecimentos de educação pré-

escolar. Ao Ministério responsável pela coordenação da política educativa cabe a afixação 

das suas normas de funcionamento (artigos n.º 9.º-11.º). 

 

Ensino básico – universal, obrigatório e gratuito 

Esta vertente do ensino formal é considerada universal, obrigatória e gratuita. A 

gratuitidade deste ensino é total até ao 6.º ano de escolaridade e parcial nos anos 

subsequentes de acordo com o orçamento do Estado (artigo 12.º, alínea 1.ª-3.ª).  

Este nível de ensino destina-se a crianças entre os 6 anos e os 15 anos de idade, 

sendo o acesso restrito a crianças com 6 anos feitos entre 1 de outubro, mas através de um 

requerimento do Encarregado de Educação também às crianças que completem 6 anos 

entre 2 de outubro a 31 de dezembro podem ingressar no ensino obrigatório (artigo 13.º, 

alíneas 2.º-3.º). A Lei de Bases não especifica a quem ou a que entidades devem os pais ou 

encarregados de educação das crianças que completem 6 anos de 2 de outubro  a 31 de 

dezembro remeter o pedido de autorização para a frequência do ensino básico nessas 

condições. Pressupomos que seja ao Ministério da Educação.  

O ensino básico compreende 9 anos de escolaridade, repartidos em três ciclos 

sequenciais e subdivididos em 4 fases complementares, como demonstra a tabela 17 (artigo 

13.º, alíneas a-c). 

 

Tabela 17: Organização do Ensino Básico 

Níveis Anos de escolaridade divididos por fases Idade 

1.º Ciclo 1.º - 2.º anos 1.ª Fase 6 - 10 anos 

3.º - 4.º anos 2.ª Fase 

2.º Ciclo 5.º - 6.º anos 3.ª Fase 10 - 12 anos 

3.º Ciclo 7.º - 9.º anos 4.ª Fase 12 - 15 anos 
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Na primeira e segunda fases do primeiro ciclo do ensino básico, o ensino é 

ministrado em regime de monodocência por turma, com eventual recurso a professores 

para áreas especializadas como a educação artística ou educação física. O professor nessas 

fases é responsável pela instrução dessa turma até o término do segundo ciclo do ensino 

básico. Na terceira fase (2.º ciclo), o ensino é ministrado também em regime de 

monodocência, podendo-se recorrer a professores para as áreas especializadas acima 

referidas. Na quarta fase (3.º ciclo), o ensino funciona segundo o regime de pluridocência, 

com professores para as diferentes áreas. Com a conclusão do ensino básico a criança tem 

três possibilidades de seguir a sua formação académica: poderá ingressar na via geral do 

ensino secundário ou na via técnico-profissional do ensino secundário ou optar por 

modalidades especiais de educação cujas condições estão por regulamentar (artigos 12.º-

17.º). 

 

Ensino secundário – ensino pós obrigatório 

O ensino secundário tem a duração de três anos e possui um caráter não obrigatório. 

Para ingressar no ensino secundário, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, o jovem terá 

que ter concluído o ensino básico com sucesso e possuir o respetivo certificado. A 

satisfação desse requisito permitirá à criança ou jovem prosseguir os estudos numa das 

duas vias do ensino secundário: via geral ou ensino geral e via técnico profissional. A via 

geral é vocacionada essencialmente para o prosseguimento de estudos. A via técnico 

profissional é dirigida a alunos que desejem entrar no mercado de trabalho. 

O processo de ensino aprendizagem neste nível de ensino decorre em instalações 

próprias, ou seja, nas escolas secundárias e está limitado a alunos que tenham concluído a 

escolaridade obrigatória ou possuírem habilitação equivalente. A conclusão do ensino 

secundário confere ao aluno um diploma, bem como o certificado de aproveitamento de 

qualquer ano ou ciclo (artigos 20.º-21.º). 

 

Tabela 18: Organização do Ensino secundário 

Vias de acesso ao ensino secundário Ano de escolaridade Idade 

Via geral ou ensino geral 10.º, 11.º, 12.º 15 – 18 anos 

Via técnico profissional 
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Ensino Técnico Profissional 

O ensino técnico profissional destina-se a preparar os seus destinatários ao ingresso no 

mercado de trabalho, ou, como refere a Lei de Bases do Sistema Educativo, para a vida 

ativa. Não é uma vertente de ensino organizada segundo formas diferenciadas e orientadas 

independentemente do ensino secundário. Essa vertente de ensino realiza-se através da via 

técnico profissional do ensino secundário (artigo 22.º). Têm acesso ao ensino profissional 

os que tenham concluído com sucesso o ensino básico e ainda os que não tenham 

concluído o ensino básico em idade estipulada pela Lei (artigo 31.º). A conclusão com 

aproveitamento do ensino técnico profissional confere um diploma de Técnico Profissional 

e a possibilidade de prossecução de estudos de nível superior em cursos e áreas ainda por 

definir por legislação própria (artigo 22.º). 

  

Ensino superior  

O ingresso nos estabelecimentos e cursos do ensino superior requer a obtenção do 

diploma do ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente. Para alunos maiores 

de 25 anos de idade, que não se enquadram nas condições anteriormente referidas, são-lhes 

exigidas a realização de um exame especial de avaliação de conhecimentos e a sua 

respetiva aprovação. A conclusão do ensino superior confere aos alunos, segundo o ciclo 

concluído, os seguintes graus académicos: 

 Licenciado; 

 Mestre; 

 Doutor (artigos 25.º-29.º). 

 

Modalidades especiais e atividades de ocupação de tempos livres 

As modalidades especiais e atividades de ocupação de tempos livres (capítulo II, 

secção II, subsecção I, artigo 8.º, alínea 1) ou modalidades especiais de educação escolar 

(capítulo II, subsecção VI, artigo 30.º) integram cinco modalidades especiais: a Formação 

Técnico Profissional, a Educação Especial, o Ensino Recorrente de Adultos, o Ensino à 

Distância e a Educação para as Comunidades guineenses no estrangeiro (artigo 30.º). 
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 A Educação Não Formal integra: 

 A alfabetização e educação de base de jovens e adultos; 

 Ações de reconversão e aperfeiçoamento profissional; 

  Educação para ocupação criativa dos tempos livres; 

 Educação cívica. 

 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, a educação não formal desenvolve-

se na lógica da educação permanente, comtemplando todas as dimensões da ação educativa 

na expansão dos conhecimentos ou potencialidades dos seus destinatários. A educação não 

formal pode ter lugar em “estruturas de extensão cultural do sistema escolar, bem como em 

sistemas abertos, servindo-se dos meios de comunicação social e de tecnologias 

apropriados, nomeadamente a rádio e a televisão educativas, bem como a internet (artigo 

7.º, alínea 1).” A promoção da educação não formal cabe ao Estado e às instituições da 

sociedade civil (artigos 6.º-7.º).  
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Considerações Finais 

 

A realização do presente trabalho de investigação foi motivada pela curiosidade em 

compreender e pela pertinência de conhecer “Como decorreu o processo político de 

construção e  de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau?”. Foi 

a curiosidade, aliada à pertinência da temática de investigação tendo em conta o contexto 

em que se insere, que motivou a concretização deste trabalho de investigação que 

considerámos importante para todos aqueles que se preocupam com o estado da educação 

na Guiné-Bissau. Considerámos de suma importância fazer um estudo desta natureza para 

um país sobre o qual pouco se escreve e onde não há cultura da escrita, de preservação e de 

valorização documental.  

A elaboração deste trabalho possibilitou a construção de uma conceptualização 

teórica ancorada em perspetivas de investigadores e analistas sobre a problemática da 

educação como um direito humano e o seu desenvolvimento na Guiné-Bissau. Esta 

conceptualização teórica exigiu posteriormente a análise de como essa problemática é 

enquadrada na primeira Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau elaborada em 

2009/2010. De acordo com essa análise, constata-se que a primeira Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense estabelece no capítulo 1, artigo 1.º, alínea 3, que o direito à 

educação é um direito social reconhecido a todos para o desenvolvimento pleno da pessoa 

humana, bem como da democracia e progresso social. E ainda afirma que o exercício 

efetivo do direito à educação requer a existência de um quadro-normativo que estabeleça 

as grandes orientações para a política educativa do governo (Lei n.º 04/2011, preâmbulo). 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo não é especificada a estratégia de política educativa 

a utilizar pelo Estado para tornar uma realidade o gozo do direito à educação por todos os 

guineenses, independentemente da sua condição socioeconómica e cultural. Para nós, é 

indispensável essa especificação de estratégia educativa a utilizar por parte do Estado, uma 

vez que os dados revelam que a educação ainda não é um direito humano adquirido na 

Guiné-Bissau pois uma grande parte das crianças com idade escolar não tem acesso a ela. 

A questão da universalização da educação é ainda uma meta a atingir num país como a 

Guiné-Bissau, afetado constantemente por instabilidade política e institucional. E, ainda, 

num país em que quase metade da despesa com a educação é assegurada pelas famílias. 
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Em 2006, 48% das despesas com a educação foram asseguradas pelas famílias, sendo que 

essas despesas tiveram maior expressão ao nível do ensino pré-escolar (59%) e do ensino 

secundário (64%) (Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos 

Desportos, 2010, p. 10). Esta situação revela o risco que correm as crianças cujos 

pais/encarregados de educação não são detentores de capital financeiro, económico e 

cultural para investir nas suas escolarizações. Revela, ainda, a incapacidade do Estado 

guineense em garantir, através de medidas educativas assentes em políticas de 

discriminação positiva, que todas as crianças gozem equitativamente do direito à educação, 

independentemente do seu nível socioeconómico e cultural. 

Ultrapassada a conceptualização teórica sobre a problemática da educação como 

um direito humano, entrámos no cerne da nossa investigação assente na questão de partida 

acima apresentada: “Como decorreu o processo político de construção e de aprovação da 

Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau?”. A definição da questão de partida 

exigiu a seleção da metodologia de investigação, bem como o planeamento holístico de 

todo o estudo. Tendo em conta as características da investigação e o contexto em que se 

insere, optámos pela eleição da metodologia qualitativa, ou seja, do método qualitativo 

para a concretização do nosso estudo. Assim, todo o trabalho de investigação foi realizado 

através de um estudo qualitativo feito a partir de quatro entrevistas semiestruturadas 

aplicadas a quatro intervenientes diretos no processo de construção e de aprovação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo guineense: Ministro da Educação a partir de novembro de 

2009 a abril de 2012; Diretor do Instituto Nacional para Desenvolvimento da Educação; 

Presidente da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular e o Jurista/Redator do texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-

Bissau. As informações recolhidas das perceções desses quatro intervenientes diretos sobre 

o processo possibilitaram a reconstituição da dinâmica que caracterizou o processo de 

construção e de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense em 2009/2010. 

Face às informações recolhidas ficou patente que o projeto político para dotar o Sistema 

Educativo guineense de uma Lei de Bases do Sistema Educativo é bastante antigo, data de 

1992/1993 e que o ano de 2009/2010 correspondeu à fase de finalização desse processo 

iniciado 17 anos antes. A elaboração da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense iniciou-se em 1992/1993, mas devido às condições do país, marcado por 
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instabilidade política e institucional, o projeto foi sendo interrompido ou mesmo adiado. 

Foi retomado em 2009/2010, de acordo com  um dos testemunhos recolhidos “ […] porque 

primeiro, a ideia já estava suficientemente maturada segundo, havia uma certa estabilidade 

política e governativa do país e terceiro havia uma vontade política do governo daquela 

altura [do PAIGC], vontade essa encarnada pelo então Ministro da Educação [Artur Silva] 

que de facto dinamizou todo o processo […] (E4).” Foram essas as condições sociais que 

viabilizaram a concretização política da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense em 

2009/2010: existência de uma ideia clara sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

alguma estabilidade política e governativa e a vontade política do PAIGC em dotar o país 

de uma Lei de Bases do Sistema Educativo.  

O Ministro da Educação Nacional entre novembro de 2009 e abril de 2012 é 

considerado o protagonista e responsável pela existência da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense, através do partido político a que pertencia e que governava na altura, 

ou seja, através do PAIGC. Conclui-se que o Ministro teve um papel central neste processo 

ao ter manifestado a sua vontade política  ao Chefe de Governo da altura, Carlos Gomes 

Júnior, através de uma nota de reflexão que designou “Setor Educativo – Reflexão”: aí 

expressava a sua vontade de dotar o sistema educativo guineense de documentos 

legislativos de que carecia o setor, Lei de Bases do Sistema Educativo e Lei da Carreira 

Docente, tendo recebido o aval do Chefe de Governo para levar avante o projeto político. 

Os vários testemunhos recolhidos permitem afirmar que foi assim que tudo começou. 

 Para a elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo, o Ministério da Educação 

pôde apenas contar com o apoio financeiro da Unicef, ao contrário do que aconteceu em 

1992/1993 em que houve financiamento de diversos organismos internacionais para a 

elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo. Segundo as nossas fontes,  a Unicef foi 

o único organismo financiador do projeto de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense em 2009/2010. Afirma-se que se a Unicef não tivesse apoiado 

financeiramente esse projeto político, o mesmo não teria sido concretizado em 2009/2010 

por razões de índole financeira, porque não havia verbas específicas por parte do Estado 

para a realização desse projeto político. O Estado nesse período de tempo passava por 

dificuldades financeiras. Existia da sua parte a vontade e o reconhecimento da necessidade 

de criação de um quadro de referência para a organização, orientação, regulação e 
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desenvolvimento do sistema educativo. Expressando visões quer da sociedade civil, quer 

dos parceiros internos e externos, mas não possuía verba para tal. Foi com o fundo da 

Unicef, posto à disposição do Ministério da Educação, que se contratou em 2009/2010 um 

Consultor externo ao Ministério da Educação, com formação em Direito, para a elaboração 

do projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo. O Consultor foi responsável pela 

elaboração do 1.º Esboço do Anteprojeto da Lei de Bases do Sistema Educativo, datado de 

outubro de 2009, que posteriormente foi melhorado e enriquecido, no âmbito das reuniões 

do Conselho Diretivo do Ministério da Educação, com as contribuições dos dois 

Assessores Jurídicos que pertenciam ao Gabinete de Assessoria Jurídica do Ministério da 

Educação e dos membros do Conselho Diretivo do Ministério da Educação. O Conselho 

Diretivo do Ministério da Educação foi um dos grupos de trabalho criados e que acabava 

por integrar os membros dos outros grupos de trabalho constituídos para o debate e 

discussão dos trabalhos realizados por todos os grupos. Foram constituídos no âmbito do 

processo de construção da Lei de Bases quatro grupos de trabalho: o grupo de trabalho a 

nível regional, constituído pelos Diretores Regionais da Educação; grupo de trabalho a 

nível do Gabinete do Ministro da Educação, grupo de trabalho a nível do Ministério da 

Educação – Conselho Diretivo do Ministério da Educação; e o grupo de trabalho a nível 

dos atores ou parceiros que intervêm no domínio da educação – Grupo Local da Educação. 

Todos esses grupos estavam sob a liderança e orientação do grupo de trabalho constituído 

pelo próprio Gabinete do Ministro da Educação. 

No âmbito de todo o processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense foram apenas elaborados dois documentos no seio do Ministério da Educação: 

1.º Esboço do Anteprojeto da Lei de Bases do Sistema Educativo e uma única Proposta de 

Lei de Bases do Sistema Educativo, que teve como base o 1.º Esboço do Anteprojeto de 

Lei de Bases do Sistema Educativo elaborado pelo Consultor contratado com o fundo da 

Unicef. As informações recolhidas através dos testemunhos dos nossos inquiridos 

confirmam esse facto de que não foram elaborados atas, relatórios, pareceres sobre todo o 

trabalho realizado no âmbito do processo pelos grupos de trabalho constituídos e pela 

Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular. O facto 

de não termos encontrado qualquer registo sobre os trabalhos desenvolvidos, tanto pelos 

grupos de trabalho como pela Comissão Especializada para a área da Educação da 
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Assembleia Nacional Popular confirma também esse facto assegurado tanto em encontros 

formais, como informais mantidos com os nossos inquiridos. 

A Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo manteve quase na íntegra a 

organização, a estrutura e os conteúdos do 1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo. As mudanças mais significativas verificadas entre o 1.º Esboço do 

Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo e a Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo residem ao nível do capítulo II, da secção II à secção IV. Essas 

mudanças advêm da forma como foi definida a estrutura do sistema educativo, ou seja, o “ 

esqueleto do Sistema Educativo” em ambos os documentos. De resto, não existe uma 

diferença acentuada ao nível desses documentos quando comparados em relação ao 

número de capítulos, artigos, secções, subsecções, estrutura, conteúdos e organização 

frásica. A Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo é claramente o resultado do 1.º 

Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo melhorado. O texto final da 

Lei de Bases do Sistema Educativo é uma cópia integral da Proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Isto porque a Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo foi 

aprovada, tanto no Conselho de Ministros como no Parlamento, como fora submetida. 

Consta que as pequenas alterações sugeridas ao nível do Conselho de Ministros eram 

insignificantes, pelo que o documento manteve a sua forma original. A Proposta de Lei de 

Bases do Sistema Educativo foi aprovada, na sessão plenária de 21 de maio de 2010, como 

Lei de Bases do Sistema Educativo por unanimidade dos deputados presentes num debate 

com duração de duas horas e trinta e três minutos. De acordo com o documento da sessão 

plenária de aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, o quórum de abertura da 

sessão plenária foi preenchido. Estavam presentes 63 deputados e ausentes 37 deputados 

dos 100 deputados que compõem a Assembleia Nacional Popular. A conclusão do debate 

constante no documento da sessão plenária de aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo informa que a Lei de Bases do Sistema Educativo foi “aprovada por 

unanimidade, 75 votos a favor, zero contra e zero abstenção.” Esta informação revela que 

após o início da sessão plenária juntaram-se ao 63 deputados que fizeram o quórum para a 

abertura da sessão plenária mais 12 deputados, votando todos por unanimidade a Lei de 

Bases do Sistema Educativo.  Segundo os nossos inquiridos, a votação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo por unanimidade dos deputados presentes na sessão plenária representa 
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o consenso social e político existente sobre o documento, na medida em que a Lei de Bases 

do Sistema Educativo representa, na opinião dos nossos entrevistados, todas as camadas 

sociais e políticas da sociedade guineense, uma vez que na sua elaboração tomaram parte 

uma diversidade de grupos sociais, entre os quais: professores; representantes de pais e 

encarregados de educação; representantes dos sindicados dos professores; entidades não 

governamentais (ONG, Unicef e associações comunitárias de base); Técnicos do 

Ministério da Educação; Diretores Gerais do Ministério da Educação; Diretores Regionais 

da Educação; Deputados; Representantes de escolas privadas. E ainda foram ouvidos: 

professores; alunos; pais e encarregados de educação; Ex–ministros e Ex–governantes que 

passaram pelo setor educativo; especialistas em matéria da educação; parceiros 

estrangeiros; alguns países; países da sub-região e os religiosos (Imames, Padres da Igreja 

Católica e Evangélica, Muçulmanos). A contribuição desses grupos sociais foi através de 

ideias e opiniões sobre o que deveria ser a Lei de Bases do Sistema Educativo. A inclusão 

dos mesmos no processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo partiu do 

princípio de que seriam esses grupos que iriam implementar ou pôr em prática as 

ideologias constantes na Lei de Bases do Sistema Educativo.  

Ao longo da realização deste estudo, mais concretamente aquando da análise das 

informações recolhidas através das entrevistas aplicadas, foram surgindo algumas 

inquietações quanto às informações recolhidas, dando-nos a ideia de que não foi tudo dito 

quanto ao processo que envolveu a contratação de um Consultor externo ao Gabinete de 

Assessoria Jurídica do Ministério da Educação para efeitos da elaboração do projeto/1.º 

Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo. Estas inquietações surgem 

uma vez que há informação, por parte do Ministro da Educação na época, Artur Silva, de 

que não seria um Jurista do Ministério da Educação a elaborar o projeto de Lei de Bases do 

Sistema Educativo, uma vez que se queria evitar “ vícios e princípios de forma” existentes 

no Ministério da Educação. Mas no fim, o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense foi preparado e redigido pelos Assessores Jurídicos do Gabinete de 

Assessoria Jurídica do Ministério da Educação, mais especificamente, pelo Assessor 

Jurídico do Secretário de Estado do Ensino que no âmbito do processo assumiu também o 

cargo de Assessor Jurídico do Ministro da Educação. A insuficiência de informação 

escrita, nomeadamente de documentos como atas, apontamentos e notas – produzidas na 
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época da construção da Lei de Bases do Sistema Educativo – foi um obstáculo com que 

nos deparámos ao pretender aprofundar essa questão e o processo de constituição dos 

grupos de trabalho formados. Quanto aos grupos de trabalho não há uma clarificação 

quanto à sua constituição, excetuando, o Conselho Diretivo do Ministério da Educação. Há 

um interveniente no processo que afirma que houve apenas um grupo de trabalho em todo 

o processo e há um outro que afirma que conheceu também apenas um grupo de trabalho 

que é o Conselho Diretivo do Ministério da Educação. A falta de informação escrita sobre 

todo o processo que envolveu o planeamento e a execução do projeto político de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo constituiu-se num grande obstáculo para 

responder a essas questões com grande importância e peso em qualquer trabalho do género. 

A falta de documentos acessíveis também limitou a realização de um estudo mais 

aprofundado que gostaríamos de ter realizado sobre um dos mais importantes instrumentos 

de política educativa que é a Lei de Bases do Sistema Educativo. As informações escritas 

permitir-nos-iam confrontar as informações recolhidas através das entrevistas com as 

existentes no papel e realizar um estudo mais profundo sobre a forma como decorreu o 

processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo.  

Outro constrangimento sentido prende-se com a apropriação, por parte de certas 

personalidades pertencentes ao Ministério da Educação, de documentos e de dados 

existentes sobre o estado da educação na Guiné-Bissau. A inacessibilidade da informação 

dificulta qualquer estudo que se pretenda realizar sobre o sistema educativo guineense. 

Por fim, considerámos que este estudo pode dar um contributo, ainda que limitado 

pelas razões atrás mencionadas, no sentido de dar a conhecer a dinâmica que envolveu o 

processo político de construção e aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense e ainda alertar os dirigentes e os agentes educativos para a necessidade da 

criação de mecanismos a nível nacional, que possibilitem a preservação, a divulgação e a 

análise de dados e informações sobre o estado da educação na Guiné-Bissau. É urgente 

ultrapassar a cultura de privação de informações e dados que devem ser do conhecimento 

público, a informação deve ser democratizada e posta ao serviço de todos os cidadãos na 

Guiné-Bissau.  
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Por fim, deixámos uma possível ideia de investigação nesta área assente na seguinte 

questão de partida: Quais as mudanças ocorridas no sistema educativo guineense após a 

implementação da Lei de Bases do Sistema Educativo em março de 2011?  
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Desenvolvimento da Educação (versão DVD) 

Anexo 16 –  Transcrição da entrevista ao Presidente da Comissão Especializada para a área 

da Educação da Assembleia Nacional Popular (versão DVD) 

Anexo 17 – Transcrição da entrevista ao Jurista/Redator da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (versão DVD) 

Anexo 18 – Análise de Conteúdo da entrevista ao Ministro da Educação à data da 

construção e aprovação da LBSE guineense 

Anexo 19 – Análise de conteúdo da entrevista ao Diretor do Instituto Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação (versão DVD) 

Anexo 20 – Análise de conteúdo da entrevista ao Presidente da Comissão Especializada 

para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular (versão DVD) 

Anexo 21 – Análise de conteúdo da entrevista ao Jurista/Redator da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (versão DVD) 

Anexo 22 – Setor Educativo/reflexão 

Anexo 23 – Texto Final da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 4/2011) 
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ANEXO 1 

Aplicação para o Fundo Educação para Todos 
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ANEXO 2  

Iniciativa de Processo Acelerado 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

146 

ANEXO 3  

Nota Informativa 
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ANEXO 4  

Repartição de Apoio Técnico, Informação e Documentação – 

Documentação/Arquivo. Índice de personalidade que exerceram as funções 

governativas no sector da educação e ensino de 1973/2005. 
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ANEXO 5  

1.º Esboço do Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Educativo (outubro de 

2009) 
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ANEXO 6  

Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo (maio de 2010) 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

205 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

206 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

207 

 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

208 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

209 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

210 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

211 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

212 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

213 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

214 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

215 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

216 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

217 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

218 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

219 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

220 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

221 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

222 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

223 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

224 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

225 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

226 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

227 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

228 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

229 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

230 

 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

231 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

232 

ANEXO 7 

Registo da Direção de Serviços Legislativos: Serviços de Taquigrafias da 

ANP – Sessão Plenária de 20 de maio de 2010 
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ANEXO 8 

Registo da Direção de Serviços Legislativos: Serviços de Taquigrafias da 

ANP – Sessão Plenária de 21 de maio de 2010 
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ANEXO 9 

Ata n.º 14/2010 – sessão plenária do dia 21 de maio de 2010 
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ANEXO 10  

 

Guião da entrevista ao Ministro da Educação à data da construção e aprovação da LBSE guineense 

 

II – Objetivos: 

6. Recolher elementos para uma caraterização do processo do ponto de vista da sua organização; 

7. Identificar os principais atores internos/externos que participaram nesse processo; 

8. Compreender as agendas políticas e económicas que nortearam a ação dos principais atores no processo; 

9. Identificar os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los com o texto final da LBSE; 

10. Conhecer o processo de decisão parlamentar. 
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Categorização 

dos blocos 

Subcategorização 

dos blocos 

Objetivos específicos Questões Observações 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação 

  

 

Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado. 

1. Informar o entrevistado sobre trabalho de 

investigação preconizado. 

2. Solicitar apoio do entrevistado na 

concretização deste trabalho, tendo em 

conta que as suas informações são 

absolutamente necessárias para o êxito 

do trabalho de investigação. 

3. Garantir a confidencialidade das 

informações. 

 

 

 

 

 

B 

Génese da 

primeira LBSE 

da Guiné-

Bissau  

 Conhecer as principais 

razões que estiveram na 

criação da LBSE 

Guineense  

1. Quais as razões que motivaram a criação 

da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo Guineense volvidos trinta e 

sete anos da independência da Guiné-

Bissau? 

 

C 

Relação Estado-

política 

educativa 

  

Determinar a influência do 

Estado na criação da 

LBSE. 

1. A construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense pelo que consta já 

era um projeto antigo. Deste modo, 

questiono de que forma a intervenção do 

Estado foi determinante para a passagem 

de intenção à concretização desta Lei na 

VII Legislatura? 

 

   1. Como foi organizado do ponto de vista 

de recursos humanos e financeiros o 
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D 

Início do 

processo de 

trabalho 

 

 

 

Conhecer a organização 

geral do processo de 

trabalho para a construção 

da LBSE Guineense 

processo para a construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? Foram 

constituídas comissões, grupos de 

trabalho? Foram contratados assessores? 

2. Tem em memória qual era a constituição 

dessa comissão, grupo de trabalho?  

3. Lembra-se quantos assessores é que 

foram contratados e porquê? 

4. Com que apoio, no plano nacional e 

internacional, contou o Ministério da 

Educação Nacional para a realização do 

projeto de construção e de aprovação da 

LBSE Guineense? Havia verba do 

Estado alocado para a concretização 

desse projeto? 

5.  O Ministério da Educação Nacional foi 

apoiado financeiramente ou por outros 

meios por entidades não estatais 

preocupados com questões educativas?  

E 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiado 

Métodos e técnicas de 

trabalho 

Identificar o tipo de 

metodologia de trabalho 

utilizado 

1. Qual o tipo de metodologia de trabalho 

privilegiado para a construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E porquê?  

2. Essa metodologia de trabalho foi 

assumida previamente como uma decisão 

política sua? 

 

 

 

    

1. Como foi estruturada a divulgação e o 

debate público de todo o trabalho 
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F 

Divulgação 

pública do 

trabalho 

 

Recolher informações 

sobre a estrutura adotada 

para a divulgação de todo 

o trabalho 

referente à construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense? Houve 

divulgações através de separatas e meios 

de comunicação social?  
2. Realizaram-se discussões públicas sobre 

os trabalhos desenvolvidos? 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Intervenção 

política no 

processo 

 

 

 

 

 

Apresentação de 

Proposta/Projetos de 

Lei 

 

 

 

Conhecer o modo de 

participação do núcleo 

governativo no processo 

1. De que forma o Governo e os diferentes 

grupos parlamentares intervieram no 

processo de construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo guineense? 

Houve apresentação de Proposta e de 

Projetos de Lei? 

2. Quantos grupos políticos é que 

apresentaram Projetos de Lei?  

3. Houve debates públicos no seio dos 

diferentes partidos políticos, no interior 

do governo e no parlamento sobre tais 

Proposta e Projetos de Lei? 

 

Parecer sob 

proposta/projetos 

apresentados 

Conhecer as ilações tiradas 

dos contributos 

apresentados 

1. Foram emitidos pareceres sob tais 

Proposta e Projetos de Lei? A quem foi 

incumbida essa tarefa? 

 

Divulgação da 

Proposta/Projetos 

apresentados 

Saber se a 

Proposta/Projetos de Lei 

foram divulgados 

publicamente por meios de 

comunicação social 

1. Foram publicamente divulgadas tais 

Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais 

os meios de comunicação social 

privilegiados e porquê? 
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H 

Agentes não 

estatais 

envolvidos no 

processo 

 

 

 

Intervenção de agentes 

não estatais na 

construção de política 

educativa 

Identificar os agentes não 

estatais (ONG´s, 

nacionais/internacionais, 

Organização das Nações 

Unidas, Banco Mundial, 

Fundo Monetário 

Internacional, União 

Europeia, pessoas 

coletivas ou individuais, 

etc.) com intervenção no 

processo 

1. Quais os grupos sociais que estiveram 

envolvidos no processo de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? E o 

que ditou a participação desses mesmos 

grupos nesse processo? 

 

Grupos sociais 

entende-se por 

ONG´s, 

nacionais/intern

acionais, 

Organização das 

Nações Unidas, 

Banco Mundial, 

Fundo 

Monetário 

Internacional, 

União Europeia, 

pessoas 

coletivas ou 

individuais, etc 

Relação agentes não 

estatais-legitimação de 

políticas educativas 

Identificar a influência dos 

agentes não estatais no que 

concerne ao 

desenvolvimento de 

política educativa 

1. Qual o papel desses grupos sociais no 

que se refere à construção de política 

educativa nacional? E de que modo esse 

papel é legitimado perante a população 

em geral e os utentes do sistema 

educativo em particular? 

 

Contribuição dos 

agentes não estatais 

envolvidos no processo 

Recolher elementos 

referentes aos contributos 

facultados 

1. Quais as contribuições desses grupos 

sociais em todo o processo que envolveu 

a construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? 

 

 

I 

Estruturas 

 Compreender se foram 

assumidos pelo Estado 

compromissos com 

1. Em que medida a criação da primeira Lei 

de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas 

Estruturas 

económicas e 

políticas 
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económicas e 

políticas 

envolvidas 

estruturas específicas em 

troca de apoios ou 

benefícios 

económicas e políticas específicas, 

nomeadamente partidos políticos, 

empresas, bancos, Organização das 

Nações Unidas, sindicatos, associações 

etc.? 

referem-se a 

partidos 

políticos, 

Empresas, 

Bancos, ONG´s, 

Fundo 

Monetário 

Internacional, 

União Europeia, 

Sindicatos dos 

professores, 

Associações de 

país e 

encarregados de 

educação, etc. 

J 

Reflexão e 

debate sobre os 

temas/conteúdo

s a constar no 

texto final da 

LBSE 

  

 

Conhecer os 

temas/conteúdos 

merecedores de uma 

atenção especial no 

processo 

 

1. A Guiné-Bissau é um país de grande 

diversidade cultural, étnica e religiosa. 

Teriam as questões culturais, étnicas e 

religiosas merecido alguma atenção 

especial no processo de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? Se 

sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

2. Promoveu-se em sessão pública reflexão 

e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que 

deveriam constar no texto final da Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  
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3. Tem ainda presente quais foram os 

temas/conteúdos que geraram maior 

número de contributos, maior polémica, 

maior dificuldade na apresentação das 

propostas finais? 

 

 

 

 

K 

Processo de 

aprovação da 

LBSE 

  

Conhecer o resultado da 

votação 

Identificar a contribuição 

(propostas, pareceres, 

consultas públicas, etc.) da 

comissão especializada 

para a área da educação da 

Assembleia Nacional 

Popular no processo 

Determinar o período de 

tempo decorrido desde o 

início do debate à 

aprovação da LBSE 

1. Quantos Projetos de Lei foram 

votados na generalidade? 

2. Qual o resultado final da votação? 

Isto é, quantos votos a favor, contra 

e abstenção foram registados neste 

processo? 

3. Qual o papel da comissão 

Especializada para a área da 

educação da Assembleia Nacional 

neste processo? 

4. Quanto tempo demorou este 

processo entre o início do debate e 

a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

 

 

 

 

 Determinar se o texto final 

da LBSE coincide em 

grande medida com a 

proposta do Ministério da 

Educação Nacional ou se é 

o resultado das 

 

1. Defendendo a posição de certos autores 

de que uma lei não resulta de uma 

convergência de saberes mas da 

congregação de uma pluralidade de 

projetos políticos. Pergunto se o texto 
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L 

Texto final da 

LBSE 

Guineense 

 

 

 

contribuições dos 

diferentes partidos 

políticos representados na 

Assembleia Nacional 

Popular 

 

Determinar se o texto final 

da LBSE corresponde às 

posições de uma 

convergência alargada  

 

 

Saber se houve pressões de 

parceiros externos no 

alcance do texto final da 

LBSE 

final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense é o resultado dos 

projetos políticos das diferentes forças 

políticas representadas na Assembleia 

Nacional Popular para área da educação? 

Se sim, descreva como.  

2. Houve a preocupação por parte do 

Governo e dos diferentes grupos 

parlamentares que a Lei de Bases do 

Sistema Educativo a aprovar 

correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças 

políticas envolvidas nesse processo? Se 

sim, diga-me porquê? 

3. A educação escolar carateriza-se no 

mundo contemporâneo como um 

processo multifacetado e sujeito a uma 

diversidade de influências internas e 

externas ao território em que se processa. 

Diga-me em que medida o texto final da 

Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense terá surgido das pressões dos 

parceiros sociais internos e externos? 

4. Se o processo decorresse hoje, manteria 

tudo como está ou alteraria alguns 

aspetos da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? Quais e Porquê? 
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ANEXO 11 

 

Guião da Entrevista ao Diretor do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação 

 

 

II – Objetivos: 

1. Recolher elementos para uma caraterização do processo do ponto de vista da sua organização; 

2. Identificar os principais atores internos/externos que participaram nesse processo; 

3. Compreender as agendas políticas e económicas que nortearam a ação dos principais atores no processo; 

4. Identificar os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los com o texto final da LBSE; 

5. Conhecer o processo de decisão parlamentar. 
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Categorização 

dos blocos 

Subcategorização 

dos blocos 

Objetivos específicos Questões Observações 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação 

  

 

Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado. 

1. Informar o entrevistado sobre trabalho de 

investigação preconizado. 

2. Solicitar apoio do entrevistado na 

concretização deste trabalho, tendo em 

conta que as suas informações são 

absolutamente necessárias para o êxito do 

trabalho de investigação. 

3. Garantir a confidencialidade das 

informações. 

 

 

 

 

 

B 

Génese da 

primeira LBSE 

da Guiné-Bissau  

 Conhecer as principais 

razões que estiveram na 

criação da LBSE Guineense  

1. Quais as razões que motivaram a criação da 

primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

Guineense volvidos trinta e sete anos da 

independência da Guiné-Bissau? 

 

C 

Relação Estado-

política educativa 

  

Determinar a influência do 

Estado na criação da LBSE. 

1. A construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono 

de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à 

concretização desta Lei na VII Legislatura? 
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D 

Início do processo 

de trabalho 

  

 

 

 

Conhecer a organização 

geral do processo de 

trabalho para a construção 

da LBSE Guineense 

2. Como foi organizado do ponto de vista de 

recursos humanos e financeiros o processo 

para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? Foram constituídas 

comissões, grupos de trabalho? Foram 

contratados assessores? 

3. Tem em memória qual era a constituição 

dessa comissão, grupo de trabalho?  

4. Lembra-se quantos assessores é que foram 

contratados e porquê? 

5. Com que apoio, no plano nacional e 

internacional, contou o Ministério da 

Educação Nacional para a realização do 

projeto de construção e de aprovação da 

LBSE Guineense? Havia verba do Estado 

alocado para a concretização desse projeto? 

6.  O Ministério da Educação Nacional foi 

apoiado financeiramente ou por outros 

meios por entidades não estatais 

preocupados com questões educativas?  

 

 

E 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiado 

Métodos e técnicas 

de trabalho 

Identificar o tipo de 

metodologia de trabalho 

utilizado 

1. Qual o tipo de metodologia de trabalho 

privilegiado para a construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E porquê?  

