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Apesar dos desafios enfrentados ao longo das três décadas de sua implementação, o 

programa dos APEs em Moçambique, vem se destacando como uma estratégia com forte potencial 

para aumentar a cobertura dos cuidados de saúde primários, a nível comunitário, e melhorar o 

acesso à esses cuidados, principalmente, no que concerne as comunidades que se localizam nas 

áreas recônditas do país. 

Com base nas lições aprendidas do passado, o programa de APEs encontra-se actualmente 

em fase de revitalização. Para o sucesso dessa nova abordagem exige-se, entre outros aspectos 

estratégicos, que os APEs sejam dotados de conhecimentos e capacidades específicas que lhes 

permitam desempenhar suas funções com competência, à luz dos novos desafios da área de saúde 

comunitária. Assim, visando responder efectivamente aos propósitos do papel do APE na 

comunidade, o Ministério da Saúde de Moçambique com o apoio dos seus parceiros,  introduziu o 

novo curriculo de formação dos APEs, que foi aplicado ao primeiro grupo de 182 formandos, no 

âmbito da revitalização do Programa de APEs.  

É neste contexto que surge o presente relatório de avaliação, cujo principal objectivo é de 

avaliar a efectividade, qualidade e consistência do conjunto do material didáctico usado na formação 

dos APEs, que incluem os  manuais do APE (módulos I e III) e dos formadores e outros materiais de 

apoio, tais como cartões de IEC e álbum de fotografias.  

A avaliação/testagem do referido conjunto de materiais didácticos aconteceu em três 

províncias: Inhambane, Nampula e Manica, o que corresponde a uma amostra de cerca de 40% do 

total de oito distritos seleccionados no âmbito do processo de Revitalização do Programa dos APEs.  

Baseado na combinação de métodos quantitativos e qualitativos, o processo de avaliação do 

referido conjunto de materiais se baseou em quatro componentes: (1) Linguagem (clareza e 

compreensão vocabular); (2) Conteúdo (clareza, objectividade, capacidade didáctica, consistência e 

contextualização em relação à realidade); (3) Visualização (clareza, adequação das figuras à 

realidade, tamanho/expressão das gravuras, recursos de comunicação visual e de memorização, e 

tonalidade das cores) e (4) Estrutura e lógica (sequência, ordenação e consistência) 

Os APEs entrevistados são maioritariamente do sexo masculino (78,6%), em comparação com 

as APEs do sexo feminino (21,4%). Em relação a idade, verifica-se que a maioria desses APEs tem 

idades compreendidas entre os 20 a 39 de idade (71,4%).  A média de idades dos APEs é de 32,5 anos, 

sendo as idades variam entre a mínima de 18 anos e a máxima de 64 anos. Quanto ao nível de 

escolaridade dos APEs, foi possível constatar que a maior parte dos APEs (57%), tem o nível primário 
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do segundo grau (EP2), seguidos dos APEs com o nível secundário geral do primeiro ciclo (ESG1), que 

representam cerca de 23% da amostra estudada. No que refere a linguagem usada nos materiais 

didácticos, os resultados mostram que uma das principais dificuldades apresentadas pelos APE’s 

refere-se à compreensão do vocabulário, devido a sua erudição, expressões técnicas e de referências 

desconhecida pelos APE’s. Pelo menos 31, 8% dos inquiridos disseram apenas conhecer uma parte das 

palavras ou expresões usadas no manual, constiuindo-se uma parcela significativa dos entrevistados. 

Considerando o nível de escolaridade da maioria dos formandos e seu local de residência (zonas 

rurais), e a opinião dos formadores que também concordam que uso de terminologias muito técnicas 

criou algumas dificuldades de compreensão do conteúdo entre os formandos, constatou-se que o 

vocabulário técnico devia ser simplificado e mais ajustado ao “background” dos formandos. Uma das 

formas viáveis seria a inclusão de um glossário dos termos usados, no manual. 

De modo geral, tanto os formandos e os formadores revelaram que o manual é um 

instrumento de apoio útil  em termos de conhecimentos e obtenção de competências necessárias 

para que o APE desempenhe com sucesso as suas tarefas nas comunidades. No entanto, os 

formandos destacaram que enfrentaram algumas dificuldades para compreender algumas 

explicações apresentadas ao longo do manual, devido a falta de familiaridade com as palavras 

técnicas, ou densidade de informação contida; uma das principais queixas está relacionada com as 

dificuldades de compreensão da abordagem/metodologia de trabalho na comunidade, incluindo os 

conceitos de  promoção e prevenção, o que é preocupante, na medida em que esta componente é 

muito importante para os resultados e desempenho das tarefas dos APEs. A maioria dos APEs 

entrevistados  referiu que o texto do manual não é de todo claro e compreensível, e indicaram no 

módulo I do manual, os seguintes lugares onde se localizam as principais dificuldades por eles 

enfrentadas: páginas 6, 7 e 8 (referidas por 30% dos formandos entrevistados),  páginas 1 e 2 

(mencionadas por 25%) e páginas 15 e 16 (apontadas por 15% dos entrevistaos). Em relação ao Módulo 

III, as principais razões das dificuldades apresentadas pelos entrevistados refere-se à apresentação 

do texto, (tamanho das letras, combinação de cores, visualização, tamanho pequeno do texto 

explicativo que acompanha as figuras e compreensão do texto por causa da linguagem utilizada. 

Nesse módulo, a maioria dos entrevistados (36.1%) referiu que teve alguma dificuldade em 

compreender o Mapa 4.  

Os resultados também mostram que os formandos estavam de um modo geral satisfeitos 

com a inclusão de figuras ilustrativas do contexto das matérias tratadas ao longo do texto, porque 

segundo eles, ajudou a reforçar e melhorar a apreensão das matérias leccionadas e, a maioria 
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reconheceu que as figuras reflectem o contexto da realidade vivida nas comunidades. Contudo, eles 

foram relativamente críticos com a forma como algumas figuras foram apresentadas ao longo do 

manual e dos cartões IEC, porque, de acordo com a maioria dos APEs, “algumas figuras ajudavam a 

perceber o conteúdo mas outras não”. Dos principais problemas apontados em relação às 

ilustrações, destacam-se o tamanho pequeno, que dificultou a visualização e compreensão do 

assunto tratado, à estética e a falta de clareza da mensagem.  

No que se refere a estrutura, uma das principais razões de queixa entre os formandos e os 

formadores foi a falta de paginação lógica no modulo III do manual do APE, o que, segundo eles, 

dificultou o manuseio do material na sala de aula e a posterior procura/consulta de informações.  

Outra questão ainda apresentada pelos formadores refere-se à falta de concordância entre 

os módulos do formador e dos formandos. Fazendo comparação, os formadores dos APEs referiram 

que de modo geral, a estrutura e lógica do material, está melhor orientada no módulo I do que no 

modulo III. 

Portanto, o conjunto do material usado na formação dos APEs, tanto os manuais como os 

cartões de IEC e álbum de fotografias foram muito bem aceites como um suporte didático 

importante no sucesso da formação dos APEs. Contudo, há que se considerar as críticas que foram 

apontadas em relação aos parâmetros definidos para a sua avaliação: linguagem, os assuntos 

abordados, a comunicação visual e a estrutura e organização dos assuntos tratados, pois tiveram 

alguma repercussão negativa no processo de ensino e aprendizagem dos formandos, se 

considerarmos que com base no conjunto dos materiais didáticos disponibilizados durante a 

formação, uma parte dos APEs não conseguiu compreender (1) algumas expressões/palavras usadas, 

(2) o seu papel e a metodologia de trabalho na comunidade, (3) o conteúdo e o texto explicativo de 

algumas figuras e (4) o sentido lógico dos assuntos tratados.   

Diante das constatações da avaliação, o relatório apresenta recomendações para uma 

revisão geral do material em todas as componentes analisadas. 
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1.1 Contextualização do estudo 
 

No âmbito do processo de Revitalização do programa dos APEs, o Ministério da 

Saúde, em parceria com quatro organizações internacionais (para a fase inicial)1, está 

implementando o plano de introdução de pelo menos 182 novos APEs nos serviços de saúde, 

em oito províncias do país2. Este processo inicial inclui a selecção e recrutamento dos APEs 

na comunidade, sua formação num período de quatro meses e posterirmente, o início das 

actividades a nível das comunidades. 