2. Essa metodologia de trabalho foi assumida 

previamente como uma decisão política do 

Ministro da Educação?  
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F 

Divulgação pública 

do trabalho 

  

 

Recolher informações sobre 

a estrutura adotada para a 

divulgação de todo o 

trabalho 

 

1. Como foi estruturada a divulgação e o 

debate público de todo o trabalho referente 

à construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense? Houve divulgações 

através de separatas e meios de 

comunicação social?  
2. Realizaram-se discussões públicas sobre os 

trabalhos desenvolvidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Intervenção 

política no 

processo 

 

 

 

 

 

Apresentação de 

Proposta/Projetos de 

Lei 

 

 

 

Conhecer o modo de 

participação do núcleo 

governativo no processo 

1. De que forma o Governo e os diferentes 

grupos parlamentares intervieram no 

processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense? Houve 

apresentação de Proposta e de Projetos de 

Lei? 

2. Quantos grupos políticos é que 

apresentaram Projetos de Lei?  

3. Houve debates públicos no seio dos 

diferentes partidos políticos, no interior do 

governo e no parlamento sobre tais 

Proposta e Projetos de Lei? 

 

Parecer sob 

proposta/projetos 

apresentados 

Conhecer as ilações tiradas 

dos contributos apresentados 

1. Foram emitidos pareceres sob tais Proposta 

e Projetos de Lei? A quem foi incumbida 

essa tarefa? 

 

Divulgação da 

Proposta/Projetos 

apresentados 

Saber se a Proposta/Projetos 

de Lei foram divulgados 

publicamente por meios de 

comunicação social 

1. Foram publicamente divulgadas tais 

Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os 

meios de comunicação social privilegiados 

e porquê? 
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H 

Agentes não 

estatais envolvidos 

no processo 

 

 

 

Intervenção de 

agentes não estatais 

na construção de 

política educativa 

Identificar os agentes não 

estatais (ONG´s, 

nacionais/internacionais, 

Organização das Nações 

Unidas, Banco Mundial, 

Fundo Monetário 

Internacional, União 

Europeia, pessoas coletivas 

ou individuais, etc.) com 

intervenção no processo 

1. Quais os grupos sociais que estiveram 

envolvidos no processo de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? E o 

que ditou a participação desses mesmos 

grupos nesse processo? 

 

Grupos sociais 

entende-se por ONG´s, 

nacionais/internacionai

s, Organização das 

Nações Unidas, Banco 

Mundial, Fundo 

Monetário 

Internacional, União 

Europeia, pessoas 

coletivas ou 

individuais, etc 

Relação agentes não 

estatais-legitimação 

de políticas 

educativas 

Identificar a influência dos 

agentes não estatais no que 

concerne ao 

desenvolvimento de política 

educativa 

1. Qual o papel desses grupos sociais no que 

se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é 

legitimado perante a população em geral e 

os utentes do sistema educativo em 

particular? 

 

Contribuição dos 

agentes não estatais 

envolvidos no 

processo 

Recolher elementos 

referentes aos contributos 

facultados 

1. Quais as contribuições desses grupos 

sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? 

 

I 

Estruturas 

económicas e 

políticas 

envolvidas 

 Compreender se foram 

assumidos pelo Estado 

compromissos com 

estruturas específicas em 

troca de apoios ou benefícios 

1. Em que medida a criação da primeira Lei de 

Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas 

económicas e políticas específicas, 

nomeadamente partidos políticos, empresas, 

bancos, Organização das Nações Unidas, 

sindicatos, associações etc.? 

Estruturas económicas 

e políticas referem-se a 

partidos políticos, 

Empresas, Bancos, 

ONG´s, Fundo 

Monetário 

Internacional, União 
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Europeia, Sindicatos 

dos professores, 

Associações de país e 

encarregados de 

educação, etc. 

 

J 

 

Reflexão e debate 

sobre os 

temas/conteúdos a 

constar no texto 

final da LBSE 

  

 

 

Conhecer os 

temas/conteúdos 

merecedores de uma atenção 

especial no processo 

 

1. A Guiné-Bissau é um país de grande 

diversidade cultural, étnica e religiosa. 

Teriam as questões culturais, étnicas e 

religiosas merecido alguma atenção 

especial no processo de construção da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em 

que momento e âmbito do processo? 

2. Promoveu-se em sessão pública reflexão e 

debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que 

deveriam constar no texto final da Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  

3. Tem ainda presente quais foram os 

temas/conteúdos que geraram maior 

número de contributos, maior polémica, 

maior dificuldade na apresentação das 

propostas finais? 
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K 

Processo de 

aprovação da LBSE 

 Conhecer o resultado da 

votação 

Identificar a contribuição 

(propostas, pareceres, 

consultas públicas, etc.) da 

comissão especializada para 

a área da educação da 

Assembleia Nacional 

Popular no processo 

Determinar o período de 

tempo decorrido desde o 

início do debate à aprovação 

da LBSE 

1. Quantos Projetos de Lei foram votados na 

generalidade? 

2. Qual o resultado final da votação? Isto é, 

quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registados neste processo? 

3. Qual o papel da comissão Especializada 

para a área da educação da Assembleia 

Nacional neste processo? 

Quanto tempo demorou este processo entre 

o início do debate e a aprovação na 

Assembleia Nacional Popular? 
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L 

Texto final da LBSE 

Guineense 

 

 

 

 Determinar se o texto final 

da LBSE coincide em 

grande medida com a 

proposta do Ministério da 

Educação Nacional ou se é o 

resultado das contribuições 

dos diferentes partidos 

políticos representados na 

Assembleia Nacional 

Popular 

 

Determinar se o texto final 

da LBSE corresponde às 

posições de uma 

convergência alargada  

 

 

Saber se houve pressões de 

parceiros externos no 

alcance do texto final da 

LBSE 

1. Defendendo a posição de certos autores de 

que uma lei não resulta de uma 

convergência de saberes mas da 

congregação de uma pluralidade de projetos 

políticos. Pergunto se o texto final da Lei 

de Bases do Sistema Educativo guineense é 

o resultado dos projetos políticos das 

diferentes forças políticas representadas na 

Assembleia Nacional Popular para área da 

educação? Se sim, descreva como.  

2. Houve a preocupação por parte do Governo 

e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a 

aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças 

políticas envolvidas nesse processo? Se 

sim, diga-me porquê? 

3. A educação escolar carateriza-se no mundo 

contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade 

de influências internas e externas ao 

território em que se processa. Diga-me em 

que medida o texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense terá surgido 

das pressões dos parceiros sociais internos e 

externos? 

4. Se o processo decorresse hoje, manteria 

tudo como está ou alteraria alguns aspetos 

da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Quais e Porquê? 
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ANEXO 12 

 

Guião da Entrevista ao Presidente da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular 

 

 

II – Objetivos: 

11. Recolher elementos para uma caraterização do processo do ponto de vista da sua organização; 

12. Identificar os principais atores internos/externos que participaram nesse processo; 

13. Compreender as agendas políticas e económicas que nortearam a ação dos principais atores no processo; 

14. Identificar os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los com o texto final da LBSE; 

15. Conhecer o processo de decisão parlamentar. 
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Categorização 

dos blocos 

Subcategorização 

dos blocos 

Objetivos específicos Questões Observações 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação 

  

 

Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado. 

1. Informar o entrevistado sobre trabalho de 

investigação preconizado. 

2. Solicitar apoio do entrevistado na concretização 

deste trabalho, tendo em conta que as suas 

informações são absolutamente necessárias para o 

êxito do trabalho de investigação. 

3. Garantir a confidencialidade das informações. 

 

 

B 

Génese da 

primeira LBSE 

da Guiné-Bissau 

 Conhecer as principais 

razões que estiveram na 

criação da LBSE Guineense  

1. Quais as razões que motivaram a criação da 

primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

Guineense volvidos trinta e sete anos da 

independência da Guiné-Bissau? 

 

C 

Relação Estado-

política educativa 

  

Determinar a influência do 

Estado na criação da LBSE. 

1. A construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense pelo que consta já era um 

projeto antigo. Deste modo, questiono de que 

forma a intervenção do Estado foi determinante 

para a passagem de intenção à concretização desta 

Lei na VII Legislatura? 
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D 

Início do processo de 

trabalho 

 

 

 Conhecer a organização 

geral do processo de 

trabalho para a construção 

da LBSE Guineense 

1. Como foi organizado ao nível da Assembleia 

Nacional Popular o processo de análise, 

discussão e aprovação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? 

 

E 

Metodologia de 

trabalho privilegiado 

Métodos e técnicas de 

trabalho 

Identificar o tipo de 

metodologia de trabalho 

utilizado 

1. Qual o tipo de metodologia de trabalho 

privilegiado pela Assembleia Nacional Popular 

para o processo de análise e discussão da Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  

 

F 

Divulgação pública 

do trabalho 

 

 

 

Recolher informações sobre 

a estrutura adotada para a 

divulgação de todo o 

trabalho 

1. Como foi estruturada a divulgação e o debate 

público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo da Guiné-Bissau pela Assembleia 

Nacional Popular?  
2. Realizaram-se discussões públicas sobre os 

trabalhos desenvolvidos pela Assembleia 

Nacional Popular? 

 

 

 

 

G 

Intervenção política 

no processo 

 

 

 

Participação da 

Comissão 

Especializada para a 

área da Educação no 

processo 

 

 

Conhecer o modo de 

participação da Comissão 

Especializada para a área da 

Educação no processo 

1. A Comissão Especializada para a área da 

Educação da Assembleia Nacional Popular 

participou em algum grupo de trabalho ou 

comissão constituída pelo Ministério da 

Educação no âmbito  do processo da elaboração 

e aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? 

2. De que forma o Governo e os diferentes grupos 

parlamentares intervieram no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema 
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 Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

 

 

H 

Estruturas 

económicas e 

políticas envolvidas 

  

 

Compreender se foram 

assumidos pelo Estado 

compromissos com 

estruturas específicas em 

troca de apoios ou benefícios 

 

 

 

1. Em que medida a criação da primeira Lei de Bases 

do Sistema Educativo guineense incorpora 

compromissos com estruturas económicas e políticas 

específicas, nomeadamente partidos políticos, 

empresas, bancos, Organização das Nações Unidas, 

sindicatos, associações etc.? 

 

Estruturas económicas e 

políticas referem-se a 

partidos políticos, 

Empresas, Bancos, 

ONG´s, Fundo 

Monetário 

Internacional, União 

Europeia, Sindicatos dos 

professores, 

Associações de país e 

encarregados de 

educação, etc. 

I 

Reflexão e debate 

sobre os 

temas/conteúdos a 

constar no texto final 

da LBSE 

  

Conhecer os 

temas/conteúdos 

merecedores de uma atenção 

especial no processo 

1. A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade 

cultural, étnica e religiosa. Teriam as questões 

culturais, étnicas e religiosas merecido alguma 

atenção especial no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que 

momento e âmbito do processo? 

 

 

J 

  

Conhecer o resultado da 

votação 

1. Qual o resultado final da votação? Isto é, 

quantos votos a favor, contra e abstenção foram 

registados neste processo? 
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Processo de 

aprovação da LBSE 

Identificar a contribuição 

(propostas, pareceres, 

consultas públicas, etc.) da 

comissão especializada para 

a área da educação da 

Assembleia Nacional 

Popular no processo 

Determinar o período de 

tempo decorrido desde o 

início do debate à aprovação 

da LBSE 

2. Qual o papel da comissão Especializada para a 

área da educação da Assembleia Nacional neste 

processo? 

3. Quanto tempo demorou este processo entre o 

início do debate e a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

 

 

 

K 

Texto final da LBSE 

Guineense 

 

 

 

 Determinar se o texto final 

da LBSE coincide em 

grande medida com a 

proposta do Ministério da 

Educação Nacional ou se é o 

resultado das contribuições 

dos diferentes partidos 

políticos representados na 

Assembleia Nacional 

Popular 

 

Determinar se o texto final 

da LBSE corresponde às 

posições de uma 

convergência alargada  

 

1. Defendendo a posição de certos autores de que 

uma lei não resulta de uma convergência de 

saberes mas da congregação de uma pluralidade 

de projetos políticos. Pergunto se o texto final da 

Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é 

o resultado dos projetos políticos das diferentes 

forças políticas representadas na Assembleia 

Nacional Popular para área da educação? Se 

sim, descreva como.  

2. Houve a preocupação por parte do Governo e 

dos diferentes grupos parlamentares que a Lei de 

Bases do Sistema Educativo a aprovar 

correspondesse a posição de uma convergência 

alargada das várias forças políticas envolvidas 

nesse processo? Se sim, diga-me porquê? 

3. A educação escolar carateriza-se no mundo 
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Saber se houve pressões de 

parceiros externos no 

alcance do texto final da 

LBSE 

contemporâneo como um processo multifacetado 

e sujeito a uma diversidade de influências internas 

e externas ao território em que se processa. Diga-

me em que medida o texto final da Lei de Bases 

do Sistema Educativo guineense terá surgido das 

pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

4. Se o processo decorresse hoje, manteria tudo 

como está ou alteraria alguns aspetos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 
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ANEXO 13 

 

Guião da Entrevista ao Jurista e Redator da Lei de Bases do Sistema Educativo 

 

 

II – Objetivos: 

1. Recolher elementos para uma caraterização do processo do ponto de vista da sua organização; 

2. Identificar os principais atores internos/externos que participaram nesse processo; 

3. Compreender as agendas políticas e económicas que nortearam a ação dos principais atores no processo; 

4. Identificar os projetos/propostas apresentados durante o processo e compará-los com o texto final da LBSE; 

5. Conhecer o processo de decisão parlamentar. 
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Categorização 

dos blocos 

Subcategorização 

dos blocos 

Objetivos específicos Questões Observações 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação 

  

 

Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado. 

1. Informar o entrevistado sobre trabalho de 

investigação preconizado. 

2. Solicitar apoio do entrevistado na 

concretização deste trabalho, tendo em conta 

que as suas informações são absolutamente 

necessárias para o êxito do trabalho de 

investigação. 

3. Garantir a confidencialidade das 

informações. 

 

 

 

 

 

B 

Relação Estado-

política educativa 

  

Determinar a influência do 

Estado na criação da LBSE. 

1. A construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono 

de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção 

à concretização desta Lei na VII 

Legislatura? 

 

 

C 

Início do 

processo de 

trabalho 

  

Conhecer a organização 

geral do processo de 

trabalho para a construção 

da LBSE Guineense 

 

1. Como foi organizado do ponto de vista de 

recursos humanos e financeiros o processo 

para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? Foram constituídas 

comissões, grupos de trabalho? Foram 

contratados assessores? 

2. Tem em memória qual era a constituição 

dessa comissão, grupo de trabalho?  

3. Lembra-se quantos assessores é que foram 
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C 

Início do 

processo de 

trabalho 

 

Conhecer a organização 

geral do processo de 

trabalho para a construção 

da LBSE Guineense 

contratados e porquê? 

4. Com que apoio, no plano nacional e 

internacional, contou o Ministério da 

Educação Nacional para a realização do 

projeto de construção e de aprovação da 

LBSE Guineense? Havia verba do Estado 

alocado para a concretização desse projeto? 

5.  O Ministério da Educação Nacional foi 

apoiado financeiramente ou por outros 

meios por entidades não estatais 

preocupados com questões educativas?  

 

D 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiado 

 

Métodos e técnicas de 

trabalho 

 

Identificar o tipo de 

metodologia de trabalho 

utilizado 

1. Qual o tipo de metodologia de trabalho 

privilegiado para a construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E porquê?  

2. Essa metodologia de trabalho foi assumida 

previamente como uma decisão política do 

Ministro da Educação? 

 

 

E 

Divulgação 

pública do 

trabalho 

  

Recolher informações sobre 

a estrutura adotada para a 

divulgação de todo o 

trabalho 

1. Como foi estruturada a divulgação e o 

debate público de todo o trabalho referente 

à construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense? Houve divulgações 

através de separatas e meios de 

comunicação social?  
2. Realizaram-se discussões públicas sobre os 

trabalhos desenvolvidos? 
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F 

Intervenção política 

no processo 

 

 

 

 

Apresentação de 

Proposta/Projetos de 

Lei 

 

 

Conhecer o modo de 

participação do núcleo 

governativo no processo 

1. De que forma o Governo e os diferentes 

grupos parlamentares intervieram no 

processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo guineense? Houve 

apresentação de Proposta e de Projetos de 

Lei? 

2. Houve debates públicos no seio dos 

diferentes partidos políticos, no interior do 

governo e no parlamento sobre tais 

Proposta e Projetos de Lei? 

 

Parecer sob 

proposta/projetos 

apresentados 

Conhecer as ilações tiradas 

dos contributos 

apresentados 

1. Foram emitidos pareceres sob tais Proposta 

e Projetos de Lei? A quem foi incumbida 

essa tarefa? 

 

Divulgação da 

Proposta/Projetos 

apresentados 

Saber se a Proposta/Projetos 

de Lei foram divulgados 

publicamente por meios de 

comunicação social 

1. Foram publicamente divulgadas tais 

Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais 

os meios de comunicação social 

privilegiados e porquê? 
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G 

Agentes não estatais 

envolvidos no 

processo 

 

 

 

Intervenção de agentes 

não estatais na 

construção de política 

educativa 

Identificar os agentes não 

estatais (ONG´s, 

nacionais/internacionais, 

Organização das Nações 

Unidas, Banco Mundial, 

Fundo Monetário 

Internacional, União 

Europeia, pessoas coletivas 

ou individuais, etc.) com 

intervenção no processo 

1. Quais os grupos sociais que estiveram 

envolvidos no processo de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? E o 

que ditou a participação desses mesmos 

grupos nesse processo? 

 

Grupos sociais entendem-

se por ONG´s, 

nacionais/internacionais, 

Organização das Nações 

Unidas, Banco Mundial, 

Fundo Monetário 

Internacional, União 

Europeia, pessoas 

coletivas ou individuais, 

etc 

Relação agentes não 

estatais-legitimação de 

políticas educativas 

Identificar a influência dos 

agentes não estatais no que 

concerne ao 

desenvolvimento de política 

educativa 

1. Qual o papel desses grupos sociais no que 

se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é 

legitimado perante a população em geral e 

os utentes do sistema educativo em 

particular? 

 

Contribuição dos 

agentes não estatais 

envolvidos no processo 

Recolher elementos 

referentes aos contributos 

facultados 

1. Quais as contribuições desses grupos 

sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? 

 

H 

Estruturas económicas 

e políticas envolvidas 

 Compreender se foram 

assumidos pelo Estado 

compromissos com 

estruturas específicas em 

troca de apoios ou benefícios 

1. Em que medida a criação da primeira 

Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas 

económicas e políticas específicas, 

nomeadamente partidos políticos, empresas, 

bancos, Organização das Nações Unidas, 

sindicatos, associações etc.? 

Estruturas económicas e 

políticas referem-se a 

partidos políticos, 

Empresas, Bancos, 

ONG´s, Fundo Monetário 

Internacional, União 

Europeia, Sindicatos dos 

professores, Associações 

de país e encarregados de 

educação, etc. 
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I 

 

Reflexão e debate 

sobre os 

temas/conteúdos a 

constar no texto final 

da LBSE 

  

 

 

Conhecer os 

temas/conteúdos 

merecedores de uma atenção 

especial no processo 

 

1. A Guiné-Bissau é um país de grande 

diversidade cultural, étnica e religiosa. 

Teriam as questões culturais, étnicas e 

religiosas merecido alguma atenção 

especial no processo de construção da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Se sim, 

em que momento e âmbito do processo? 

2. Promoveu-se em sessão pública reflexão e 

debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que 

deveriam constar no texto final da Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  

3. Tem ainda presente quais foram os 

temas/conteúdos que geraram maior número 

de contributos, maior polémica, maior 

dificuldade na apresentação das propostas 

finais? 

 

 

 

J 

Processo de aprovação 

da LBSE 

 Conhecer o resultado da 

votação 

Identificar a contribuição 

(propostas, pareceres, 

consultas públicas, etc.) da 

comissão especializada para 

a área da educação da 

Assembleia Nacional 

Popular no processo 

1. Qual o resultado final da votação? Isto é, 

quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registados neste processo? 

2. Qual o papel da comissão Especializada 

para a área da educação da Assembleia 

Nacional neste processo? 

3. Quanto tempo demorou este processo entre 

o início do debate e a aprovação na 
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Determinar o período de 

tempo decorrido desde o 

início do debate à aprovação 

da LBSE 

Assembleia Nacional Popular? 

 

 

 

 

 

K 

Texto final da LBSE 

Guineense 

 

 

 

 Determinar se o texto final 

da LBSE coincide em grande 

medida com a proposta do 

Ministério da Educação 

Nacional ou se é o resultado 

das contribuições dos 

diferentes partidos políticos 

representados na Assembleia 

Nacional Popular 

 

Determinar se o texto final 

da LBSE corresponde às 

posições de uma 

convergência alargada  

 

 

Saber se houve pressões de 

parceiros externos no 

alcance do texto final da 

LBSE 

 

1. Defendendo a posição de certos autores de 

que uma lei não resulta de uma 

convergência de saberes mas da 

congregação de uma pluralidade de 

projetos políticos. Pergunto se o texto final 

da Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas 

representadas na Assembleia Nacional 

Popular para área da educação? Se sim, 

descreva como.  

2. Houve a preocupação por parte do Governo 

e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a 

aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças 

políticas envolvidas nesse processo? Se sim, 

diga-me porquê? 

3. A educação escolar carateriza-se no mundo 

contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de 

influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que 

medida o texto final da Lei de Bases do 
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Sistema Educativo guineense terá surgido 

das pressões dos parceiros sociais internos e 

externos? 

4. Se o processo decorresse hoje, manteria tudo 

como está ou alteraria alguns aspetos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Quais e 

Porquê? 
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ANEXO 14 

Transcrição da Entrevista ao Ministro da Educação à data da construção e 

aprovação da LBSE guineense 

 

Q: Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo Guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

R: Posso dizer que, aquando da construção do Estado da Guiné-Bissau, já na luta da 

libertação nacional, toda a educação foi considerada setor prioritário para o 

desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau. Tendo que a premissa da luta era 

edificar um estado de direito, um estado desenvolvido onde não houvesse opressão do 

Homem para Homem. 

 PAIG como partido de movimento da libertação nacional fez acabar a batalha para poder 

enfim atingir esse objetivo. Por isso, é que a educação sempre foi considerada um setor 

bastante prioritário para gente da Guiné-Bissau.  

Não vou falar do passado, mas quando fui designado Ministro da Educação em Outubro de 

2009, a primeira preocupação foi fazer uma nota de reflexão sobre como é que eu queria 

que a educação fosse, dirigindo-a ao Primeiro-ministro, porque ao longo do tempo, apesar 

das dificuldades, a educação foi considerada um setor prioritário mas nunca nenhum 

governo, as pessoas, ou seja, os governantes que pensavam a educação agiram. Os 

governantes que pensavam na educação, era tudo do ponto de vista político no lugar de 

queimar as pessoas. Fugi à regra, muito francamente, posso dizer que quando fui para a 

educação pensei que fosse um castigo. Mas no final, hoje, se me perguntarem se quero 

voltar novamente para a educação, eu diria que voltaria, pois apaixonei-me pela educação, 

porque todas as convulsões políticas e sociais que a Guiné-Bissau teve nos últimos anos é 

o reflexo daquilo que a educação da Guiné-Bissau é. Por isso é que penso que era 

importante dar à educação a prioridade das prioridades. Como eu disse, a primeira 

preocupação foi preparar essa nota de reflexão. E nessa nota de reflexão, eu dizia ao 

Primeiro-ministro, que os Ministros da Educação não ficam por muito tempo, pelo que eu 

também tinha igualmente a noção que não vou dispor de muito tempo para fazer a 

educação. Mas tinha ambição de aportar algumas contribuições para os problemas 
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cardinais que a educação tinha. De entre esses problemas, eu disse que era importante para 

a estabilização do setor aprovar um conjunto de diplomas fundamentais para a gestão do 

sistema educativo. Desse conjunto de diplomas que eu propus que fossem aprovados, citei 

em primeiro lugar a Lei de Bases do Sistema Educativo e a revisão do Estatuto da Carreira 

Docente. Estes eram, digamos, o objetivo principal, porque ao longo do tempo os 

sindicatos do setor reclamavam que era preciso que fosse aprovada a Lei da Carreira 

Docente, mas não se pode aprovar a Lei da Carreira Docente, sem primeiro aprovar a Lei 

de Bases. E ao longo do tempo, como eu disse, na educação nunca houve um instrumente 

que pudesse …. como era o sistema educativo na Guiné-Bissau. Cada ministro, cada 

governo que viesse fazia apenas um conjunto de normas, mas não havia uma disposição 

regulamentar aprovada pela Assembleia na forma de Lei que justificasse como é a 

organização do Sistema Educativo.  

Aproveitei a experiência de passado de outros membros do governo, de ministros que 

passaram no setor e com esses documentos passados, discutindo com os atores da 

educação, então propomos iniciar em 2010 a preparação da Lei de Bases. Foi nessa base 

que nos preparamos, mas posso dizer que tivemos grande apoio, um apoio fundamental. 

Era preciso ter meios para poder discutir com as pessoas, contratar jurista que ia preparar o 

documento e, enfim, para ser preciso foi a Unicef, Fundo das Nações Unidas para Criança 

que nos apoiou na obtenção de fundos para a preparação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo e a Lei da Carreira Docente.  

Discutimos sobre o ano de 2010, houve muita discussão com professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, ex-ministros e ex-governantes que passaram pela educação, 

especialistas em matéria da educação. Falei com alguns parceiros estrangeiros, com alguns 

países, contatei os países da sub-região, sobretudo o Senegal. Contatei Portugal porque 

temos que ter em mente que a legislação guineense é toda ela baseada no sistema de ensino 

português e, que aqui na Guiné-Bissau existe a escola portuguesa. Discuti com os 

religiosos, com os imames, os padres da igreja católica, igreja evangélica, outras confissões 

religiosas. Discuti com os Muçulmanos, com ação islâmica sobre o que eles pensavam 

sobre a educação. Foi na base dessa discussão que traçamos o perfil e com apoio da Unicef 

contratamos o jurista e dei-lhe orientação do que deveria ser a Lei de Bases. Depois do 

DRAFT pronto levamo-lo a discussão com os atores. Houve muita discussão sobre essa 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

279 

questão e finalmente todos concordaram que era preciso que a lei fosse aprovada. Portanto, 

a dúvida que eu tinha era se ia ser um decreto-lei ou lei. E nós entendemos que seria uma 

lei, porque a lei emana-se do Parlamento e o Parlamento é a marcha do povo. Era preciso 

que o povo desse esse desidrato através do seu representante legítimo que são os deputados 

da Assembleia Nacional. Essa foi a razão que levamos. Mas não foi uma tarefa fácil, 

imagine depois de trinta e seis anos da construção do Estado da Guiné-Bissau, não havia 

uma norma que pudesse usar como base. Qualquer que fosse o apoio que ia se receber dos 

parceiros, tinha que ter uma base para fixar e saber como é organizado o sistema educativo 

na Guiné-Bissau. Uma das razões da Assembleia é permitir que tivesse esse instrumento e 

que esse instrumento pudesse ser o regulador de tudo e de todo o princípio básico do 

sistema da educação ou seja, como é organizado o ensino básico, como é organizado o 

ensino secundário, o ensino profissionalizante, ensino universitário e, investigação 

científica, assim sucessivamente até chegar o topo. Foi nesse sentido que discutimos, e 

finalmente fomos ao Parlamento e o Parlamento aprovou a Lei de Bases do Sistema 

Educativo. No Parlamento foi aprovado por unanimidade dos presentes.  

 

Q: A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

R: Eu diria simplesmente que a vontade política é determinante nessas ações. Como eu 

disse, a primeira preocupação foi quando fui nomeado Ministro da Educação. Duas 

semanas depois dessa nomeação, propus ao Primeiro-ministro, numa nota, que eu vou-lhe 

entregar que eu chamei setor educativo-reflexão, daquilo que eu podia fazer na educação 

nos próximos dois anos. Como sabe a vulnerabilidade da educação é tão grande a tal ponto 

que nenhum Ministro na Educação, dado as greves e convulsões sociopolíticas, resistia 

estar na educação, portanto o máximo que os Ministros passavam eram seis messes, um 

ano, eram mudados porque havia muita pressão sobre essa questão, portanto a vontade 

política é fundamental para a realização. Posso dizer, que o Governo do PAIGC, saído da 

eleição de 2008 ao eleger a educação como prioridade, o Primeiro- ministro entendeu que 

deveria dar essa prioridade. Foi a primeira questão que nós fizemos, quando enviamos a 
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nota de reflexão concordou com a nota de reflexão. E eu propus que o Estado assumisse a 

responsabilidade do seu engajamento, digamos, na execução dessa reflexão.  

Quando digo Estado, o governo, as instituições da república todos participaram nessa 

situação. O Parlamento por unanimidade dos deputados que havia naquela sessão em que 

foi aprovado. Havia 80 deputados, foram unânimes em aprovar o documento, não houve 

nenhum voto contra. Compreenderam o papel que a educação tinha para o 

desenvolvimento da Guiné. E por isso posso dizer que de facto foi uma grande vitória 

política do governo do PAIGC em ter aprovado esse documento que é a Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Também é bom dizer que, havia uma boa relação, apesar de sermos de 

poder executivo, com o poder legislativo através da Comissão Especializada para Assuntos 

Sociais, pois foi ele que, foi digamos o motor de toda essa aprovação. Portanto, houve, 

digamos uma interligação entre as duas instituições da República, o Parlamento através da 

Comissão Especializada e da própria presidência do Parlamento e o governo através do 

Ministro da Educação, então de uma interligação para que pudéssemos digamos. Houve 

uma combinação de sinergias que levaram a aprovação desse documento por unanimidade. 

Podemos dizer muito gratamente, que foi o Parlamento que teve o papel fundamental, o 

governo apenas utilizou os instrumentos que tinha a sua disposição pondo os meios, os 

fundos através do Ministério das Finanças para que pudesse ser feito e a cooperação trienal 

através do Unicef para pagar o projeto de preparação da lei e visita de estudo para o terreno 

para adoção desse documento. 

 

Q: Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo 

para a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, 

grupos de trabalho? Foram contratados assessores? 

R: Efetivamente, a primeira preocupação foi de recensear os recursos humanos existentes 

no Ministério da Educação para poder fazer esse trabalho. E como sabe, sobre ponto de 

vista qualitativo tínhamos muito a desejar sobre esse aspeto. Mas, no entanto juntamos o 

útil ao agradável, primeiro foi de dizer as pessoas que não se podia trabalhar sem que 

houvesse uma orientação.  

Todas as indagações que fizemos em relação às pessoas de documentações existentes 

diziam sempre que não havia documentos. Havia sempre intenção, havia sempre a ideia de 
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organizar. Mas como sabe a Lei de Bases é um processo político de suma importância, e 

pronto tinha que ver com a vida das pessoas, porque ao exigir que o guineense tinha que ir 

para a escola, sendo um país em que havia um índice de analfabeto bastante grande era 

preciso também que as pessoas pudessem participar. Portanto, tinha haver com, digamos, 

com o caráter, digamos, da população que a gente tinha. Foi nesse sentido que falamos 

com a associação de pais e encarregados de Educação através do seu Presidente, dizendo-

lhe que era preciso convencer os pais e encarregados de educação na perspetiva de 

poderem apoiar a iniciativa do governo de preparar uma Lei de Bases. Portanto, o regime 

que tinha, bom, cada um fazia aquilo que entendia, uns entravam com seis anos, outros 

com sete anos, outro com dez anos. E umas medidas que se vão tomar na Lei de Bases é a 

obrigatoriedade de iniciar o ensino formal e reconhecer também o ensino informal. Mas 

criando condições premissas de se poder fazer. A primeira condição dissemos que todas as 

crianças que no ano em que completam seis anos de idade a partir de um de Outubro, os 

pais deveriam inscrever os filhos na escola. Foi o que fizemos, ao pôr as crianças com seis 

anos na escola, significaria que os pais tinham mais responsabilidade: comprar livros, os 

materiais, comprar tudo o que fosse preciso, portanto do ponto de vista financeiro iria ser 

um encargo suplementar que os pais e as famílias iriam ter com os filhos que iam pôr na 

escola. Entendemos que era preciso combater o analfabetismo, pondo as pessoas ir a 

escola. O governo ao assumir essa política de que as crianças no ano em que completariam 

seis anos, a partir de um de Outubro, iriam ser obrigadas a ir a escola, com certeza que o 

Estado iria compensar essas Famílias com as coisas que têm. Por isso é que, dissemos que 

toda a educação até a sexta classe é gratuita em todo o sentido. Portanto, de um lado iriam 

obrigar as pessoas a ir para a escola, mas por outro lado também iriam compensá-los com a 

gratuitidade do ensino, quer sobre ponto de vista de documentação, quer sobre ponto de 

acesso aos meios materiais que eles tinham que ter na escola. Foi a primeira condição que 

nós fizemos. A segunda foi chamar os atores do sistema educativo, os sindicatos, os atores 

sociais, rede de escolas públicas, rede de escolas privadas, os religiosos, sabe que têm uma 

componente muito importante, sobretudo no interior do país e, falar também com eles na 

perspetiva de puderem apoiar a necessidade de puderem enviar os filhos para a escola. Em 

suma, podemos dizer que todos os atores políticos, sociais que intervieram neste processo 

deram sempre o aval para que o governo pudesse avançar com a Lei de Bases. Isso criaria 
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uma perspetiva, digamos, da valorização do sistema educativo na Guiné-Bissau. Íamos 

saber quando é que as escolas iam começar que tipo de escolas iriam ser valorizadas, como 

é organizado o Sistema Educativo na Guiné-Bissau e a partir daí então iriam fazer as coisas 

corretamente. Foi nessa perspetiva que, digamos, que organizamos a Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Q: Neste caso, Sr. Ministros foram constituídas comissões?  

Sim, foram criadas comissões depois de recolhidas todas as informações. Criamos 

comissão para puder discutir. Em frente da comissão colocamos juristas, colocamos 

administradores, colocamos sociólogos, colocamos os quadros técnicos da educação e a 

partir daí, então iniciamos o trabalho. Mas sempre sobre a supervisão do Ministro da 

Educação na qualidade do titular da pasta. Eu quis implicar-me pessoalmente porque era 

uma responsabilidade, não só como o primeiro responsável político, mas também tinha a 

responsabilidade de dirigir a equipa que tivesse no trabalho. 

Q: Sr. Ministro para além da comissão que foi criada, também foram criados grupos de 

trabalho?  

R: Sim, foram criados grupos de trabalho a nível regional, por exemplo, os Diretores 

Regionais da Educação criaram o seu grupo de trabalho e propuseram propostas as regiões, 

as pessoas que viviam nas regiões. Depois também, criamos também grupo de trabalho ao 

nível do próprio Gabinete do Ministro que estava à frente desse trabalho. A partir daí, 

fundimos as coisas e fizemos as reuniões do Conselho Diretivo Alargado em que 

chamamos as pessoas todas para puderem participar nessas discussões. 

Q: Sr. Ministro tem em memória qual era a constituição dessa comissão e do grupo de 

trabalho? Não sei se podia especificar a constituição dessa comissão separadamente do 

grupo de trabalho? 

R: O grupo de trabalho era só na perspetiva de colher as informações e as comissões eram 

no sentido de ter, digamos, especificações que pudessem ser feitas sobre a questão. E o 

autor principal nesse grupo foi o INDE, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

para a Educação, na pessoa do seu diretor que aqui quero render uma homenagem muito 

especial, ao Dr. Rui Landim, que foi digamos o impulsionador como memória viva do 

Ministério. Alguém que esteve mais de 25 anos no Ministério e que pode participar em 

todas ações formativas, foi a pessoa de recurso principal com quem trabalhamos e que 

exigiu de nós, digamos, uma interação para poder fazer esse trabalho. E foi nessa base, mas 

todo o trabalho da comissão e dos grupos foi, digamos, validado pelo Conselho Diretivo 

Alargado. Em que nesses Conselhos Diretivos Alargados estavam Diretores das escolas 

públicas, representante das escolas privadas, representante da associação de pais e 

encarregados de educação, sindicatos do sector, não foi uma tarefa fácil. Foi árdua, mas no 
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fim, uma coisa é certa, todos reconheceram que era necessário aprovar. Como havia 

vontade política, quer na pessoa do Ministro da Educação decididamente pelo Primeiro- 

ministro, entendemos que era oportunidade de poder fazer. Reconhece-se de todos os 

setores que nunca houve no passado uma vontade política de um governo de querer fazer, 

digamos, uma legislação de base que pudesse servir de orientação de como devia fazer. 

Portanto, como havia essa vontade política, aproveitamos a vontade política e o interesse 

político manifestado pelo Chefe de Governo na altura e foi aprovado o documento. 

Primeiro na educação foi validado pelos atores do setor educativo e depois fomos para o 

governo através do Conselho de Ministros foi aprovado a referendo a Proposta de Lei e foi 

enviada ao Parlamento. O Parlamento teve um papel fundamental através da sua comissão 

especializada que se interessou, abraçou o projeto e discutiu connosco os prós e contras e 

finalmente acabou-se por levar a votação em que foi unanimemente aprovado por todos os 

deputados presentes na sessão parlamentar. 

 

Q: Lembra-se quantos assessores é que foram contratados e porquê? 