O programa de APEs visa essencialmente reforçar a aumentar o acesso das 

comunidades aos cuidados de saúde, na componente dos cuidados primários de saúde. A 

actual estratégia do governo reforça o reconhecimento do APE enquanto um actor com 

importante papel na promoção de saúde e prevenção das doenças ao nível local 

(comunitário). O Ministério da Saúde (MISAU) considera que a implementação efectiva do 

programa revitalizado dos APEs permitirá a expansão em até cerca de 20% da cobertura 

actual dos cuidados de saúde providenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), à 

população moçambicana. 

Nesta perspectiva, o MISAU definiu os seguintes objetivos para o trabalho dos 

APE’s na comunidade: 

↗  Contribuir para a melhoria da saúde da sua comunidade através das 

actividades de promoção de saúde e prevenção de doenças; 

↗  Prestar cuidados curativos limitados aos primeiros socorros e ao tratamento 

de algumasdoenças como malária, diarreia e infecções respiratórias em 

crianças;  

↗  Servir de interligação entre a sua comunidade e o pessoal do sector da saúde 

do Distrito  (onde a comunidade do APE está localizada). 

                                                
1  No total são 11 parceiros. 
2 As províncias tem diferentes parceiros no apoio ao Programa dos APEs, estando assim configurado: Banco Mundial - 
Cabo Delgado (distrito de Mecufi); UNICEF  Nampula (distrito de Monapo) – Niassa (distrito de Cuamba), Tete (distrito de 
Angónia), Manica (distrito de Gondola), Sofala (distrito de Caia): USAID, através da Visão Mundial - Zambézia (distrito de 
Mocuba);  Malária Consortium – Inhambane (distrito de Massinga). 
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O processo de formação dos APEs, visa assegurar que os APEs sejam dotados de 

conhecimentos e capacidades específicas que lhes permitam desempenhar suas funções 

com competência, à luz dos novos desafios da área de saúde comunitária.  

Visando responder efectivamente aos propósitos do papel do APE na comunidade, o 

MISAU com o apoio dos seus parceiros, introduziu o novo curriculo e novos materiais de 

formação dos APEs, que foi aplicado ao primeiro grupo de 182 formandos, no âmbito da 

revitalização do Programa de APEs.  

O conjunto do material produzido para programa de formação dos novos APE’s 

foi pensado para responder fundamentalmente aos aos propósitos do trabalho do APE na 

comunidade. Assim foram elaborados os seguintes materiais didácticos e de apoio à 

formação dos APEs: 

§  Manual dos formandos: módulos I, II e III 

§  Manual dos formadores: I, II e III 

§  Cartões de IEC: para formandos e formadores 

§  Álbum de fotografias: para o formador 

 

É neste contexto que, considerando a necessidade de testagem da efectividade, 

consistência e qualidade do conjunto de materiais de formação dos APE, o MISAU com o 

apoio dos parceiros, desenvolveu e implementou a avaliação desse material, na pespectiva 

de analisar sua eficácia no apoio à aprendizagem dos formandos, tendo em conta seu papel 

na comunidade.  

Assim, espera-se que o presente relatório de avaliação/testagem possa ser um 

recurso que permita reforçar e melhorar os referidos materiais, para que os próximos 

grupos de formandos, usufruam de materiais capazes de responder aos objectivos 

considerados na revitalização do programa de APE, e sobretudo, que os APEs sejam dotados 

de competencia e habilidades que lhes permitam bom desempenho das suas tarefas nas 

comunidades.  
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1.2 Parcerias  
 

A avaliação/testagem dos materiais aconteceu em três províncias: Inhambane 

Nampula e Manica,  a partir de uma parceria estabelecida entre MISAU, Malaria Consortium, 

Save the Children e UNICEF, respectivamente. 

A realização desta avaliação contou com a parceria da Malaria Consortium que 

apoiou todas as despesas referentes ao trabalho de campo, realizado no distrito de 

Massinga, além de ter sido responsável pela condução do trabalho técnico e elaboração do 

relatório; a Save the Children UNICEF apoioram nas despesas do trabalho de campo 

realizado nos distritos de Monapo (Nampula) e Gondola (Manica), respectivamente. O 

MISAU participou em todas as fases, ou seja, desde a realização do trabalho de campo até 

no apoio à compilação do relatório final. Assim, o grupo de referência foi constituido pelo 

MISAU, Malaria Consortium, Save the Children e Unicef.  

2. Objectivos 
 

2.1. Objectivo Geral 

Avaliar a objectividade, consistência e qualidade do conjunto do material de apoio usado na 

formação dos APEs, no âmbito da revitalização do programa dos APEs em Moçambique.  

 
       2.2. Objectivos  Específicos 

• Avaliar a linguagem usada no conjunto do material de formação dos APEs, em termos 

de clareza, objectividade e compreensividade; 

• Avaliar o Conteúdo quanto a sua clareza, objectividade, capacidade didáctica, 

consistência e contextualização em relação à realidade; 

• Avaliar a capacidade e qualidade de comunicação visual do conjunto do material de 

formação dos APEs; 

• Avaliar a consistência da estrutura e lógica sequencial das informações contidas nos 

materiais de formação dos APEs.  
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3.  Metodologia 
 

A avaliação/testagem do material da formação dos APEs baseou-se na 

combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Neste contexto, dos 8 distritos em que 

se realizaram as formações dos APEs, no âmbito da revita;ização do programa de APES, foi 

retirada uma amostra de 3 distritos (distrito de Massinga – província de Inhambane, distrito 

de Gondola – província de Manica e distrito de Monapo – província de Nampula), o 

correspondente a cerca de 40% do total. Sendo assim, no total, foram entrevistados 70 APEs, 

o equivalente a cerca de 40% do total dos 182 APEs formados no âmbito da revitalização do 

programa de APEs.  

Conforme se pode observar na tabela 1, constata-se que nos distritos de Massinga 

e Monapo foram entrevistados 24 APEs cada e no distrito de Gondola foram entrevistados 

22 APEs; também foram entrevistados 12 formadores  e 3 directores da formação. 

 
Tabela1: Distribuição da amostra por distrito 

Distrito 
Frequência 

(n) Percentagem (%) 
Massinga 24 34,3 

 
Gondola 22 31,4 

 
Monapo 24 34,3 

 
Total 70 100,0 

 

A análise quantitativa dos dados foi possível com o recurso ao programa 

estatístico (SPSS), o que permitiu analisar, apresentar, descrever e interpretar os dados, 

tendo como base os indicadores estatísticos, tais como frequência absoluta, percentagem, 

média e amplitude.  A análise qualitativa baseou-se na técnica de análise de conteúdo de 

tudo o que foi referido ou expresso oralmente pelos entrevistados; esta constitui uma 

técnica de análise por excelência nos métodos qualitativos, dada a sua capacidade de 

sistematizar as informações não-quantificadas e permitir uma análise coerente. Este método 

foi utilizado tanto para tratar as informações recolhidas nas questões abertas dos 
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questionários como também o conteúdo das entrevistas individuais e discussões em grupos 

focais.   

 O processo de rercolha de dados baseou-se na aplicação dos seguintes 
instrumentos:  
          1. Questionário – aplicado aos formandos; 

           2. Guião para a discussão em grupos focais – aplicados aos formandos e formadores; 

            3. Guião de entrevistas individuais – aplicados aos directores da formação. 

 
Em relação aos materiais avaliados, foram consideradas as seguintes variáveis: 

↗ Linguagem  

↗ Conteúdo    

↗ Visualização (comunicação visual) 

↗ Estrutura e lógica  

 

Contudo, para a avaliação dos cartões de IEC, bem como do álbum de fotografias, 

apenas foi considerada uma variável: Comunicação visual. 

Portanto, o conjunto do material de formação avaliado foi composto pelo manual 

dos formandos, manual dos formadores, cartões de IEC e o álbum de fotografias. Importa 

destacar que o módulo II do manual dos formandos não constituiu objecto deste estudo, 

uma vez que não foi utilizado na sala de aula3. 

3.1. Limitações do estudo e algumas consideracões metodológicas 

 
        O processo de recolha de dados enfrentou algumas dificuldades relacionados com a 

qualidade de alguns dados capturados.  

         No processo de recolha dos dados quantitativos, um dos problema verificados refere-se 

a qualidade do preenchimento do questionário. Apesar da maior parte das questões 

contidas no questionário admitirem resposta única, houveram muitos casos de questões em 

que todas as opções apareciam assinaladas, tornando a resposta nula. Algumas respostas, 

                                                
3 De acordo com os diretores de curso, o módulo II teve chegada tardia em  todas as províncias, comprometendo 
sobremaneira o ritmo dos trabalhos durante a formação. 
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porém, foram aproveitadas, com recurso à limpeza e análise da sua coerência e possível 

correspondência. Contudo, não foi possível aproveitar algumas respostas, mas foi em 

proporção bastante reduzida (média de 2% de perda), o que não teve nenhuma influência na 

validade dos resultados. De modo geral, houve erros recorrentes de preenchimento e 

também de resposta, na medida em que algumas respostas abertas tinham problema de 

clareza e coerência.  

Em relação à recolha de dados provenientes das discussões em grupos focais, 

constatou-se que os dados colectadaos na província de Nampula não trouxeram 

informações muito consistentes sobre os problemas encontrados nos materiais, e tão-pouco 

trouxe detalhes sobre os problema encontrados. Tem-se, portanto, um relatório com pouca 

informação e com informações gerais, o que não permitiu a identificação específica dos 

problemas apontados pelos entrevistados daquele lugar do país. Contudo, estes 

constrangimentos não influenciaram na validade dos resultados.  

 

4. Principais Resultados 
 

Os resultados obtidos das entrevistas com os APEs constituem uma parte essencial 

desse trabalho, na medida em que nos ajudou a compreender as suas percepções, 

experiências e opiniões em relação a qualidade dos materiais didácticos usados durante a 

sua formação. 

Conforme se referiu anteriormente, a avaliação do conjunto do material de formação 

dos APEs (Manuais dos formandos: módulos I e III, Manuais dos formadores, Cartões de IEC 

e Álbum de fotografias) baseou-se em quatro critérios, designadamente: linguagem, 

conteúdo, comunicação visual e estrutura e lógica da sequência dos assuntos tratados.  

Assim, primeiro apresentam-se as características sociodemográficas dos APEs 

entrevistados, depois, em função dos critérios acima referidos, são apresentados os 

resultados da ava;iação do manual dos formandos, manual dos formadores, e finalmente os 

cartões de IEC e album de fotografias.  
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4.1. Características socio-demográficas dos formandos (APEs entrevistados) 
 
Sexo 
 De acordo com os resultados, constata-se que os APEs entrevistados são 

maioritariamente do sexo masculino - 55 (78,6%), em comparação com as APEs do sexo 

feminino - 15 (21,4%) . Analisando esta característica por cada um dos três distritos incluidos 

no estudo, nota-se que a tendência é similar, ou seja, em cada distrito estudado existem 

mais APEs do sexo masculino em relação as APEs do sexo feminino. Nesta perpectiva, o 

distrito de Monapo, na província de Nampula, é o que apresenta maior 

desproporcionalidade, sendo que 95,8% dos APEs entrevistados são do sexo masculino, 

seguido do distrito de Gondola, onde 86, 4% dos APEs são do sexo masculino. Conforme se 

pode verificar no gráfico 1 abaixo,  o distrito de Massinga é o que apresenta o maior número 

de APEs de sexo feminino, representando um cenário que mais se aproxima ao equilíbrio 

entre o número de APEs do sexo masculino e feminino.   

 

 
                     Gráfico 1: Distribuição dos APEs formandos, por sexo  e por distrito  
Idade 
 

Em relação a idade, verifica-se que a maioria dos APEs que participaram no estudo 

tem idades compreendidas entre os 20 a 39 anos, sendo que no grupo etário de 20-29 anos 
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de idade, concentra-se uma proporção de APEs (40%), ligeiramente superior a proporção dos 

que têm idades compreendidas entre os 30 – 39 anos (31,4%). Analisando a distribuição das 

idades dos APEs por distrito, nota-se que o distrito de Massinga é o que apresenta maior 

número de APEs com idades compreendidas entre os 20 – 29 anos. Os distritos de Gondola e 

Monapo apresentam a mesma proporção de APEs com idades compreendidas entre os 30 a 

39 anos.  

Quanto aos APEs com idades compreendidas entre os 40 – 60 anos, os resultados 

mostram que eles se concentram mais no distrito de Gondola (44,4%), seguido pelo distrito 

de Monapo, que concentra 33,3% do total de APEs com essas idades. Contudo, foi possível 

constatar que do total dos APEs entrevistados, apenas um APE é que tem idade inferior a   

20 anos; também verificou-se que apenas um APE possui mais de 60 anos de idade, 

conforme ilustra a tabela 2.  

A média de idades dos APEs é de 32,5 anos. Existe uma maior frequência na idade 

de 26 anos (10.0%) e uma menor frequência nas idades de 18, 31, 48 e 64 anos (1.4%). A 

amplitude das idades do formandos entrevistados é de 46 anos, variando logicamente, entre 

a idade mínima de  18 anos e a máxima de  64 anos. Circunscrevendo a análise das idades dos 

formandos por sexo, constatou-se que entre as APEs do sexo feminino, as idades variam 

entre os 20 e os 41 anos. No que respeita aos APEs do sexo masculino, as idades variam  

entre os 18 a os 64 anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabela 2: Distribuição dos dos APEs formandos, por idades em grupos etários e, por distrito  
 

            Idade por grupos  Distrito   
Total 

    Massinga Gondola Monapo 
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 Menor de 20 
anos 

Frequência (n) 1 0 0 1 

    %  
% do Total 

100,0% 
 

,0% 
 

,0% 
 

100,0% 
1,4% 

  20 - 29 anos Frequência (n) 12 6 10 28 
    %  

% do Total 
42,9% 

 
21,4% 35,7% 

 
100,0% 
40,0% 

  30 - 39 anos Frequência (n) 6 8 8 22 
    %  

% do Total 
27,3% 36,4% 36,4% 

 
100,0% 

31,4% 
  40 - 60 anos Frequência (n) 4 8 6 18 
    %  

% do Total 
22,2% 44,4% 33,3% 100,0% 

25,7% 
  Maior de 60 

anos 
Frequência (n) 1 0 0 1 

    %  
% do Total 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 
1,4% 

Total Frequência (n) 24 22 24 70 
  %  

% do Total 
100,0% 

34,3% 
100,0% 

31,4% 
100,0% 

34,3% 
100,0% 
100,0% 

 
 
Nível de escolaridade4 
 

Quanto ao nível de escolaridade dos APEs, foi possível constatar que a maior 

parte dos APEs (57%), tem o nível primário do segundo grau (EP2), seguidos dos APEs com o 

nível secundário geral do primeiro ciclo (ESG1), que representam cerca de 23% da amostra 

estudada (veja tabela 3).  

Circuncrevendo a análise do nível de escolaridade por sexo, verifica-se que a 

proporção dos APEs do sexo masculino é maior em todos os níveis de escolaridade. Entre os 

APEs do sexo masculino, a maior parte tem o nivel de EP2 completo ou pelo menos 

frequentou esse nível de escolaridade. Contudo, é de salientar que a maioria das APEs 

entrevistadas (73,3%), tem pelo menos o nível e EP1  (veja o gráfico 2, abaixo). Quando se 

circunscreve a análise do nível de escolaridade dos APEs, tendo como referência os distritos, 

                                                
4  Para os propósitos da presente avaliação, o nível de escolaridade foi analisada em função da classificação do nível de 
escolaridade vigente em Moçambique:  
    EP1 – Ensino Primário do Primeiro Grau ( 1 – 5 Classes) 

EP2 – Ensino Primário do Segundo Grau ( 6 – 7 Classes) 
ESG1 – Ensino Secundário Geral - Primeiro Ciclo ( 8 – 10 Classes) 
ESG2 – Ensino Secundário Geral – Segundo Ciclo ( 11 – 12 Classes) 
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verifica-se que o distrito de Massinga é o que apresenta a maior percentagem (69%) de APEs 

com o nível mais baixo de escolaridade (EP1) e o distrito de Gondola é o que apresenta a 

maior percentagem(50%) de APEs com o nível de escolaridade mais elevado (ESG1), 

conforme se pode constatar nas ilustrações abaixo:   

 
Tabela 3: Distribuição dos APEs formandos por nível de escolaridade e,  por distrito  

    Nível de escolaridade dos APEs Distrito Total 

Massinga Gondola Monapo 
EP1 Frequência (n) 

%  
9 

69,2% 
2 

15,4% 
2 

15,4% 
13 

100,0% 
 EP2 
   

Frequência (n) 
% 

12 
30,0% 

12 
30,0% 

16 
40,0% 

40 
100,0% 

 ESG1 
   

Frequência (n) 
%  

3 
18,8% 

8 
50,0% 

5 
31,3% 

16 
100,0% 

 ESG2 
   

Frequência (n) 
%  

0 
,0% 

0 
,0% 

1 
100,0% 

1 
100,0% 

Total 
  

Frequência (n) 
 
% do Total 

24 
 

34,3% 

22 
 

31,4% 

24 
 

34,3% 

70 
 

100,0% 
 
 

 
 
     Gráfico 2: Distribuição dos APEs Nivel de escolaridade dos APEs, por sexo 

4.2. Avaliação do Manual dos formandos: módulos I e III 
 

4.2.1. Linguagem 
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Considerando que que os APEs são geralmente pessoas leigas e com baixo nível de 

escolaridade, o tipo de linguagem, palavras, expessões e apresentação do texto em 

materiais didácticos usados para a transmissão de conhecimentos deve se basear nos 

princípiso de clareza e objectividade, por forma a facilitar a compreensão do conteúdo.  