R: Não. A única contratação que nós fizemos foi jurista, um elemento jurista. Não 

quisemos que fosse um jurista do Ministério, porque isso podia ter vício e princípio de 

forma. Quisemos dar a um ator externo e foi com apoio do fundo nas Nações Unidas para a 

Infância, Unicef, que se contratou um jurista que de fora preparou o texto na base, 

digamos, de todas essas premissas, anteriormente que eu disse, das discussões havidas nas 

comissões e grupos de trabalho. Foi nessa base que o documento foi preparado. Quando o 

documento foi preparado veio para o Ministério, discutimos e só depois então é que foi, 

digamos validado o documento. 

 

Q: Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 

R: Não, especificamente como Lei de Base não, mas como sabe há um Orçamento Geral 

de Estado que propõem fundos de recursos para o Ministério de Educação.  

Q: Está-me a dizer que não havia verba especificamente alocada para o Projeto de Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  

R: Não havia nenhuma verba específica para a Lei de Bases do Sistema Educativo. Mas o 

Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau para a educação nós por exemplo demos 

prioridade à saúde. Mas francamente foi através do fundo posto a nossa disposição pela 
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Unicef é que conseguimos realizar esse trabalho. Se a Unicef não tivesse participado, 

digamos, na proposta, no financiamento dessa ação, a mesma não seria realizável. Ou seja, 

seria mais tarde realizado esse trabalho. E que nós não tínhamos a certeza se ia ser feita 

através de uma verba específica, tendo em conta as dificuldades financeiras que o Estado 

passava na altura né. Mas, a Unicef prontificou-se logo quando foi manifestada a intenção 

de preparar o documento, a Unicef propôs com base no que nós chamamos PTA, Plano de 

Trabalho Anual, que tínhamos com a Unicef naquele ano, para ano 2010. E solicitamos 

que fosse posto no reforço de capacidade institucional do Ministério. E foi o que Unicef 

fez dando fundo de reforço de capacidade institucional do Ministério para podermos fazer 

esse trabalho.  

Q: O Projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo apenas recebeu o apoio do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, só foi esse fundo que apoiou o projeto? 

 R: Especificamente foi o fundo das Nações Unidas para a criança que é Unicef que apoiou 

concretamente com fundo, pagando, digamos, o recrutamento do jurista/do consultor que 

nós recrutamos para poder preparar, pôr na forma jurista. E também foi através do fundo 

deles que nós fizemos deslocar a equipa a nível das regiões para poder recolher as 

informações. E também parte substancial, como eu disse, do fundo do Orçamento Geral do 

Estado de uma maneira global que nos utilizamos para o Ministério para a despesa da 

deslocação, com as equipas regionais. Porque era preciso ter digamos opinião dos 

Diretores Regionais de Educação e cada região vinha com a sua proposta do que entendia 

que devia ser feita de base. Mas basicamente foi o Fundo das Nações para a criança que é, 

no fundo, a Unicef é que utilizou o fundo próprio para o poder fazer. Era fundamental que 

o jurista preparasse a forma jurista da questão e então foram eles que pagaram o jurista, um 

elemento do jurista, que foi Emílio Kaff Kosta que trabalhou sobre essa questão. 

 

Q: O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios 

por entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

R: Indiretamente sim, porque como eu disse, a primeira preocupação em fazer a nota de 

reflexão, primeiro vinha já da minha experiência conhecida, tida aquando da minha 

passagem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros como Diretor Geral da Cooperação. 

Aproveitei digamos o conhecimento da Cooperação Internacional para pôr os parceiros 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

285 

internacionalmente para poder fazer. De uma maneira global, o Sistema Educativo na 

Guiné-Bissau para que pudesse funcionar e tivesse tido apoio é lógico que os outros 

parceiros também participaram, cada um na sua área especificamente. E também algumas 

ONG’s internacionais, como PLAN, como a ADPP fizeram. Vão dizer que a avaliação 

desse documento antes de ir para o Conselho de Ministros foi aprovado no Grupo Local de 

Educação que é chamado Local Education Group que é supervisionado pelo Unicef. Que é 

o local, digamos, não é uma instituição mas uma organização que nós escolhemos em que 

todos os parceiros nacionais e internacionais se encontram para discutir os problemas da 

educação. E nesse está aí ONG’s nacionais e ONG’s estrangeiros, atores não estatais, 

sociedade civil, o governo, os parceiros, e foi nessa base que nós fizemos. Portanto, foi 

também esse grupo que validou o documento depois da sua preparação, depois da sua 

aprovação no Ministério, foi validado esse documento no Grupo Local da Educação e 

depois então é que levamos o documento para poder fazer. No fundo, os parceiros 

internacionais assumiram, digamos, o documento, não na sua forma de fazer, indiretamente 

também, contribuíram também diretamente, mas quem deu a cara na coisa sobre esse ponto 

de vista foi a Unicef. 

 

Q: Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo? E porquê? 

 R: A metodologia de trabalho encontrado foi, primeiro, recolher, sobre ponto de vista 

regulamentar, os documentos que existissem no passado que pudessem espelhar a coisa. O 

único documento que vimos que espelhava alguma ideia e perspetiva foi o documento de 

estratégia elaborado em 1988. Era o único documento que falava superficialmente da 

necessidade da elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo. E outra metodologia que 

utilizamos foi recolher informações de diferentes pessoas que tivessem passado pela 

educação, sobretudo conversamos com todas as pessoas sobretudo aquelas que trabalharam 

na época colonial e tentamos comparar o sistema de ensino que havia na época colonial e o 

sistema pós independência. Como sabe, o PAIGC com o movimento da libertação nacional 

refugiou-se na luta, digamos, na educação numa perspetiva de desenvolvimento adequado 

para a Guiné-Bissau. Então, recolhemos informações diretamente dessas pessoas 

experimentadas e recorremos também as pessoas que estavam ativas no setor. Falamos 
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com professores, os professores que estavam já fora do sistema, aqueles que estão. 

Falamos com alunos do passado sobre o que pensavam. E falamos com pais e encarregados 

de educação diretamente. À medida que íamos recolhendo as informações, essas 

informações iam sendo anotadas e propusemos que cada um viesse com a sua experiência 

do saber sobre o que pensavam que podemos fazer. Com isso também, falamos com 

colegas na altura, sobretudo o meu colega de Senegal, falei com ele. Falei também com o 

Ministro da Educação de Portugal também na altura, e pedimos alguns apoios, sobretudo 

através do IPAD porque também temos que reconhecer que o IPAD tem um papel 

fundamental, que é o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, na pessoa do seu 

Presidente … de toda a sua equipa na altura né, o Professor Manuel Correia e toda a sua 

equipa, digamos, a equipa de task force é best coff da Guiné-Bissau né. Falamos com eles 

e mostramos, digamos, a possibilidade de que queriam fazer. Posso dizer também que 

Portugal apoiou em grande sobre a orientação que devíamos fazer sobre essa questão da 

Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 

Q: Essa metodologia de trabalho foi assumida previamente como uma decisão política sua, 

ou seja, do Sr. Ministro? 

R: Sim, foi uma decisão que podia ter um alcance maior. Não fechar apenas sob ponto de 

vista técnico com os especialistas, mas também ter uma abrangência maior, ver qual o 

sentimento que tinha primeiro. A primeira preocupação era ter um sentimento de que a lei 

podia ser aprovada e qual era sentimento da discussão dessa lei. Porque como sabe na lei 

afixamos os caracteres, digamos, da lei. Discutimos os pormenores da educação no âmbito 

dos trabalhos preparatórios em grande medida o que contribui para a solidez da presente 

Lei de Bases. E a contribuição da aplicação prática da situação. Discutimos com as 

pessoas, mas essencialmente sob ponto de vista político eu como Ministro da Educação 

entendi que deveria ser eu a pilotar esse processo, dar tudo de mim para puder fazer. 

Portanto, como se diz na gíria brasileira “a vaca engorda com os olhos do dono”, portanto 

sendo eu o “dono da vaca” tinha então que estar presente para ver se a vaca ia engordar e 

portanto engordou. 
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Q: Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

R: A assessoria de imprensa do Ministério tem o papel de informar, digamos, a 

comunicação de que havia um projeto. Mas a divulgação maior que nós tivemos foi junto 

dos atores do sistema educativo, ou seja, os professores, os responsáveis da educação nas 

regiões, e digamos os líderes políticos dos partidos políticos com assento Parlamentar. E 

também como eu disse a Comissão Especializada para Assuntos Sociais em que faziam 

parte não só, digamos, o pessoal da Assembleia mas também tiveram a oportunidade de 

andar por todas as regiões para puderem informar que estavam em preparação. Posso dizer 

que foi unânime a opinião de que em boa hora e boa medida o governo tomou a decisão de 

aprovar a Lei de Bases porque ninguém sabia como era organizada a educação na Guiné-

Bissau. Quais eram as estruturas do Sistema Educativo e como é que eles faziam, as áreas 

da educação formal e não informal, digamos, avaliação do sistema, etc. Então, era preciso 

divulgar isso, em bom de verdade a assessora de impressa incumbiu-se de fazer esse 

trabalho. Os meus divulgadores foram os próprios atores do sistema, pais e encarregados 

de educação através da sua própria associação que é membro do Conselho Diretivo e todos 

os membros do Conselho Diretivo, digamos, as direções gerais do Ministério da Educação, 

e aqueles que não faziam parte da estrutura do Conselho Diretivo. Mas aí alargamos para 

outras instituições, e os parceiros tomaram parte, como eu disse, foi através do Grupo 

Local de Educação que foi constituído, em que nós fizemos como meio de divulgação dos 

trabalhos que foi feito. 

 

Q: Realizaram-se discussões públicas sobre os trabalhos desenvolvidos? 

R: Sim, houve discussão pública e foi na base dessa discussão é que se acabou por 

concretizar o trabalho.   

 

Q: De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo 

de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

288 

R: Sim, como eu disse depois da discussão técnica foi preparado o documento e foi 

submetido ao governo, através do Conselho de Ministros, a apresentação do documento. 

 

Q: Quantos grupos políticos/ou de outro tipo é que apresentaram Projetos de Lei?  

R: Houve discussão no governo como como eu disse inicialmente, a discussão sobre se era 

um decreto-lei ou se era lei. No Ministério da Educação a equipa dirigente, digamos, o 

Conselho Diretivo propôs que fosse uma lei e também foi nessa base que a levamos ao 

governo para aprovação. O governo apenas aprovou a Proposta de lei que foi submetida ao 

Parlamento para discussão. Portanto, foi o governo quem submeteu ao Parlamento através 

do seu grupo parlamentar para aprovação da lei sobre essa questão. 

 

Q: Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do governo 

e no parlamento sobre tais Proposta e Projetos de Lei? 

R: Sim, sim, houve. No governo houve a discussão. Bom, houve a discussão, primeira 

questão porquê começar com seis anos. Esse é uma discussão que houve no governo 

porquê dizer que tem que ser com seis anos e não mais tarde. Nós dissemos que, como 

temos conhecimento, digamos, do nível de abandono escolar elevado, entendemos que as 

pessoas quando abandonam a escola às vezes não tinham a idade certa para poder entrar no 

mercado de trabalho. Sendo a Guiné-Bissau signatário de convenção internacionais em 

matéria de proibição de trabalho infantil é necessário criar bases, premissas que pudessem 

fazer. Portanto, o primeiro arranjo que nós fizemos na Lei era de que a criança que tivesse 

seis anos poderia entrar…, no ano, no dia um de Outubro iria completar seis anos poderia 

entrar para a escola. E a alteração que nós fizemos, digamos, a proposta, seis anos e que 

iriam fazer, que o ensino básico iria ter nove anos completo, dividido em três ciclos. E com 

seis anos, entrando com seis anos, fazendo nove anos iria sair com quinze anos e com 

quinze anos poderia estar a concluir o ensino básico na Guiné-Bissau e consequentemente 

podia ter trabalho complementar para puder falar sobre essa questão. 

 

Q: Foram emitidos pareceres sob tais Proposta e Projetos de Lei? A quem foi incumbida 

essa tarefa? 

R: Cada ministro que recebeu, antes da discussão no Conselho de Ministros, submeteu ao 

seu Conselho Jurídico o pedido de parecer sobre a legalidade ou não desse documento. E 

trabalhamos sobre esses pareceres. Portanto, os pareceres foram dos membros de governo 

que receberam. E no grupo parlamentar também a Comissão Especializada recebeu o seu 
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parecer e propôs um parecer sobre alteração que deveriam ser propostos sobre essa 

questão. 

 

Q: Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios 

de comunicação social privilegiados e porquê? 

R: Depois da aprovação no Parlamento foi mandada ao Presidente da República para a 

ratificação e depois da ratificação foi publicada no Boletim Oficial. Portanto, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo foi publicada no Suplemento do Boletim Oficial n.º 13, de 29 

de Março de 2011, sobre ponto de vista de lei, Lei n.º 4/2011. Portanto, quer dizer que 

levou-se quase um ano para a aprovação da lei, lei até tornar-se público e está publicada no 

Boletim Oficial e tomou-se conhecimento público. 

 

Q: Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E o que ditou a participação desses mesmos grupos nesse 

processo? 

R: Como eu disse anteriormente, uma das formas que nós entendemos na educação é que 

há vários intervenientes no processo da educação. Há vários parceiros e como sabe cada 

parceiro tem a sua filosofia. Com a minha experiência da cooperação internacional, a 

primeira medida que eu propus é que todos os parceiros que trabalhassem na educação se 

iriam sentar num único local e falar a mesma língua. Foi nessa perspetiva que foi criada o 

Grupo Local da Educação. Nesse Grupo Local da Educação a presidência cabe ao governo 

e a copresidência à Unicef, que é o fundo das Nações Unidas para criança. Nesse Grupo 

Local de Educação em que estão o governo representado pelo Ministério da Educação com 

a sua estrutura, os parceiros internacionais. Todos aqueles parceiros que intervêm na 

educação têm assento, os parceiros nacionais, sindicatos, ONG’s e Organização da 

Sociedade Civil. Então é na base desse grupo é que discutimos a educação. Portanto, tudo 

o que tem que ser discutido com a educação é nesse grupo que discutimos. Fora desse 

grupo não há nenhum parceiro que pode dizer não, eu tenho o meu projeto à parte. 

Portanto, trouxemos tudo … assim ficamos a saber, cada um fica a saber, o que o governo 

pretende fazer com a educação e o governo também fica a saber o que os outros parceiros 

pretendem fazer. Foi nessa base que preparamos, inclusive vou-lhe dar um exemplo: a 
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elaboração do Plano Trienal de Educação foi também nessa base em que teve consenso 

com todos os parceiros. Portanto, fora desse grupo não há nenhuma decisão a ser tomada. 

É nesse grupo em que nós nos encontramos e tomamos decisão. Então, qualquer parceiro 

nacional ou estrangeiro que quer participar no processo educativo na Guiné-Bissau tinha 

que passar por esse grupo.  

 

Q: Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes 

do sistema educativo em particular? 

R: Como eu disse cada parceiro tem a sua filosofia, independentemente da origem, 

nacional ou estrangeiro. Mas toda essa filosofia é estabelecida nesse Grupo Local de 

Educação lá é que discutiu-se as questões que têm de ser feitas. Portanto, sem prejuízo das 

relações bilaterais que existissem entre o governo e com cada uma dessas organizações. 

Mas, a forma melhor que nós entendemos é evitar porque conhecendo a história do 

passado não vou entrar nesses detalhes. Então, cada parceiro vinha e dizia, bom, você vai 

construir uma escola em Bolama, outro dizia não, eu vou construir uma escola em Cátio, 

outro dizia não, vou fazer uma creche nas ilhas Bijagós, etc. Então, todo esse processo, 

entendemos que não devia ser assim. Portanto, entendemos que cada opinião dos parceiros 

iria ser feita com base nesse grupo.  

 

Q: Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

R: Como eu disse houve discussão inicial. Na base da discussão inicial preparou-se o 

Anteprojeto da Lei de Bases e foi submetido esse Anteprojeto e cada um deu a sua opinião. 

As opiniões que deram do Anteprojeto serviram para fazer as correções que deviam ser 

feitas e depois das correções nós voltamos a informar que… Quando o documento foi 

aprovado pelo governo e pela Assembleia nós também viemos novamente ao Grupo e 

informamos que quer o governo quer o Parlamento aprovaram o documento. 

 

Q: Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 
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partidos políticos, empresas, bancos, organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações, etc.? 

R: Bom, uma vez aprovada a Lei significa que os engajamentos com as instituições referir-

se-á à essa lei. Portanto, é na base dessa lei que se fizeram os projetos e os programas que 

foram submetidos aos parceiros independentemente das razões para sua viabilização. 

Portanto, foi nesse pressuposto de que o partido no poder, na altura o PAIGC assumiu 

como o seu documento com os partidos políticos. Mas também ao ser aprovado no 

Parlamento com toda a unanimidade dos partidos políticos presentes na Assembleia, como 

eu disse, o documento foi aprovado por unanimidade dos presentes, quer dizer que esses 

partidos também assumiram implicitamente assumiram o compromisso de respeitar o que 

está na Lei de Bases. Portanto, para nós a assunção individual de cada um é respeita a suas 

organizações próprias né, portanto. Em relação aos parceiros uma vez tendo a Lei de 

Bases, é a Lei de Bases que serve com referencial para os futuros projetos que irão 

financiar…Por exemplo se quiser saber quem financia o ensino secundário…. 

 

Q: A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo?  

R: Esta é uma questão onde de facto houve muita polémica e muita discussão. Sendo o 

Estado da Guiné-Bissau, um Estado laico, a primeira questão que dissemos é que o ensino 

publico não é confessional. Houve muita gente que achava que não, que tínhamos que 

atender algumas demandas de algum grupo étnico, sobretudo por questões, mas defendi 

que designadamente no artigo 2 da Lei foi dito claramente que é reconhecida a todos os 

guineenses o direito à educação e cultura nos termos da Constituição da Republica da 

Guiné-Bissau e de mais Leis. Entretanto é reconhecida também a liberdade do ensino nos 

termos da Constituição da República. Mas o ensino público não é confessional, este era o 

cerne da questão, porquê não confessional. Se atendêssemos, digamos à pressão dos grupos 

religiosos, os Muçulmanos que criam as escolas madrassas era reconhecer de que a 

laicidade do Estado não existia. Sendo um estado laico, não podíamos aceitar que o ensino 

público…seja confessional. Acabou por ser aceite por todos de que é considerado na Lei 
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no artigo 2 como verás. Uma outra questão também, especificidade que dissemos na Lei, 

em matéria da educação não formal. Portanto, é preciso dar à educação não formal os 

direitos que poderiam ter, então dissemos que a educação não formal desenvolve-se na área 

da alfabetização dos jovens e adultos e na ação de conversão e aperfeiçoamento 

profissional tendo em vista o acompanhamento da evolução tenológico. Portanto, eram 

esses os dois aspetos que para nós eram fundamentais que tivesse sido feito na consagração 

na Lei. De resto eu penso que são princípios básicos que exigem em organizar o Sistema 

Educativo na Guiné-Bissau. Mas esses dois aspetos que eu disse, os princípios gerais do 

reconhecimento do direito à educação a todos e a cultura, do reconhecimento da liberdade 

do ensino e de não confessionalidade do ensino público era fundamental que fosse feita o 

fizemos. 

 

Q: Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

R: Sim, como eu disse houve uma discussão. Nunca foi fechada a questão da educação e 

entendemos que deveríamos discutir essa questão. No Parlamento foi um debate público, 

como sabe o Parlamento é aberto. No Conselho de Ministros tem lugar só os membros de 

Governo. Mas ao nível do Ministério promoveu-se um debate com todos os membros do 

Conselho Diretivo para tomar conhecimento dessa questão. Portanto, houve opiniões e 

pareceres, alguns não concordando com algumas coisas que estavam aqui, sobretudo o 

Sistema de avaliação dos professores porque um dos méritos da Lei também é haver 

avaliação dos professores que com os sindicatos, como sabe, tivemos muita discussão 

sobre essa questão. Mas acabou-se por aprovar que é necessário fazer avaliação dos 

professores.  

 

Q: Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

R: A polémica como eu disse é em relação ao artigo 2, sobretudo à questão do ensino 

público. Esse foi um tanto quanto polémico porque já havia um projeto inicial de uma 

ONG internacional que trabalhou com algumas associações de querem promover as 
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escolas madrassas que são escolas de ensino árabe. Como sabe, uma parte da população da 

Guiné-Bissau é muçulmana, e consequentemente queriam que o ensino do árabe fosse 

digamos oficializado nessa questão. Sendo um país lusófono, um país de expressão 

portuguesa não fazia sentido nenhum a obrigatoriedade de porem aquilo. Então houve 

muita polémica sobre essa questão. Como era um projeto que os anteriores governos 

aprovaram e aceitaram que fosse realizado, então queriam que isso fosse incorporado mas 

dissemos que não. Tratando-se de um ensino privativo tudo bem, não há problema 

nenhum. Mas o ensino público prevalece sobre o ensino privado e houve muita polémica 

sobre essa questão e acabou por vincar de que o ensino público não é confessional. 

 

Q: Quantos Projetos de Lei foram votados na generalidade? 

R: Como eu disse primeiro foi discutido ao nível do Ministério. Passou para o governo e 

do governo foi para a Assembleia. Na Assembleia primeiro foi discutido na generalidade 

na plenária e depois baixou para a especialidade através da Comissão Especializada. Da 

Comissão Especializada houve discussão entre o Ministério da Educação e a Comissão 

Especializada para esclarecimento de alguns pontos que não tinham sido esclarecidos. 

Depois desse esclarecimento voltou a subir novamente para a plenária para a aprovação 

final. 

 

Q: Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registrados neste processo? 

R: Da aprovação da Lei, penso que estavam 80 Deputados presentes na sessão mas eu vou 

confirmar exatamente. Não, não, foram aprovados por unanimidade dos deputados 

presentes na sessão 78 Deputados, nenhum voto contra.  

 

Q: Qual o papel da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional neste processo? 

R: Em bom de verdade, foi a Comissão Especializada para Assuntos Sociais que engloba a 

educação e saúde que apresentou o projeto na pessoa do seu Presidente e que teve o 

sucesso da votação que teve. Fez um trabalho árduo, junto dos Deputados previamente. 

Pela conversa que eu soube depois, houve uma discussão entre os grupos parlamentares. 
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Houve uma discussão na Comissão Especializada praticamente desse dossier verificaram 

que era importante e fez-se um trabalho preliminar que culminou com a aprovação do 

documento. 

 

Q: Quanto tempo demorou este processo entre início do debate e a aprovação na 

Assembleia Nacional Popular? 

R: Como disse inicialmente, a inclusão da elaboração do processo foi em Novembro de 

2009, logo após a tomada de posse como Ministro da Educação. E em 2010 iniciamos, 

Janeiro, Fevereiro de 2010 iniciamos o processo dos pedidos de apoio para a sua 

articulação, que culminou com a sua aprovação em Janeiro de 2011, eh Março de 2013. 

Portanto, levou mais de um ano a discussão do projeto.   

 

Q: Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência 

de saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para 

a área da Educação? Se sim, descreva como.  

R: A partir do momento que é aprovado como uma Lei, significa que resulta da 

congregação de todas as opiniões dos partidos políticos, consequentemente ao ser aprovado 

por unanimidade significa de que eles incorporaram nos seus respetivos projetos políticos 

essa matéria, se não iria a voto contra ou abstenção dos votos que não é o caso né. Mas o 

PAIGC, como o partido ganhador das eleições de 2008, como o partido com maioria 

parlamentar incorporou-se como sendo um projeto do PAIGC que foi submetido a 

Assembleia para poder ter aprovação. Portanto nesta questão, foi o PAIGC que apresentou 

o projeto político dele na matéria de educação mas que teve a unanimidade dos Deputados 

presentes na sessão parlamentar. 

 

Q: Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 
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R: Não, não houve, digamos, uma posição de supremacia de um partido em relação ao 

outro. O interesse de educação é o interesse de todos, independentemente do partido que 

estiver no poder, como sabe, essencialmente como disse, a Constituição do Estado da 

Guiné-Bissau baseou-se de que a educação é a pedra angular para o desenvolvimento, 

consequentemente todos tinham direito a educação. Portanto, a Constituição da República 

da Guiné-Bissau reconhece a todos os guineenses o direito à educação, a uma formação. É 

nessa perspetiva que os partidos políticos elementares da Assembleia Nacional Popular 

entenderam que era um dever de contribuir para que a lei, existisse uma lei, pudesse ser 

feita. Tratando-se de uma lei como eu disse, foi votada por unanimidade, quer dizer que há 

um consenso sobre o papel que a educação desempenha na sociedade guineense, 

consequentemente, todos os partidos convergiram para que essa lei pudesse ter a sorte que 

teve de ser aprovada e votada no interesse de todos. Portanto não há, digamos, uma 

supremacia de um partido em relação ao outro. Apesar de ser do PAIGC que estava a 

governar, na altura, apesar de ter sido o PAIGC compartimentar que propôs a lei, mas os 

outros partidos representados na Assembleia Nacional Popular entenderam de que deviam 

dar o seu contributo com as suas opiniões sobre essa questão sobre o qual foi aprovado na 

íntegra a Lei. 

 

Q: A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

R: Como eu disse, a elaboração da lei não é de agora. Ao longo da existência do Estado da 

Guiné-Bissau a educação foi tida como sendo um setor importante. Mas faltavam alguns 

instrumentos reguladores que pudessem organizar, digamos, os princípios básicos da 

educação. Os sucessivos governos que o país teve, sempre fizeram tentativa de organizar o 

sistema educativo, uns mais outros menos. Mas foi o PAIGC no seu governo saído das 

eleições de 2008, que preocupou-se em questões políticas a resolver de uma vez por todas, 

criando as bases na forma de lei para o setor da educação para que os parceiros pudessem 

fazer na política do governo para o desenvolvimento do país, entendeu-se de que, sem uma 

lei, sem a Lei de Bases que pudesse orientar o Sistema Educativo não se podia conseguir 
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alguns financiamentos. Portanto, faltava algum instrumento regulador que pudesse dar um 

caminho para o setor educativo. Portanto, é base para o desenvolvimento da educação, 

qualquer um, qualquer programa tinha que ser baseado na lei do que existisse. Portanto, 

imagine que tivessem que ir fazer escola por exemplo, de pequena infância, em que base é 

que iam fazer? Uma vez que não há nenhuma lei que dissesse como é organizado a 

educação pré-escolar. Foi nesse sentido em que foi proposto a organização da Lei de 

Bases.  

Q: Então, pode-se concluir que houve uma certa pressão por parte dos parceiros 

educativos, como os sindicatos dos professores, para a existência da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, uma vez que era necessário uma base em que as pessoas se pudessem 

apoiar para a promoção [da educação]?  

R: Com certeza, eu diria até mais. Um dos objetos de reivindicação que havia no passado 

dos sindicatos dos professores era que houvesse o Estatuto da Carreira Docente e a Lei de 

Bases. Mas para ter o Estatuto da Carreira Docente teria que se ter a Lei de Bases, portanto 

fazia parte das reivindicações. A partir do momento em que foi aprovada a Lei de Bases 

deixou de existir como uma condicionante das greves e a greve passou a ser por outras 

razões e não porque havia a falta da lei, nem porque havia falta do Estatuto da Carreira 

Docente. Portanto, quer dizer que os parceiros sociais também contribuíram grandemente 

para que o governo pudesse ter a iniciativa para dirigir e preparar a legislação em matéria 

das bases educativas. 

 

Q: Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? Quais e porquê? 

R: Eu acho que a lei que nós aprovamos é uma lei progressiva. Portanto, está sujeita a 

modificações, mas eu acredito de que até aqui os articulados, as premissas da lei estão 

corretas e servem de referência para o estado atual da Guiné-Bissau. O importante é 

materializar o que está na Lei, uns dos aspetos fundamentais que pusemos na lei, é, 

digamos, a organização do ensino profissionalizante. Penso que um país como a Guiné-

Bissau, para a concorrência de mão-de-obra qualificada, o ensino profissionalizante é de 

extrema importância. É por isso que na Lei propomos, … talvez podia acrescentar mais, 
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dar mais ênfase ao ensino profissionalizante a partir da experiência que nós já colhemos 

desse último três anos de trabalho feito.  
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ANEXO 15 

Transcrição da entrevista ao Diretor do Instituto Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação 

 

Q: Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo Guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

R: Podemos dizer que, o molde principal foi a mera Conferência, podemos assim chamar, 

Conferência Mundial da Educação para Todos que se deu em Jomtien em 1990. Portanto, 

que previa que até 2000 todas as crianças em idade escolar tivesse acesso a educação de 

qualidade. Podemos dizer que foi o marco de todo o processo de reforma da educação na 

Guiné-Bissau. E a partir de 92 iniciou-se o processo de reforma da educação, em especial, 

da educação de base, que pressuponha ter quadros de referência que ia ter marcos de 

referências, marcos teóricos importantes, nomeadamente instrumentos políticos 

normativos, portanto vamos dizer que constituía-se o molde principal e fundamental. E 

então, também se pode falar que nesta altura havia transformações profundas que se 

operavam no contexto político e económico do país. O país iniciou naquela altura reformas 

estruturais no domínio da economia e da administração com o programa de ajustamento … 

com o Fundo Monetário Internacional e também havia reformas que se punham no setor da 

administração pública, portanto, logo o processo da reforma da administração que iniciou 

naquela altura, tudo isto como pano de fundo dos acontecimentos na Europa de Leste, 

portanto, queda do Muro de Berlim. Temos relações que se começaram a operar em África 

com a célebre Conferência de Baulin em que se suponha já mudança de organização do 

Estado com a passagem do sistema de partido externo, pronto, um partido digamos 

multipartidarismo né, e todo um conjunto de transformações sociais e política e económica 

que se operava no país. Conseguiram também elementos a ter em conta para se fazer essas 

mudanças. O país já tinha adotado uma estratégia nacional de desenvolvimento da 

educação com expressões básicas em 1989, portanto na esteira dessas reformas com apoio 

da UNESCO e do Banco Mundial que vinha de todo um processo de preparação da 

necessidade de transformar os sistemas educativos em África e nomeadamente na Guiné-

Bissau então pressuponha existir instrumentos orientadores e uns dos instrumentos 
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fundamentais é a Lei de Bases. A Lei que organiza o sistema, que ia normalizar normas 

fundamentais de como deve funcionar o Sistema Educativo. E podemos dizer que foi no 

momento sã de que se começou o mesmo sistema educativo. Surgiu pela primeira vez a 

organização ou géneses da organização sindical, portanto, exigências dos Professores. E 

dessa conjuntura ditou que se pudesse começar já a pensar como organizar um sistema 

educativo e então o fundamental nessa altura era uma Lei de Bases, uma lei sobre a qual ia 

assentar toda a transformação da educação que se pretendia. 

 

Q: A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

R: O Estado foi o iniciador. Foi o promotor. Portanto, através do Ministério da Educação o 

Estado foi o promotor dessa mudança e foi o líder que no fundo liderou todo esse processo 

e o mérito do Estado consiste não só em ser ele o líder, mas por ter procurado envolver 

todos os outros parceiros, nomeadamente os parceiros…os parceiros internos neste caso os 

Sindicatos, Associação dos Professores, Pais e Encarregados de Educação. E podemos 

dizer que a reação do Estado que veio desde contratação de consultores internacionais que 

ajudaram neste caso data-se de 92 com contratação de vários consultores internacionais 

tanto da UNESCO como contratou consultores também com apoio da Agência Sueca para 

desenvolvimento internacional. Portanto, o Estado teve papel determinante e nisso 

demonstrou-se a vontade política, era expressa, de se transformar o Sistema Educativo.  

 

Q: Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo 

para a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, 

grupos de trabalho? Foram contratados assessores? 

R: Há, digamos assim, duas abordagens. Houve uma abordagem que se chama, abordagem 

apster, que significa ap comissão, comissões técnicas. É um ato que estava sobre a alçada 

do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação e também na altura da Direção 

Geral de Administração Escolar e de Tecnologia. 

Conforme, eu estava a dizer, havia comissões, comissões que consistem da Direção Geral 

de Administração Escolar. Deixe-me só questionar, isto no processo que conduziu a 
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concretização da Lei de Bases em 2010? Não, isto não, isso foi quando o processo 

começou. Isso foi no início do processo. O processo data-se de 92, 93, portanto, começou-

se com o processo de abordagem expert, abordagem em que tinham como elemento 

fundamental preparar uma proposta base. Podíamos chamar anteprojeto, um anteprojeto 

portanto que tem o cunho expert trabalhado por técnicos do Ministério da Educação, 

nomeadamente do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, da Direção 

Geral da Administração Escolar e mais tarde em 93 por uma Direção Geral, chamada de 

Direção Geral de Planificação e Projeto, portanto, e constituíram um núcleo, digamos, um 

núcleo de reflexão, de apresentação de proposta técnica do anteprojeto de lei. Portanto, 

mais tarde adotou-se abordagem participativa, que significa envolvimento. Q: Isto já em 

2010? R: Não, mais tarde, muito mais tarde, digamos, aí aí aí, muito mais tarde, não, muito 

mais cedo do que isto, porque o processo começou em 92, portanto depois interrompeu-se 

em 99, retomou-se em 2001 e pronto com a instabilidade política e institucional que houve 

portanto, por etapa houve momentos de avanço, depois uma certa paragem e depois ser 

retomada. Em 2010 concluiu-se o processo através de mais abordagem participativa porque 

havia já alinhamento de base, havia teste de base que foi várias vezes, digamos assim, 

melhorado e reparado com várias sugestões de diferentes atores, com o financiamento dos 

parceiros financeiros neste caso, Banco Mundial, a UNESCO e muitos outros que tinham 

dado a as suas contribuições. E então em 2010, portanto, entrou-se na fase de finalização 

posso assim chamar. Uma equipa do Ministério da Educação de que eu fiz parte, portanto, 

uma equipa constituída por técnicos na área da educação e técnicos juristas portanto que 

tinha mais como finalidade dar corpo a diferentes propostas provenientes de diferentes 

setores, setores da educação, onde os parceiros sociais e ONG’s etc., Pais e Encarregados 

de Educação etc. E a partir daí este processo, processo que nós podemos chamar um 

processo técnico ou processo expert, abordagem expert, pouca abordagem participativa 

passou-se para o processo político. Processo político, isto é, passar para os representantes, 

digamos, das correntes políticas, neste caso o Parlamento. Começou-se consultas com os 

diferentes grupos parlamentares e a partir daí, portanto esses diferentes grupos 

parlamentares fundidos com a Comissão, há uma comissão desta vez que se chama 

Comissão de Assuntos Sociais que trata mais de questões, Comissão Especializada da 

Educação. Eu tive um encontro com, também com o integrante desta Comissão e se trocou 
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impressões e se teve em conta também as suas preocupações. E a equipa de técnicos fez 

refletir no texto, há um teste de proposta já, antes de sua submissão ao Governo. Porque 

depois dessas consultas passou-se para o Governo para, se quiser, fazer adotar o 

anteprojeto, portanto um projeto do Governo. Portanto o Governo adotou o anteprojeto, 

que transformamos num projeto, um projeto que nós para tirar a sua abrangência devido ao 

interesse estratégico que a educação tem preferiu-se que isso fosse mais um projeto da 

autoria da Assembleia Nacional Popular. Portanto, podia ser como preponente. Podia ser 

uma proposta do Governo, mas neste caso dado a necessidade de criar consenso no aspeto 

tão importante que é a educação, que é estratégico para o país. Decidiu-se que deve criar 

mais consenso, e então, decidiu-se que podia ser a partir da apresentação de um grupo 

parlamentar. E todos os grupos parlamentares que subscreveram o projeto, fazendo o 

projeto deles, de diferentes grupos parlamentares, subscreveram todos e depois foi 

apresentado a plenária da Assembleia Nacional Popular. Portanto, houve uma discussão 

entretanto, uma discussão que decorreu quase durante uma semana. Portanto, mais do 

ponto de vista de proposta, do ponto de vista de expressar as preocupações que os 

Deputados gostariam de ver neutralizados não só na lei, mas para restringir os meios que o 

Estado ia pôr a disposição da educação. Portanto, nesse âmbito houve um grande consenso, 

diria mesmo uma unanimidade, porque o projeto de lei foi aprovado por voto de todas as 

bancadas. Portanto, e, diria eu, por unanimidade de Deputados presentes. 

 

Q: Tem em memória qual era a constituição dessa comissão, grupo de trabalho?  

R: O grupo de trabalho foi constituído, digamos por especialistas em termos de políticas 

educativas. Q:Quem são esses especialistas em Políticas Educativas? Há aqui pessoas 

formadas na Administração da Educação, formados na Planificação da Educação, 

Investigadores da Educação. E há também pessoas formadas na área da Pedagogia, 

Pedagogia da Educação. É esse o leque de pessoal que trabalharam e naturalmente também 

havia juristas que é para dar o apoio necessário em termos de corte e costura jurídica, se se 

pode dizer assim. Q: Essa é a constituição do grupo? E da comissão? R: Estamos a falar de 

que comissão? Q:Não se criou nenhuma comissão? Não se criou nenhuma comissão, 

apenas se criou um grupo de trabalho. 