Uma das principais dificuldades apresentadas pelos APE’s referiu-se a parte 

vocabular. O vacabulário foi considerado relativamente díficil, ora pela sua erudição, ora 

pelas expressões técnicas, de referências desconhecida pelos APE’s.  

Apesar de um pouco mais que a metade dos entrevistados, ter referido que conhece 

a maior parte das palavras/expressões usadas no seu manual, cerca de 32% dos inquiridos 

disseram que conhecem apenas uma parte das palavras ou expresões usadas no manual, 

constiuindo-se um parcela significativa dos entrevistados; apenas 10,6% mencionou que  

conhece todas as palavras e expressões usadas nos manuais, conforme se pode verificar na 

tabela 3, abaixo: 

Tabela 3: Conhecimento das palavras ou expressões usadas no manual 
 

 Categorias Frequência (n) Percentagem (%) 
 
Conheço apenas uma parte das palavras ou expresões 
usadas no manual 

 
21 

 
31,8 

 
Conheço a maioria das palavras ou expressõs usadas no 
manual 

 
38 

 
57,6 

  
Conheço todas as palavras ou expressoes usadas no manual 7` 10,6 

  
Total 66 100,0 

 
 

Por outro lado, foi possível constatar que algumas palavras usadas no manual dos 

formandos até pareciam ser de fácil compreensão do formandos, mas quando solicitados 

para explicarem o sentido, a explicação perdia o contexto do assunto. Um exemplo 

concreto fo a palavra sustentabilidade, usada no manual para a definição de envolvimento 

comunitário: 
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“É um processo de criação de capacidade através do qual indivíduos, grupos ou organizações 

comunitárias planeiam, realizam e fazem uma avaliação de actividades com base na 

participação e sustentabilidade [nosso grifo], por forma a melhorar tanto a sua saúde como 

outras necessidades, actividades estas iniciadas por si mesmos ou incentivadas por outros” 

(Sessão 2, Módulo 1) 

 
Por causa da palavra sustentabilidade, a interpretação que os APE’s deram ao texto 

foi de que o papel deles na comunidade também incluia a procurar as famílias para incentivá-

las a desenvolverem iniciativas económicas na localidade, como machambas, fábrica de 

blocos, para criar sustentabilidade. 

A esse respeito, um dos directores do curso referiu que pelo menos o módulo III, está 

repleto de termos técnicos sem que haja explicações acessíveis:  

 
“...o módulo III tem muitos termos técnicos sem acompanhamento da respectiva explicação. Por 

Exemplo, os termos Dispneia, asfixia e desconforto, são de dificil compreensão para os APEs se 

considerarmos que são pessoas com pouco estudo. Seria bom que no fim de cada módulo se 

incluisse a interpretação de algumas palavras defíceis” 

 
Os formadores também concordam que seja completamente dispensável o uso de 

terminologias muito técnicas que apenas os profissionais da área de sáude teriam domínio; 

Portando, os formadores também defendem que o vocabulário técnico deveria ser 

melhorado ou simplificado para facilitar a compreensão, caso contrário perder-se-á o 

sentido e o conhecimento que se pretende transmitir.  

Considerando o nível de escolaridade dos formandos, associado ao facto de estarem 

a residir em zonas rurais, onde o debate em termos de conhecimentos é geralmente 

escasso, deve-se ter em conta que o universo vacabular deles é bastante limitado, não sendo 

por acaso que o uso de uma única palavra no universo de um parágrafo compremeteu 

completamente a percepcão deles sobre o seu papel no envolvimento comunitário. 

Portanto, a criação de um texto para pessoas leigas que irão lidar com a saúde de 

seres humanos e desempenhar um papel fundamental no bem-estar das comunidades, 

como é o caso dos APEs, é uma tarefa que requer certos cuidados. De facto, exige-se que no 
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mímino, o texto do manual de um APE seja redigido de uma forma clara e, sobretudo, 

simples, para que a sua linguagem facilite na interpretação, compreensão e fácil apreensão 

do conteúdo que se pretende transmitir.  

 

4.2.2. Conteúdo 
 
Para que os objectivos de transmissão de conhecimentos sejam atingidos é 

fundamental que o conteúdo dos materiais didácticos sejam consistentes e, sobretudo, 

adequado a realidade do grupo alvo. 

A este respeito, os formandos declararam que no geral, o contéudo do manual foi de 

grande utilidade, na medida em que eles conseguiram compreender o que precisavam de 

saber (essencialmente os assuntos ligados à componente curativa), para poderem 

desempenhar as suas tarefas de prestação de cuidados de saude na comunidade.  

A maioria dos formandos entrevistados referiu que, de modo geral, o manual dos 

formandos é definitivamente um instrumento de apoio válido em termos de informação. 

Não obtante, alguns formandos referiram que enfrentaram algumas dificuldades de 

compreensão de algumas explicações relacionadas com a parte curativa, tanto pela falta de 

familiarização com algumas palavras técnicas, como pela densidade de informação 

apresentada no texto explicativo.  

Neste contexto, houve muitas queixas dos formandos relacionadas com a falta de 

objectividade, clareza e exemplicações que auxiliassem na apreensão de alguns assuntos 

tratados no módulo I, principalmente dos assuntos referentes a promoção e prevenção das 

doenças na comunidade. 

A este resspeito, os formandos, os formadores e os directores de curso que 

participaram no estudo, foram unânimes em afirmar que a definição de promoção e 

prevenção é muito complexa se considerarmos o nível de escolaridade dos APEs, e dificulta 

a compreesão do conhecimento que se pretende transmitir, conforme se pode constatar 

nos depoimentos desses participantes:  

 
“O conceito sobre  promoção de saúde está muito  longe da compreensão do APE”. 
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                                                    (director do curso) 
 

“Não basta definir, também tem que se recorrer à explicaçoes simples e exemplos da 
realidade, para facilitar a compreensão...”     
                                                                                                           (um dos formadores  do curso) 

 
“...tive muitas dificuldades para compreender as matérias sobre a mobilização na 
comunidade e também sobre a prevenção e promoção na comunidade. Li, mas não entendi 
o que aquilo quer dizer...” 

                                                                                          (um dos formandos) 

 
De facto, as secções referentes à promoção e prevenção da saúde, incluindo a secção que 

trata sobre o trabalho na comunidade, no módulo I, são as que foram referenciadas como sendo as 

mais problemáticas em termos de compreensão..  

Conforme se pode constatar na tabela 4, os resultados apresentados revelam que metade 

dos formandos que enfrentaram alguma dificuldade no módulo I, sentiu extrema dificuldade em 

compreender o fluxograma de ciclo de mobilização comunitária e o conceito de   

prevenção/promoção da saúde nas comunidades. Por isso, de acordo com os formandos, para terem 

de compreender o assunto tiveram de pedir esclarecimento dos formadores diversas vezes. 