Q: Lembra-se quantos assessores é que foram contratados e porquê? 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

302 

R: Não, numa primeira vez foi contratado … um consultor contratado pela UNESCO ainda 

em noventa e poucos. Era um consultor nacional ou? Internacional contratado pela 

UNESCO em 98. Em 93, portanto, na mesma altura também houve um consultor também, 

Administrador em Educação, contratado também pela Agência Sueca de Desenvolvimento 

Internacional, estamos a falar no ano de 93, para dar os primeiros esboços, se quiser 

primeiros esboços da lei de base. Portanto o resto foi tratado com os técnicos nacionais que 

depois concluíram todo o processo.  

 

Q: Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 

R: Nós dissemos já que, a UNESCO apoiou através do Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento, PNUD. Portanto, a Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional 

também apoiou. Naquela altura também houve um apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Portanto houve apoios até 2001 a 2002, portanto no essencial, no essencial só. 

Porque o processo de 2010 foi um processo mais de conclusão. Q: E nesse processo [de 

2010] contaram com algum apoio de organismos internacionais ou nacionais? Sim, 

pudemos contar com o apoio de UNICEF por exemplo. UNESCO continuou apoiar até 

aquela altura. UNESCO apoiou até ao fim e continua a apoiar. 

 

O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios por 

entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

…Entidades não estatais, essas não têm muitos meios para apoiar o Ministério da 

educação. E apoiaram no que diz respeito à sua participação no debate, isso é que era 

muito importante para o Ministério. Envolveram-se no debate isso era importante para o 

Ministério. 

 

Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? E porquê?  

A primeira eu disse já, houve a metodologia, a metodologia de expert…Houve encontros 

de auscultação de diferentes sensibilidades através de espécies de seminários etc. E 
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interpretando as igrejas também…basicamente o essencial, foi mais, o método, digamos, 

Expert, inspirando-se em diferentes leis também que existem noutros países 

nomeadamente de Portugal, de Cabo-verde e de Senegal etc.   

 

 

Q: Essa metodologia de trabalho foi assumida previamente como uma decisão política do 

Ministro da Educação? 

R: Acho que foi uma proposta dos Técnicos e que o Ministro da Educação aprovou. Foi a 

pedagogia de ensino que foi assumida porque, tanto que os técnicos formaram a 

metodologia e o Ministro aprovou. A seguir foi assumida. Q: Isto desde início do processo 

de elaboração da Lei de Bases que teve início como disse em 1992 a partir dessa data até 

2010, foi uma decisão/metodologia assumida pelo Ministro da Educação? R: Sim, uma 

metodologia assumida pelo Ministro da Educação. Devo dizer que esse processo ainda em 

93, o Ministro, assumiu, ou melhor, promoveu, o Ministério da Educação promoveu aquilo 

que se chamava consulta setorial, consulta do setor da educação que convidava várias 

pessoas, várias entidades, vários organismos com parceiros tanto internos como externos 

que pudessem discutir sobre as questões da educação, uma das discussões é a Lei de Bases, 

a organização do sistema, a normatização se quiserem do sistema. 

 

Q: Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

R: Sim, não assim uma divulgação sistemática, podemos dizer. Mas houve consulta de 

todas as estruturas da educação desde base, desde regionais locais. Se discutiu com todos, 

todos os atores etc. e podemos dizer que foi eficaz…. os mídias e os meios de comunicação 

sempre estiveram presente, pronto foi essa a metodologia, mais do que propriamente um 

programa de difusão sistemática, mas programas que na altura própria ou no momento 

próprio em que se tratavam  de temas e se faziam divulgações daquilo que eram os 

conteúdos dos encontros. 

 

Q: Realizaram-se discussões públicas sobre os trabalhos desenvolvidos? 
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R: Sim, é isso, em todas as estruturas ou melhor uma divulgação desde base de nível local 

de organização da educação que passa pelo nível setorial, regional até nível nacional ou 

bases, de grupos de trabalho, etc. 

 

Q: De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo 

de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

R: É isso que eu disse que ouve, que o Governo adotou, mas que mais tarde o Governo, 

portanto, o Governo ao adotar o anteprojeto de lei quis fazer dele portanto uma proposta 

isso para mostrar a sua vontade política. Mas que depois para chegar a uma nova 

abrangência e criar consenso mais alargado sobre esse aspeto que é importante para 

educação, então, passou-se para que fosse um projeto de lei da Assembleia Nacional 

Popular, da iniciativa da Assembleia Nacional Popular. Portanto, e foi assim que os grupos 

parlamentares, diferentes grupos parlamentares só descreveram o projeto de lei. Isso 

demonstra grande vontade. Portanto, não é só um parlamentar que se descreveu, mas 

diferentes grupos descreveram o projeto de lei para poder ser agendado para a discussão. 

 

Q: Quantos grupos políticos/ou de outro tipo é que apresentaram Projetos de Lei?  

R: Não há um projeto. Houve um projeto de lei que foi apresentado por todos porque foi 

um projeto consensual ou de todos, de todos os grupos. É o único projeto, não há vários 

projetos de lei, como noutras raridades em caso de diferentes grupos parlamentares que 

projetam projetos de leis como mananciais. Mas aqui neste caso, foi um projeto que reuniu 

consenso de todo o grupo parlamentar e que apoiaram esse projeto de lei. 

 

Q: Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do Governo 

e no Parlamento sobre tais Proposta e Projetos de Lei? 

R: Houve discussão sobre esse projeto de lei no interior do Parlamento, na sessão 

parlamentar em que se discutiu esse projeto. 

 

Q: Foram emitidos pareceres sob tais Proposta e Projetos de Lei? A quem foi incumbida 

essa tarefa? 
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R: Parecer de forma tradicional, quando é chamada daquilo que se chama parecer, não 

houve. O que houve foi uma partilha com diferentes atores do Sistema Educativo, 

nomeadamente os parceiros técnicos e financeiros, os parceiros sociais neste caso as ONG, 

os Sindicatos e também houve encontros de trabalho técnicos com vários, se pode dizer-se 

assim, vários setores de intelectuais que deram a sua opinião sobre o que pensam da Lei de 

Bases, da sua aplicabilidade e sobretudo, no que diz respeito à sua interiorização, à sua 

apropriação pelos atores principais construtores. Foram esses os pareceres e isso foi tida 

em conta na finalização da Lei de Bases antes da sua publicação. 

 

Q: Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios 

de comunicação social privilegiados e porquê? 

R: Houve divulgação foi o que eu disse agora. Divulgação através de encontros, de 

partilhas das conclusões do grupo de trabalho e partilha de visões e de perceções sobre a 

viabilidade, sobre diria eu, a aplicabilidade da lei. E utilizou-se os meios de comunicação 

tradicional, nomeadamente, rádio, a rádio pelo seu alcance de difusão e, sobretudo, porque 

também veiculada na língua materna eu diria a língua nacional, o crioulo, para poder ter 

uma maior difusão dessa ideia utilizou-se a rádio, uns dos meios de comunicação foi a 

rádio de difusão e os jornais também passaram algumas ideias sobre a lei de bases  

 

Q: Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo?  

R: Os grupos sociais, primeiros os Professores, os Pais e Encarregados de Educação, as 

ONG que trabalham no domínio da educação, também os Parceiros Sociais, as Associações 

de Base, Associações Comunitárias de Base. São esses os grupos sociais que são 

considerados atores também do Sistema Educativo e que o Ministério achou por bem 

partilhar com eles a sua visão de organização do sistema e recolher também as suas 

perceções e recolher expetativas. Q: E o que ditou a participação desses mesmos grupos 

nesse processo? R: É porque são atores que irão levar a cabo portanto toda essa visão, 

todos esses desígnios que o Ministério da Educação pensa ser importante partilhar com 

todos, num princípio de participação democrática, de gestão conjunta com as comunidades, 
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portanto foram essas as motivações que estivaram na base de envolvimento desses grupos 

sociais.   

 

Q: Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional?  

R: O papel fundamental é de serem, queria eu dizer, os atores de terreno e que iriam 

traduzir a participação ativa, no fundo, o seu interesse para com a educação. E serviriam 

também, se permitir-me o termo, ideia de contrapoder, isto é, de seguirem, de avaliarem, 

portanto, a implementação dessas normas tendo em conta as expetativas que têm da 

educação dos filhos. Iam servir de controladores de todo o mecanismo de gestão da escola, 

mecanismo da organização que é um papel importante. O papel de controlo e de supervisão 

à família naturalmente ao nível social em que a deve inserir-se na comunidade, ou seja, 

fazer parte dela. 

Q: E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes do 

Sistema Educativo em particular? 

R: Esse papel é legitimado primeiro porque a Lei de Bases prevê diferentes níveis de 

organização, supervisão e de controlo…E um dos desideratos para isso, prevê a criação de 

Comités de Gestão de Escolas, Comités de Supervisão das Escolas, prevê a criação de 

Conselhos Regionais de Educação, e também o Conselho Nacional de Educação em que 

devem participar todos esses atores. Portanto, a legitimação é exatamente isso de poderem 

cobrar, como diz o brasileiro, isso significa que teriam que ter controlo, pedir contas 

portanto, à administração escolar, às entidades e aos organismos oficiais. 

 

Q: Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

R: Têm vários papéis, primeiro papel de mobilização social, vai se mobilizar a comunidade 

para que se interesse mais pela escola, para que se interesse mais pela educação dos filhos. 

O papel como eu já disse que é de controlo. E o papel de levar para as escolas os …que 

foram elaborados na comunidade e apoiar as escolas a empenharem-se cada vez mais com 

a comunidade. 
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Q: Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações, etc.? 

R: Quer dizer que a Lei de Bases prevê concertação com aquilo que podemos chamar 

operadores económicos, porque são eles criadores da riqueza e têm também em vista a 

adequação da educação às necessidades de desenvolvimento económico, social e cultural 

do país. É por isso que, as associações empresariais em contacto com a Câmara de 

Comércio participaram e prevê que façam parte do Conselho Nacional da Educação ou do 

Conselho Regional da Educação. E então, as Nações Unidas no quadro dos objetivos de 

desenvolvimento do milénio, que as Nações Unidas coordenam portanto, as Nações Unidas 

e não só as Nações Unidas, todos os outros parceiros técnicos e financeiros também vão 

contribuir com apoio técnico, apoio financeiro, apoio material. Os parceiros sociais, neste 

caso, estamos a falar das ONG que trabalham no domínio da educação, devido a sua 

proximidade com as comunidades, com as associações de base também, têm um lugar 

importante e o Ministério está a contar muito com essas organizações, tudo isto, de forma a 

adaptar as necessidades da economia a certo nível de desenvolvimento dos conteúdos de 

ensino, portanto, à organização do sistema educativo, ao funcionamento da escola. 

Q: Então, o Dr. Rui está-ma dizer que houve um compromisso assumido com esses 

organismos? A Lei de Bases é o resultado de um compromisso. Portanto, a lei que 

enquadra todo o sistema, a lei que orienta o Sistema Educativo pronto e onde as 

expetativas, as preocupações dessas associações, destas franjas sociais foram tidas em 

conta. 

 

Q: A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

R: sim, pode se dizer que sim, por exemplo, que se falou, porque para já uma das 

disposições da Lei de Bases é adequar o Sistema Educativo aos valores culturais, 

tradicionais do país. E tendo em conta a diversidade, a Lei de Bases prevê aquilo que se 
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pode chamar a regionalização da educação, do Sistema Educativo. Em que há um quadro 

de referência ou um quadro de atuação em que se podia prever ou que se prevê que se 

tenha em conta as especificidades regionais. E quem fala das especificidades regionais 

pode estar a pensar no aspeto económico, portanto, da produção económica e que para já 

abre a possibilidade de se fazer um calendário específico para cada região e, claro, também 

que o currículo deve prever esse aspeto dessa especificidade num quadro global, 

salvaguardando a unidade nacional, a integridade territorial e, da Guiné-Bissau. Q: Em que 

momento do processo é que se deu ênfase a essas questões culturais, étnicas e religiosas? 

R: No momento, podemos dizer, que no momento crucial e importante. Que foi o momento 

de elaborar, ou melhor, de formular portanto o processo de ensino que a Lei de Bases 

prevê. No momento em que se pensou como fazer funcionar o processo de ensino 

aprendizagem. Portanto e, também no momento que tem haver com a adaptação das 

estruturas do sistema educativo. Então, e aí, nesse momento, se pensou e foi objeto de 

grande debate, tanto de encontros com comunidades, como com grupos sociais 

organizados, portanto, essa questão foi colocada e deu-se grande ênfase a esse aspeto da 

regionalização, da adaptação às realidades locais ao Sistema Educativo.  

 

Q: Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

R: Pode se dizer que houve uma certa fase de sensibilização. E é nessa etapa em que se 

começou a explorar a pertinência de diferentes temas para se puder a partir daí determinar 

as linhas mestres da Lei de Bases. Houve esse aspeto que foi suficientemente tida em conta 

na Lei de Bases. Portanto, essa parte de sensibilização foi iniciada logo na Lei de Bases 

com diferentes grupos, com encontros informais, etc. 

 

Q: Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

R: Sem dúvida que o que mobilizou mais a participação foi a questão da regionalização. 

Portanto, sentimentos contraditórios sempre na perspetiva de se criar padrões nacionais 

única. Há necessidade de ter isso em conta, a criação da unidade nacional e portanto e 
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esses aspetos…, sobretudo a utilização das línguas nacionais que a Lei de Bases prevê. 

Tudo isto, a Lei de Bases prevê que sejam línguas nacionais relativamente do seu ponto de 

vista pedagógico, da eficiência que representam ou da eficácia, mas também do ponto de 

vista cultural, que se deve valorizar. Portanto, todos os instrumentos culturais, por isso, 

penso eu, que é importante, que a Lei de Bases inclua as línguas nacionais como veículo e 

ferramenta de ensino. 

 

Q: Quantos Projetos de Lei foram votados na generalidade? 

R: Temos um projeto de Lei. É o único projeto de lei que reúne amplo consenso, porque 

foi sobejamente partilhado e, podia se dizer mesmo que, constituiu uma fusão de diversas 

sensibilidades, podia se chamar também projeto lei. 

 

Q: Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registrados neste processo? 

R: Como é uma aspiração nacional, é um designo nacional, houve uma votação por 

unanimidade dos Deputados presentes. Houve debates contributivos onde se detetou 

grande interesse, isto desenhou grande consenso nacional sobre as preocupações com a 

educação. Portanto, é de saudar esse aspeto, porque também houve previamente debates 

que ajudaram a criar já consenso, criar opiniões já, porque diferentes grupos políticos, 

sociais se reveem no projeto lei. 

 

Q: Qual o papel da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional neste processo? 

R: Teve um papel de persuasão, de ajudar a divulgar junto dos Deputados os aspetos. 

Trabalhou com os outros trabalhos do Ministério da Educação. E serviu de ponte entre a 

abordagem de expert técnica com o debate político social. Seria como que de mediador. 

 

Q: Quanto tempo demorou este processo entre início do debate e a aprovação na 

Assembleia Nacional Popular? 

R: Já levou um ano letivo praticamente. Vamos dizer que começamos em Novembro de 

2009 e terminámos em Maio de 2010. 
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Q: Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência 

de saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para 

a área da Educação? Se sim, descreva como.  

R: Como disse abocado, sim, porque o debate foi presidido de ampla consulta nacional, 

podemos afirmar sem grande risco de equívoco de que o projeto reflete as aspirações de 

diferentes grupos político e, não só, mas de grupos socias. E o resultado da votação é 

eloquente, uma votação por unanimidade dos Deputados. 

 

Q: Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

R: É exatamente isso, a Lei de Bases adotada representa de facto comunhão de pontos de 

vista de diferentes grupos sociais e peritos da Guiné-Bissau. Não há uma única, digamos 

fração da sociedade que não tenha de facto visto a sua perspetiva incluída na Lei de Bases.  

 

Q: A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

R: A Lei de Bases surge como uma resposta a necessidade de renovação do sistema 

educativo baseado nos padrões universais. E há dois aspetos importantes, a integração da 

Guiné-Bissau na região onde está inserida, portanto, a região, sub-regional da CDEAO, 

União Económica Monetária Oeste Africano, não só reformulou e ditou a necessidade da 

Guiné-Bissau a semelhante desse país os … instrumentos políticos-normativos, 

estratégicos é de relevância extrema educativo. A iniciativa de educação para todos, a 

iniciativa mundial também teve o seu papel sobretudo, se temos aqui uma primeira 

conferência mundial em Jomtien em 1990, portanto, de uma certa forma este isolamento 
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exógenos que influenciam o mundo não é, também a Guiné-Bissau não escapa a regra. A 

Guiné-Bissau tem que alinhar, também o seu sistema de ensino, pronto, as necessidades de 

desenvolvimento do mundo, do mundo moderno, do mundo globalizado, portanto, é uma 

pressão que podemos chamar, uma pressão positiva porque permitiu que este passo fosse 

dado.  

 

Q: Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 

R: Ainda não há necessidade de regulamentar essa Lei, só passou dois anos. Portanto, 

assim que, se começar a avaliar a sua aplicabilidade a sua adequação à nossa realidade 

pode se falar disso. Mas por enquanto, ainda esta Lei suscita grande esperança. Pronto, 

primeiro é ver em quê que vai dar antes de pensar em alterar o que quer que seja. 

Naturalmente, que há outros elementos novos que pode ser introduzido um ou outro, mas 

que não traria no fundo, portanto a essência daquilo que se quer com esta Lei de Bases. 
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ANEXO 16 

Transcrição da entrevista ao Presidente da Comissão Especializada para a área 

da Educação da Assembleia Nacional Popular 

 

Q: Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo Guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

R: Eu acho que o sistema educativo da Guiné-Bissau, depois de quase quarenta anos, o 

Ministério da Educação Nacional não tinha Lei de Bases, eu acho que é um esforço que 

tem sido feito desde há muito tempo, mas só que é no ano de 2010 que foi possível a 

concretização dessa ideia do país ter um sistema educativo eficiente que vai regular sobre 

ensino guineense. 

 

Q: A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

R: Eu acho que o esforço tem vindo a ser feito desde a VII legislatura, mas foi 

concretizado em VIII legislatura, mas isso também dependeu do esforço total da parte do 

Ministério da Educação. Porque como não é projeto de lei é proposta de lei, portanto, há 

que haver um esforço por parte executivo e naquele momento o Ministro que estava na 

altura esforçou-se muito para a aprovação dessa lei. 

 

Q: Como foi organizado ao nível da Assembleia Nacional Popular o processo de análise, 

discussão e aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

R: O sistema legislativo guineense relativamente à proposta de lei, como é proposta de lei, 

então o Ministério da Educação através dos seus técnicos fizeram uma proposta e essa 

proposta foi encaminhada para o primeiro-ministro, em forma de análise do Conselho de 

Ministros e a proposta foi aprovada. Depois da aprovação essa proposta segue então para o 

Parlamento onde foi entregue pelo Ministro, Artur Silva, que era o Ministro da Educação 

no momento da entrega dessa proposta no Parlamento. Então, depois da entrega dessa 

proposta de lei no Parlamento, o Presidente da Assembleia Nacional Popular envia esse 

documento para a comissão especializada da área que é a Comissão Especializada para a 

área da Educação e reunimo-nos para ver se há legalidade em termos da admissão desse 

projeto de lei na agenda da plenária. Projeto ou proposta? Proposta aliás. Vimos que não 

havia incompatibilidade, não havia razão da rejeição, então aceitamos que a proposta fosse 
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agendada na plenária. Depois do agendamento, aliás, na plenária então foi discutida na 

generalidade e aprovada. Depois a proposta voltou de novo à Comissão Especializada para 

reintrodução de aspetos que os Deputados entenderam que eram necessários introduzir ou 

retirar do documento. Depois da conclusão desse trabalho, foi de novo agendado para a sua 

discussão na especialidade e foi votado na altura por unanimidade dos Deputados presente.    

 

Q: Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado pela Assembleia Nacional Popular 

para o processo de análise e discussão da Lei de Bases do Sistema Educativo?   

R: A metodologia privilegiada pela Assembleia, a Assembleia tem só dois momentos para 

análise de documento, seja proposta ou projeto de lei. A primeira metodologia é 

encaminhar a proposta para a Comissão Especializada a que a proposta de lei ou o projeto 

de lei pertence. A segunda metodologia é analisar na plenária, discutir na plenária, esta é a 

última. Depois desta última, o documento é de novo discutido na especialidade para 

reintrodução de aspetos que entenderam que é preciso introduzir.  

 

Q: Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau pela Assembleia 

Nacional Popular? Houve divulgações através de separatas e meios de comunicação 

social?  

R: Nessa matéria, o Parlamento quase que não fez nenhuma divulgação dessa lei. Mas cabe 

também ao Ministério da Educação que é o responsável da proposta, que é o responsável 

da concessão da própria lei, divulgar o instrumento jurídico do Ministério da Educação, 

porque essa lei pertence ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação é o 

responsável pela proposta, portanto, após ser discutida, aprovada e publicada no Boletim 

Oficial, então, cabe ao Ministério da Educação fazer a divulgação da lei em relação as 

escolas públicas, privadas e sociedade civil. Portanto, é da responsabilidade do Ministério 

da Educação fazer a divulgação da lei em termo geral.  

 

Q: Realizaram-se discussões públicas sobre todo o processo de trabalho desenvolvido pela 

Assembleia Nacional Popular? 

R: Acho que essa resposta devia ser dada pelo Ministério da Educação, porque nós 

recebemos só a proposta de lei e trabalhamos no quadro parlamentar. Portanto, devia ser 
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divulgada, ou seja, no momento da elaboração da lei. Devia ser atestada dentro de 

diferentes camadas, próprio a nível de instituições escolares para os professores e alunos 

saberem antes de ser aprovada a proposta de lei do sistema educativo guineense para que 

eles possam participar, dar a sua opinião em relação a lei. Portanto, eu acho que  essa devia 

ser antes da sua aprovação ao nível do próprio ministério. 

 

Q: A Comissão Especializada para área da Educação da Assembleia Nacional Popular 

participou em algum grupo de trabalhou ou comissão constituída pelo Ministério da 

Educação no âmbito do processo da elaboração e aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo? 

R: A Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular 

não participou na elaboração da lei, pura e simplesmente, nós recebemos a proposta de lei 

aprovada pelo Governo para que a Assembleia adote essa proposta de lei como lei.  

 

Q: De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo 

de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

R: O governo participou na elaboração da lei. E a Assembleia Nacional Popular através 

dos deputados participaram na discussão da proposta e na adoção da proposta. Portanto, há 

dois momentos, momento do governo discutir, porque a lei tem vários aspetos. Tem aspeto 

financeiro que o governo tem que ver como vai adotar essa lei, como é que vai introduzir 

essa lei dentro do sistema, porque vai acarretar de financiamento para o próprio sistema é 

por isso que o governo deve regular tudo aquilo que lhe vai dificultar ou facilitar o seu 

trabalho. Portanto, agora, o Parlamento vai enquadrar para que seja, porque há duas coisas 

diferentes, porque quando é lei tem mais peso, tem mais consistência em relação quando é 

decreto-lei. O governo podia até fazer decreto-lei, mas como é menos consistente em 

relação a própria lei, então, o governo optou por fazer a sua proposta e enviar a proposta 

para Assembleia.  

 

Q: Foram emitidos pareceres sobre a proposta de lei emitida pelo Governo para a 

Assembleia Nacional Popular por diferentes grupos políticos?  

R: Não, normalmente quando a lei é encaminhada a partir do governo, da Prematura para 

Assembleia, a reunião do Conselho de Ministros aprovou essa proposta de lei, juntamente 

com o documento encaminha-se ao Presidente da Assembleia para que o Presidente da 
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Assembleia saiba que a referida lei foi discutida, analisada e aprovada no Conselho de 

Ministros. Mas eu não tenho esse documento, deve estar no gabinete do Presidente da 

Assembleia Nacional Popular. 

Q: Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações, etc.? 

R: Acho que sim, porque a Lei de Bases do Sistema Educativo guineense vai reforçar toda 

a estrutura, tanto a estrutura do governo como a estrutura das organizações da sociedade 

civil e privada. Porque, é a lei que vai reforçar o ensino, porque o país não tinha a lei que 

regulasse o setor, então a partir desse momento essa lei regula o setor do ensino e vai ser 

uma lei que vai permitir enquadramento do nosso Sistema de Ensino em relação ao ensino 

das outras sub-regiões, por isso sendo assim, eu acho que vai reforçar toda a estrutura tanto 

privada como a estrutura propriamente do governo.  

 

Q: A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

R:…Em relação ao aspeto cultural e aspeto religioso, eu não me lembro se está incluída 

dentro do Sistema Educativo. Mas creio que mesmo não estando, porque a primeira fase a 

lei vai ser atestada a sua execução nos primeiros tempos, primeiros, três, quatro, cinco 

anos, se virmos que esse aspeto cultural, aspeto religioso não estão introduzidos na Lei é 

possível que na próxima revisão da lei, acho que é possível que seja reintroduzida. Acho 

que é um aspeto muito importante para ser introduzida na lei. Neste momento não estou a 

lembrar se esse aspeto foi introduzido na lei porque não tenho agora a lei. 

 

Q: Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registrados neste processo? 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

316 

R: A votação final da proposta de lei do Sistema Educativo guineense, foi votada por 75 

deputados que estavam presentes na sessão. Isto quer dizer que, foi votada por 

unanimidade dos deputados presentes.  

 

 

Q: Qual o papel da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional Popular neste processo? 

R: Neste processo é ver, já temos a lei, já temos a Lei de Bases do Sistema Educativo, já 

temos a Lei de Ensino Superior e de Investigação Científica, já temos várias leis sobre o 

setor de ensino. Agora, cabe aos parlamentares fiscalizar o cumprimento, ou seja, a 

execução dessas leis por parte do governo. Ver se as leis, as normas que estão previstas na 

lei, estão a ser cumpridas pelo governo ou se o governo está a fugir da sua 

responsabilidade perante essa lei. Portanto, cabe aos deputados, sobretudo, da Comissão 

fiscalizar a execução dessa lei.  

 

Q: Quanto tempo demorou este processo entre início do debate e a aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo na Assembleia Nacional Popular? 

R: Na primeira fase, na primeira fase na discussão na generalidade, foi discutida durante 4 

dias, a sua discussão na generalidade. E na segunda fase, discussão na especialidade o 

tempo da discussão foi de 2 dias. 

 

Q: Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência 

de saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para 

a área da Educação? Se sim, descreva como.  

R: É evidente que, a aprovação demonstrou que votando a lei por unanimidade significa 

que um Parlamento tem forças políticas diferentes, que tem bancadas parlamentares 

diferentes, se a votação for por unanimidade significa que houve convergência de certas 

ideias política sobre a lei.  
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Q: Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

R: Claro, porque como essa primeira proposta submetida ao Parlamento foi discutida nas 

primeiras fases durante 4 dias e aprovada, voltou de novo na especialidade e votada na 

especialidade por 75 deputados presentes, significa a votação por unanimidade, significa 

que foi discutida em termo muito alargado e essa convergência dos partidos políticos, dos 

deputados resultou em votação por consenso. A votação por consenso, porque quando é 

votada por unanimidade significa que houve grande convergência entre esses deputados 

que estavam presente. 

 

Q: A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

R: Eu estive a falar em relação à construção da lei porque há aspetos interno que se 

refletem na lei, na elaboração da lei. Mas também temos que ter em conta que o ensino 

como uma escrita universal temos que tomar em conta os aspetos externos quer dizer, 

juntar aspetos internos aos externos e aí podemos concluir que o Sistema Educativo que 

temos reflete aspeto interno e aspeto externo. 

Claro, sobretudo o Sistema das Nações Unidas que apoia o setor do ensino queria ver o 

país adotar , ou seja, o país ter uma lei do Sistema Educativo. Tendo essa lei, então vai 

permitir com que ele apoiem mais o setor. Agora trabalhar, apoiar, sem ter um instrumento 

jurídico, um instrumento politico em que o Sistema das Nações Unidas, em que os 

parceiros do Ministério da Educação se vão apoiar, acho que seria um bocado difícil. 

Agora com este instrumento que o Ministério da Educação tem vai permitir ou vai facilitar 

em termos de parceria do Ministério da Educação, ou seja, do governo com os parceiros do 

Ministério da Educação, envolverem-se mais para libertar o Sistema Educativo. 
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Q: Se o processo decorresse hoje, a Comissão Especializada para área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular teria intervido de igual modo no processo de construção e 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo?  

R: Eu acho que sim, porque se a Comissão Especializada tem a sua estrutura de 

funcionamento, portanto em cada momento está disponível de participar, de fazer mais 

aquilo que é possível para discussão e aprovação de qualquer projeto de lei ou qualquer 

proposta de lei que é submetida. Aliás, isto está dentro do regimento e propriamente dentro 

da orgânica de funcionamento da Assembleia Nacional Popular que cabe a cada Comissão 

interferir, discutir, dar parecer em relação à matéria ligada à sua área de intervenção. Do 

mesmo modo que participamos em 2010, mesmo hoje estamos ainda a exercer esta função, 

portanto qualquer proposta de lei que se receba vamos ter a mesma dinâmica.  
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ANEXO 17 

 

Transcrição da entrevista ao Jurista/Redator da Lei de Bases do Sistema 

Educativo 

 

Q: A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era 

um projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

R: Portanto, a necessidade de dotar a Guiné-Bissau de uma Lei de Bases era, portanto, 

patente para quase todos os intervenientes do Sistema, começando pelos professores, os 

estudiosos e demais técnicos da área da educação. E mais tarde, essa necessidade foi 

reconhecida e assumida pelos governos, sucessivos governos que passaram, e eu penso que 

se concretizou essa intenção na VIII legislatura porque primeiro a ideia já estava 

suficientemente maturada, segundo porque havia uma certa estabilidade política e 

governativa do país e terceiro havia uma vontade política do governo daquela altura, 

vontade essa encarnada pelo então Ministro da Educação que de facto dinamizou todo o 

processo e portanto foi nessas condições que se conseguiu-se chegar à materialização dessa 

ideia.  

 

Q: Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo 

para a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, 

grupos de trabalho? Foram contratados assessores? 

R: Bom, eu não conheço todos os meandros do ponto de vista dos recursos que 

concorreram para a formação desta Lei de Bases do Sistema Educativo, mas o que eu sei, é 

que primeiro houve uma disponibilidade de uma das instituições do Sistema das Nações 

Unidas salvo erro a Unicef que se disponibilizou a financiar a contratação de um consultor 

para o efeito. E foi lançado um concurso e, portanto, o trabalho foi feito por um consultor 

guineense.  

Q: Sabe-me dizer como é que se chama esse consultor? 

R: Não sei se é pertinente chamar o nome, mas que eu saiba, é uma pessoa com alto nível 

de formação na área de direito e que já teve uma experiência de trabalho na área da 

educação. E esse trabalho foi feito, portanto o consultor teve um estudo bastante 
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aprofundado, consultou estruturas do Sistema Educativo ao nível nacional, quer em Bissau, 

quer nas regiões e depois elaborou um projeto de Lei de Bases, que foi analisado e 

discutido pelo Conselho Diretivo do Ministério da Educação com assistência do Gabinete 

Jurídico do Ministério, Assessores do Ministro e do Secretário de Estado, portanto, dessa 

análise resultaram atrações importantes ao projeto inicial, mas na essência esse projeto 

inicial manteve-se. Portanto, recebeu-se contributos dos membros do Conselho Diretivo e 

do próprio grupo de juristas que integravam o Ministério da Educação nessa altura e, 

portanto, com esse contributo chegou-se ao produto final que depois foi remetido ao 

Conselho de Ministros e lá foi discutido e, a alteração, julgo eu, que foi insignificante. O 

documento foi depois remetido à Assembleia Nacional Popular sob forma de proposta de 

lei, porquanto já foi assumido pelo Conselho de Ministros, pelo governo, portanto, e, de 

seguida, foi discutida e aprovada pela Assembleia Nacional Popular. 

Q: Dr. Gabriel disse-me que todo o trabalho no início foi feito por um consultor, é isso? 

Eu não diria que todo, mas o trabalho, o projeto começou a ganhar corpo com o trabalho 

do consultor. Como eu disse, antes de tudo, os técnicos do Ministério da Educação já 

reconheciam essa necessidade de haver uma Lei de Bases do Sistema Educativo, mas o 

trabalho, a ideia começou a ganhar corpo com o trabalho desse consultor. Sem prejuízo de 

algumas ideias já esboçadas anteriormente que depois, aliás, vieram a tona nas reuniões do 

Conselho Diretivo do Ministério. Nessas reuniões, portanto, deu para perceber que, 

portanto, já havia algumas reflexões antes desse trabalho e portanto essas reflexões foram 

trazidas e enriqueceu-se o trabalho. Agora, o projeto que foi portanto desenvolvido até dar 

um trabalho estruturado, portanto, começou com o trabalho desse consultor e depois foi 

enriquecido com contribuições que nalguns casos resultaram de reflexões anteriores 

mesmo a esse trabalho. 

Q: Volto a repetir se tem em mente o nome do consultor que realizou esse trabalho? Não 

me parece útil referir o nome, uma coisa é que o trabalho foi feito assim. Eu reconheço que 

havia já esse trabalho e que alguém o fez e eu como Jurista do Ministério da Educação 

parti desse trabalho embora tenha havido alterações importantes. Do ponto de vista 

intelectual é honesto reconhecer que houve um projeto que alguém estruturou e que depois 

esse projeto serviu de ponto de partida e aliás de base para toda a reflexão e que foi 

enriquecido apenas.  
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Q: Foram criados grupos de trabalho? 

R: Quando o trabalho chegou já ao meu conhecimento.  

Q: Chegou ao seu conhecimento enquanto? Enquanto Assessor, portanto, Jurídico do 

Secretário de Estado e também do Ministro.  

Q: Secretário de Estado de?  

R: Secretário de Estado do Ensino. E nós trabalhamos com o Conselho Diretivo, portanto 

nessa altura o único grupo que houve é o Conselho Diretivo.  

Q: Lembra-se da constituição do Conselho Diretivo?  

R: O Conselho Diretivo é composto pelo Ministro, Secretários de Estados que estavam 

sobre a sua alçada política, que eram: o Secretário de Ensino e o Secretário de Estado da 

Cultura, Juventude e dos Desportos. E depois integravam o Conselho Diretivo os Diretores 

Gerais do Ministério, os Diretores Regionais, Inspetor Geral, enfim, que eu me lembre era 

essa a composição, Diretores de Escolas de Formação Superior. Portanto, esses elementos 

compondo o Conselho Diretivo discutiram de forma bastante apurada o projeto de Lei de 

Bases e por isso recolheu-se as contribuições que abocado eu me referia. E eu, como 

jurista, estava lá a dar um trabalho mais de enquadramento jurídico e, portanto, reunindo 

esses elementos jurídicos e mais técnicos do ponto de vista das Ciências da Educação 

conseguiu-se dar as melhorias que se entendeu necessárias ao trabalho. 

 

Q: Lembra-se quantos assessores é que foram contratados e porquê? 

R: Não, não sei dizer propriamente se foram contratados assessores ou qual é o número. O 

que eu sei, é que eu como assessor e havia o meu colega, Dr. Evaristo Viera, que também 

era do Ministro, nós trabalhamos enquanto Gabinete de Assessoria Jurídica do Ministério, 

acompanhando o Conselho Diretivo, recolhendo as suas propostas e dando enquadramento 

a essas propostas. Portanto, foi assim que se trabalhou, pelo menos na altura que o 

trabalho, que eu entrei nesse trabalho. Agora o que foi feito antes não posso dar conta não, 

não sei. 

 

Q: Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 
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R: Não sei se essa parte eu tenho condições de responder, porque não é uma questão que 

era propriamente do meu domínio, o que eu sei é que, portanto, houve essa consultoria que 

a Unicef, portanto, ajudou, portanto, a financiar. E agora da parte do Estado não sei, não 

sei. 

 

Q: O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios 

por entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

R: Apoio, apoio financeiro, como disse abocado não sei. Mas havia outras entidades, como 

por exemplo, as associações de escolas privadas que deram o contributo em termos de 

ideias para a melhoria do sistema. Eu lembro-me por exemplo da participação ativa do 

Liceu João XXIII, participou ativamente no processo, deu contributo importantíssimos. 

Também havia outras entidades também privadas que demonstraram interesse e deram o 

seu contributo. 

 

Q: Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo? E porquê?  