 
Tabela 04: Principais razões relacionadas com às dificuldades enfrentadas pelos formandos no 
módulo I 
 

Categorias Frequência (n) Percentagem (%) 

Teve dificuldades de compreensão do fluxograma de ciclo de 
mobilização comunitária e da definição do conceito de   
prevenção/promoção da saúde nas comunidades 

 
19 

 
51,4 

Teve dificuldades de compreensão e preenchimento da matriz 
dos papeis e comportamento de genero 

 
14 

 
37,8 

Teve dificuldades de compreensão do conteúdo de todas as 
sessões 

 
2 

 
5,4 

Teve dificuldades de compreensão das dosagens para cada 
medicamento 

 
2 

 
5,4 

  
Total 37 100,0 

Quando solicitados para indicar especificamente as sessões do módulo I, em que 

enfrentaram mais dificuldades, a maior parte dos formandos entrevistados referiu que sentiu imensa 

dificuldade em compreender os assuntos referentes ao trabalho na comunidade, o que reforça os 

resultados apresentados na tabela 4, acima.  
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Tabela 5: Distribuição dos APES entrevistados, segundo as dificuldades enfrentadas nas sessões do 
módulo I  
 

Categorias Frequência (n) Percentagem (%) 

Sim, Sessão 1: papel e responsabilidades dos APEs 4 10,8 

Sim, Sessão 2: Como trabalhar na comunidade 20 54,0 

Sim, Sessão 3: Avaliação da situação de saúde na 
comunidade 
 

14 37,8 

 
 

Ainda de acordo com os formandos que referiram ter experimentado algumas 

dificuldades de compreensão do conteúdo do texto do manual, o texto do manual não é de 

todo claro e compreensível de modo que precisa de ser melhorado em dois aspectos 

principais: indicação dos assuntos chaves de cada assunto tratado de uma forma clara e 

objectiva (73,7%), e aumento do tamanho das figuras e das respectivas letras do texto 

explicativos (21,1%), conforme se pode observar na tabela 6 abaixo. E, segundo esse grupo 

de formandos, essas dificuldades fizeram com que frequentemente tivessem de solicitar a 

ajuda dos formadores para esclarecer as suas dúvidas.  

Assim, estes resultados evidenciam a necessidade de: (1) se destacar os aspectos 

chaves de cada sessão (por exemplo - através de caixas ou quadros com cor diferente ou um 

formato que facilmente chame a atenção do formando/leitor), (2) introduzir, no final de 

cada sessão, um resumo do assunto tratado, e (3) uniformizar o tamanho das letras dos 

textos explicativos das figuras.  

 
 
 
 
 
 
Tabela 6:  Razões relacionadas com as dificuldades de compreensão do texto  
 

Razões Frequência 
(n) Percentagem(%) 

 Devido à falta de clareza e explicação objectiva dos assuntos 
chaves 

28 73,7 
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 Devido ao tamanho pequeno de algumas figuras e suas letras 
explicativas 8 21,1 

 Devido a falta de compreensão do texto do manual 1 2,6 

  
Outras 1 2,6 

  
Total 38 100,0 

 
 

Quando solicitados para indicarem os lugares exactos do manual, aonde 

experimentaram maior grau de dificuldade, no módulo I, 30% apontaram, as páginas 6, 7 e 8; 

25%,  as páginas 1 e 2; e 15%, as páginas 15 e 16, como se pode verificar no gráfico 4 abaixo.   

 

 
 
Gráfico 4: Partes do texto ou sessão do módulo I,  em que os formandos tiveram difículdades  
de compreensão 
 
 

Em relação ao Módulo III, conforme se pode verificar no gráfico 6 abaixo, a maioria dos 

entrevistados (36.1%) referiu que teve alguma dificuldade em compreender o Mapa 4; 19,4%  teve 

dificuldades de compreender o Mapa 2, 16,6% dos APEs teve dificuldades em compreender o Mapa 10 

e 13,8% enfrentaram dificuldades de compreensão dos Mapas 1, 7 e 11 respectivamente. Também 

importa salientar que 11,1% dos APEs enfrentaram dificuldades de compreensão dos Mapas 3, 8 e 14, 

respectivamente.  

25%
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10% 5%
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Gráfico 6: Dificuldade de compreensão da mensagem dos mapas do módulo III 
 
            A respeito dos mapas trazidos no módulo III, as principais razões das dificuldades 
apresentadas pelos entrevistados refere-se à apresentação do texto, leia-se: tamanho das 
letras, combinação de cores, visualização, tamanho pequeno das figuras (que deveriam ser 
explicativas), e  compreensão do texto, por causa da linguagem utilizada. Então, vejamos a 
tabela: 
 
Tabela 7: Principais razões das dificuldades experimentadas na compreensão dos mapas do Módulo 
III 
 

 Razões 
Frequência 

(n) Percentagem (%) 
Dificuldades de compreensão do texto explicativo do mapa 
por causa de tamanho pequeno das letras e cores que 
dificultavam a leitura 

 
18 

 
50,0 

Dificuldades de visualização e compreensão do mapa 
porque o tamanho da figura era muito pequeno 

 
13 

 
36.6 

Dificuldades de compreensão do conteúdo dos mapas 
porque a linguagem e expressões usadas são difíceis de 
entender 

 
3 

 
8,3 

Dificuldades de compreensão da questão principal do mapa 
porque a explicação não é clara 

 
2 

 
5,1 

 
Total 36 100,0 
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Associado aos resultados apresentadas anteriormente (referentes aos módulos I e II), os 

formandos que participaram nas discussoões em grupos focais apontaram as seguintes 

considerações: 

         
         Tabela 8: Principais problemas do manual, identificados pelos formandos 
 

Manual dos formando: Módulo I 
Descrição Localização Identificação dos problemas 

Promoção e prevenção da saúde na 
comunidade 

p. 02 Conteúdo insuficiente para apoiar o trabalho do APE na 
comunidade. Falta de situações de exemplos práticos. 

Conceito de envolvimento 
comunitário 

p. 7 Definição pouco clara e difícil compreensão do vocábulo. 

Organizar a comunidade para a acção p. 23 Toda página é problemática:  tamanho pequeno das letras, 
vocábulo difícil, formulação do conteúdo dificulta 
compreensão. 

Como que os APEs podem realizar o 
seu papel? 

p. 04 e 05 Definições complexa que dificulta a fácil compreensão do 
aspectos chaves. 

Ciclo para a acção comunitária/ Ciclo 
de mobilização comunitária 

p. 14 Fluxograma muito complexo. Dificulta a compreensão. 

Avaliação da situação de saúde da 
comunidade 

Sessão 3: Págs 
21 - 28 

O texto não é claro e objectivo. É pouco didáctico e acessível. 
Não é fácil distinguir os passos a seguir para o trabalho na 
comunidade 

Manual dos formandos: Módulo III 
Sinais de perigo: criança com 
malnutrição 

p. 8,  Mapa 2 As figuras não permitem identificar os indicadores da 
malnutrição 

Cuidado com as  mãos P 12, Mapa 2 A explicação não é clara e nem objectiva . 
Cobrir os alimentos Mapa 3  Não está claro do que se trata 
Água no copo para toma p.01, Mapa 4 Dificuldade de compreender como se deve medir a 

quantidade da água. A explicação sobre a administração da 
primeira linha da malária não é clara. 

Dormir na rede de mosquiteira p. 02, Mapa 4 Imagens – não se entende. 
Medidas preventivas para o problema 
de ouvido 

Mapa 4 Não é visível. 

Avaliar e classificar a alimentação da 
criança dos 2 meses aos 5 anos de 
idade 

Mapa 6 Figuras – não se entende 

Aconselhar a mãe sobre outras 
medidas preventivas 

p. 7 O tamanho das letras é pequeno que dificulta a leitura e 
compreensão 

Adulto classificação do doente com 
febre 

p. 11 As setas e os esquemas são de difícil interpretação e 
compreensão 

Aconselhar a mãe sobre o abuso e 
maus tratos 

p. 8, figura 2 As explicações não são claras e objectivas; falta o destaque 
dos aspectos chaves. 

Visita de seguimento? Controle das 
crianças de 2 meses a 5 anos de idade 

p. 11, Mapa 8B Tamanho pequeno das letras. 

Olhos avermelhados com alguma 
sujidade 

p. 15, mapa 10 A imagem não revela claramente a mensagem (criança 
parece que está a dormir) 

Como transportar um doente grave 
para a US mais próxima 

p. 06, Mapa 13 Não estão claras as figuras que devem orientar o transporte 
seguro do doente. 

 p. 04, Mapa 13 Tamanhos pequenos das figuras (não se vê). 



 26

Peso menor que 2.5 kg no nascimento N/C A explicação sobre o peso e o tamanho da criança não é clara 
e objectiva. Houve diversas interpretações. 

Febre ou aquecimento p. 23 A figura não é nítida. Não ilustra o que se pretende transmitir. 
Mulher com consulta pré-natal sem 
problemas 

p. 23 A figura não é clara e não se adequa ao contexto do assunto. 

Avaliar,  classificar a mulher grávida p. 23, Mapa 12 As letras são muito pequenas e é difícil compreensão do 
conteúdo. 