R: Daquilo que eu sei, portanto, quando o consultor trabalhou, ele teve trabalho de campo 

não é, ouviu diferentes entidades que eu não sei portanto especificar, deslocou-se para o 

interior do país e falando propriamente da fase em que eu entrei, portanto havia essas 

reuniões do Conselho Diretivo, depois nós próprios como juristas também tínhamos os 

nossos reuniões a parte, em separado para discutir a forma de enquadrar as ideias que 

tínhamos recolhidos nas reuniões. Portanto foi com base nessa metodologia de recolher 

opiniões de responsáveis do Ministério que compunham o Conselho Diretivo e as opiniões 

técnicas de outras entidades e depois portanto tentar equaciona-las de forma coerente e foi 

essa metodologia que eu conheci. E depois seguiu-se para o Conselho de Ministros e ali 

portanto a metodologia é habitual, o Conselho de Ministros, os Ministros. Mas essa 

metodologia de trabalho foi assumida por quem previamente? Foi assumida previamente 

como uma decisão política do Ministro da Educação ou como é que surgiu essa 

metodologia? Pelo menos no que concede ao trabalho que foi feito no Conselho Diretivo 

eu posso entender e interpretar como sendo uma vontade política do Ministro, porque ele 

assim quis colocar a questão a discussão a deu o tempo que entendeu necessário, que do 
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meu ponto de vista foi um tempo suficientemente largo para se discutir isso salvo erro essa 

proposta foi entregue aos responsáveis do Ministério com antecedência e depois tivemos 

duas ou três sessões para discutir isso. Portanto, as sessões do Conselho Diretivo para além 

do trabalho que nós como juristas fazíamos, consultávamos um ao outro e portanto toda 

essa dinâmica foi criada pelo então Ministro da Educação e Secretário de Estado de 

Ensino. Então desse ponto de vista eu considero que houve um processo politicamente 

assumido para conduzir as coisas dessa forma. E depois quando terminou o processo ele 

podia ter remetido o projeto ou para a bancada parlamentar do partido, uma bancada 

parlamentar podia ser o PAIGC, ou podia ser o PRS ou qualquer outra bancada 

parlamentar para que essa submetesse a Assembleia Nacional Popular o documento em 

forma de projeto de lei, mas ele assim não entendeu remeteu o documento para o Conselho 

de Ministros, que o discutiu e o aprovou e foi o Governo já que remeteu o documento para 

Assembleia Nacional Popular sob a forma de proposta de Lei. Então, tudo isto monstra que 

há um processo politicamente assumido, uma metodologia que resulta de uma ação 

política. 

 

Q: Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

R: A comunicação social interveio tanto quanto eu sei. Na altura em que o texto estava a 

ser discutido na Assembleia Nacional Popular esse evento teve uma boa cobertura dos 

órgãos de comunicação Social na Assembleia e acompanhou pormenorizadamente até ao 

fim as discussões, os debates. Mas não houve aquilo que na alguns caso houve e , que 

normalmente se devia fazer que é o processo de discussão pública, por exemplo convocar 

uma conferência, fazer uma conferência com atores, um leque de atores, de intervenientes 

mais alargado , isso não aconteceu mas eu penso que pelo fato do Conselho Diretivo ter 

discutido durante um lapso de tempo assim largo deu para recolher contribuições 

pertinentes para isso. Mas podia ter havido uma sessão de discussão pública com outros 

intervenientes, mas isso não aconteceu, não sei talvez seja pela urgência, porque de fato 

quase todos os parceiros do Ministério da Educação reclamavam da necessidade do 

Governo levar avante o processo, de modo que eu digo que entre aprimorar portanto, 
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aprofundar a discussão pública, talvez o governo entendeu que devia dar primazia a maior 

celeridade ao processo, e provavelmente foi isso que aconteceu. E essa poderá ser a razão 

de ter havido uma discussão pública não é, como por exemplo uma conferência ao nível sei 

lá com outros intervenientes, ONG’s, isso não aconteceu mas pronto o processo foi 

suficientemente democrático penso eu.     

 

Q: De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo 

de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

R: O governo como eu disse abocado, o governo remeteu o documento depois de ser 

aprovado, remeteu o documento sob forma de proposta de Lei e pronto seguiu a tramitação 

normal, foi distribuído em tempo útil o documento aos parlamentares. E no dia e na hora 

marcado o Governo através do Ministro da Educação apresentou o texto e explicou a razão 

de ser, portanto as opções consubstanciado no documento e os Deputados tiveram a 

oportunidade, a ocasião de pronunciar, pedir esclarecimento, tomar posições que achados 

convenientes. Mas no final, portanto, da discussão do debate, na altura da votação o texto 

foi aprovado por unanimidade, julgo eu que é uma prova que o documento estava bem 

feito e reunia o consenso nacional portanto espelha aquilo que é o sentimento das grandes 

correntes políticas, da sociedade guineense, portanto o texto foi aprovado por 

unanimidade…  

Disse-me que foi apresentado uma proposta de lei apenas não é, não houve projeto de lei 

por decisão do governo, é isso? A diferença de terminologia não é substancia é uma 

diferença formal porque se fosse uma bancada parlamentar a tomar a iniciativa de propor a 

discussão do documento na Assembleia, então tê-lo-ia feito sob a forma de projeto de lei. 

Neste caso os grupos políticos não participaram na realização dessa proposta de lei, se 

posso perguntar isso assim? Não é bem isso, portanto essa diferenciação entre proposta de 

lei e projeto de lei é uma questão meramente que tem haver com as designações que a 

Constituição dá quanto a iniciativa de quem propõe um documento para ser discutido, para 

assumir a forma de lei. Como eu disse, o Governo, o Ministério da Educação querendo 

concluiu o trabalho podia optar por entregar o texto a uma bancada parlamentar e essa 

bancada parlamentar apresentava o documento propondo a sua discussão a plenária. E essa 

proposta não é, chamava-se uma projeto de lei. E se fosse o governo, portanto como 

inicialmente foi, portanto, o texto foi depois apresentado ao Conselho de Ministros e o 

Conselho de Ministros aprovou e foi enviado ao Parlamento em nome do Governo e por 

isso tem essa designação de proposta de lei. E enquanto que se fosse uma bancada 

parlamentar a apresentar e a sugerir a sua discussão seria um projeto de lei. Então, e isso 

não é uma crítica ao parlamentares porque a iniciativa pode partir quer do governo quer 
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dos grupos parlamentares e o Ministério da Educação entendeu por bem fazer o documento 

ainda passar pelo Conselho de Ministros…e por ter passado por lá o Conselho de Ministros 

assumiu o documento e entendeu que era oportuno e remeteu em nome do governo para 

Assembleia por isso estava lá o Ministro da Educação para defender em nome do Governo 

as instruções constantes da Lei de Bases do Sistema Educativo e essa defesa foi 

convincente de modo que o Parlamento aprovou por unanimidade o texto. 

 

Q: Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do governo 

e no parlamento sobre tais Proposta e Projetos de Lei? 

R: Debate público não diria, porque os partidos normalmente têm o seu fórum de 

concertação. E eu julgo que com a antecedência com que receberam o texto posso presumir 

que tenham tido essa concertação. Portanto, receberam o documento com antecedência e 

depois tiveram tempo suficiente de debate, antes da votação, portanto presumo que houve 

o mínimo que nós podemos esperar que é que tenha havido concertação ao nível das 

bancadas parlamentares. Agora ao nível do fórum partidário, estritamente falando, não sei 

se eles tempo para isso, mas podiam ter tido, não sei.  

 

Q: Foram emitidos pareceres sob tal Proposta de Lei? A quem foi incumbida essa tarefa? 

R: Não sei se houve pareceres de outras entidades, não me parece que isso tenha 

acontecido. A discussão que houve ao nível do Conselho Diretivo, apresentou-se opiniões 

técnicas que são para todos os efeitos pareceres. E nós como juristas também demos a 

nossa opinião no que tem haver a dimensão jurídica da questão. Mas como o trabalho era 

tudo lá dentro do mesmo grupo não era necessário fazermos pareceres escritos para depois 

remeter para serem apreciados, nós damos os nossos pareceres de forma verbal e direta, 

não é. E mostrávamos e tínhamos lá a participação do Ministro que presidia as reuniões 

portanto quando recebíamos opiniões técnicas, de ponto de vista daquilo que devia ser 

soluções e depois o Ministro dava-nos palavra como juristas para também darmos as 

nossas opiniões. Portanto, foi nesse jogo, nesse debate, não é, que se foi construindo 

soluções até ao fim. 

 

Q: Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios 

de comunicação social privilegiados e porquê? 

R: A divulgação como eu disse, portanto ao nível da comunicação social, eu lembro-me 

que a Rádio Nacional fez a cobertura indireta desta sessão, a Rádio Nacional. Salvo erro 
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que a Rádio pindguiti entrou em cadeia com qualquer outra Rádio privada, portanto a 

divulgação desse ponto de vista foi bastante ampla, não é?. E depois o texto foi aprovado e 

seguiu a forma habitual de publicação através do Boletim Oficial, portanto desse ponto de 

vista pelo menos a publicidade juridicamente exigida já temos. 

 

Q: Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E o que ditou a participação desses mesmos grupos nesse 

processo? 

R: Para além da Associação de escolas privadas também participaram os sindicatos, o 

SINAPROF, não é?, Sindicato Nacional dos Professores e o sindicato democrático dos 

professores são os dois sindicatos do sector da Educação, participaram e deram a sua 

opinião . E ainda dentre as escolas privadas para além da associação como eu disse o Liceu 

João XXIII, que é uma escola da Igreja Católica, também teve uma participação notável, 

dando opiniões não é?, quanto aquilo que devem ser soluções a constar da Legislação. 

 

Q: Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes 

do sistema educativo em particular? 

R: Bom, os grupos sociais têm um papel importante e o Ministério considerou devidamente 

as suas opiniões e, num ou noutro aspeto acolheu-as e portanto tiveram uma participação 

importante. A opinião das escolas, dos Sindicatos, por exemplo, é muito apreciada pelos 

utentes. Por exemplo, Associação de Pais e Encarregados de Educação também participou, 

o que significa que nos tínhamos lá a representação dos Pais e Encarregados de Educação. 

E portanto, de modo geral, a população aprecia, os utentes em particular apreciam o fato de 

terem contribuído portanto, desse processo ter contado com a participação dos Sindicatos e 

da Associação dos Pais e Encarregados de Educação e Associação das Escolas Privadas. A 

legitimação tem haver com o fato deles serem detentores de conhecimentos, de seres 

pessoas que conhecem o Sistema Educativo, entidades que conhecem o Sistema Educativo 

e o fato de opinião pública nacional ter portanto reconhecido essas valências deles e verem 

com bons olhos o fato deles podido dar as suas opiniões. Agora quando chegamos a 

discussão no Parlamento é óbvio que só devia estar lá o Governo pelo menos o único 
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interlocutor político da Assembleia dos Deputados naquele contexto devia ser o Governo 

porque ele é que apresentou, portanto ele é que tem legitimidade do ponto de vista de 

regimento da Assembleia para apresentar o documento e foi isso. Mas o Governo em toda 

a sua explanação portanto levou em consideração, portanto, a intervenção, a proposta levou 

já em linha de conta as contribuições recolhidas das outras entidades. 

 

Q: Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

R: A contribuição antes de mais é uma contribuição a nível de ideias, a nível de propostas 

não é?. Agora a contribuição de outra natureza tirando por exemplo a escola João XXIII, o 

Liceu João XXIII que noutras ocasiões para além de ter contribuído, disponibilizou a sua 

sala para colher as reuniões de Conselho Diretivo, mas isso já numa fase mais avançada, 

quando chegámos à discussão do plano curricular, portanto as contribuições são mais ao 

nível das ideias que são válidas, são muito válidas. 

 

Q: Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações, etc.? 

R: Eu penso que há aqui uma sinergia para se conseguir realizar esse objetivo, por exemplo 

o Sistema das Nações Unidas participou financiando por exemplo o Consultor, a 

contratação de um Consultor. Agora as entidades como por exemplos sujeitos económicos 

como Bancos, etc.,… sinceramente tiveram uma participação direta mas penso que a 

legislação, a Lei de Bases de Sistema Educativo foi feita a pensar também neles por 

exemplo a Lei de Bases do Sistema Educativo comtempla as vias de formação profissional, 

não é? A formação técnico profissional que é uma formação virada para servir o mercado 

de emprego, empregar uma mão de obra qualificada as empresas, portanto desse ponto de 

vista a Lei de Bases do Sistema Educativo teve uma componente económica, pensou na 

realidade económica em formar uma mão de obra qualificada. E se as normas, as 

disposições normativas constantes dessa lei forem efetivamente cumpridas e 
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implementadas nós podemos ter, portanto, uma mão de obra mais qualificada na Guiné-

Bissau que vem contribuir para melhoria do nosso performance económica. 

 

Q: A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

R: Dentre as contribuições recebidas, como eu disse portanto, nós temos lá diferentes 

atores não é? Houve uma ou outra que teve algum cunho religioso e mas de modo geral a 

nossa Lei de Bases do Sistema Educativo, ela se conforma a nossa Constituição apesar de 

reconhecermos essas diferentes. A verdade é que a opção do Legislador Constitucional é 

de construir um Estado com um povo unido, portanto tem um padrão jurídico que deve 

unir a todos, portanto a Lei de Bases por exemplo reconhece as entidades portanto, para já 

está consagrado o direito ou a liberdade do ensino não é?. O direito de haver escolas 

privadas de até de confeções religiosas portanto, a Lei de Bases respeita, salvaguarda o 

direito a liberdade de ensino as entidades religiosas desde portanto desde que essa 

atividade essa iniciativa portanto se confine ou se compadeça ou se esteja dentro dos 

limites legais. Portanto foram ponderadas todas essas questões, todos os interesses 

relevantes e as soluções que constam da Lei de Bases, a meu ver são soluções integradoras 

em benefícios da comunidade nacional portanto, mas respeitando as diferenças filosóficas, 

religiosas que existem na nossa sociedade. 

 

Q: Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

R: Não diria que essa questão foi menosprezada mas a forma como os debates decorreram 

nós tínhamos condições de apreciar os conteúdos, apreciar o aspeto formal. E tudo o que 

era relevante para um bom Sistema Educativo foi ponderado entre eles os conteúdos, etc. 

não é? Mas como nós sabemos é uma Lei de Bases não podíamos pôr tudo, nós tínhamos 

que pôr o essencial não é? Que depois poderia ser concretizado através de diplomas mais 

específicos.  
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Q: Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

R: Ao nível do Conselho Diretivo que eu me lembro são duas questões que maiores 

discussões geraram. Primeira questão, a questão daquilo que deve ser o lugar das escolas 

privadas, quando digo escolas privadas eu falo de escolas privadas no sentido restrito, 

escolas privadas e laicas não é?, e falo também de escolas privadas de confeções religiosas, 

essas questões foram discutidas com algum calor. E também a questão da formação técnico 

profissional foi bastante discutida, as vias de saída profissional etc., etc. Portanto, que eu 

me lembro, são essas duas são daquelas que mais discussões geraram, mas depois 

chegámos a soluções que me parecem consentâneas com a Constituição e portanto 

respeitadoras também daquilo que são as diferenças que existem na nossa sociedade.  

 

Q: Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção 

foram registrados neste processo? 

R: Ao nível do Conselho de Ministros o documento foi aprovado tal como foi feito no 

Ministério da Educação com pequenas alterações e não tem assim grande relevância. Quer 

no Conselho de Ministros quer no Parlamento a votação foi unanime, a aprovação foi 

unanime não houve propriamente votos contra, o que eu me referia são pequenas 

anotações: olhe aqui, essa aqui podia ser assim, pequena alteração. Agora na hora da 

votação portanto, a aprovação foi por unanimidade quer no Conselho de Ministros quer na 

Assembleia Nacional Popular.  

 

Q: Qual o papel da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia 

Nacional neste processo? 

R: Bom como eu disse, o documento chegou ao Parlamento por via do Governo e a 

Comissão Especializada recebeu o documento e fez aquilo que era de esperar, não é?, 

apreciou. E na altura da discussão não me lembro de terem tido uma ocasião especial para 

se pronunciar, mas os Deputados que fazem parte dessa comissão foram grandes mentores, 

não é? daquilo que é a dinâmica que se viu no Parlamento e depois foram eles também que 
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ajudaram na remessão do texto para a Presidência da República para efeitos de publicação. 

Tiveram um contributo que me pareceu bom. 

 

Q: Quanto tempo demorou este processo entre início do debate e a aprovação na 

Assembleia Nacional Popular? 

R: A Lei de Base do Sistema Educativo foi debatida um dia, numa sessão, um dia. Depois 

não se chegou a votação nesse dia porque o documento foi acompanhado de outros textos 

também, nomeadamente a Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica e os 

Estatutos da Universidade Amílcar Cabral, portanto os três documentos foram debatidos 

em dois dias e no final da sessão do segundo dia é que se procedeu a votação dos três e os 

três foram aprovados. Portanto, foram dois dias de trabalho. 

 

Q: Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência 

de saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para 

a área da Educação? Se sim, descreva como.  

R: Eu penso que sim, porque nós constatando que havia, nós tínhamos lá diferentes 

bancadas parlamentares e quando eles votam por unanimidade a única interpretação que 

me parece plausível é considerar que a Lei de Bases realmente congrega todos digamos 

assim, todas as linhas de pensamento pelo menos as mais representativas da nossa 

sociedade porque caso contrários nós teríamos tido votos contrários ou abstenções nada 

disso se verificou portanto. A única interpretação que eu dou ao fato de termos tido uma 

aprovação por unanimidade é exatamente, no sentido de que há aqui uma convergência de 

opiniões para formar esse trabalho. 

Nesse caso considera que a Lei de Bases do Sistema Educativo é o resultado político das 

diferentes forças parlamentares? O projeto. Qualquer projeto tem quem dá início, impulso, 

mas a partir do momento em que chega a sua discussão no fórum próprio e obtém 

aprovação das diferentes sensibilidades então considera-se que é um projeto que reflete as 

opiniões das diferentes correntes políticas da sociedade. Então, o projeto passou a ser 

assumido por todos, passou a ser assumido com um projeto nacional, um projeto de 
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convergência nacional pelo menos para a área da educação. Essa Lei de Bases, eu 

considero que reúne essas qualidades porque não houve qualquer bancada parlamentar que 

tivesse tido uma opinião contrária, um voto contra aquilo que são as soluções constantes 

desse texto. 

 

Q: Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

R: Eu penso que sim, porque como as bancadas receberam o texto e a mesa da Assembleia 

Nacional Popular fez questão de dar oportunidade a todos e a partir do momento em que há 

um pronunciamento expressa em termos de votos favorável penso que é o que de ponto de 

vista formal pelo menos se pode entender como tal. Agora se houve, se os partidos 

políticos tivessem tido um trabalho anterior etc., isso não sei, não sei se isso aconteceu. 

Mas eu parto do princípio que a partir do momento que a proposta de lei chegou a 

Assembleia Nacional Popular onde foi distribuída aos parlamentares os partidos tinham a 

oportunidade de formar a sua própria opinião. Devemos também entender, analisar essa 

questão dentro do contexto político da Guiné-Bissau, a qualidade das reflexões politicas 

que nós temos, a qualidade de funcionamento dos próprios partidos políticos a nível 

interno muitas vezes as questões fundamentais com estas infelizmente não têm a 

abordagem aprofundada internamente ao nível do partido com que deveria ter tido. 

Porquê? É uma questão estrutural da política guineense. A política guineense está numa 

fase de crescimento em termos de qualidade, nem sei se está em crescimento, portanto, 

mas infelizmente o que vale são as formas que as coisas tomam e nesse caso a Lei de Bases 

foi aprovada por unanimidade e nós podemos considerar para todos os efeitos que houve 

esse pronunciamento, agora o resto são vícios que a própria politica guineense tem, falta 

ainda a cultura política de debater internamente, ressentir a nível de cada partido sobre as 

grandes questões a nível nacional, bom é um problema estrutural que não é a Lei de Bases 

do Sistema Educativo que poderia ter alterado. 
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Q: A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

R: Bom, o fato dos parceiros como a Unicef e outros terem dado o seu apoio, a sua 

participação neste processo de elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo. O fato de 

termos tido colaboração de Escola Privadas, Associações de Pais e Encarregados de 

Educação, o fato de terem participado também os técnicos naturalmente do Ministério da 

Educação etc. Eu penso que é uma expressão do pluralismo que nós temos na medida do 

possível não é, os parceiros internacionais congratularam muito com a aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo o que é um sinal que indica a concordância não só no seu 

júbilo com o fato da Guiné-Bissau passar a ter uma Lei de Bases do Sistema Educativo, 

mas também na sua concordância daquilo que foi aprovado desse ponto de vista essa 

confluência penso eu que foi bem patente na aceitação que a Lei de Bases do Sistema 

Educativo tem tido até hoje. Pelo menos eu não oiço contestação a própria Lei de Bases do 

Sistema Educativo portanto é uma lei que consegue congregar esses contributos na medida 

do possível. 

 

Q: Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da 

Lei de Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 

R: Eu penso que a Lei de Bases do Sistema Educativo continua a ser uma lei atual. E não 

me parece que tenha faltado alguma coisa de muito importante, por ser uma Lei de Bases o 

que eventualmente não tiver tido suficiente desenvolvimento eu faria esse desenvolvimento 

noutro texto. Não alterando a própria Lei de Bases do Sistema Educativo porque me parece 

que fez referência o suficiente para aquilo que é a sua função de todos os aspetos 

fundamentais do Sistema Educativo.  
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ANEXO 18 

Análise de Conteúdo da entrevista ao Ministro da Educação à data da 

construção e aprovação da LBSE guineense 

Questão 1 

Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões que 

justificaram o 

início do 

processo 

 

 

 

“ […] quando fui designado Ministro da Educação em 

Outubro de 2009, a primeira preocupação foi fazer uma nota 

de reflexão sobre como é que eu queria que a educação fosse, 

dirigindo-a ao Primeiro-ministro, porque ao longo do tempo, 

apesar das dificuldades, a educação foi considerada um setor 

prioritário […].” 

 

 

 

Vontade pessoal do 

Ministro da 

Educação em 

contribuir para a 

resolução dos 

problemas que 

afetam o sistema 

educativo. 

“ […] nessa nota de reflexão [dirigida ao Primeiro-Ministro], 

eu dizia ao Primeiro-Ministro, que os Ministros da Educação 

não ficam por muito tempo, pelo que eu também tinha 

igualmente a noção que não vou dispor de muito tempo para 

fazer a educação. Mas tinha ambição de aportar algumas 

contribuições para os problemas cardinais que a educação 

tinha […] para a estabilização do setor [educativo]. […] 

propus que fossem aprovados, citei em primeiro lugar a Lei 

de Bases do Sistema Educativo e a revisão do Estatuto da 

Carreira Docente.” 

“ Um dos objetos da reivindicação que havia no passado dos 

sindicatos dos professores era que houvesse o Estatuto da 

Carreira Docente e a Lei de Bases [do Sistema Educativo].”  

Pressão social dos 

Sindicatos dos 

Professores para a 

regulamentação da 

profissão docente. “ […] ao longo do tempo os sindicatos do setor [educativo] 

reclamavam que era preciso que fosse aprovada a Lei da 

Carreira Docente, mas não se pode aprovar a Lei da Carreira 

Docente sem primeiro aprovar a Lei de Bases [do Sistema 

Educativo].” 

“ Qualquer que fosse o apoio que ia se receber dos parceiros 

tinha que ter uma base para fixar e saber como é organizado o 

sistema educativo na Guiné-Bissau.” 

Necessidade de 

definir a estrutura 

do sistema 

educativo para 

obtenção de apoios. 

“ […] como eu disse, na educação nunca houve um 

instrumento que pudesse …como era o sistema educativo na 

Guiné-Bissau. Cada Ministro, cada governo que viesse fazia 

apenas um conjunto de normas, mas não havia uma 

disposição regulamentar aprovada pela Assembleia [Nacional 

Popular] na forma de Lei que justificasse como é a 

organização do sistema educativo.” 

Ausência de quadro 

normativo legal que 

especifique a 

organização do 

sistema educativo. 
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Questão 2 

A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era um 

projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição do 

Estado quanto 

ao projeto de 

elaboração da 

LBSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu diria simplesmente que a vontade política é determinante 

nessas ações. Como eu disse, a primeira preocupação foi 

quando fui nomeado Ministro da Educação. Duas semanas 

depois dessa nomeação, propus ao Primeiro-ministro, numa 

nota que […] eu chamei setor educativo – reflexão, daquilo que 

eu podia fazer na educação nos próximos dois anos. Como sabe 

a vulnerabilidade da educação é tão grande a tal ponto que 

nenhum Ministro na educação, dado as greves e convulsões 

sociopolíticas, resistia estar na educação, portanto o máximo 

que os Ministros passavam  eram seis meses, um ano […].” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existência da 

vontade política 

para 

regulamentação 

do funcionamento 

do sistema 

educativo.  

“ […] o governo do PAIGC, saído da eleição de 2008 ao eleger 

a educação como prioridade, o Primeiro-ministro entendeu que 

deveria dar essa prioridade [ de elaboração da Lei de Bases do 

Sistema Educativo].” 

“ […] havia vontade política quer na pessoa do Ministro da 

Educação decididamente  pelo Primeiro – ministro, entendemos 

que era oportunidade de puder fazer.” 

“ […] reconhece-se de todos os setores que nunca houve no 

passado uma vontade política de um governo de querer fazer, 

digamos, uma legislação de base que pudesse servir de 

orientação  […] como havia essa vontade política, aproveitamos 

a vontade política  e o interesse político manifestado pelo Chefe 

de Governo na altura e foi aprovado o documento.” 

“ Como eu disse a elaboração da Lei [de Bases do Sistema 

Educativo] não é de agora […] mas foi o PAIGC no seu 

governo saída das eleições de 2008 que preocupou-se em 

questões políticas a resolver de uma vez por todas [essa 

questão] criando as bases na forma de lei para o setor da 

educação […].” 

“ […] o governo do PAIGC saída da eleição de 2008 ao eleger a 

educação como prioridade, o Primeiro-ministro […] concordou 

com a nota de reflexão [do Ministro da Educação que propunha] 

que fossem aprovados […] em primeiro lugar a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e a revisão do Estatuto da Carreira Docente”. 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

335 

Questão 3 

Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo para 

a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, grupos 

de trabalho? Foram contratados assessores? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

 

 

Organização do 

processo de ponto 

de vista de recursos 

humanos e 

financeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Efetivamente, a primeira preocupação foi de 

recensear os recursos humanos existentes no 

Ministério da Educação para poder fazer esse 

trabalho. E como sabe, sobre o ponto de vista 

qualitativo, tínhamos muito a desejar sobre esse 

aspeto.” 

 

Seleção de recursos 

humanos do Ministério 

da Educação para a 

realização do processo 

de elaboração da 

LBSE. 

“ […] falamos com a associação de pais e 

encarregados de educação através do seu Presidente 

dizendo-lhe que era preciso convencer os pais e 

encarregados de educação na perspetiva de poderem 

apoiar a iniciativa do governo de preparar uma Lei de 

Bases [do Sistema Educativo].” 

 

 

 

 

Pedido de apoio aos 

parceiros para 

apoiarem  e 

participarem  no 

projeto. 

“ […] a segunda [condição] foi chamar os atores do 

sistema educativo, os sindicatos, os atores sociais, 

[…], rede de escolas públicas, redes das escolas 

privadas, os religiosos, sabe que têm uma 

componente muito importante, sobretudo no interior 

do país […] [para participarem no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo]." 

“Aproveitei a experiência de passado de outros 

membros de governo, dos Ministros [da Educação] 

que passaram no setor e com esses documentos 

passados discutindo com os atores da educação então 

propomos iniciar em 2010 a preparação da Lei de 

Bases [do Sistema Educativo]. Então foi nessa base 

que nós preparamos [o processo], mas posso dizer 

que tivemos grande apoio, um apoio fundamental.” 

 “ Discutimos sobre o ano de 2010, houve muita 

discussão com professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, ex-ministros e ex-

governantes que passaram pela educação, 

especialistas em matéria da educação. Falei com 

alguns parceiros estrangeiros, com alguns países, 

contatei os países da sub-região, sobretudo o Senegal. 

Contatei Portugal […]. Discuti com os religiosos, 

com os imames, os padres da igreja católica, igreja 

 

Realização de 

conversa com diversas 

personalidades para 

recolher as suas 

perceções sobre a 

educação. 
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Organização do 

processo de ponto 

de vista de recursos 

humanos e 

financeiros 

 

 

 

 

 

evangélica, outras confissões religiosas. Discuti com 

os Muçulmanos, com ação islâmica sobre o que eles 

pensavam sobre a educação. Foi na base dessa 

discussão que traçamos o perfil e com apoio da 

Unicef contratamos o jurista e dei-lhe orientação do 

que deveria ser a Lei de Bases.” 

“ Sim, foram criadas comissões [de trabalho] depois 

de recolhidas todas as informações. Criamos 

comissão para puder discutir. […] ter, digamos, 

especificações que pudessem ser feitas sobre a 

questão [da elaboração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo].”.” 

 

Criação da Comissão 

de trabalho. 

“ Sim, foram criados grupos de trabalho a nível 

regional, por exemplo os Diretores Regionais da 

Educação criaram o seu grupo de trabalho e 

propuseram propostas as regiões, as pessoas que 

viviam nas regiões.” 

 

 

 

 

Criação de grupos de 

trabalho a nível 

regional, do Gabinete 

do Ministro da 

Educação e dos 

parceiros nacionais e 

estrangeiros com 

intervenção no 

domínio na educação. 

“ […] criamos também grupo de trabalho ao nível do 

próprio Gabinete do Ministro da Educação né, que 

estava a frente desse trabalho [de elaboração da Lei 

de Bases do Sistema Educativo]. E então a partir daí, 

então, fundimos as coisas e fizemos as reuniões do 

Conselho Diretivo Alargado [do Ministério da 

Educação] em que chamamos as pessoas todas para 

puderem participar nessas discussões.” 

“ […] foi criado o Grupo Local da Educação. Nesse 

Grupo Local da Educação a presidência cabe ao 

governo e a copresidência à Unicef, que é o fundo 

das Nações Unidas para criança. Nesse Grupo Local 

de Educação em que estão o governo representado 

pelo Ministério da Educação com a sua estrutura, os 

parceiros internacionais. Todos aqueles parceiros que 

intervêm na educação têm assento, os parceiros 

nacionais, sindicatos, ONG’s e Organização da 

Sociedade Civil. Então é na base desse grupo é que 

discutimos a educação. Portanto, tudo o que tem que 

ser discutido com a educação é nesse grupo que 

discutimos.” 
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Questão 4 

Tem em memória qual era a constituição dessa comissão, grupo de trabalho?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Criação e 

constituição da 

Comissão de 

trabalho 

“ Em frente da comissão colocamos juristas, colocamos 

administradores, colocamos sociólogos, colocamos os 

quadros técnicos da educação e a partir daí então 

iniciamos o trabalho. Mas sempre sobre a supervisão do 

Ministro da Educação na qualidade do titular da pasta [da 

educação]. Eu quis-me implicar pessoalmente porque era 

uma responsabilidade que tinha, não como o primeiro 

responsável político, mas também tinha a 

responsabilidade de dirigir a equipa que tivesse no 

terreno.” 

Criou-se uma comissão 

de trabalho composta 

por diferentes 

personalidades: 

Juristas; 

Administradores; 

Sociólogos; Técnicos 

da Educação e Ministro 

da Educação.  

 

 

 

 

 

Criação e 

constituição do 

grupo de 

trabalho 

 

“ […] os Diretores Regionais da Educação criaram o seu 

grupo de trabalho e propuseram propostas as regiões, as 

pessoas que viviam nas regiões.” 

Foi criado um grupo de 

trabalho a nível  

regional composto 

pelos Diretores 

Regionais da 

Educação. 

“ […] Grupo Local de Educação em que estão o governo, 

representado pelo Ministério da Educação com a sua 

estrutura, os parceiros internacionais. Todos aqueles 

parceiros que intervêm na educação têm assento, os 

parceiros nacionais, sindicatos, ONG’s e Organização da 

Sociedade Civil.” 

O Grupo Local de 

Educação é composto 

por: Ministério da 

Educação; Unicef; 

parceiros nacionais e 

estrangeiros, 

Sindicatos, ONG’s e a 

Organização da 

Sociedade Civil. 

“ O grupo de trabalho era só na perspetiva de colher as 

informações. […] o autor principal nesse grupo [de 

trabalho] foi o INDE, que é o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento para a Educação, na pessoa do seu 

Diretor […] que pôde participar em todas as ações 

formativas.” 

O grupo de trabalho 

tinha por objetivo 

recolher informações. 

 

Validação dos 

trabalhos 

elaborados pela 

comissão e 

grupos de 

trabalho 

“ […] todo o trabalho da comissão e dos grupos foi, 

digamos, validado pelo Conselho Diretivo Alargado [do 

Ministério da Educação]. Em que nesses Conselhos 

Diretivos Alargados estavam Diretores das escolas 

públicas, representantes da associação de pais e 

encarregados de educação, sindicatos do setor [da 

educação]. 

 

Os trabalhos realizados 

no processo foram 

validados pelo 

Conselho Diretivo 

Alargado do Ministério 

da Educação e pelo 

Grupo Local da 

Educação. 
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Validação dos 

trabalhos 

elaborados pela 

comissão e 

grupos de 

trabalho 

“ […] algumas ONG’s internacionais, como PLAN, 

como a ADPP  […] vão dizer que a avaliação desse 

documento antes de ir para o Conselho de Ministros foi 

aprovado no Grupo Local de Educação que é chamado 

Local Education Grup que é supervisionado pelo Unicef. 

Que é o local, digamos, não é uma instituição mas uma 

organização que nós escolhemos em que todos os 

parceiros nacionais e internacionais se encontram para 

discutir os problemas da educação. E nesse está aí 

ONG’s nacionais e ONG’s estrangeiros, atores não 

estatais, sociedade civil, o governo, os parceiros, e nessa 

base que nós fizemos. Portanto, foi também esse grupo 

que validou o documento depois da sua preparação, 

depois da sua aprovação no Ministério foi validado esse 

documento no Grupo Local da Educação e depois então é 

que levamos o documento para poder fazer. No fundo, os 

parceiros internacionais assumiram, digamos, o 

documento, não na sua forma de fazer, indiretamente 

também, contribuíram também diretamente, mas quem 

deu a cara na coisa sobre ponto de vista foi Unicef.” (E1) 

 

Questão 5 

Lembra-se quantos assessores é que foram contratados e porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

Contratações de 

profissionais no 

processo  

“ […] a única contratação que nós fizemos foi jurista, um 

elemento jurista. Não quisemos que fosse um jurista do 

Ministério [da Educação] a fazê-lo, porque isso podia ter 

vício e princípio de forma. Quisemos dar a um ator 

externo [ao Ministério da Educação] […] que de fora 

preparou o texto na base […] das discussões havidas nas 

comissões e grupos de trabalho. E foi nessa base que o 

documento foi preparado. Quando o documento foi 

preparado veio ao Ministério, discutimos e só depois 

então é que foi digamos validado o documento.” 

 

No âmbito do processo 

apenas foi contratado 

um Jurista para a 

elaboração do projeto 

de LBSE. 
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Questão 6  

Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

Verba do Estado 

destinado ao 

Ministério da 

Educação para a 

elaboração da LBSE  

“ […] especificamente como Lei de Bases [do 

Sistema Educativo] não [existia verba do Estado 

alocada], mas como sabe há um Orçamento Geral de 

Estado que propõem fundos de recursos para o 

Ministério da Educação.” 

 

 

Não existia verba do 

Estado alocado para o 

projeto de LBSE. Mas 

foi utilizado pelo 

Ministério da Educação 

uma parte do fundo do 

Orçamento Geral do 

Estado para a Educação 

no processo. 

“ […] parte substancial […] do fundo do Orçamento 

Geral do Estado de uma maneira geral [foi utilizado 

pelo] Ministério da Educação para […] [o 

pagamento da] despesa da deslocação né com a 

equipas regionais. Porque era preciso ter digamos 

opinião dos Diretores Regionais de Educação e cada 

região vinha com a sua proposta do que entendia 

que devia ser feita de base [na elaboração da Lei de 

Bases do Sistema Educativo].”  

“ Não havia nenhuma verba específica [do Estado] 

para a Lei de Bases [do Sistema] Educativo.” 

 

Questão 7 

O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios por 

entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

Categorias Excertos da entrevista  

Apoios não 

estatais 

destinados ao 

Ministério da 

Educação para o 

projeto de 

elaboração da 

LBSE 

 

 

 

“ Era preciso ter meios para poder discutir com as 

pessoas, contratar jurista que ia preparar o documento 

e, enfim, para ser preciso foi a Unicef, Fundo das 

Nações Unidas para Criança que nos apoiou na 

obtenção de fundos para a preparação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo e a Lei da Carreira 

Docente.” 

A Unicef foi a única 

entidade a financiar o 

projeto de LBSE através 

da disponibilização da 

verba de reforço de 

capacidade institucional 

do Ministério da 

Educação existente com 

base no Plano Anual de 

Trabalho dessas duas 

entidades para o ano de 

2010. 

“ […] francamente foi através do fundo posto a nossa 

disposição pelo Unicef que conseguimos realizar esse 

trabalho [de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo].” 

“ Se a Unicef não tivesse participado, digamos, na 

proposta, no financiamento dessa ação, a mesma não 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

340 

 

 

 

 

 

Apoios não 

estatais 

destinados ao 

Ministério da 

Educação para o 

projeto de 

elaboração da 

LBSE 

 

seria realizável. Ou seja, seria mais tarde realizado 

esse trabalho. E que nós não tínhamos a certeza se ia 

ser feita através de uma verba específica, tendo em 

conta as dificuldades financeiras que o Estado 

passava na altura [2009/2010] né.” 

“ […] a Unicef prontificou-se logo quando foi 

manifesta a intenção de preparar o documento [em 

apoiar o Ministério da Educação] […] dando o fundo 

de reforço de capacidade institucional do Ministério[ 

da Educação] […] com base no que nós chamamos 

PTA, Plano de Trabalho Anual que nós tínhamos  

[…] para ano 2010.” 