Como fazer a respiração boca a boca p. 3 A figura não é nítida. Não ilustra o que se pretende transmitir  
Como transportar um doente grave 
para unidade sanitária 

p. 6, Mapa 13 As figuras do lado esquerdo são pouco nítidas; em relação às 
do lado direito quase que não se vê nada. As figuras sobre o 
transporte de um enfermo precisam de ser mais nítidas para 
facilitar a compreensão. 

Como prevenir acidentes com 
queimaduras 

p. 18, Mapa 14 A figura não é clara. Houve diversas interpretações. 

Como saber a quantidade (dose) de 
medicamento que um doente deve 
tomar 

p. 31, Mapa 14 Deve-se esclarecer o significado das siglas 132 Ibs e 66 Ibs, 
citadas nas dosagens, porque isso dificultou a compreensão 
geral do assunto. 

 

 
Em relação aos formadores entrevistados, estes indicaram os seguintes problemas 

do módulo III do manual dos formandos: 

 
         Tabela 9: Principais problemas no módulo  III dos formandos identificados pelos formadores 
 

Módulo III dos formandos 
Descrição Localização Identificação dos problemas 

Abuso sexual p. 8 A comunicação visual não é clara e objectiva 
Baixo peso p. 15, mapa 10 Falta de clareza para o contexto da mensagem 
Criança com olhos avermelhados p. 15, mapa 10 Falta de clareza para o contexto da mensagem 
estado de uma criança de uma 
semana a 2 meses 

p. 18 A figura apresentada não corresponde à idade de 2 meses :e 
no canto direito, o tamanho das  figuras é  muito pequeno 

Procure saber se tem outros 
problemas Vitamina A 

p. 18 Rever o estado vacinal da criança com idade compreendida 
entre 1 semana a 2 meses (está inclusa nesta idade a 
vacinação da polio 3ª dose e administração da vitamina A 
Nota: Isto não é correcto, pois a criança com esta idade não 
faz estas vacinas. 

RTHC p. 19 Não se apresenta o significado do acrónimo RTHC. 
 p. 22 Os tamanhos das letras e  das figuras são pequenos. 
Mulher com consulta pós-parto  A figura não está nítida. 
Perda de sangue ou outros líquidos  É necessário diferenciar as cores de sangue. 
Avaliar e classificar a mulher grávida    p. 23 O tamanho das letras é pequeno o que dificulta a leitura 
Mulher com consulta pós-parto e 
grávida com consulta pré-natal 

ps. 22 e 23 Não há diferenças; é necessário esclarecer. 

Compresão externa do peito p. 3 O tamanho é pequeno o que dificulta a compreensão do que 
se pretende transmitir 

Como transportar um doente grave p. 6 Baixa qualidade das últimas figuras 
Como prevenir acidentes com 
queimaduras 

p. 18 A disposição da figura não dá uma idéia da prevenção. A 
figura do candeeiro deve ser feita com base no candeiro real  
(rural) e não convencional, que pouca gente conhece. 
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Fazer o teste rápido de malária e 
Limpar com gaze a primeira gota 

p. 35 Péssima qualidade da imagem. 

 
 

          De acordo com os formadores e os directores do curso, o manual não cobre tudo que 

está previsto no currículo: 

  
“...o módulo III apresenta problema de sequência em relação ao que se tem no curriculo ” 

                                                                                                                                      (Diretor do curso) 

            
           Os formadores também fizeram referência às indicacões sobre as formas de prepação 

dos medicamentos apresentadasa no manual, enfatizando que é preciso haver uma revisão, 

pois algumas já não condizem com a realidade. A espe respeito, um dos formadores referiu-

se nos seguintes termos: 

 
 “... algumas técnicas ou formas de preparação de medicamentos apresentadas já estão  em 

desuso, por  exemplo o zinco...”  

 

4.2.3. Visualização  
 
As ilustrações trazidas no manual enriqueceram em muito a compreensão e interação 

dos formandos com a material. No geral, o recurso visual foi uniformemente utilizado. 

Praticamente todas as introduções dos assuntos são apoiadas com as ilustrações, tornando 

o material ainda mais didáctico. Os formandos declararam estarem satisfeitos com a 

consideração deste recurso nos materiais. Contudo, foram relativamente críticos com a 

forma como alguns recursos visuais foram usados ao longo do manual.  

Quando questionados se as ilustrações do manual ajudam ou não a perceber o 

conteúdo, pouco mais de 80% dos APEs referiu que ajudavam de certa forma, porque “umas 

ajudam e outras não”; quase 16% concordaram que as ilustrações contidas no manual 

ajudam a perceber melhor o conteúdo. Então, vejamos a ilustração que seguem:  
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Gráfico 7: Distribuição dos APEs em relação a clareza das ilustrações contidas no manual 

 

O gráfico indica, portanto, que a recepção foi bastante positiva, mas que o “mais ou 

menos” remete às ilustraçoes usadas ao longo do manual, para uma revisão sobre a sua 

qualidade. Nesta prespectiva, no módulo III, os principais problemas apontados sobre a 

qualidade das figuras referem-se ao tamanho pequeno, à estética, e à expressividade e à 

falta de clareza da mensagem. Segundo os formandos, algumas figuras são inexpressivas e 

não contribuem muito na absorção dos assuntos.   

Conforme se pode verificar no gráfico 10, a maioria dos entrevistados são de opinião 

de que, no geral, o tamanho das imagens é muito pequeno, o que dificulta a sua 

compreensão, de modo que eram obrigados a fazer um grande esforço para compreender a 

mensagem que se pretendia tramnmitir. Os restante, 24,6% do formandos, referiram que na 

o tamanho das figuras iusadas ao longo do manual é ideal.  
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Gráfico 10: Opinião dos formandos em relação ao tamanho das ilustrações contidas no 
manual 

 

Importa referir que algumas imagens que assumiam o lugar do próprio texto com o 

intuito de comunicar melhor a mensagem, terminavam por não fazê-lo porque nem o 

tamanho das gravuras nem a estética contribuíam muito (conforme os resultados indicados 

nas tabelas anteriormente apresentadas). 

Sobretudo no módulo III, não apenas o tamanho, mas também a distribuição das 

figuras, por vezes, não é uniforme ao longo do texto, uma vez que em algumas partes do 

manual não são apresentadas, enquanto a sua apresentação ser útil para reforçar a 

mensagem transmitida, e noutras partes são apresentas em número mais do que suficiente.  

Por outro lado, em relação ao uso de fluxogramas e algoritmos, os entrevistados 

voltaram a mencionar que não conseguiram apreender a mensagem que se pretendia 

transmitir porque experimentaram muitas dificuldades de compreensão, dada a dificuldade 

de interpretação. 

 Quanto as figuras sobre a comunidade, os resultados (veja tabela 10) mostram que a 

maioria dos entrevistados revelou uma opinião muito positiva pois reconheceram que essas 

images traduzem o contexto da realidade local, e estão familiarizados com elas.  

 

Tabela 10: Opinião dos formandos entrevistados sobre as figuras que retratam ou não o dia-dia da 
comunidade 
 
Categorias Frequência (n) Percentgem (%) 

Retratam Pouco, porque poucas gravuras estão ligadas 
às situações vividas na comunidade 5 7,6 

  
Retratam razoalmente, porque algumas gravuras estão 
ligadas às situações vividas na comunidade e outras não 

10 15,2 

  
Retratam muito bem, porque todas as gravuras estão 
ligadas às situações vividas na comunidade 

51 77,2 

  
Total 66 100,0 
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4.2.4. Estrutura e Lógica sequencial dos assuntos tratados ao longo do manual 
 
A estrutura e lógica de um material didático remete à ordenação e sequência lógica 

do conjunto de temas abordados, bem como a sua apresentação e estética, na perspectiva 

de tornar o conteúdo o mais claro, objectivo e perceptível. Nesta perspectiva, de modo 

geral, o material teve boa aceitação, tanto por parte dos formandos como dos formadores e 

directores de curso entrevistados. Contudo, importa considerar alguns aspectos sobre a 

estrutura e lógica sequencial que foram alvo de críticas, incluindo sugestões que 

recomendam à sua revisão.  

No módulo III, os entrevistados foram unânimes ao referir que a paginação não é 

uniforme e que o modelo de paginação usado não favorece a rápida localização dos 

assuntos no manual. Segundo os entrevistados, o facto de existir várias páginas com o 

mesmo número (por exemplo 1, 2, 3, etc ao longo do módulo III) para a abordagem de 

diferentes assuntos não só dificulta a procura de informações no manual, como também 

dificultou muito o manuseio do material, o que por vezes influenciava negativante no ritmo 

das consultas do manual na sala de aulas. Para além disso, nem todas as páginas estavam 

enumeradas e não existe um índice da paginação. Assim, o manuseio geral do material 

tornava-se difícil, uma vez que os formandos não conseguiam localizar os temas através das 

páginas. 