 

 

 

 

A Unicef foi a única 

entidade a financiar o 

projeto de LBSE através 

da disponibilização da 

verba de reforço de 

capacidade institucional 

do Ministério da 

Educação existente com 

base no Plano Anual de 

Trabalho dessas duas 

entidades para o ano de 

2010. 

“ Especificamente foi o Fundo das Nações Unidas 

para as Crianças que é Unicef que apoiou 

concretamente com fundo, pagando, digamos, o 

recrutamento do Jurista/do Consultor que nós 

recrutamos para puder preparar, pôr na forma jurista 

né, [a Lei de Bases do Sistema Educativo].” 

“ Mas basicamente foi o Fundo das Nações [Unidas] 

para a criança […] Unicef é que utilizou o fundo 

próprio para […] [contratação do Jurista]. Era 

fundamental que o Jurista preparasse a forma jurídica 

da questão e então foram eles [Unicef] que pagaram o 

Jurista, um elemento do Jurista, que é o Emílio Kaff 

Kosta que trabalhou sobre essa questão.” 

“ E também foi através do fundo deles [ou seja, da 

Unicef] que nós fizemos deslocar a equipa a nível das 

regiões para poder recolher as informações.” 

“ No fundo os parceiros internacionais assumiram, 

digamos, o documento não na sua forma de fazer […] 

mas quem deu a cara na coisa sobre o ponto de vista 

foi a Unicef.” 
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Questão 8 

Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? E porquê?  

 

 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

 

Metodologias de 

trabalho 

privilegiadas no 

processo 

 

 

 

 

“ A metodologia de trabalho encontrada foi, 

primeiro, recolher, sobre ponto de vista 

regulamentar, os documentos que existissem do 

passado […] [sobre a perspetiva de elaboração da 

Lei de Bases do Sistema Educativo].  

 

Recolha documental. 

“ […] outra metodologia que utilizamos foi recolher 

informações de diferentes pessoas que tivessem 

passado pela educação, sobretudo, conversamos com 

todas as pessoas sobretudo aquelas que trabalharam 

na época colonial e tentamos comparar o sistema de 

ensino que havia na época colonial e o sistema pós 

independência.” 

 

 

 

 

Recolha de informação. 
“Falamos com professores, os professores que 

estavam já fora do sistema, aqueles que estão [dentro 

do sistema]. Falamos com alunos do passado sobre o 

que pensavam. E falamos com pais e encarregados 

de educação diretamente.” 

“ […] falamos com colegas, sobretudo o meu colega 

de Senegal […]. Falei também com o Ministro da 

Educação de Portugal também na altura, e pedimos 

alguns apoios, sobretudo através do IPAD […] 

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, 

na pessoa do seu Presidente […].”  
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Questão 9 

Essa metodologia de trabalho foi assumida previamente como uma decisão política sua? 

Ou seja, do Senhor Ministro? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Determinação do 

tipo de metodologia 

de trabalho a 

utilizar no processo 

“ […] essencialmente sobre ponto de vista político 

eu como Ministro da Educação entendi que deveria 

ser eu a pilotar esse processo [ de elaboração da Lei 

de Bases do Sistema Educativo] dar tudo de mim 

para puder fazer. Portanto como se diz na gira 

brasileira “a vaca engorda com os olhos do dono”, 

portanto sendo eu o “ dono da vaca” tinha então que 

estar presente para ver se a vaca ia engordar e 

portanto engordou.” 

A metodologia de 

trabalho utilizada no 

processo foi assumida 

como uma decisão 

política do Ministro da 

Educação 

 

Questão 10 

Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Meios de 

comunicação 

social utilizados no 

processo para a 

divulgação dos 

trabalhos 

Não há inferências  

 

 

 

Outros meios 

utilizados no 

processo para a 

divulgação dos 

trabalhos 

 

 

“ A Assessoria de Imprensa do Ministério [da 

Educação] tem o papel de informar, digamos, a 

comunicar de que havia um projeto [de Lei de 

Bases do Sistema Educativo].  

A Assessoria de imprensa 

do Ministério da 

Educação tinha a função 

de informar sobre o 

processo de construção da 

LBSE. 

“ […] a divulgação maior que nós tivemos foi junto 

dos atores do sistema educativo, ou seja, os 

professores, os responsáveis da educação nas 

regiões e digamos os líderes políticos dos partidos 

políticos com assento parlamentar.  E também, 

como eu disse, a Comissão Especializada para 

Assuntos Sociais em que faziam parte não só, 

digamos, o pessoal da Assembleia […] tiveram a 

oportunidade de andar por todas as regiões para 

 

 

Os trabalhos foram 

divulgados pelos próprios 

intervenientes no 

processo, isto é, pelos 

professores; responsáveis 
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Outros meios 

utilizados no 

processo para a 

divulgação dos 

trabalhos 

 

puderem informar que estavam em preparação [da 

Lei de Bases do Sistema Educativo].” 

da educação nas regiões; 

líderes políticos com 

assento parlamentar; 

membros do Conselho 

Diretivo do Ministério da 

Educação; pais e 

encarregados de educação 

e membros do Grupo 

Local de Educação. 

“ Os meus divulgadores foram os próprios atores 

do sistema, pais e encarregados de educação 

através da sua própria associação que é membro do 

Conselho Diretivo [Alargado do Ministério da 

Educação] e todos os membros do Conselho 

Diretivo, digamos, as direções gerais do Ministério 

da Educação, e aqueles que não faziam parte da 

estrutura do Conselho Diretivo […] tomaram parte 

[…] através do Grupo Local de Educação que foi 

constituído, em que nós fizemos como meio de 

divulgação dos trabalhos que foi feito.”  

“ […] foi através do Grupo Local de Educação que 

foi constituído, em que nós fizemos como meio de 

divulgação dos trabalhos que foi feito.”  

Houve a divulgação dos 

trabalhos através do 

Grupo Local da Educação. 

 

 

Questão 11 

Realizaram-se discussões públicas sobre os trabalhos desenvolvidos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Discussão 

públicas dos 

trabalhos  

“Sim, houve discussão pública e foi na base dessa 

discussão é que se acabou por concretizar o 

trabalho.” 

Foi através da discussão 

pública dos trabalhos 

realizados no âmbito do 

processo que se elaborou 

a LBSE. 
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Questão 12 

De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista  

Participação do 

governo no 

processo 

“ […] o governo apenas utilizou os instrumentos que 

tinha a sua disposição pondo os meios, os fundos 

através do Ministério das Finanças para que pudesse 

ser feito e a cooperação trienal através do Unicef para 

pagar o projeto de preparação de lei e visita de estudo 

para o terreno para adoção desse documento.” 

O governo envidou 

esforços através do 

Ministério das Finanças e 

da cooperação trienal com 

a Unicef para obtenção de 

fundo para o pagamento 

do projeto de LBSE. 

Participação dos 

grupos 

parlamentares no 

processo 

Não há inferências  

 

 

 

Questão 13 

Quantos grupos políticos/ou de outro tipo é que apresentaram Projetos de Lei?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Apresentação de 

propostas e Projetos 

de Lei 

“ No Ministério da Educação a equipa dirigente, 

digamos, o Conselho Diretivo propôs que fosse 

uma lei e também foi nessa base que a levamos 

ao governo para aprovação. O governo apenas 

aprovou a Proposta de Lei que foi submetida ao 

Parlamento para discussão.”  

Não houve apresentação 

de projetos de Lei. No 

âmbito do processo foi 

apenas elaborada uma 

proposta de Lei de Bases 

do Sistema Educativo 

pelo Ministério da 

Educação. 
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Questão 14 

Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do governo e 

no parlamento sobre tais Proposta e Projeto de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Debates públicos no 

interior do Governo 

sobre a Proposta de 

Lei 

“No governo houve a discussão […] primeira 

questão porquê começar [a escolaridade] com seis 

anos.” 

O governo discutiu a 

Proposta de Lei tendo se 

questionado porque 

iniciar a escolaridade 

obrigatória com seis 

anos de idade. 

Debates públicos no 

seio dos diferentes 

partidos políticos 

sobre a Proposta de 

Lei 

Não há referências   

Debates públicos no 

Parlamento sobre a 

Proposta de Lei 

Não há referências  

 

 

Questão 15 

Foram emitidos pareceres sob tais Proposta e Projetos de Lei? A quem foi incumbida essa 

tarefa? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

Emissão de 

pareceres sob a 

proposta de Lei 

“Cada Ministro que recebeu [a Proposta de Lei], 

antes da discussão no Conselho de Ministros […] 

submeteu ao seu Conselho Jurídico o pedido de 

parecer sobre a legalidade ou não desse 

documento. E nós trabalhamos sobre esses 

pareceres.” 

Houve emissão de 

pareceres  sobre a proposta 

de lei tanto ao nível do 

Governo, como dos grupos 

parlamentares. Mas não 

houve uma figura 

responsabilizada 

particularmente no 

processo pela emissão de 

parecer sobre a proposta 

de LBSE 

“ […] no grupo parlamentar também a Comissão 

Especializada [para área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular] recebeu o seu 

parecer e propôs um parecer sobre alterações que 

deveriam ser propostos sobre essa questão 

[Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo].” 
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Questão 16 

Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios de 

comunicação social privilegiados e porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Divulgação pública 

da Proposta de Lei  

Não há referências  

 

Questão 17 

Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E o que ditou a participação desses mesmos grupos nesse 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Grupos sociais 

envolvidos no 

processo 

 

 

 

 

 

Grupos sociais 

envolvidos no 

processo 

 

 

 

 

“ Discutimos sobre o ano de 2010, houve muita 

discussão com professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, ex. ministros e ex. 

governantes que passaram pela educação, 

especialistas em matéria da educação. Falei com 

alguns parceiros estrangeiros, com alguns países, 

contatei os países da sub-região, sobretudo o 

Senegal. Contatei Portugal […]. Discuti com os 

religiosos, com os imames, os padres da igreja 

católica, igreja evangélica, outras confissões 

religiosas. Discuti com os Muçulmanos, com ação 

islâmica sobre o que eles pensavam sobre a 

educação. Foi na base dessa discussão que traçamos 

o perfil e com apoio da Unicef contratamos o jurista 

e dei-lhe orientação do que deveria ser a Lei de 

Bases..”  

Participaram no processo 

professores, alunos, pais e 

encarregados de educação, 

Ministros da Educação, 

especialistas em educação, 

padres de Igrejas Católica 

e Evangélica, ação 

islâmica (muçulmanos), 

sindicatos, ONG’s, 

Sociedade Civil e Unicef. 

 

 

“ Com a minha experiência da cooperação 

internacional, a primeira medida que eu propus é que 

todos os parceiros que trabalhassem na educação se 

iriam sentar num único local e falar a mesma língua. 

Foi nessa perspetiva que foi criada o Grupo Local da 

Educação. Nesse Grupo Local da Educação a 

presidência cabe ao governo e a copresidência à 

Unicef, que é o fundo das Nações Unidas para 

criança. Nesse Grupo Local de Educação em que 

estão o governo representado pelo Ministério da 

Educação com a sua estrutura, os parceiros 

internacionais. Todos aqueles parceiros que intervêm 

na educação têm assento, os parceiros nacionais, 

sindicatos, ONG’s e Organização da Sociedade 
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Civil. Então é na base desse grupo é que discutimos 

a educação..” 

 

Razão da 

inclusão dos 

diferentes grupos 

sociais no 

processo 

“Há vários parceiros e como sabe cada parceiro tem 

a sua filosofia. […] independentemente da origem, 

nacional ou estrangeiro. Mas toda essa filosofia é 

estabelecida nesse Grupo Local de Educação lá é 

que discutiu-se as questões que têm de ser feitas. [no 

processo de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo] .”   

O fator que ditou a 

participação dos diferentes 

grupos sociais no processo 

é a existência de filosofias 

de trabalho diferente 

 

 

Questão 18 

Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes 

do sistema educativo em particular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Papel dos grupos 

sociais na construção 

de política educativa 

nacional 

Não há referências   

Fatores que legitimam 

a participação dos 

diferentes grupos 

sociais na construção 

de políticas educativas 

Não há referências  

 

 

Questão 19 

Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

Contribuições dos 

“ Como eu disse houve discussão inicial. Na 

base da discussão inicial preparou-se o 

anteprojeto da Lei de Bases [do Sistema 

Educativo] e foi submetido esse anteprojeto e 

cada um deu a sua opinião. As opiniões que 

 

 

Os contributos dos grupos 
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diferentes grupos 

sociais no processo 

deram do anteprojeto serviram para fazer as 

correções que deviam ser feitas […].” 

sociais no processo foi ao 

nível de emissão de 

opiniões sobre o 

anteprojeto da LBSE. “Em suma podemos dizer que todos os atores 

políticos, sociais que intervieram neste 

processo deram sempre o aval para que o 

governo pudesse avançar com a Lei de 

Bases.” 

 

 

 

Questão 20 

Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, Organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações etc.? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Assunção de 

compromissos com 

estruturas económicas 

e políticas específicas 

no âmbito do processo 

Não há referências  

Assunção de 

compromissos com 

estruturas políticas 

específicas no 

processo 

“ [a Lei de Bases do Sistema Educativo] […] ao 

ser aprovado no Parlamento com toda a 

unanimidade dos partidos políticos presentes na 

Assembleia […] quer dizer que esses partidos 

políticos também assumiram implicitamente […] 

o compromisso de respeitar o que está na Lei de 

Bases.” 

 

“ Em relação aos parceiros uma vez tendo a Lei 

de Bases, é a Lei de Bases que serve como 

referencial para os futuros projetos que irão 

financiar…”  
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Questão 21 

A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

Temas que 

mereceram atenção 

especial no processo 

“Esta é uma questão que de facto houve muita 

polémica e muita discussão. […] sendo o Estado 

da Guiné-Bissau, um Estado laico, a primeira 

questão que nós dissemos que o ensino público 

não é confessional. Houve muita gente que 

achavam que não, tínhamos que atender algumas 

demandas de alguns grupos étnicos […]. Se nós 

atendêssemos digamos a pressão dos grupos 

religiosos […] os Muçulmanos que criam as 

escolas madrassas era reconhecer de que a 

laicidade do Estado não existia.”   

 

 

 

 

O tema que mereceu 

atenção especial no 

processo foi a 

determinação de que o 

ensino público não é 

confessional. “ Sendo [a Guiné-Bissau] um estado laico, não 

podíamos aceitar que o ensino público…seja 

confessional. 

“ Uma outra questão […] que dissemos na Lei, 

[…] [é que] é preciso dar à educação não formal 

os direitos que poderiam ter, então dissemos que 

a educação não formal desenvolve-se na área da 

alfabetização dos jovens e adultos e na ação de 

conversão e aperfeiçoamento profissional tendo 

em vista o acompanhamento da evolução 

tenológica. Portanto, eram esses os dois aspetos 

que para nós eram fundamentais que tivessem 

sido feitos na consagração na Lei.”  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

350 

Questão 22 

Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

Promoção de 

reflexão e debate 

público dos temas 

/conteúdos a 

constar na Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo  

“[…] no Parlamento foi um debate público, como sabe 

o Parlamento é aberto”.  

Foram promovidos 

reflexões sobre os 

temas/conteúdos a 

constar na LBSE no 

Parlamento e 

Ministério da 

Educação ao nível do 

Conselho de Diretivo 

do Ministério da 

Educação 

“ […] ao nível do Ministério [da Educação] promoveu-

se um debate com todos os Membros do Conselho 

Diretivo [do Ministério da Educação] […]. Portanto 

houve opiniões e pareceres, alguns não concordando 

com algumas coisas […] sobretudo o sistema de 

avaliação dos Professores porque um dos méritos da Lei 

também é haver avaliação dos Professores que com os 

Sindicatos [dos Professores], […] tivemos muita 

discussão sobre essa questão.” 

 

 

 

Questão 23 

Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Temas/conteúdos 

que geraram maior 

contributo na 

apresentação das 

propostas finais 

Não há referências  

 

 

 

 

 

 

 

“A polémica como eu disse é em relação ao artigo 2, 

sobretudo à questão do ensino público. Esse foi um tanto 

quanto polémico porque já havia um projeto inicial de 

uma ONG internacional que trabalhou com algumas 

associações de querem promover as escolas madrassas 

que são escolas de ensino árabe. Como sabe, uma parte 

da população da Guiné-Bissau é muçulmana, e 

consequentemente queriam que o ensino árabe fosse 

digamos oficializado nessa questão. […] Então houve 

muita polémica sobre essa questão. Como era um projeto 

que os anteriores governos aprovaram e aceitaram que 

fosse realizado, então queriam que isso fosse 

incorporado mas dissemos que não. Tratando-se de um 
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Temas/conteúdos 

que geraram maior 

polémica na 

apresentação das 

propostas finais 

ensino privativo tudo bem, não há problema nenhum. 

Mas o ensino público prevalece sobre o ensino privado e 

houve muita polémica sobre essa questão e acabou por 

vincar que o ensino público não é confessional..” 

 

A questão do ensino 

público não ser 

confessional gerou 

polémica na 

apresentação das 

propostas finais da 

LBSE 

“ Esta é uma questão onde de facto houve muita 

polémica e muita discussão. Sendo o Estado da Guiné-

Bissau, um Estado laico, a primeira questão que 

dissemos é que o ensino publico não é confessional. 

Houve muita gente que achava que não, que tínhamos 

que atender algumas demandas de algum grupo 

étnico[…] mas defendi que designadamente no artigo 2 

da Lei foi dito claramente que é reconhecida a todos os 

guineenses o direito à educação e cultura nos termos da 

Constituição da Republica da Guiné-Bissau e de mais 

Leis. Entretanto é reconhecida também a liberdade do 

ensino nos termos da Constituição da República. Mas o 

ensino público não é confessional, este era o cerne da 

questão, porquê não confessional. Se atendêssemos, 

digamos à pressão dos grupos religiosos, os Muçulmanos 

que criam as escolas madrassas era reconhecer de que a 

laicidade do Estado não existia. Sendo um estado laico, 

não podíamos aceitar que o ensino público…seja 

confessional.” 

Tema/conteúdo 

que geraram maior 

dificuldade na 

apresentação das 

propostas finais  

Não há referências   

 

 

Questão 24 

Quantos Projetos de Lei foram votados na generalidade? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Votação na 

generalidade 

Não há referências  
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Questão 25 

Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção foram 

registados neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Resultado final 

da votação da 

Lei de Basses do 

Sistema 

Educativo 

“ […] aprovação da Lei [de Bases do Sistema Educativo] 

[…] [foi] por unanimidade dos deputados presentes na 

sessão, 78 Deputados, nenhum voto contra.” 

A Lei de Bases do 

Sistema Educativo 

foi votada por 

unanimidade dos 

Deputados presente 

na sessão 

parlamentar. 

 

 

 

Questão 26 

Qual o papel da comissão Especializada para a área da educação da Assembleia Nacional 

neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

Papel assumido 

pela Comissão 

Especializada 

para a área da 

Educação da 

Assembleia 

Nacional no 

processo  

“ […] a Comissão Especializada para Assuntos Sociais que 

engloba a Educação e Saúde foram eles que apresentaram o 

projeto […] e que teve o sucesso da votação que teve.” 

 

“ […] a Comissão Especializada para Assuntos Sociais que 

engloba a educação e saúde […] fez um trabalho árduo, 

junto dos Deputados previamente. Pela conversa que eu 

soube depois, houve uma discussão entre os grupos 

parlamentares. Houve uma discussão na Comissão 

Especializada praticamente desse dossier verificaram que 

era importante e fez-se um trabalho preliminar que 

culminou com a aprovação do documento.” (E1) 

 

“ […] Comissão Especializada para Assuntos Sociais foi 

ela que foi digamos o motor de toda essa aprovação. 

Portanto, houve, digamos uma interligação entre as duas 

instituições da República, o Parlamento através da 

Comissão Especializada e da própria presidência do 

Parlamento e o Governo através do Ministro da Educação, 

então de uma […] combinação de sinergias que levaram a 

aprovação desse documento por unanimidade.” 
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Questão 27 

Quanto tempo demorou este processo entre o início do debate e a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Duração do 

processo até a 

aprovação da LBSE 

na Assembleia 

Nacional Popular 

“ […] a inclusão da elaboração do processo foi em 

Novembro de 2009 logo após a tomada de  posse como 

Ministro da Educação.” 

O processo de 

elaboração da LBSE 

foi pensado em 2009 

e em 2010 foram 

iniciados os 

trabalhos de 

elaboração da LBSE. 

“ E em 2010 iniciamos, Janeiro, Fevereiro de 2010 

iniciamos processo dos pedidos de apoio para a 

articulação […].” 

 

 

 

Questão 28 

Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência 

de saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o 

texto final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos 

políticos das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular 

para área da educação? Se sim, descreva como.  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

LBSE como 

resultado da 

Congregação de 

uma pluralidade 

de projetos 

políticos  

“ A partir do momento que [a proposta de Lei de Bases do 

Sistema Educativo] é aprovada  como uma Lei significa 

que resulta da congregação de todas as opiniões dos 

partidos políticos […].” 

 

A aprovação da Lei 

de Bases do Sistema 

Educativo revela a 

congregação de 

vários projetos das 

diferentes forças 

políticas 

representadas na 

Assembleia. 

“[…] consequentemente ao ser aprovado por unanimidade 

significa de que eles [os partidos políticos] incorporaram 

nos seus respetivos projetos políticos essa matéria, se não 

iria a voto contra ou abstenção dos votos, que não é o caso 

né.” 

“ […] foi o PAIGC que apresentou o projeto político dele 

na matéria de educação mas que teve a unanimidade dos 

Deputados presentes na sessão parlamentar.” 
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Questão 29 

Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

LBSE como 

resultado de 

uma 

convergência 

alargada das 

várias forças 

políticas 

envolvidas no 

processo 

“ Tratando-se de uma Lei, como eu disse, foi votada por 

unanimidade, quer dizer que há um consenso sobre o papel 

que a educação desempenha na sociedade guineense, 

consequentemente todos os partidos convergiram para que 

essa Lei pudesse ter a sorte que teve de ser aprovada e votada 

no interesse de todos. 

A votação por 

unanimidade 

demonstrou que 

há uma 

convergência 

alargada das 

varias forças 

políticas no 

processo 

“ […] não há, digamos, uma supremacia de um partido em 

relação ao outro. Apesar de ser do PAIGC que estava a 

governar, na altura, apesar de ter sido o PAIGC 

compartimentar que propões a Lei, mas os outros partidos 

representados na Assembleia Nacional Popular entenderam de 

que deveriam dar o seu contributo com as suas opiniões sobre 

essa questão sobre o qual foi aprovado na integra a Lei.”  

 

 

 

 

Questão 30 

A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

Texto final da Lei de 

Bases do Sistema 

“ […] entendeu-se de que, sem uma Lei, sem a Lei de 

Bases que pudesse orientar o sistema educativo podia se 

conseguir alguns financiamentos [para o setor 

educativo].” 

A LBSE nasce da 

pressão social dos 

atores sociais 

para atingir certos 

objetivos 

relacionados com 

a vida do sistema 

“ Um dos objetos da reivindicação que havia no passado 

dos Sindicatos dos Professores era que houvesse o 
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Educativo como 

resultado de pressões 

dos parceiros 

internos e externos 

estatuto da Carreira Docente e  a Lei de Bases. Mas para 

ter o Estatuto da Carreira Docente teria que ter a Lei de 

Bases, portanto fazia parte das reivindicações. A partir do 

momento em que foi aprovada a Lei de Bases deixou de 

existir como uma condicionante das greves e a greve 

passou a ser por outras razões não porque havia a falta da 

Lei, nem porque havia falta do Estatuto da Carreira 

docente. […] quer dizer que os parceiros sociais também 

contribuíram grandemente para que o governo pudesse ter 

a iniciativa para dirigir e preparar a legislação em matéria 

das bases educativas.” 

educativo. 

 

 

 

Questão 31 

Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Avaliação do 

processo de 

concretização da 

LBSE 

“ Eu acho que a Lei que nós aprovamos é uma Lei 

progressiva. Portanto que está sujeita a modificações, mas 

acredito de que até aqui os articulados, as premissas da Lei 

estão correta e servem de referência para o estado atual da 

Guiné-Bissau. O importante é materializar o que está na Lei 

[…].” 

A LBSE adequa-

se ao sistema 

educativo 

guineense. 
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ANEXO 19 

Análise de conteúdo da entrevista ao Diretor do Instituto Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação 

Questão 1 

Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões que 

justificaram o início 

do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ […] o molde principal [para se começar a pensar na 

criação da primeira Lei de Bases do Sistema 

Educativo na Guiné-Bissau] foi [a] mera […] 

Conferência Mundial da Educação para Todos que 

[se] deu em Jomtien em 1990 […] que prévia que até 

2000 todas as crianças em idade escolar tivesse 

acesso a educação de qualidade.” 

A consagração, na 

Conferência Mundial 

de Educação para 

Todos realizada em 

Jomtien em 1990, de 

que todas as crianças 

em idade escolar 

deveriam ter acesso a 

uma educação de 

qualidade até o ano de 

2000 fez com que se 

começasse a pensar na 

elaboração da 1.ª LBSE 

guineense.  

“ [a Conferência Mundial da Educação para Todos 

que [se] deu em Jomtien em 1990] foi o marco de 

todo o processo de reforma da educação na Guiné-

Bissau”.  

A Conferência Mundial 

de Educação para todos 

impulsionou a 

realização da reforma 

educativa na Guiné-

Bissau.  

“ […] a partir de 92 iniciou-se o processo de reforma 

da educação [na Guiné-Bissau], em especial da 

educação de base, que pressuponha ter quadros de 

referência […] marcos teóricos importantes, 

nomeadamente instrumentos políticos normativos 

[para o sector educativo] […].” 

Em 1992 iniciou-se a 

reforma educativa na 

Guiné-Bissau, 

particularmente ao 

nível da educação de 

base, o que fez com 

que se começasse a 
“ [a reforma da educação iniciada a partir de 92 na 
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Razões que 

justificaram o início 

do processo 

Guiné-Bissau] […]ditou que se pudesse começar […] 

a pensar como organizar um sistema educativo e 

então o fundamental nessa altura era uma Lei de 

Bases, uma Lei sobre a qual ia assentar toda a 

transformação da educação que se pretendia.” 

pensar na elaboração da 

1.ª LBSE 

“A organização ou génese da organização sindical 

portanto exigências dos Professores […] ditou que se 

pudesse começar já a pensar como organizar um 

sistema educativo e então o fundamental nessa altura 

era uma Lei de Bases, uma Lei sobre a qual ia 

assentar toda a transformação da educação que se 

pretendia.” 

A organização Sindical 

dos Professores impôs 

que se começasse a 

pensar na organização 

do Sistema Educativo o 

que requeria a 

existência de LBSE. 

 

 

 

 

Início da 

Elaboração da 1.ª 

LBSE 

“ […] o processo de [ construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo] começou em 92, […] depois […] 

interrompeu-se em 99, retomou-se em 2001 e pronto 

com a instabilidade política e institucional que houve 

portanto, por etapas houve momentos de avanço, 

depois uma certa paragem e depois ser retoma.” 

O processo de 

elaboração da 1.ª LBSE 

guineense teve início 

em 1992. Mas devido a 

conjuntura do país o 

mesmo foi 

interrompido em 1999, 

sendo retomado em 

2001 

“ O processo [de construção da primeira Lei de Bases 

do Sistema Educativo] data-se de 92, 93, portanto 

começou-se com o processo de abordagem expert, 

abordagem em que tinham como elemento 

fundamental preparar uma proposta base […] um 

anteprojeto [da Lei de Bases do Sistema Educativo].” 

O processo de LBSE 

foi iniciado com a 

preparação de um 

anteprojeto da LBSE. 

Entidades 

envolvidas na 

elaboração do 

anteprojeto da 1.ª 

LBSE iniciado 

entre 1992/1993 

“ [o anteprojeto da Lei de Bases do Sistema 

Educativo foi] […] trabalhado por Técnicos do 

Ministério da Educação, da Direção Geral da 

Administração Escolar e mais tarde em 93 por uma 

Direção Geral chamada de Direção Geral de 

Planificação e Projeto […] e constituíram um núcleo 

[…] de reflexão, de apresentação de proposta técnica 

do Anteprojeto de Lei.” 

A elaboração do 

anteprojeto da LBSE 

envolve Técnicos do 

Ministério da 

Educação, da Direção 

Geral da Administração 

Escolar e Direção Geral 

de Planificação e 

Projeto.  
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Questão 2 

A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era um 

projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

Posição do 

Estado quanto 

ao projeto de 

elaboração da 

LBSE 

 

 

“ O Estado foi o iniciador. Foi o promotor [do processo de 

elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo da 

Guiné-Bissau].” 

 

 

 

 

 

O Estado é o promotor 

de todo o processo de 

construção da LBSE 

“ […] através do Ministério da Educação o Estado foi o 

promotor dessa mudança [no Sistema Educativo] e foi o 

líder que no fundo liderou todo esse processo [de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] […]”. 

“ […] o mérito do Estado [na construção da Lei de Bases 

do Sistema Educativo] consiste não só em ser ele o líder, 

mas por ter procurado envolver todos os outros parceiros, 

nomeadamente […] parceiros internos nesse caso os 

Sindicatos, Associação dos Professores, Pais e 

Encarregados de Educação.” 

 

 

Questão 3 

Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo para 

a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, grupos 

de trabalho? Foram contratados assessores? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Organização do 

processo de ponto 

de vista de 

recursos humanos 

“ Em 2010 [é] que concluiu-se o processo [de construção da 

Lei de Bases do Sistema Educativo] através de mais 

abordagem participativa porque havia já alinhamento de 

base, havia teste de base que foi várias vezes, digamos 

assim, melhorado e reparado com várias sugestões de 

diferentes atores com o financiamento dos parceiros neste 

caso, Banco Mundial, a Unesco e muitos outros que tinham 

A elaboração da 

LBSE foi 

concluída em 2010 

por uma equipa 

constituída por 

técnicos do 

Ministério da 
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e financeiros 

 

 

 

 

 

 

Organização do 

processo de ponto 

de vista de 

recursos humanos 

e financeiros 

 

 

 

 

 

dado as suas contribuições.” Educação e 

técnicos jurista que 

tinham por 

finalidade 

enquadrar as 

diferentes 

propostas 

elaboradas por 

diferentes sectores 

da educação na 

elaboração da 

LBSE. 

“ […] em 2010, portanto, entrou-se na fase de finalização 

[do processo de construção da Lei de Bases do Sistema 

Educativo] posso assim chamar. Uma equipa do Ministério 

da Educação de que fiz parte, portanto, uma equipa 

constituída por técnicos na área da educação e técnicos 

juristas portanto que tinha mais como finalidade dar corpo a 

diferentes propostas provenientes de diferentes sectores, 

sectores da educação […]. E a partir daí este processo, 

processo que nós podemos chamar um processo técnico ou 

processo expert, abordagem expert, pouca abordagem 

participativa passou para o processo político. Processo 

político, isto é, passar para os representantes, digamos, das 

correntes políticas, que neste caso é o Parlamento.” 

“ [No Parlamento] começou-se consultas com os diferentes 

grupos parlamentares e a partir daí, portanto esses 

diferentes grupos parlamentares fundidos com a comissão, 

há uma comissão desta vez que se chama Comissão de 

Assuntos Sociais que trata mais de questões [de Educação], 

Comissão Especializada [para a área] da Educação.” 

Em 2010, ao nível 

do Parlamento 

existiu uma 

comissão 

envolvida no 

processo de 

elaboração da 

LBSE: Comissão 

Especializada para 

a área da Educação 

da Assembleia 

Nacional Popular. 

 

Questão 4 

Tem em memória qual era a constituição dessa comissão, grupo de trabalho?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Criação e 

constituição do 

grupo de trabalho 

“O grupo de trabalho foi constituído, digamos, por 

especialista em termos de políticas educativas. Há 

aqui pessoas formadas em Administração da 

Educação, formadas na Planificação da Educação, 

Investigadores da Educação […] pessoas formadas na 

área de Pedagogia da Educação. É esse leque de 

pessoas que trabalhou e naturalmente também havia 

Juristas que é para dar o apoio necessário em termos 

de corte e costura jurídica […]” 

O grupo de trabalho era 

composto por 

especialistas em 

políticas educativas; 

pessoas formadas em 

Administração da 

Educação; Planificação 

da Educação; 

Investigadores em 

Educação; Pedagogos e 

Juristas. 

Criação e “Não se criou nenhuma comissão [de trabalho], No âmbito do processo 
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constituição da 

comissão de 

trabalho 

apenas se criou um grupo de trabalho.” de elaboração da LBSE 

não foi criada comissão 

de trabalho, apenas se 

criou um grupo de 

trabalho. 

 

Questão 5 

Lembra-se quantos assessores é que foram contratados e porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Contratações de 

profissionais no 

processo 

“ Não [me lembro de quantos assessores é que foram 

contratados] […], numa primeira vez foi contratado 

… um consultor […] internacional contratado pela 

Unesco em 93, portanto na mesma altura também, 

houve um consultor também Administrador em 

Educação contratado também pela Agência Sueca de 

Desenvolvimento Internacional, estamos a falar no 

ano de 93, para dar os primeiros esboços, se quiser 

esboços da Lei de Bases [do Sistema Educativo]. 

Portanto o resto foi tratado com Técnicos Nacionais 

que depois concluíram todo o processo.” 

 

Não há dados sobre 

quantos assessores é 

que foram contratados 

no processo de 

2009/2010 

 

 

Questão 6  

Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Verba do Estado 

destinado ao 

Ministério da 

Educação para a 

elaboração da 

LBSE 

“ Porque o processo de 2010 foi um processo mais de 

conclusão [dos trabalhos iniciados entre 92 a 93 para a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo] 

pudemos contar com o apoio de Unicef […]”. 

O processo de 

construção da LBSE em 

2010, considerado 

como processo de 

conclusão dos trabalhos 

iniciados em 1992/1993 

para a construção da 

LBSE, pode apenas 

contar com apoio da 

Unicef.  
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Questão 7 

O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios por 

entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Apoios não 

Estatais 

destinados ao 

Ministério da 

Educação para o 

projeto de 

elaboração da 

LBSE 

“ Entidades não estatais, essas não têm muitos meios 

para apoiar o Ministério da Educação. E apoiaram no 

que diz respeito à sua participação no debate,  isso é 

que era muito importante para o Ministério [da 

Educação]. ” 

As entidades não 

estatais apoiaram no 

processo através da sua 

participação no debate 

realizado no processo. 

 

 

Questão 8 

Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? E porquê?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiada no 

processo 

“ (…) houve a metodologia de expert [“abordagem 

em que tinham como elemento fundamental 

preparar uma proposta base”]. Houve encontros de 

auscultação de diferentes sensibilidades através de 

espécies de seminários etc.” 

Utilizou-se no processo a 

metodologia de recolha de 

informação através de 

auscultação de diferentes 

personalidades. 

 

Questão 9 

Essa metodologia de trabalho foi assumida previamente como uma decisão política do 

Ministro da Educação? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Determinação 

do tipo de 

metodologia de 

trabalho a 

utilizar no 

processo 

“ Acho que [a metodologia] foi uma proposta dos 

Técnicos e que o Ministro da Educação aprovou.” 

A metodologia de trabalho 

elaborada pelos técnicos 

do Ministério da Educação 

foi assumida pelo Ministro 

da Educação como uma 

decisão política sua, uma 

vez que aprovou essa 

metodologia. 
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Questão 10 

Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Meios de 

comunicação 

social 

utilizados no 

processo para 

a divulgação 

dos trabalhos 

“ Sim [houve divulgação], não assim uma divulgação 

sistemática podemos dizer. Mas houve consulta de 

todas as estruturas da educação desde base, desde 

regionais locais. Se discutiu com todos, todos os atores 

etc. e podemos dizer que foi eficaz … os mídias e os 

meios de comunicação sempre estiveram presentes, 

pronto foi essa metodologia mais do que propriamente 

um programa de difusão sistemática, mas programas 

que na altura própria ou no momento próprio em que 

se tratavam de temas e se faziam divulgações daquilo 

que eram os conteúdos dos encontros.” 

Foi feita a divulgação dos 

trabalhos através da 

consulta das estruturas da 

educação e os midias 

presenciavam. Não houve 

um programa de difusão 

sistemática dos trabalhos.  

 

Questão 11 

Realizaram-se discussões públicas sobre os trabalhos desenvolvidos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Discussões 

públicas dos 

trabalhos 

Não há inferências  

 

 

Questão 12 

De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Participação do 

Governo no 

“ […] o governo ao adotar o anteprojeto de lei quis 

fazer dele portanto uma proposta [de lei] isso para 

mostrar a sua vontade política. Mas que depois para 

chegar a uma nova abrangência e criar consenso mais 

alargado sobre esse aspeto que é importante para 

educação então passou-se para que fosse um projeto 

O Governo adotou o 

anteprojeto de LBSE 

como uma projeto de lei 

para a criação de maior 

consenso sobre o 

documento. 
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processo 

 

de lei da Assembleia Nacional Popular, da iniciativa 

da Assembleia Nacional Popular.” 

Participação dos 

grupos 

parlamentares no 

processo 

“ […] os diferentes grupos parlamentares só 

descreveram o projeto de lei. Isso demonstra grande 

vontade.” 

Os diferentes grupos 

parlamentares apenas 

descreveram o projeto 

de lei.  

 

 

Questão 13 

Quantos grupos políticos/ou de outro tipo é que apresentaram Projetos de Lei?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Apresentação de 

Projetos de Lei 

“ Houve um projeto de Lei que foi apresentado por 

todos porque foi um projeto consensual ou de todos, 

de todos os grupos. É o único projeto, não há vários 

projetos de Lei. […] foi um projeto que reuniu 

consenso de todo o grupo parlamentar e que 

apoiaram esse projeto de Lei.” 

Foi apresentado um 

único projeto de lei que 

reunia consenso dos 

grupos parlamentares. 

 

 

Questão 14 

Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do governo e 

no parlamento sobre tais Proposta e Projeto de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Debates públicos no 

interior do Governo 

sobre a Proposta de 

Lei 

Não há referências  

Debates públicos no 

seio dos diferentes 

partidos políticos 

sobre a Proposta de 

Lei 

Não há referências   

Debates públicos no 

Parlamento sobre a 

Proposta de Lei 

“ Houve discussão sobre esse Projeto de Lei no 

interior do Parlamento, na sessão parlamentar em 

que se discutiu esse projeto.” 

No parlamento 

realizou-se debate 

público sobre a 

proposta de lei. 
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Questão 15 

Foram emitidos pareceres sob tais Proposta e Projetos de Lei? A quem foi incumbida essa 

tarefa? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Emissão de 

pareceres sob o 

projeto de Lei 

“ Parecer de forma tradicional, quando é chamada 

daquilo que se chama parecer não houve. O que 

houve foi uma partilha [de opiniões] com diferentes 

atores do sistema educativo, nomeadamente os 

parceiros técnicos e financeiros, os parceiros sociais 

neste caso as ONG, os Sindicatos [do setor da 

educação] e também houve encontros de trabalho 

técnicos com vários (…) setores de intelectuais que 

deram a sua opinião sobre o que pensam sobre a Lei 

de Bases [do Sistema Educativo], da sua 

aplicabilidade e sobretudo no que diz respeito à sua 

interiorização, à sua apropriação pelos atores 

principais construtores.” 

Não foram emitidos 

pareceres sobre o 

projeto de lei houve sim 

partilha de opiniões 

sobre o documento. 

 

Questão 16 

Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios de 

comunicação social privilegiados e porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Interferências 

 

 

Divulgação 

pública do projeto 

de Lei de Bases do 

Sistema Educativo 

“ Houve divulgação […] através de encontros de 

partilhas das conclusões do grupo de trabalho e 

partilha de visões e de perceções sobre a viabilidade, 

sobre diria eu, a aplicabilidade da Lei.” 

A divulgação do projeto 

de Lei foi feita nos 

encontros de partilhas de 

conclusões do grupo 

trabalho. 

“ […] utilizou-se os meios de comunicação 

tradicional, nomeadamente, rádio, a rádio pelo seu 

alcance de difusão e sobretudo porque também 

veiculada na língua materna  eu diria nacional, o 

crioulo, para puder ter uma maior difusão dessa ideia 

[…].” 

 

Utilização da rádio 

“[…] os jornais também passaram algumas ideias 

sobre a Lei de Bases [do Sistema Educativo].” 

Utilização de jornais 
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Questão 17 

Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E o que ditou a participação desses mesmos grupos nesse 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista inferências 

 

Grupos sociais 

envolvidos no 

processo 

“ Os grupos sociais [que estiveram envolvidos no 

processo], primeiros os Professores, os Pais e 

Encarregados de Educação, as ONG que trabalham 

no domínio da Educação, também os Parceiros 

Sociais, as Associações de Base, Associações 

Comunitárias de Base. São esses os grupos sociais 

que são considerados atores também do Sistema 

Educativo e que o Ministério [ da Educação] achou 

por bem partilhar com eles a sua visão de 

organização do Sistema [Educativo] e recolher 

também as suas perceções e recolher expetativas.”  

Participaram no processo 

Professores; Pais e 

Encarregados de 

Educação; ONG’s; 

Parceiros Sociais; 

Associações 

Comunitárias de Base. 

 

Razão da inclusão 

dos grupos sociais 

no processo 

“ […] [o que ditou a participação desses grupos 

sociais] é porque são atores que irão levar a cabo 

portanto toda essa visão, todos esses desígnios que o 

Ministério da Educação pensa ser importante 

partilhar com todos, num princípio de participação 

democrática, de gestão conjunta com comunidades, 

portanto foram essas as motivações que estiveram na 

base de envolvimento desses grupos sociais.” 

Os grupos sociais foram 

incluídos no processo 

por serem considerados 

os atores que 

implementarão os 

princípios partilhados 

pelo Ministério da 

Educação. 

 

 

Questão 18 

Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes 

do sistema educativo em particular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Papel dos 

grupos sociais 

na construção 

de política 

educativa 

“ O papel fundamental é de serem […] os atores de 

terreno e que iriam traduzir a participação ativa, no 

fundo, o seu interesse para com a educação. Iam  servir 

de controladores de todo o mecanismo de gestão da 

escola, mecanismo da organização que é um papel 

importante.” 

 

Aos atores sociais são 

atribuídos papeis de: 

controladores de todo o 

mecanismo de gestão 

da escola, mecanismo 

da organização; de 

supervisão à família; 

“ [os grupos sociais têm] o papel de controlo e de 

supervisão à família naturalmente ao nível social em que 
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nacional 

 

a deve inserir-se na comunidade, ou seja, fazer parte 

dela.” 

mobilizadores sociais. 

“ Têm vários papéis, primeiro papel de mobilização 

social, vai se mobilizar a comunidade para que se 

interesse mais pela escola, para que se interesse mais 

pela educação dos filhos.”  

“ [ os grupos sociais] têm papel como eu já disse que é 

de controlo […] de levar para as escolas os … que foram 

elaborados na comunidade e apoiar as escolas a 

empenharem-se cada vez mais com a comunidade.” 

Fatores que 

legitimaram a 

participação dos 

diferentes 

grupos sociais 

na construção 

de políticas 

educativas 

“ Esse papel [dos grupos sociais] é legitimado primeiro 

porque a Lei de Bases [do Sistema Educativo] prevê a 

criação de Comités de Gestão de Escolas, Comités de 

Supervisão das Escolas, prevê a criação de Conselhos 

Regionais de Educação e também o Conselho Nacional 

de Educação em que devem participar todos os atores. 

[…] a legitimação é exatamente isso de poderem cobrar, 

como diz o brasileiro, isso significa que teriam que ter 

controlo, pedir conta, portanto, à administração escolar, 

as entidades e aos organismos oficiais.” 

A criação de estruturas 

educativas como: 

Comité de Gestão de 

Escolas; Comité de 

Supervisão das 

Escolas; Conselho 

Regional de Educação; 

Conselho Nacional de 

Educação é que 

legitimara a 

participação dos 

diferentes grupos 

sociais na construção 

de políticas educativas. 

 

 

Questão 19 

Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Contribuições 

dos grupos 

sociais no 

processo 

“ Entidades não estatais não têm muitos meios para 

apoiar o Ministério da Educação. E apoiaram no que diz 

respeito à sua participação no debate […] isso é que era 

muito importante para o Ministério [da Educação]. 

Envolveram-se no debate, isso era importante para o 

Ministério da Educação.”  

Houve contribuições 

ao nível de ideias. 
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Questão 20 

Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, Organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações etc.? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Assunção de 

compromissos 

com estruturas 

económicas e 

políticas 

específicas no 

âmbito do 

processo 

“ […] a Lei de Bases prevê concertação com aquilo que 

podemos chamar operadores económicos, porque são 

eles criadores da riqueza e têm também em vista a 

adequação da educação as necessidades de 

desenvolvimento económico, social e cultural do país. 

É por isso que, as associações empresariais em contato 

com a Câmara de Comércio participou e prevê que 

façam parte do Conselho Nacional da Educação ou do 

Conselho Regional da Educação 

 

 

 

Na adequação da 

educação as 

necessidades de 

desenvolvimento 

económico. 
“ A Lei de Bases é o resultado de um compromisso. 

Portanto, a lei que enquadra todo o sistema, a lei que 

orienta o sistema educativo pronto e onde as 

expectativas, as preocupações dessas associações, 

destas franjas sociais foram tidas em conta.” 

Assunção de 

compromissos 

com estruturas 

políticas 

específicas no 

âmbito do 

processo 

Não há referências   
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Questão 21 

A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

Temas que 

mereceram atenção 

especial no 

processo 

“ Sim, pode se dizer que sim […] que […] [as questões 

culturais, étnicas e religiosas mereceram alguma atenção 

especial no processo de construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo] porque para já uma das disposições 

da Lei de Bases [do Sistema Educativo] é adequar o 

Sistema Educativo aos valores culturais, tradicionais do 

país. E tendo em conta a diversidade [cultural], a Lei de 

Bases prevê aquilo que se pode chamar a regionalização 

da educação, do Sistema Educativo [da qual se falou] 

[…] no momento em que se pensou em como fazer 

funcionar o processo de ensino aprendizagem. Portanto e, 

também, no momento que tem haver com a adaptação das 

estruturas do Sistema Educativo [as especificidades 

regionais]. Então, e aí, nesse momento, se pensou e foi 

objeto de grande debate, tanto de encontros com 

comunidades, como com grupos sociais organizados, 

portanto, essa questão foi colocada e deu-se grande 

ênfase a esse aspeto da regionalização [da educação] 

[…].” 

 

 

As questões 

culturais, étnicas e 

religiosas 

mereceram uma 

atenção especial 

quando se pensava 

em como fazer 

funcionar o 

processo ensino 

aprendizagem. 
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Questão 22 

Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Promoção de 

reflexão e debate 

público dos temas 

/conteúdos a 

constar na Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo 

“Pode-se dizer que houve uma certa fase de sensibilização. 

E é nessa etapa em que se começou […] a explorar a 

pertinência de diferentes temas para se puder a partir daí 

determinar as linhas mestres da Lei de Bases. Houve esse 

aspeto que foi suficientemente tida em conta na Lei de 

Bases. Portanto, essa parte de sensibilização foi iniciada 

logo na Lei de Bases com diferentes grupos, com 

encontros informais, etc.” 

A pertinência dos 

temas/conteúdos a 

constar na LBSE 

foram analisadas 

no âmbito dos 

encontros formais 

de sensibilização 

dos diferentes 

grupos envolvidos 

no processo. 

 

Questão 23 

Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Temas/conteúdos que 

geraram maior 

contributo na 

apresentação das 

propostas finais 

“ Sem dúvida que o que mobilizou mais a participação 

foi a questão de regionalização [da Educação]. 

Portanto, sentimento contraditórios sempre na 

perspetiva de se criar padrões nacionais única.” 

Foi a questão de 

criação de quadros 

de referências 

educativas 

específicas para 

cada região, como 

calendário escolar e 

currículo, que gerou 

mais participação. 

Temas/conteúdos que 

geraram maior 

polémica na 

apresentação das 

propostas finais 

Não há referências  

Tema/conteúdo que 

geraram maior 

dificuldade na 

apresentação das 

propostas finais  

Não há referências  
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Questão 24 

Quantos Projetos de Lei foram votados na generalidade? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Votação na 

generalidade 

“ Temos um projeto de Lei. É o único projeto de lei que 

reúne amplo consenso porque foi sobejamente partilhado 

e, podia se dizer mesmo que, constituiu uma fusão de 

diversas sensibilidades, podia se chamar também projeto 

de lei.” 

Foi apenas votado 

na generalidade 

um projeto de Lei. 

 

Questão 25 

Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção foram 

registados neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Resultado final da 

votação da Lei de 

Basses do Sistema 

Educativo 

“ Como é uma aspiração nacional, é um designo nacional, 

houve uma votação por unanimidade dos Deputados 

presentes [na sessão plenária da aprovação da LBSE]. 

Houve debates contributivos onde se detetou grande 

interesse, isto desenhou grande consenso nacional sobre 

as preocupações com a educação.” 

Houve a votação 

por unanimidade 

dos deputados 

presentes na sessão 

parlamentar. 

 

Questão 26 

Qual o papel da comissão Especializada para a área da educação da Assembleia Nacional 

neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Papel assumido pela 

comissão 

Especializada para a 

área da educação da 

Assembleia 

Nacional no 

processo 

“ Teve um papel de persuasão, de ajudar a divulgar [o 

projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo] junto dos 

Deputados […].” 

A Comissão 

Especializada 

para a área da 

Educação 

assumiu o papel 

de persuasor, de 

mediador no 

âmbito do 

processo.  

“[A Comissão Especializada para a área da educação da 

Assembleia Nacional] trabalhou com os outros trabalhos 

do Ministério da Educação. E serviu de ponto entre a 

abordagem de expert técnica com o debate político social. 

Seria como que de mediador.” 
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Questão 27 

Quanto tempo demorou este processo entre o início do debate e a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Duração do 

processo até a 

aprovação da LBSE 

na Assembleia 

Nacional Popular 

 

 

“ Já levou um ano letivo praticamente. Vamos dizer que 

começamos em Novembro de 2009 e terminamos em Maio 

de 2010.” 

  O processo foi 

iniciado em 

Novembro de 

2009 e concluído 

em Maio de 

2010, portanto 

teve a duração de 

seis meses. 

 

Questão 28 

Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência de 

saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o texto 

final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos políticos 

das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para área da 

educação? Se sim, descreva como.  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

LBSE como 

resultado da 

Congregação de 

uma pluralidade de 

projetos políticos 

“ […] podemos afirmar sem grande risco de equivoco 

de que o projeto reflete as aspirações de diferentes 

grupos políticos e, não só, mas de grupos sociais. E o 

resultado da votação é eloquente, uma votação por 

unanimidade dos Deputados.” 

A LBSE congrega as 

aspirações políticas 

de diferentes grupos 

políticos no que 

concerne a educação. 

 

Questão 29 

Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Posição de uma 

convergência 

alargada das 

“ […] a Lei de Bases [do Sistema Educativo] adotada 

representa de fato comunhão de pontos de vista de 

diferentes grupos sociais e peritos da Guiné-Bissau. Não há 

A LBSE é resultado 

de vários pontos de 

vistas das forças 
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várias forças 

políticas 

envolvidas no 

processo 

uma única, digamos, inflação da sociedade que não tenha 

de fato visto a sua perspetiva incluída na Lei de Bases [ do 

Sistema Educativo].” 

políticas envolvidas 

no processo.  

 

 

Questão 30 

A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

Texto final da 

Lei de Bases do 

Sistema 

Educativo como 

resultado de 

pressão dos 

parceiros 

internos e 

externos 

“ A Lei de Bases [do Sistema Educativo] surge como uma 

resposta a necessidade de renovação do Sistema Educativo 

baseado nos padrões universais. […] a integração da 

Guiné-Bissau na região onde está inserida, portanto a 

região sub-regional da CDEAO, União Económica 

Monetária Oeste Africano não só reformulou e ditou a 

necessidade da Guiné-Bissau a semelhança desse país … 

instrumentos políticos-normativos, estratégicos é de 

relevância extrema educativo.” 

A LBSE surge como 

resultado de pressão 

externa para a 

adequação do sistema 

educativo guineense 

aos padrões 

universais do 

processo ensino 

aprendizagem. A 

integração da Guiné-

Bissau na CDEAO 

impos a necessidade 

de elaboração da 

LBSE.  

“ A Iniciativa de Educação para Todos, a iniciativa 

mundial, também teve o seu papel […] [para que a Guiné 

Bissau começasse a reforma do seu Sistema Educativo] de 

uma certa forma este isolamento exógenos que 

influenciam o mundo não é, também a Guiné-Bissau não 

escapa a regra. A Guiné-Bissau tem que alinhar […] o seu 

sistema de ensino pronto as necessidades de 

desenvolvimento do mundo, do mundo moderno, do 

mundo globalizado, portanto é uma pressão que podemos 

chamar uma pressão positiva porque permitiu que este 

passo fosse dado.” 

A Iniciativa de 

Educação para Todos 

impulsionou a Guiné-

Bissau a estruturar o 

seu sistema educativo 

à necessidade de 

desenvolvimento do 

mundo. 
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Questão 31 

Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Avaliação do 

processo 

“ Ainda não há necessidade de regulamentar essa lei, só 

passou dois anos. Portanto assim que, se começar a avaliar a 

sua aplicabilidade a sua adequação à nossa realidade pode-se 

falar disso. Mas por enquanto, ainda esta lei suscita grande 

esperança, pronto, primeiro é ver em quê que vai dar antes de 

pensar em alterar o que quer que sei.” 
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ANEXO 20 

 

Análise de conteúdo da entrevista ao Presidente da Comissão Especializada 

para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular 

 

Questão 1 

Quais as razões que motivaram a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo 

guineense volvidos trinta e sete anos da independência da Guiné-Bissau? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Razões que 

justificaram o 

início do 

processo 

 

“ […] depois de quase quarenta anos, o Ministério da 

Educação Nacional não tinha a Lei de Bases […] [do 

Sistema Educativo que regulamentasse o desenvolvimento 

da política educativa].” 

Ausência de quadro 

normativo legal que 

regulamentasse o 

desenvolvimento da 

política educativa 

guineense. 

 

 

 

Questão 2 

A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era um 

projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Posição  do 

Estado quanto ao 

projeto de 

elaboração da 

LBSE 

 

“ […] o esforço [para a criação da LBSE] tem vindo a ser 

feito […] mas foi concretizado em VII legislatura, mas 

isso também dependeu do esforço total da parte do 

Ministério da Educação. Porque como não é projeto Lei é 

proposta lei portanto há que ter um esforço por parte 

executivo e naquele momento o Ministro [da Educação] 

que estava na altura esforçou-se muito para a aprovação 

dessa lei.” 

Houve empenho do 

Ministro da 

Educação para que a 

LBSE fosse 

aprovada, o que 

demonstra existência 

da vontade política 

na realização do 

processo.  
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Questão 3 

Como foi organizado ao nível da Assembleia Nacional Popular o processo de análise, 

discussão e aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

 

Aprovação da 

Lei de Bases do 

Sistema 

Educativo na 

Assembleia 

Nacional 

Popular 

“ O sistema legislativo guineense relativamente à 

proposta [de] Lei, como é Proposta [de] Lei, então 

o Ministério da Educação através dos seus técnicos 

fizeram uma proposta e essa proposta foi 

encaminhada para o Primeiro-Ministro em forma de 

análise do Conselho de Ministros e a proposta foi 

aprovada. Depois da aprovação […] foi entregue 

[…] no Parlamento e a partir dessa entrega no 

Parlamento que foi feita pelo Ministro Artur Silva, 

que era o Ministro da Educação no momento da 

entrega dessa proposta no Parlamento. […] o 

Presidente da Assembleia Nacional Popular envia 

esse documento para a comissão especializada da 

área, que é a Comissão Especializada para a área da 

Educação e nós reunimos para ver se há legalidade 

em termos da admissão desse projeto de lei na 

agenda da plenária. Projeto ou Proposta? Proposta 

aliás. Vimos que não há incompatibilidade, não há 

razão da rejeição então aceitamos que a proposta 

fosse agendada na plenária. […] na plenária então 

foi discutida na generalidade e aprovada. Depois a 

proposta voltou de novo a Comissão Especializada 

para reintrodução de aspetos que os Deputados 

entenderam que era necessário introduzir ou retirar 

[…] Depois da conclusão desse trabalho […] [a 

proposta] foi agendada para a sua discussão na 

especialidade que foi votada na altura por 

unanimidade dos Deputados que estavam presente.    

A proposta de LBSE depois 

de aprovada no Conselho de 

Ministros foi entregue no 

Parlamento pelo Ministro da 

Educação para a sua 

discussão e aprovação na 

plenária. A proposta foi 

enviada posteriormente pelo 

Presidente da Comissão da 

Assembleia Nacional 

Popular à comissão 

Especializada para a área da 

Educação para a sua análise 

e agendamento para a 

discussão. Depois do 

agendamento foi discutida e 

aprovada na generalidade, 

voltando novamente à 

Comissão para introdução e 

retirada de aspetos 

considerados na discussão. 

Depois desse processo foi 

agendada a discussão na 

especialidade onde foi 

aprovada por unanimidade 

dos Deputado presentes na 

sessão plenária. 
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Questão 4 

Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado pela Assembleia Nacional Popular 

para o processo de análise e discussão da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiada 

pela 

Assembleia 

Nacional 

Popular no 

processo 

 

“ […] a Assembleia [Nacional Popular] […] [tem] 

só dois momentos para análise do documento, seja 

Proposta ou Projeto Lei. A primeira metodologia é 

encaminhar a Proposta para a Comissão 

Especializada que a Proposta de Lei ou Projeto de 

Lei pertence. A segunda metodologia é analisar na 

plenária, discutir na plenária que foi a última. Foi a 

última e é de novo discutido na especialidade para 

reintrodução de aspetos que entenderam que é 

preciso introduzir.”  

 

A proposta de lei foi 

entregue à Comissão 

Especializada para área da 

Educação da Assembleia 

Nacional Popular e depois 

foi analisada na plenária. 

 

 

 

Questão 5 

Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo da Guiné-Bissau pela Assembleia 

Nacional Popular? Houve divulgações através de separatas e meios de comunicação 

social? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Divulgação pública 

dos trabalhos  

“ Nessa matéria o Parlamento quase que não fez 

nenhuma divulgação dessa Lei [de Bases do 

Sistema Educativo].  

 

Não houve divulgação 

pública da LBSE pela 

Assembleia Nacional 

Popular 
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Questão 6 

Realizaram-se discussões públicas sobre todo o processo de trabalho desenvolvido pela 

Assembleia Nacional Popular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

Discussões 

pública do 

trabalho 

“Acho que essa resposta devia ser dada pelo Ministério da 

Educação porque nós recebemos só a Proposta de Lei e 

trabalhamos no quadro parlamentar. Portanto devia ser 

divulgada, ou seja, no momento da elaboração da lei devia 

ser atestada dentro de diferentes camadas, próprio a nível 

de instituições escolares para os professores e alunos 

saberem antes de ser aprovada a proposta de lei que estão 

sendo elaborada lei de sistema educativo guineense para 

que eles possam participar, dar a sua opinião em relação a 

lei. Portanto, eu acho que , essa devia ser antes da sua 

aprovação ao nível do próprio Ministério [da Educação]. 

 

 

 

 

 

 

Questão 7 

A Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional Popular 

participou em algum grupo de trabalho ou Comissão constituída pelo Ministério da 

Educação no âmbito do processo de construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Participação da 

Comissão 

Especializada para a 

área da Educação da 

Assembleia Nacional 

Popular em grupo ou 

comissão de trabalho 

constituído pelo 

Ministério da 

Educação 

“A Comissão Especializada para [a área da] Educação 

da Assembleia Nacional Popular não participou na 

elaboração da Lei [da Lei de Bases do Sistema 

Educativo], pura e simplesmente nós recebemos a 

proposta de lei aprovada pelo Governo para que a 

Assembleia adote essa proposta de lei como lei.” 

A Comissão 

Especializada para 

a área da Educação 

da Assembleia 

Nacional Popular 

não participou em 

grupos ou 

Comissão de 

trabalho constituído 

pelo Ministério da 

Educação. 
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Questão 8 

De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Propostas e de Projetos de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Participação do 

governo no processo 

“O Governo participou na elaboração da lei.” O Governo 

participou na 

elaboração da 

LBSE 

Participação dos 

diferentes grupos 

parlamentar no 

processo 

“E a Assembleia Nacional Popular através dos 

Deputados participaram na discussão da proposta e na 

adoção da proposta.” 

Os grupos 

parlamentares 

participaram na 

discussão e 

aprovação da 

proposta de lei em 

Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

 

 

 

Questão 9 

Foram emitidos pareceres sobre a proposta de lei emitida pelo governo para a Assembleia 

Nacional Popular por diferentes grupos políticos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Emissão de 

pareceres sobre 

a Proposta de 

Lei de Bases do 

Sistema 

Educativo 

“Não [foram emitidos pareceres sobre a Proposta de 

Lei de Bases], normalmente quando a Lei é 

encaminhada a partir do Governo, da Prematura para 

Assembleia, a reunião do Conselho de Ministros 

aprovou essa Proposta de Lei, juntamente com o 

documento encaminha ao Presidente da Assembleia 

para que o Presidente da Assembleia saiba que a 

referida Lei foi discutida e, analisada e aprovada no 

Conselho de Ministros. 

A Assembleia Nacional 

Popular não emite 

pareceres sobre 

documento aprovado no 

Conselho de Ministros, 

pelo que não se fez 

nenhum parecer da 

proposta de LBSE 

aprovada no Conselho de 

Ministros e remetida à 

Assembleia Nacional 

Popular para a sua 

discussão e aprovação. 
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Questão 10 

Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações, etc.? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Assunção de 

compromissos com 

estruturas económicas e 

políticas específicas no 

âmbito do processo 

Não há referências  

 

 

Questão 11 

A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Temas que 

mereceram atenção 

especial no processo 

Não há referências   

 

 

 

Questão 12 

Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção foram 

registrados neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Resultado final da 

votação da Lei de 

Basses do Sistema 

Educativo 

“A […] Proposta de Lei [de Bases] do 

Sistema Educativo guineense foi votada 

por 75 Deputados que estavam presentes 

na sessão. Isto quer dizer que foi votada 

por unanimidade dos deputados 

A LBSE obteve a votação por 

unanimidade de 75 Deputados 

presentes na sessão plenária. 
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presentes.” 

Discussão da proposta 

de Lei na generalidade e 

especialidade na 

Assembleia Nacional 

Popular 

Na primeira fase, na primeira fase na 

discussão da generalidade foi discutida 

durante 4 dias, a sua discussão na 

generalidade. E na segunda fase, 

discussão da especificidade o tempo da 

discussão foi de 2 dias 

A LBSE foi discutida durante 

4 dias na generalidade e na 

especialidade foi discutida 2 

dias. 

 

 

Questão 13 

Qual o papel da Comissão Especializada para a área da Educação da Assembleia Nacional 

Popular neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Papel assumido pela 

comissão Especializada para 

a área da educação da 

Assembleia Nacional no 

processo 

Não há referências  

 

 

Questão 14 

Quanto tempo demorou este processo entre início do debate e a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Duração do processo de 

construção da Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo 

Não há referências   
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Questão 15 

Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência de 

saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o texto 

final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos políticos 

das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para a área 

da Educação? Se sim, descreva como.  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

LBSE como resultado 

de congregação de 

uma pluralidade de 

projetos políticos 

“ […] a aprovação demonstrou que votando a lei 

por unanimidade significa que um Parlamento tem 

forças políticas diferentes, que tem bancadas 

parlamentares diferentes se a votação for por 

unanimidade significa que houve convergência de 

certas ideias política sobre a lei.” 

A votação da LBSE por 

unanimidade dos 

Deputados presentes na 

sessão planária revela a 

existência de 

convergências de certas 

ideias políticas. 

 

Questão 16 

Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

Posição de uma 

convergência 

alargada das várias 

forças políticas 

envolvidas no 

processo 

“Claro, [que houve a preocupação por parte do 

Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar 

correspondesse a posição de uma convergência 

alargada das várias forças políticas envolvidas nesse 

processo] porque como essa primeira proposta 

submetida ao Parlamento foi discutida nas primeiras 

fases durante 4 dias então e, aprovado e voltou de novo 

na especialidade e votado na especialidade por 75 

Deputados presentes, significa votação por 

unanimidade, significa que foi discutida em termo 

muito alargado e essa convergência dos partidos 

políticos dos Deputados resultaram em votação por 

consenso. A […] votação por consenso, porque quando 

Houve preocupação 

que a LBSE 

correspondesse a uma 

posição alargada das 

diferentes forças 

políticas envolvidas 

no processo e a 

aprovação por 

unanimidade revelou 

essa preocupação. 
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é votado por unanimidade significa que houve grande 

convergência entre esses deputados que estavam 

presente. 

 

 

Questão 17 

A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Texto final da Lei 

de Bases do Sistema 

Educativo como 

resultado de 

pressões dos 

parceiros internos e 

externos 

“Claro, sobretudo o sistema das Nações das Unidas 

que apoia o sector do ensino queria ver o país adotar, 

ou seja, o país ter uma lei do sistema educativo. Tendo 

essa lei então vai permitir com que ele apoie mais o 

setor.” 

 

Ausência da LBSE 

limita os apoios do 

Sistema das Nações 

Unidas ao sector 

educativo.   

 

 

Questão 18 

Se o processo decorresse hoje, a Comissão Especializada para área da Educação da 

Assembleia Nacional Popular teria intervido de igual modo no processo de construção e 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Avaliação do 

processo 

 

 

 

“ […] a Comissão Especializada tem a sua estrutura de 

funcionamento, portanto em cada momento está disponível 

de participar, de fazer mais aquilo que é possível para 

discussão e aprovação de qualquer projeto de lei ou 

qualquer proposta de lei que é submetida. Aliás isto está 

dentro do regimento e propriamente dentro da orgânica de 

funcionamento da Assembleia Nacional Popular que cabe 

a cada Comissão interferir, discutir, dar parecer em relação 

a matéria ligada à sua área de intervenção.” 

Se o processo 

decorresse hoje a 

Comissão 

Especializada para 

a área da Educação 

não mudaria a sua 

forma de atuação 

no processo.  
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ANEXO 21 

Análise de conteúdo da entrevista ao Jurista/Redator da Lei de Bases do 

Sistema Educativo 

 

Questão 1 

A construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense pelo que consta já era um 

projeto antigo. Deste modo, questiono de que forma a intervenção do Estado foi 

determinante para a passagem de intenção à concretização desta Lei na VII Legislatura? 

 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

Posição do Estado 

quanto ao projeto 

de elaboração da 

LBSE  

 

 

“ […] a necessidade de dotar a Guiné-Bissau de 

uma Lei de Bases [do Sistema Educativo] era, 

portanto, patente […] para quase todos os 

intervenientes do Sistema [Educativo], começando 

pelos professores, os estudiosos e demais técnicos 

da área da educação. E mais tarde, essa necessidade 

foi reconhecida e assumida pelos Governos, 

sucessivos Governos que passaram […].” 

Reconhecimento por parte 

dos atores educativos e do 

Governo da necessidade 

de regulamentar o 

funcionamento do 

Sistema Educativo 

guineense 

“ […] eu penso que se concretizou essa intenção [da 

criação da Lei de Bases do Sistema Educativo] na 

VIII legislatura porque primeiro a ideia já estava 

suficientemente maturado, segundo porque havia 

uma certa estabilidade política e governativa do país 

e terceiro havia uma vontade política do governo 

daquela altura, vontade essa encarnada pelo então 

Ministro da Educação que de fato dinamizou todo o 

processo e portanto foi nessas condições que se 

conseguiu-se chegar a materialização dessa ideia.” 

Havia condições políticas 

e sociais favoráveis à 

elaboração da LBSE 

(existência de linhas 

mestras para a elaboração 

da LBSE; estabilidade 

política e governativa do 

país e vontade política do 

Governo que dirigia o 

país aquando do 

processo) 
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Questão 2 

Como foi organizado do ponto de vista de recursos humanos e financeiros o processo para 

a construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Foram constituídas comissões, grupos 

de trabalho? Foram contratados assessores? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do 

processo de ponto 

de vista de recursos 

humanos e 

financeiros 

[…] houve uma disponibilidade de uma das 

instituições do Sistema das Nações Unidas salvo 

erro a Unicef que se disponibilizou a financiar a 

contratação de um consultor para o efeito [da 

elaboração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo]. E foi lançado um concurso e portanto 

o trabalho foi feito por um consultor guineense 

[…] com alto nível de formação na área de direito 

e que já teve uma experiência de trabalho na área 

da educação.” 

 

Houve contratação de um 

Consultor guineense para 

a elaboração da Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo, através do 

fundo disponibilizado pela 

Unicef. 

“ […] o consultor teve um estudo bastante 

aprofundado, consultou estruturas do Sistema 

Educativo ao nível nacional, quer em Bissau, quer 

nas regiões e depois elaborou um projeto de Lei de 

Bases [do Sistema Educativo] que foi analisado e 

discutido pelo Conselho Diretivo do Ministério da 

Educação, com assistência do Gabinete Jurídico 

do Ministério [da Educação], Assessores do 

Ministro [da Educação] e do Secretário de Estado 

[do Ensino], portanto, dessa análise resultaram 

atrações importantes ao projeto inicial [de Lei de 

Bases do Sistema Educativo], mas na essência 

esse projeto inicial manteve-se.” 

O Consultor contratado no 

âmbito do processo 

elaborou o anteprojeto de 

LBSE, após levantamento 

de dados nas estruturas 

educativas ao nível 

nacional. O Anteprojeto 

da LBSE foi 

posteriormente analisado e 

discutido pelo Conselho 

Diretivo do Ministério da 

Educação com a 

participação dos 

Assessores Jurídicos do 

Ministro da Educação e do 

Secretário de Estado do 

Ensino que constituem o 

Gabinete Jurídico do 

Ministério da Educação. 

“ Eu reconheço que havia já esse trabalho [esse 

projeto de Lei de Bases do Sistema Educativo] e 

que alguém o fez e eu como Jurista do Ministério 

da Educação parti desse trabalho embora tenha 

havido alterações importantes. Do ponto de vista 

intelectual é honesto reconhecer que houve um 

projeto [de Lei de Bases do Sistema Educativo] 

que alguém estruturou e que depois esse projeto 

serviu de ponto de partida e aliás de base para toda 

a reflexão e que foi enriquecido apenas.”  

Inclusão do Jurista do 

Ministério da Educação na 

elaboração da Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo. 
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Questão 3 

Foram constituídas comissões, grupos de trabalho? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Criação e 

constituição da 

Comissão de 

trabalho 

Não há referências  

 

 

 

 

 

 

 

Criação e 

constituição do 

grupo de trabalho 

 

 

 

“Quando o trabalho chegou já ao meu 

conhecimento […] enquanto Assessor […] 

Jurídico do Secretário de Estado [do Ensino] e 

também do Ministro [da Educação] […] e nós 

trabalhamos com o Conselho Diretivo [do 

Ministério da Educação] portanto nessa altura o 

único grupo que houve é o Conselho Diretivo [do 

Ministério da Educação].” 

 

O único grupo de trabalho 

que havia era o Conselho 

Diretivo do Ministério da 

Educação. 

“ O Conselho Diretivo é composto pelo Ministro 

[da Educação], Secretários de Estados que estavam 

sobre a sua alçada política, que eram: o Secretário 

de Ensino e o Secretário de Estado da Cultura, 

Juventude e dos Desportos. E depois integravam o 

Conselho Diretivo os Diretores Gerais do 

Ministério [da Educação], os Diretores Regionais 

[da Educação], o Inspetor Geral [da Educação], 

enfim, que eu me lembre era essa a composição, 

Diretores de Escolas de Formação Superior. 

Portanto, esses elementos compondo o Conselho 

Diretivo discutiram de forma bastante apurada o 

projeto de Lei de Bases [do Sistema Educativo] e 

por isso recolheu-se as contribuições que abocado 

eu me referia. E eu, como jurista, estava lá a dar 

um trabalho mais de enquadramento jurídico e, 

portanto, reunindo esses elementos jurídicos e mais 

técnicos do ponto de vista das Ciências da 

Educação conseguiu-se dar as melhorias que se 

entendeu necessárias ao trabalho.” 

O Conselho Diretivo do 

Ministério da Educação era 

composto por: Secretário de 

Estado do Ensino; 

Secretário de Estado da 

Cultura, Juventude e dos 

Desportos; Diretores Gerais 

do Ministério da Educação; 

Diretores Regionais da 

Educação, Inspetor Geral da 

Educação; Diretores de 

Escolas de Formação 

Superior. 

Contributos 

recebidos dos 

Membros do 

Conselho 

Diretivo de 

Ministério da 

Educação e dos 

Assessores 

Jurídicos do 

“ […] recebeu-se contributos dos membros do 

Conselho Diretivo [do Ministério da Educação] e 

do próprio grupo de juristas que integravam o 

Ministério da Educação nessa altura e portanto 

com esse contributo chegou-se ao produto final 

[isto é, a Proposta de Lei de Bases do Sistema 

Educativo] que depois foi remetido ao Conselho de 

Ministros e lá foi discutido e, alteração, julgo eu, 

que foi insignificante […]. E o documento depois 

Os contributos recebidos 

dos membros do Conselho 

Diretivo do Ministério da 

Educação ajudaram na 

melhoria do Anteprojeto de 

LBSE e chegar ao produto 

final que neste caso é a 

proposta de LBSE. 
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Ministério da 

Educação 

foi remetido a Assembleia Nacional Popular sob 

forma de Proposta de Lei [de Bases do Sistema 

Educativo], porquanto já foi assumido pelo 

Conselho de Ministros, pelo Governo, portanto e 

de seguida foi discutido e aprovado pela 

Assembleia Nacional Popular. 