Outra questão também apresentada pelos formadores refere-se à falta de 

concordância entre os módulos do formador e módulos dos formandos:  

 
 “...muitas vezes fomos obrigados a usar só o manual do formando para estarmos em 

sintonia”. 

 
Os formadores ressalvaram que, de modo geral, a estrutura e lógica sequencia do 

material,  está melhor apresentada no módulo I em relação ao módulo III. Isto refere-se à 

distribuição das informações, combinação da figuras com o texto e sequência lógica dos 

assuntos tratados. A este respeito, vejamos um depoimento de um dos directores de curso 

entrevistados:  
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 “Não há uma boa estruturação dos assuntos sobre os sinais de perigo na mulher 

grávida (página 32, módulo III)”.  

 
Os formadores são de opinião de que a estrutura e lógica sequencial dos assuntos 

tratados no manual precisa de ser melhorado, uma vez que, um material como este que 

prioriza a combinção e textos, ilustrações e figuras, pode facilitar em muito a compreensão 

dos formandos, mas desde que os assuntos estejam devidamente estruturados e sigam uma 

sequência lógica que permita tanto a  compreensão parcial como  agregada do conteúdo do 

manual.  

Embora a maioria dos formandos tenham achado que a material está bem 

estruturado, uma outra parcela não menos importante, está de acordo com os formadores. 

Vejamos a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 
Tabela 11: Opinião dos formandos sobre se material de formação está ou não muito carregado de 

informação 
 
Categorias Frequência (n) Percentgem (%) 

O material de formação está muito carregado de 
informação, por isso dificulta a compreensão 14 20,6 

  
O material de formação não está muito carregado de 
informação, está bem dividido 

54 79,4 

  
Total 68 100,0 

 
  

            Os formadores e os directores de cursos entrevistados, reforçaram que é preciso 

haver uma melhor ordenação e combinacação dos recursos para um maior interação dos 

formandos com o material. Destacaram ainda, que no material deve-se destacar melhor as 

questões chaves, para ajudar na retenção dos assuntos importantes: 
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 “..é necessário salientar melhor as questões chaves no texto e apresentá-las de forma uniforme 

ao longo do texto..”  (Director do curso) 

  
            Apesar do material contar com este conjunto de dificuldades, a maioria dos formandos 

(73.9%) são da opinião de que o manual ajuda a fixar as questões mais importantes. Contudo, 

é de considerar que uma parcela significativa (26%) são de opinião de que o manual não 

ajuda a fixar as questões mais importantes, porque todas as questões são tratadas de igual 

forma, conforme se pode observa na tabela seguinte: 

 
Tabela 12: O material ajuda a fixar as questões mais importantes? 

 Categorias Frequência(n)  Percentagem(%) 
 

Sim, porque as questões mais importantes são colocadas 
num espaço do texto que chama a minha atenção 51 73,9 

Não, porque todas as coisas ou questões são tratadas 
igualmente 18 26,1 

Total 69 100,0 
 

 

                Portanto, os formadores e os directores de curso entrevistados sugeriram a necessidade de 

uma revisão do conjunto material usado na formação dos APEs, sob pena de comprometimento do 

processo de ensino e aprendizagedo das próximas turmas, porque segundo eles, a experiência 

mostrou que as dificuldades de estruturação e sequência lógia dos assuntos tratados, principamente 

no módulo III, influenciou negativamente na produtividade dos formandos.  

 

4.3. Álbum de fotografias e Cartões de IEC  

4.3.1. Comunicacão Visual 
 

Os recursos visuais usados pelos formadores durante o curso enriqueceu em muito a 

discussão e apreensão dos assuntos tratados durante a fioramação dos APEs e, por isso, é 

um recurso que, tanto os formandos como os formadores e directores de curso defendem 

que sejam mantidos.  
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Entretanto, algumas críticas foram apontadas: 

(a) Tamanho da figuras. São de um tamanho deveras impróprio para uso num grupo grande 

(b) Quantidade de figuras. Muitas vezes os cartões vinham com muitas figuras, desfocalizando a 

mensagem principal que se pretendia transmitir. 

(c) Jogo de cores. Em algumas ilustrações, a combinação de cores não é boa e dificulta a 

interpretação e rápida compreensão da mensagem. Por outro lado, as cores poderiam ser 

usadas para demarcar situações diferentes. 

(d) Cartão da Criança. O tamanho é pequeno e muito condesado, dificultando a compreesão. 

(e) Clareza na mensagem das figuras. Algumas ilustrações não esclarecem bem qual é a 

mensagem a ser apreendida e dão margem à várias interpreções. O grande problema disto 

está naquelas figuras que indicam sinais de perigo, que são fundamentais para serem  

aborvidos pelos formandos para melhor desevolver o seu trabalho na comunidade.  

 
Por outro lado, a nebulosidade das gravuras foi motivo de algumas transtornos e frustações no 

processo de ensino e aprendizagem dos formandos, conforme traduzem os seus depoimentos 

abaixo: 

 
“...Há falta de clareza  sobre o estado das crianças apresentadas nas figuras. Algumas fotos são 
mais problemáticas porque não trazem explicação de qual é o tipo do problema. Não 
conseguimos apanhar...”         
                                                         (um dos formandos que participou na discussão em grupo focal) 

 
“...há fotos que cada um de nós temos uma maneira diferente de interpretar. E, no fim, não 
sabemos direito o que ela quer dizer. Então fica assim mesmo...” 

                 (um dos formandos que participou na discussão em grupo focal) 

 
Para uma maior apreensão das mensagens que se pretendem transmitir através dos 

cartões IEC e album de fotografias, é necessário que as imagens sejam de qualidade e de 

tamanho suficientemete grande para permitir sua visualização por todos e não suscitar 

dúvidas ou dificuldades de intrepretação e compreensão.  

Em relação ao album de fotografis, no geral, os formandores e os formandos que 

participaram nas discussões em grupos focais identificaram os seguintes problemas:  
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Tabela 13: Identificação de problemas no Álbum de fotografias  
 

Álbum de fotografias 

Descrição da imagem  Número/Foto Identificação dos problemas 

Criança está a chupar   Foto 67  

 

Os formandos tiveram dificuldades de saber o que se passa 
com a criança. 

Criança doente Foto 59 Imagem susceptível a várias interpretações (Malnutrição com 
edemas? Feridas infectadas devido as borbulhas? feridas 
consequentes do rompimento das borbulhas?). 

Umbigo de uma 
criança com 
medicamento 

Foto 64 

 

Imagem e nem a mensagem é clara (os formandos tiveram 
dúvidas em perceber se se tratava de medicamento 
tradicional, ferida ou pús). 

A criança tem olhos 
avermelhados 

Foto 8 
 

Imagem susceptível a várias interpretações, porque não é 
clara sobre o problema real apresentado. 

Vermelhidão no 
umbigo 

Foto 12  
 

Imagem susceptível de várias interpretações (pode ser 
infecção? Pode ser problemas da pele?) 

Criança doente, com 
anemia 

Foto 41  
 

Imagem susceptível a várias interpretações (a criança está 
com palidez? A criança tem mãos normais?) 

Criança com feridas Foto 24  
 

Não se consegue ver/compreender 
A criança tem feridas na cara? 
A criança tem sarna? 
A criança tem borbulhas que romperam-se? 

Criança mal nutrida Foto 48 
 

Todos reconheceram o estado da malnutrição da criança. 
Mas não sabem se está sendo pesada ou simplesmente 
assegurada. 

Criança a chorar 

 

Foto 04  
 

Imagem susceptível a várias interpretações (a criança está 
chorando porque tem feridas na língua? A criança está com 
borbulhas na língua? A criança está com gengivas com feridas 
e chorando? A criança está chorando porque está sentindo a 
dor da sonda?). 

A criança tem manchas 
avermelhadas  
 

Foto 16  
 

Imagem susceptível a várias interpretações, porque não é 
clara sobre o problema real apresentado. 

 

4.4. Folha de Revisão  
 

Embora a folha de revisão não estivesse contemplada no estudo, uma vez que a 

equipa de trabalho de campo não tinha conhecimento de sua existência, julgou-se por bem, 

contemplar breves comentários a cerca deste material, considerando que foi distribuído 

para todos os formandos. A referida folha constituida por 5 páginas, trata de assuntos 

referente à AIDI comunitário, componente familiar e comunitário para a mulher grávida e no 
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pós-parto. Este material também foi alvo de algumas críticas, pois, de acordo com os 

entrevistados, apresenta problemas em todos ângulos: 

  
(a) Figuras: Figuras extremamente pequenas e imperceptíveis. 

(b) Letras: Letras deverasmente pequenas, necessitando um esforço grandioso para sua 

percepção (o que nem sempre era possível). 

(c) Condensação. A mensagem do texto está comprimida por causa do grande vo;ume de  

informação contida. 

(d) Estrutura e lógica. Toda a estruturação e sequência lógica do não permite a rápida 

apreensão da mensagem que se pretende transmitir. 

5. Conclusões 

 
O material usado na formação, tanto os manuais como os cartões de IEC e álbum 

de fotografias foram muito bem aceites como um suporte didático importante no sucesso 

da formação dos APEs, pelos assuntos abordados, comunicação visual e linguagem.  

Contudo, há que se considerar as críticas que foram feitas nas componentes de 

linguagem, conteúdo, visualização e estrutura, relacionadas com algimas dificuldades 

experimentadas durante a formação.  

Um dos aspectos que se ressalta em relação as dificuldades experimentadas por 

alguns formandos foi a dificuldade de compreender a mensagem sobre o papel do APE na 

comunidade, a promoção e prevenção e trabalho na comunidade, devido a pouca clareza e 

objectividade do texto do manual.  

Considerando os termos de referência dos APEs, que devem dar prioridade as 

actividades de promoção e prevenção, é necessário reforçar a clareza deste assunto no 

manual e melhlorar a combinação do texto com a comunicação visual. 

                     Há também que se reforçar a melhoria da qualidade das imagens e figuras usadas 

durante a formação dos APEs, se considerarmos que tanto os formandos como os 

formadores e os directores de cursos entrevistados foram unânimes em afirmar que a 
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combinação do texto com imagens foi muito útil para a compreensão e apreensão dos 

assuntos tratados.  

        Desta modo geral, o conjunto do material usado na formação dos APEs foi útil, e é 

um instrumento pedagógico que consegue transmitir a mensagem para os formandos, 

embora necessite de revisões pontuais e estruturais apresentadas e discutidas ao longo do 

do presente relatório.  

 

6. Recomendações  

6.1. Pontuais  
 
As reocmendações implicam uma visita específicas às sessões, páginas e mapas que foram 

alvo de críticas. Isso seguramente ajudará na revisão prática e rápida daquilo que é 

necessário rever imperiosamente. Neste sentido, a seguinte tabela-resumo servirá para guiar 

o trabalho de revisor nesta tarefa:  

 
Tabela 14: orientação para a revisão do material 

Descrição do material Localização Observação 

Módulo I  Páginas:  02, 04, 05, 07, 23, 14 Sessão 3: Ps  21 - 28 Ver tabela 8 (acima 
referida) 

 

 

 

Módulo III 

Páginas:  8 e  12,  Mapa 2,  
Páginas 01 e 02, Mapa 4,  
Mapa 4,  
Mapa 6,  
Página 8, figura 2 
Página 11, Mapa 8B 
Página 15, mapa 10 
Páginas  04 e 06, Mapa 13 
p. 23, Mapa 12 
p. 6, Mapa 13 
p. 18, Mapa 14 
p. 31, Mapa 14 
Página 15, mapa 10 
Páginas:  03, 06, 0 7, 08, 11, 8, 19, 22, 23, 35 

 
 
 
 
 
Ver tabelas 8 e 9 
(acima referidas) 

Álbum de fotografias Fotos: 67, 59, 64, 08, 12, 41, 24, 48, 04, 12, 16. Ver tabela 13 (acima 
referidas) 
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6.2. Estruturais  
 

As recomendações estruturais consistem numa revisão geral do material, olhando 

para os aspectos abaixo indicados: 

 

Manual do formando: 

a) Currículo. Ajustar melhor o manual ao currículo, permitindo a abordagem de 

todos os assuntos preescritos, bem como sua sequência e lógica; 

b) Paginação. Refazer toda paginação, dando-lhe ordem e sequência lógica; 

c) Vocabulário. Rever o vocabulário, tornando simples e acessível ao nível 

académico dos formandos; 

d) Tamanho das letras. Aumentar o tamanho da letras, tornando-as legíveis e 

de fácil leitura; 

e) Tamanho das figuras. Aumentar tamanho da figuras, tornando-as 

facilmente visíveis compreensíveis; 

f) Formato do texto. Rever o espaçamento do texto, descondensando-o num 

lugares e ocupando melhor espaços em outros; 

g) Chamadas de atenção. Incluir de uma forma uniforme as chamadas de 

atenção aos assuntos essenciais/chaves, de modo a provocar atenção dos 

formandos e reforçar a apreensão do que é importante reter; 

h) Resumo. Deve-se incluir um resumo no final de cada assunto tratado para 

facilitar a compreensão e apreensão; 

i) Glossário dos termos. Deve-se incluir um glossário dos termos/palavras 

usadas durante a abordagem de um assunto específico; também se deve , 

incluii uma lista dos acrónimos; 

j) Concordância dos materiais. Tornar o manual dos formadores em plena 

concordância com o dos formandos; 

k) Sequência e Lógica. Rever a sequência dos assuntos abordados no módulo 

III, para terem um encadeamento lógico; 
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l) Estética. Rever a estética, expressividade e capacidade de comunicação de 

algumas figuras que estão no manual dos formandos, de modo a facilitar a 

compreensão da mensagem contida; 

m) Promoção e Prevenção. Simplificar a definição e texto das componentes de 

promoção e prevenção da saúde, tornando-a menos académica, mais 

didática e ajustada ao background dos formandos; 

n) Fluxogramas e algoritmos. Rever os fluxogramas e algoritmos, tornando 

sua mensagem mais fluente e de fácil absorção, do começo ao fim; 

o) Mobilização comunitária. Rever as componentes da mobilização 

comunitária e envolvimento do APE na comunidade, melhorando com 

recursos visuais utilizados na informação, bem como o texto;    

p) Encadernação. Providenciar a encadernação gráfica ao manual, 

assegurando-lhe uma durabilidade durante o seu uso na formação e nas 

consultas posteriores durante o trabalho do APE na comunidade. 

 

Álbum de fotografias: 

a) Tamanho dos cartõeso. Aumentar o tamanho do cartão, de modo a possibilitar seu 

pleno uso e manuseio na sala de aula; 

b) Tamanho das figuras. Aumentar o tamanho das figuras, tornando-as visíveis; 

c)  Quantidade das figuras. Diminuir o número de figuras, considerando a margem 

entre 3 a 5. 

d)  Legendas. Incluir legendas nas fotografias.  

e) Conteúdo. Rever a expressão/apresentação de algumas figuras, sobretudo aquelas 

que apresentam sinais de perigo, de modo a assegurar a clareza da mensagem. 

f) Jogo de cores. Retrabalhar as cores das imagens, de modo a torná-las mais 

chamativas à atencão dos formandos. 

g) Cartão da Criança. Aumentar o tamanho para melhorar a visibilidade. 

 

Cartões de IEC 
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a) Tamanho do cartão. Aumentar o tamanho do cartão, de modo a possibilitar seu 

pleno uso e manuseio em sala de aula; 

b) Tamanho da figuras. Aumentar o tamanho das figuras, tornando-as visíveis, 

c)  Quantidade das figuras. Diminuir o número de figuras, considerando a margem 

entre 3 a 5. 

d) Uso na comunidade de cartões IEC. Reformular a lógica dos cartões de IEC, de 

modo a torná-lo também um instrumento de trabalho para o APE nas componentes 

de promoção e prevenção nas comunidades. 

 

Folha de revisão 

 
a) Figuras. Rever toda a lógica da disposição e tamanho das figuras, tornando o 

material compreensivo. 

b) Letras. Rever o tamanho das letras e toda a lógica de disposição, tornando a leitura 

possível, bem como sua a associação às imagens. 

c) Condensação. Reestruturar a disposição dos textos e figuras, permitindo a clareza e 

fluidez das mensagens. 

d) Estrutura e lógica. Rever toda a concepção do material, tendo em conta as 

variáveis acima descritas, permitindo que o material seja útil. 

 

Pensamos que a revisão combinada dessas duas vertentes – pontuais e 

estruturais -, seguramente, tornará o material da formação mais consistente em 

termos didáticos e pedagógicos. 
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