 

 

Questão 4 

Foram contratados assessores? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Contratações de 

profissionais no 

processo 

“ Não, não sei dizer propriamente se foram 

contratados Assessores ou qual é o número. O que 

eu sei, é que era eu como Assessor e havia o meu 

colega, Dr. Evaristo Viera, que também era 

[Consultor] do Ministro [da Educação], nós 

trabalhamos enquanto Gabinete de Assessoria 

Jurídica do Ministério [da Educação], 

acompanhando o Conselho Diretivo [do Ministério 

da Educação], recolhendo as suas propostas e dando 

enquadramento a essas propostas. Portanto, foi 

assim que se trabalhou, pelo menos na altura que 

[…] eu entrei nesse trabalho. Agora o que foi feito 

antes não posso dar conta não, não sei.” 

 

No processo de 

construção da LBSE 

trabalharam apenas dois 

assessores Jurídicos 

pertencentes ao 

Gabinete de Assessoria 

Jurídica do Ministério 

da Educação: Assessor 

Jurídico do Ministro da 

Educação e o Assessor 

Jurídico do Secretário 

do Estado do Ensino. 

 

 

Questão 5 

Com que apoio, no plano nacional e internacional, contou o Ministério da Educação 

Nacional para a realização do projeto de construção e de aprovação da LBSE Guineense? 

Havia verba do Estado alocado para a concretização desse projeto? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Verba do Estado 

destinado ao 

Ministério da 

Educação para a 

“Não sei se essa parte eu tenho condições de 

responder, porque não é uma questão que era 

propriamente do meu domínio, o que eu sei é que, 

portanto, houve essa consultoria que a Unicef, 

portanto, ajudou, portanto, a financiar. E agora da 

Não há informação se 

havia verba do Estado 

disponibilizado para o 

projeto de LBSE, o que 

se sabe é que é que a 
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elaboração da 

LBSE 

parte do Estado não sei, não sei.” Unicef ajudou a 

financiar a contratação 

do Consultor guineense 

para efeito da 

elaboração da LBSE. 

 

Questão 6 

O Ministério da Educação Nacional foi apoiado financeiramente ou por outros meios por 

entidades não estatais preocupados com questões educativas? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

Apoios não 

Estatais destinados 

ao Ministério da 

Educação para o 

projeto de 

elaboração da 

LBSE 

 

“ […] havia outras entidades, como por exemplo, as 

associações de escolas privadas que deram o 

contributo em termos de ideias para a melhoria do 

Sistema [Educativo]. Eu lembro-me por exemplo da 

participação ativa do Liceu João XXIII, participou 

ativamente no processo, deu contributos 

importantíssimos. Também havia outras entidades 

também privadas que demonstraram interesse e deram 

o seu contributo.” 

Não se sabe se o 

Ministério da Educação 

recebeu apoio 

financeiro de 

organismos não 

Estatais. Sabe-se que o 

Ministério da Educação 

recebeu da parte das 

associações de escolas 

privadas contributos 

importantes a nível de 

ideias para a melhoria 

do sistema educativo. 

 

 

Questão 7 

Qual o tipo de metodologia de trabalho privilegiado para a construção da Lei de Bases do 

Sistema Educativo? E porquê?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

Metodologia de 

trabalho 

privilegiada no 

“ […] o consultor […] teve trabalho de campo,  não 

é, ouviu diferentes entidades que eu não sei portanto 

especificar, deslocou-se para o interior do país […].” 

Recolha de informação 

através da auscultação 

de diferentes entidades. 

“ […] falando  propriamente da fase em que eu 

entrei, portanto havia essas reuniões do Conselho 

Diretivo [do Ministério da Educação], depois nós 
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processo 

 

 

 

 

próprios, como juristas, também tínhamos as nossas 

reuniões a parte, em separado para discutir a forma 

de enquadrar as ideias que tínhamos recolhido nas 

reuniões. Portanto foi com base nessa metodologia de 

recolher opiniões de responsáveis do Ministério que 

compunham o Conselho Diretivo [do Ministério da 

Educação] e as opiniões técnicas de outras entidades 

e depois […] tentar equacioná-las de forma coerente 

[que se trabalhou] […].” 

Realização de reuniões 

com o grupo de 

trabalho, que é o 

Conselho Diretivo do 

Ministério da Educação.  

 

 

Questão 8 

Essa metodologia de trabalho foi assumida previamente por quem? Foi assumida 

previamente como uma decisão política do Ministro da Educação ou como é que surgiu 

essa metodologia?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação do 

tipo de metodologia 

de trabalho a utilizar 

no processo 

“ Pelo menos no que concede ao trabalho que foi feito no 

Conselho Diretivo eu posso entender e interpretar como 

sendo uma vontade política do Ministro, porque ele assim 

quis colocar a questão a discussão […]. Portanto, as 

sessões do Conselho Diretivo para além do trabalho que 

nós como juristas fazíamos, consultávamos um ao outro e 

portanto toda essa dinâmica foi criada pelo então 

Ministro da Educação e Secretário do Estado de Ensino. 

Então desse ponto de vista eu considero que houve um 

processo politicamente assumido para conduzir as coisas 

dessa forma.” 

 

 

 

 

 

Pela forma como 

os trabalhos foram 

conduzidos no 

processo afirma-se 

que a metodologia 

do trabalho foi 

determinada pelo 

Ministro da 

Educação. 

“ […] quando terminou o processo [de elaboração da 

Proposta de Lei de Bases do Sistema Educativo] ele [o 

Ministro da Educação] podia ter remetido o projeto ou 

para a bancada parlamentar do partido, uma bancada 

parlamentar podia ser o PAIGC, ou podia ser o PRS ou 

qualquer outra bancada parlamentar para que essa 

submetesse a Assembleia Nacional Popular o documento 

em forma de projeto de lei, mas ele [o Ministro da 

Educação] assim não entendeu, remeteu o documento 
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para o Conselho de Ministros que o discutiu e o aprovou 

e foi o Governo já que remeteu o documento para 

Assembleia Nacional Popular sob forma de proposta de 

lei. Então, tudo isto mostra que há um processo 

politicamente assumido, uma metodologia que resulta de 

uma ação política.” 

 

 

Questão 9 

Como foi estruturada a divulgação e o debate público de todo o trabalho referente à 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve divulgações através 

de separatas e meios de comunicação social?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Meios de 

comunicação 

social utilizados 

no processo para a 

divulgação dos 

trabalhos 

“A comunicação social interveio tanto quanto eu sei. 

Na altura em que o texto estava a ser discutido na 

Assembleia Nacional Popular esse evento teve uma boa 

cobertura dos órgãos de Comunicação Social na 

Assembleia que acompanhou pormenorizadamente até 

ao fim as discussões, os debates.” 

 

Aquando da discussão 

da Lei na Assembleia 

Nacional Popular 

estiveram presentes os 

órgãos de 

Comunicação Sociais, 

contudo não há 

especificação quanto 

aos meios sociais 

utilizados para 

divulgar os trabalhos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

Discussão pública 

dos trabalhos 

“ […] não houve aquilo que em alguns caso há e, que 

normalmente se devia fazer que é o processo de 

discussão pública, por exemplo convocar uma 

conferência, fazer uma conferência com atores, um 

leque de atores, de intervenientes mais alargado , isso 

não aconteceu mas eu penso que pelo fato do Conselho 

Diretivo [do Ministério da Educação] ter discutido 

durante um lapso de tempo assim largo deu para 

recolher contribuições pertinentes para isso. Mas podia 

ter havido uma sessão de discussão pública com outros 

 

 

Não foram realizadas 

discussões públicas 

sobre os trabalhos 

desenvolvidos e 

entende-se que a razão 

disso deve ao fato do 

Conselho Diretivo 

(grupo de trabalho) do 
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intervenientes, mas isso não aconteceu, não sei talvez 

seja pela urgência, porque de fato quase todos os 

parceiros do Ministério da Educação reclamavam da 

necessidade do Governo levar avante o processo, de 

modo que eu digo que entre aprimorar portanto, 

aprofundar a discussão pública, talvez o governo 

entendeu que devia dar primazia a maior celeridade ao 

processo, e provavelmente foi isso que aconteceu. E 

essa poderá ser a razão de ter não havido uma discussão 

pública não é, como por exemplo uma conferência ao 

nível, sei lá, com outros intervenientes, ONG’s, isso 

não aconteceu mas pronto, o processo foi 

suficientemente democrático penso eu.     

Ministério da 

Educação ter discutido 

a proposta de lei num 

lapso de tempo 

bastante alargado e 

devido a urgência que 

havia em aprovar a 

LBSE. 

 

 

 

 

Questão 10 

De que forma o Governo e os diferentes grupos parlamentares intervieram no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense? Houve apresentação de 

Proposta e de Projetos de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

Participação do 

governo no 

processo 

 

O governo como eu disse […] remeteu o 

documento [para o Parlamento] depois de ser 

aprovado [no Conselho de Ministros] […] sob 

forma de Proposta de Lei e pronto seguiu a 

tramitação normal, foi distribuído em tempo útil o 

documento aos parlamentares. E no dia e na hora 

marcada o Governo através do Ministro da 

Educação apresentou o texto e explicou a razão de 

ser, portanto as opções consubstanciado no 

documento e os Deputados tiveram a oportunidade, 

a ocasião de pronunciar, pedir esclarecimento, 

tomar posições que achados convenientes. Mas no 

final, portanto, da discussão, do debate, na altura da 

votação o texto foi aprovado por unanimidade, 

julgo eu que é uma prova que o documento estava 

bem feito e reunia o consenso nacional portanto 

espelha aquilo que é o sentimento das grandes 

correntes políticas, da sociedade guineense, 

 

 

A participação do Governo 

inseriu-se na aprovação da 

proposta de Lei elaborada 

pelo Ministério da 

Educação e na sua 

remessão e apresentação 

no Parlamento.  
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portanto o texto foi aprovado por unanimidade…” 

Participação dos 

grupos 

parlamentares no 

processo 

Não há inferências  

 

 

Questão 11 

Houve debates públicos no seio dos diferentes partidos políticos, no interior do governo e 

no parlamento sobre tais Proposta e Projeto de Lei? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Debates públicos 

no seio dos 

diferentes 

partidos políticos 

sobre a Proposta 

de Lei 

“ Debate público não diria, porque os partidos 

normalmente têm o seu fórum de concertação. E eu 

julgo que com a antecedência com que receberam o 

texto posso presumir que tenham tido essa 

concertação. Portanto, receberam o documento com 

antecedência e depois tiveram tempo suficiente de 

debate, antes da votação, portanto presumo que 

houve o mínimo que nós podemos esperar que é 

que tenha havido concertação ao nível das bancadas 

parlamentares. Agora ao nível do fórum partidário, 

estritamente falando, não sei se eles tiveram tempo 

para isso, mas podiam ter tido, não sei.” 

Presume-se que não se 

tenha realizado debate 

público sobre a proposta de 

lei no interior dos partidos. 

Pensa-se que o que pode 

ter havido é concertação 

sobre o documento. 

 

 

 

Debate público 

no interior do 

governo sobre a 

Proposta de Lei 

“ […] [o projeto inicial de Lei de Bases do Sistema 

Educativo melhorado com as contribuições dos 

membros do Conselho Diretivo do Ministério da 

Educação e apoio técnico dos Juristas do Gabinete 

de Assessoria Jurídica do Ministério da Educação] 

foi remetido ao Conselho de Ministros e lá foi 

discutido e, alteração, julgo eu, que foi 

insignificante […]. E o documento depois foi 

remetido a Assembleia Nacional Popular sob forma 

de proposta de lei, porquanto já foi assumido pelo 

Conselho de Ministros, pelo Governo, portanto e de 

seguida foi discutida e aprovado pela Assembleia 

Nacional Popular.! 

 

 

A proposta de lei foi 

discutida e aprovada com 

pequenas alterações no 

Conselho de Ministros. 
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Debates públicos 

no Parlamento 

sobre a Proposta 

de Lei 

“ […] [a proposta de lei] foi discutida e aprovada 

pela Assembleia Nacional Popular.” 

Na sessão plenária houve a 

discussão da proposta de 

lei que culminou na sua 

aprovação. 

 

 

Questão 12 

Foram emitidos pareceres sob tais Proposta e Projetos de Lei? A quem foi incumbida essa 

tarefa? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Emissão de 

pareceres sob a 

Proposta de Lei 

“ Não sei se houve pareceres de outras entidades, 

não me parece que isso tenha acontecido. […] ao 

nível do Conselho Diretivo apresentou-se opiniões 

técnicas que são para todos os efeitos pareceres. E 

nós como juristas também demos a nossa opinião 

no que tem haver a dimensão jurídica da questão. 

Mas como o trabalho era tudo lá dentro do mesmo 

grupo [ou seja, dentro do Conselho Diretivo] não 

era necessário fazermos pareceres escritos para 

depois remeter para serem apreciados, nós damos 

os nossos pareceres de forma verbal e direta […] e 

[…] tínhamos lá a participação do Ministro que 

presidia as reuniões portanto […] foi nesse jogo, 

nesse debate, não é, que se foi construindo 

soluções até ao fim.” 

Presume-se que não se 

tenham elaborado pareceres 

por escrito, por outras 

entidades envolvidas no 

processo, sob a proposta de 

lei. Ao nível do Conselho 

Diretivo (grupo de 

trabalho) do Ministério da 

Educação não houve 

pareceres por escrito sobre 

a proposta de lei, apenas se 

enquadrou as opiniões que 

foram sendo dados pelos 

participantes no processo. 

 

 

Questão 13 

Foram publicamente divulgadas tais Proposta e Projetos de Lei? Se sim, quais os meios de 

comunicação social privilegiados e porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Divulgação 

pública da 

Proposta de Lei 

de Bases do 

“ […] ao nível da comunicação social, eu lembro-

me que a Rádio Nacional fez a cobertura em direta 

desta sessão [de discussão da Proposta de lei na 

Assembleia Nacional Popular] […]. Salvo erro que 

A sessão parlamentar de 

discussão da proposta de lei 

teve cobertura em direto da 

comunicação, ou seja, da 
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Sistema 

Educativo 

a Rádio pindguiti entrou em cadeia com qualquer 

outra Rádio privada, portanto a divulgação desse 

ponto de vista foi bastante ampla, não é?. E depois 

o texto foi aprovado e seguiu a forma habitual de 

publicação através do Boletim Oficial, portanto 

desse ponto de vista pelo menos a publicidade 

juridicamente exigida já temos. 

rádio Pindguiti e uma outra 

rádio. 

 

 

Questão 14 

Quais os grupos sociais que estiveram envolvidos no processo de construção da Lei de 

Bases do Sistema Educativo? E o que ditou a participação desses mesmos grupos nesse 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

Grupos sociais 

envolvidos no 

processo 

“ Para além da Associação de escolas privadas 

também participaram os sindicatos, o SINAPROF, 

não é?, Sindicato Nacional dos Professores e o 

Sindicato Democrático dos Professores 

[SINDEPROF] são os dois Sindicatos do sector da 

Educação, participaram e deram a sua opinião . E 

ainda dentre as escolas privadas para além da 

Associação como eu disse, o Liceu João XXIII, que 

é uma escola da Igreja Católica, também teve uma 

participação notável, dando opiniões não é?, quanto 

aquilo que devem ser soluções a constar da 

Legislação. 

 

Participaram no processo 

Sindicato Nacional dos 

Professores [SINAPROF] e 

o Sindicato Democrático 

dos Professores 

[SINDEPROF]; Associação 

de Escolas Privadas; Liceu 

João XXIII (Escola da 

Igreja Católica); Associação 

de Pais e Encarregados de 

Educação. 

“ […] Associação de Pais e Encarregados de 

Educação também participou, o que significa que 

nos tínhamos lá a representação dos Pais e 

Encarregados de Educação.” 

Razão da 

inclusão dos 

grupos sociais no 

processo 

“A opinião das escolas, dos Sindicatos, por 

exemplo, é muito apreciada pelos utentes [do sector 

educativo]. Por exemplo, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação também participou, o 

que significa que nos tínhamos lá a representação 

dos Pais e Encarregados de Educação. E portanto, 

A inclusão dos grupos 

sociais deveu-se ao fato da 

opinião dos mesmos serem 

apreciados pelos utentes [do 

sector educativo]. 
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de modo geral, a população aprecia, os utentes em 

particular apreciam o fato […] desse processo ter 

contado com a participação dos Sindicatos e da 

Associação dos Pais e Encarregados de Educação e 

Associação das Escolas Privadas. “ 

 

 

Questão 15 

Qual o papel desses grupos sociais no que se refere à construção de política educativa 

nacional? E de que modo esse papel é legitimado perante a população em geral e os utentes 

do sistema educativo em particular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Papel dos 

grupos sociais 

na construção 

de política 

educativa 

nacional 

“ Bom, os grupos sociais têm um papel importante 

[na construção de política educativa nacional] e o 

Ministério considerou devidamente as suas opiniões 

e, num ou noutro aspeto acolheu-as e portanto 

tiveram uma participação importante.  

É reconhecida o papel que 

os grupos sociais têm na 

construção de política 

educativa, mas não foi 

especificado esse papel. 

Fatores que 

legitimam a 

participação dos 

grupos sociais 

na construção 

de políticas 

educativas 

“A legitimação tem haver com o fato deles serem 

detentores de conhecimentos, de seres pessoas que 

conhecem o Sistema Educativo, entidades que 

conhecem o Sistema Educativo e o fato de opinião 

pública nacional ter portanto reconhecido essas 

valências deles e verem com bons olhos o fato deles 

podido dar as suas opiniões.” 

A intervenção dos grupos 

sociais na construção de 

política educativa é 

legitimada por serem 

detentores de 

conhecimentos, serem 

pessoas que conhecem o 

sistema educativo. 

 

Questão 16 

Quais as contribuições desses grupos sociais em todo o processo que envolveu a 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

“A contribuição [dos grupos sociais] […] antes de 

mais é uma contribuição a nível de ideias, a nível 

de propostas não é?. Agora a contribuição de outra 

As contribuições dos 

grupos sociais registradas 

foram mais ao nível de 
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Contribuições dos 

grupos sociais no 

processo 

natureza tirando por exemplo a escola João XXIII, 

o Liceu João XXIII que noutras ocasiões para além 

de ter contribuído [com ideias/propostas], 

disponibilizou a sua sala para colher as reuniões de 

Conselho Diretivo, mas isso já numa fase mais 

avançada, quando chegámos à discussão do plano 

curricular, portanto as contribuições são mais ao 

nível das ideias que são válidas, são muito 

válidas.” 

ideias e de propostas.  

 

Questão 17 

Em que medida a criação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo guineense 

incorpora compromissos com estruturas económicas e políticas específicas, nomeadamente 

partidos políticos, empresas, bancos, Organização das Nações Unidas, sindicatos, 

associações etc.? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

Assunção de 

compromissos 

com estruturas 

económicas  

“ Eu penso que há aqui uma sinergia 

para se conseguir realizar esse objetivo 

[de criação de uma Lei de Bases do 

Sistema Educativo], por exemplo o 

Sistema das Nações Unidas participou 

financiando por exemplo o Consultor, a 

contratação de um Consultor.” 

A concretização da LBSE é o reflexo 

de uma sinergia uma vez que o 

Sistema das Nações Unidas participou 

no processo financiando a contratação 

de um consultor para efeito da 

elaboração anteprojeto da LBSE. 

“ […] as entidades como por exemplos 

sujeitos económicos como Bancos, 

etc,… sinceramente tiveram uma 

participação direta mas penso que a 

legislação, a Lei de Bases de Sistema 

Educativo foi feita a pensar também 

neles por exemplo a Lei de Bases do 

Sistema Educativo comtempla as vias de 

formação profissional, não é? A 

formação técnico profissional que é uma 

formação virada para servir o mercado 

de emprego, empregar uma mão de obra 

qualificada as empresas, portanto desse 

ponto de vista a Lei de Bases do 

A participação direta dos sujeitos 

económicos no processo é tida em 

conta na LBSE, tendo em conta que a 

LBSE comtempla as vias de formação 

técnico profissional que é uma via 

virada a servir o mercado de trabalho, 

ou seja, as empresas.. 



 

Dissertação de mestrado                                                                                     Luísa Lopes 

 

396 

Sistema Educativo teve uma 

componente económica, pensou na 

realidade económica em formar uma 

mão de obra qualificada. E se as 

normas, as disposições normativas 

constantes dessa lei forem efetivamente 

cumpridas e implementadas nós 

podemos ter, portanto, uma mão de obra 

mais qualificada na Guiné-Bissau que 

vem contribuir para melhoria do nosso 

performance económica.” 

Assunção de 

compromissos 

com estruturas 

políticas 

específicas no 

processo 

Não há referências  

 

Questão 18 

A Guiné-Bissau é um país de grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Teriam as 

questões culturais, étnicas e religiosas merecido alguma atenção especial no processo de 

construção da Lei de Bases do Sistema Educativo? Se sim, em que momento e âmbito do 

processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Temas que 

mereceram atenção 

especial no 

processo 

“A verdade é que a opção do Legislador 

Constitucional é de construir um Estado 

com um povo unido, portanto tem um 

padrão jurídico que deve unir a todos, 

portanto, a Lei de Bases por exemplo 

reconhece as entidades […] o direito ou 

a liberdade do ensino não é?.[…] a Lei 

de Bases [do Sistema Educativo] 

respeita, salvaguarda o direito a 

liberdade de ensino as entidades 

religiosas […] desde que essa atividade, 

essa iniciativa portanto se confina ou se 

compadeça ou esteja dentro dos limites 

No geral foram tidas em atenção as 

questões culturais, éticas e religiosa, 

uma vez que a LBSE reconhece as 

entidades o Direito ou a liberdade de 

ensino.  
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legais. Portanto foram ponderadas todas 

essas questões, todos os interesses 

relevantes e as soluções que constam da 

Lei de Bases, a meu ver são soluções 

integradoras em benefícios da 

comunidade nacional portanto, mas 

respeitando as diferenças filosóficas, 

religiosas que existem na nossa 

sociedade. 

 

 

Questão 19 

Promoveu-se em sessão pública reflexão e debate aprofundado sobre as diferentes 

perspetivas dos temas/conteúdos que deveriam constar no texto final da Lei de Bases do 

Sistema Educativo?  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Promoção de reflexão e 

debate público dos temas 

/conteúdos a constar na Lei 

de Bases do Sistema 

Educativo 

“ Não diria que essa questão 

foi menosprezada mas a forma 

como os debates decorreram 

nós tínhamos condições de 

apreciar os conteúdos, 

apreciar o aspeto formal. E 

tudo o que era relevante para 

um bom Sistema Educativo 

foi ponderado entre eles os 

conteúdos […]” 

A informação revela que não foram 

promovidos debates públicos, mas 

que nos debates realizados havia 

condições para apreciar os conteúdos 

a constar na LBSE. 

 

Questão 20 

Tem ainda presente quais foram os temas/conteúdos que geraram maior número de 

contributos, maior polémica, maior dificuldade na apresentação das propostas finais? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

Ao nível do Conselho 

Diretivo [do Ministério da 

Educação] que eu me lembro 

são duas questões que 
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Temas/conteúdos que geraram 

maior dificuldade na 

apresentação das propostas 

finais 

maiores discussões geraram. 

Primeira questão, a questão 

daquilo que deve ser o lugar 

das escolas privadas, quando 

digo escolas privadas eu falo 

de escolas privadas no 

sentido restrito, escolas 

privadas e laicas não é?, e 

falo também de escolas 

privadas de confissões  

religiosas, essas questões 

foram discutidas com algum 

calor. E também a questão da 

formação Técnico 

Profissional foi bastante 

discutida, as vias de saída 

profissional etc. Portanto, que 

eu me lembro, são essas duas 

[questões] […] que mais 

discussões geraram […].”   

 

 

 

 

 

Lugar das escolas privadas e laicas e 

as vias de saída da formação técnico 

profissional 

Temas/conteúdos que geraram 

maior contributo na 

apresentação das propostas 

finais 

Não há referências  

Temas/conteúdos que geraram 

maior polémica na 

apresentação das propostas 

finais 

Não há referências  
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Questão 21 

Qual o resultado final da votação? Isto é, quantos votos a favor, contra e abstenção foram 

registados neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

 

 

 

 

 

Resultado final da 

votação na 

Assembleia Nacional 

Popular 

“ […] no Parlamento a votação foi unanime, a 

aprovação foi unanime não houve propriamente 

votos contra, o que eu me referia são pequenas 

anotações: olhe aqui, essa aqui podia ser assim, 

pequena alteração. Agora na hora da votação 

portanto, a aprovação foi por unanimidade quer no 

Conselho de Ministros quer na Assembleia 

Nacional Popular. 

A votação da proposta 

de lei foi unanime, não 

se registraram votos 

contra. Apenas foram 

sugeridas pequenas 

alterações. 

“A Lei de Base do Sistema Educativo foi debatida 

um dia, numa sessão, um dia. Depois não se 

chegou a votação nesse dia porque o documento 

foi acompanhado de outros textos também, 

nomeadamente a Lei do Ensino Superior e da 

Investigação Científica e os Estatutos da 

Universidade Amílcar Cabral, portanto os três 

documentos foram debatidos em dois dias e no 

final da sessão do segundo dia é que se procedeu a 

votação dos três e os três foram aprovados. 

Portanto, foram dois dias de trabalho.” 

A LBSE foi debatida 

durante dois dias no 

Parlamento. Foram dois 

dias de trabalho porque 

a LBSE foi debatida 

com mais dois 

documentos: Lei do 

Ensino Superior e da 

Investigação Científica e 

os Estatutos da 

Universidade Amílcar 

Cabral 

 

 

Questão 22 

Qual o papel da Comissão Especializada para a área da educação da Assembleia Nacional 

neste processo? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências  

Papel assumido pela 

Comissão 

Especializada para a 

área da Educação da 

Assembleia Nacional 

“ Bom, como eu disse, o documento chegou ao 

Parlamento por via do Governo [sob forma de 

Proposta de Lei] e a Comissão Especializada 

recebeu o documento e fez aquilo que era de 

esperar, não é?, apreciou. E na altura da discussão 

Os Deputados da 

Comissão 

Especializada para a 

área da Educação da 

Assembleia Nacional 
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no processo não me lembro de terem tido uma ocasião especial 

para se pronunciar. Mas os Deputados que fazem 

parte dessa Comissão foram grandes mentores, não 

é? daquilo que é a dinâmica que se viu no 

Parlamento e depois foram eles também que 

ajudaram na remessão do texto para a Presidência 

da República para efeitos de publicação. Tiveram 

um contributo que me pareceu bom.” 

Popular assumiram o 

papel de mentores no 

processo, pela 

dinâmica demonstrada 

No Parlamento.  

 

 

Questão 23 

Quanto tempo demorou este processo entre o início do debate e a aprovação na Assembleia 

Nacional Popular? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

Duração do 

processo até a 

aprovação da 

LBSE na 

Assembleia 

Nacional Popular 

Não há referências  

 

 

Questão 24 

Defendendo a posição de certos autores de que uma lei não resulta de uma convergência de 

saberes mas da congregação de uma pluralidade de projetos políticos. Pergunto se o texto 

final da Lei de Bases do Sistema Educativo guineense é o resultado dos projetos políticos 

das diferentes forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular para área da 

educação? Se sim, descreva como.  

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

 

 

 

LBSE como 

Eu penso que sim, porque […] nós tínhamos lá 

diferentes bancadas parlamentares e quando eles votam 

por unanimidade a única interpretação que me parece 

plausível é considerar que a Lei de Bases [do Sistema 

Educativo] realmente congrega todos digamos assim, 

A votação por 

unanimidade é a 

prova de que a Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo congrega 
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resultado da 

Congregação de 

uma pluralidade de 

projetos políticos 

todas as linhas de pensamento, pelo menos as mais 

representativas da nossa sociedade, porque caso 

contrários nós teríamos tido votos contrários ou 

abstenções e nada disso se verificou. Portanto, a única 

interpretação que eu dou ao fato de termos tido uma 

aprovação por unanimidade é exatamente, no sentido de 

que há aqui uma convergência de opiniões para formar 

esse trabalho. 

as linhas de 

pensamento mais 

significativas da 

sociedade guineense. 

“ Qualquer projeto tem quem dá início, impulso, mas a 

partir do momento em que chega a sua discussão no 

fórum próprio e obtém aprovação das diferentes 

sensibilidades então considera-se que é um projeto que 

reflete as opiniões das diferentes correntes políticas da 

sociedade. Então, o projeto passou a ser assumido por 

todos, passou a ser assumido como um projeto nacional, 

um projeto de convergência nacional pelo menos para a 

área da educação. Essa Lei de Bases, eu considero que 

reúne essas qualidades porque não houve qualquer 

bancada parlamentar que tivesse tido uma opinião 

contrária, um voto contra aquilo que são as soluções 

constantes desse texto.” 

A votação por 

unanimidade é o 

reflexo que da Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo incorpora 

as diferentes opiniões 

das diversas correntes 

políticas da sociedade 

guineense 

 

Questão 25 

Houve a preocupação por parte do Governo e dos diferentes grupos parlamentares que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo a aprovar correspondesse a posição de uma 

convergência alargada das várias forças políticas envolvidas nesse processo? Se sim, diga-

me porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

LBSE como 

resultado de uma 

convergência 

alargada das várias 

forças políticas 

envolvidas no 

processo 

“ Eu penso que sim, porque como as bancadas 

receberam o texto e a mesa da Assembleia Nacional 

Popular fez questão de dar oportunidade a todos e a 

partir do momento em que há um pronunciamento 

expressa em termos de votos favoráveis penso que é o 

que de ponto de vista formal pelo menos se pode 

entender como […] [ posição de uma convergência 

alargada das forças políticas envolvidas no 

A votação da Lei de 

Bases do Sistema 

Educativo por 

unanimidade revela a 

posição de uma 

convergência alargada 

das forças políticas 

envolvidas no processo. 
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processo].” 

 

Questão 26 

A educação escolar carateriza-se no mundo contemporâneo como um processo 

multifacetado e sujeito a uma diversidade de influências internas e externas ao território 

em que se processa. Diga-me em que medida o texto final da Lei de Bases do Sistema 

Educativo guineense terá surgido das pressões dos parceiros sociais internos e externos? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Texto final da Lei 

de Bases do 

Sistema Educativo 

como resultado de 

pressões dos 

parceiros internos 

e externos 

 

 

 

“Bom, o fato dos parceiros como a Unicef e outros terem 

dado o seu apoio, a sua participação neste processo de 

elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo. O fato de 

termos tido colaboração de Escola Privadas, Associações de 

Pais e Encarregados de Educação, o fato de terem 

participado também os técnicos naturalmente do Ministério 

da Educação etc., eu penso que é uma expressão do 

pluralismo que nós temos na medida do possível não é. Os 

parceiros internacionais congratularam muito com a 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo o que é um 

sinal que indica a concordância não só no seu júbilo com o 

fato da Guiné-Bissau passar a ter uma Lei de Bases do 

Sistema Educativo, mas também na sua concordância 

daquilo que foi aprovado desse ponto de vista essa 

confluência penso eu que foi bem patente na aceitação que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo tem tido até hoje.” 

 

 

 

Questão 27 

Se o processo decorresse hoje, manteria tudo como está ou alteraria alguns aspetos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo? Quais e Porquê? 

Categorias Excertos da entrevista Inferências 

 

Avaliação do 

processo 

“Eu penso que a Lei de Bases do Sistema Educativo continua 

a ser uma lei atual. E não me parece que tenha faltado 

alguma coisa de muito importante, por ser uma Lei de Bases 

A LBSE faz 

referência 

suficiente da 
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o que eventualmente não tiver tido suficiente 

desenvolvimento eu faria esse desenvolvimento noutro texto. 

Não alterando a própria Lei de Bases do Sistema Educativo 

porque me parece que fez referência o suficiente para aquilo 

que é a sua função de todos os aspetos fundamentais do 

Sistema Educativo.” 

função do 

sistema 

educativo, não se 

justificando 

nenhuma 

alteração.  
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Anexo 22 

Setor Educativo/reflexão 

 

 

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL, CULTURA, CIÊNCIA, JUVENTUDE e dos DESPORTOS 

GABINETE DO MINISTRO 

 

Para : Sua Excelência Carlos Gomes Júnior 

            Primeiro-Ministro 

            Bissau 

De:   Ministro da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e dos Desportos (MENCCJD) 

          Bissau 

Assunto: Sector Educativo/Reflexão 

Local e Data: Bissau, 11 de Novembro de 2009 

1. Normalmente os Ministros de Educação não ficam por muito tempo, pelo que tenho 

igualmente a noção de que não vou dispor de muito tempo para fazer tudo. Assim, não 

vou ter por ambição aportar todas as soluções para os problemas cardinais da Educação. 

Nesta perspectiva: 

i) É urgente sanar o clima laboral caracterizado por conflitos e paralisias de aulas, 

atacando as causas do descontentamento. Este é o objectivo central, tendo em conta 

o reinício do ano lectivo, em boas condições, com vista a estabilizar o sector; 

ii) O MENCCJD deve fazer um inventário exaustivo das dívidas com os professores e 

envidar esforços junto do Ministro das Finanças, com vista à sua liquidação; 

iii) Promoção de encontros regulares e de relacionamentos estreitos com as associações 

sindicais de professores, estudantes e outros profissionais do sector; 

iv) Supervisão estrita dos serviços responsáveis pelo Orçamento do Ministério e 

aumento na transparência da gestão financeira; 

v) Promoção de emissões radiofónicas visando uma compreensão da política do governo 

e da conjuntura da educação; 
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vi) Dar uma atenção especial aos serviços regionais através de encontros, atribuição de 

missões concretas no âmbito do saneamento e da criação de condições para o bom 

funcionamento das escolas e aulas. 

2. Uma outra importante medida da estabilização, consiste em fazer aprovar um conjunto 

de diplomas fundamentais para a gestão do sistema educativo, a saber: 

i) Lei de Bases do Sistema Educativo; 

ii) Revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente; 

3. Paralelamente as medidas da estabilização, a actuação do Ministro deve visar objectivos 

de desenvolvimento, ou seja, medidas de fundo que deixarão marcas da sua passagem à 

frente dos destinos da educação. Assim, 3 (três) vectores deverão enformar a estratégia 

nesta perspectiva, a saber: Reforma do sistema, a elevação da qualidade e melhoria do 

acesso e da eficiência dos serviços. Neste sentido, propõe-se os seguintes: 

i) Elevação da qualidade do Ensino: 

(a) Decreto da criação da Escola Nacional de Administração (Extinção do Centro 

de Formação Administrativa – CENFA-); 

(b) Decreto de criação da Escola Superior de Educação, através da fusão das 

escolas de formação de Professores actualmente existentes (Tchico Té, 

Bolama, 17 de Fevereiro e da Educação Física e Desportos); 

(c) Despacho Ministerial para criação dos cursos de Educadores de Infância, 

Supervisão e Inspecção Escolar; 

(d) Transformação do PASEG (Projecto de Apoio ao Sistema Educativo 

Guineense) num projecto de formação de formadores, incorporado na futura 

Escola Superior de Educação; 

(e) Criação de saídas profissionais no ensino secundário. 

ii) Criação de liceus técnicos nas regiões; 

iii) Criação de um Conselho Cientifico, encarregue de pensar e de fiscalizar a qualidade 

de ensino, dos programas, da leccionação e responsável pela homologação de cursos 

e diplomas e dar parecer vinculativo na atribuição de equivalências; 

iv) Generalização da alfabetização a nível nacional no quadro do método cubano; 

v) Sensibilização dos parceiros com respeito à introdução do ensino da informática e 

acesso à rede mundial no ensino secundário; 

vi) Criação de uma grande Universidade Pública de craveira e prestígio internacional, 

através da fusão das duas universidades existentes (Amílcar Cabral e Colinas de Boé). 

As vantagens são as seguintes: 

a) As duas universidades são frágeis individualmente face aos desafios do 

desenvolvimento do saber, do atendimento das demandas da Juventude 

guineense e da preparação dos cidadãos e da mão-de-obra para as ambições 

políticas, económicas e culturais da Guiné-Bissau. A unificação podia tornar mais 

robusta a instituição guineense; 

b) Confere coerência ao sistema de ensino e maior credibilidade ao ensino superior; 

c) Garantia de qualidade de ensino a todos os níveis, inclusive o patamar superior;  
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d) Profissionalização do corpo docente e a criação de uma carreira de docente do 

ensino superior; 

e) Definição das áreas e especialidade de cada unidade orgânica da futura 

universidade, acabando com as duplicações; 

f) Garantia de mobilidade inter-universitária aos alunos e professores, assim como 

da interlocução internacional unificada e mais conseguida; 

 

4. Criação de uma comissão de reflexão para a Reforma do sistema do ensino secundário. 

Essa Reforma lidará necessariamente os seguintes aspectos: 

 Actualização Curricular; 

 Introdução do 12º Ano; 

 Melhoria da Qualidade no domínio de leccionação, elevação das competências 

linguísticas, pedagógicas e didácticas dos professores e complemento de sua 

formação, através de investimentos em laboratórios e na produção de livros e 

materiais didácticos; 

5. Eis tudo quanto me ocorre sugerir, Excelência Primeiro-Ministro, em matéria de politica 

educativa, pois tudo o que consta desta reflexão é factível, se houver discernimento e 

vontade politica. 

 

A Superior Consideração 

Eng. Artur SILVA 
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ANEXO 23  

 

Texto Final da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 4/2011) 
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