
Grupo de Estudos em Direito à Educação e Políticas Públicas (GEDEPPU) 

 

O Grupo de Estudos em Direito e Políticas de Educação (GEDEPPU) é um espaço que 

reúne professores, investigadores e estudantes da Faculdade de Educação (FACED) e da 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) que realizam estudos, discussões e trabalhos 

de pesquisa em torno de temáticas relacionadas à garantia do direito à educação e a sua 

efectivação em políticas de educação nos seus diversos âmbitos (expansão de acesso, 

financiamento e gestão) e níveis: infantil, primário, secundário e superior). Ao colocar 

em cena o pesquisador, o leitor e o trabalho de pesquisa, em diferentes momentos da 

trajectória, não só da procura e oferta do ensino, mas também e sobretudo da 

sistematização deste percurso, o GEDEPPU pretende acompanhar a tradução dos 

objectivos nacionais da política educativa em acções concretas de escolarização. Assim, 

o GEDEPPU visa contribuir com elementos derivados da pesquisa em educação e do 

ensino para melhor conhecimento do sistema de ensino moçambicano, com destaque 

para as políticas de planificação, liderança, gestão, administração e avaliação. Por um 

lado, acompanha-se o desenvolvimento de pesquisas nos cursos de graduação e pós-

graduação na FACED; por outro, enfatiza-se o interesse pela qualidade do ensino 

oferecido. Essas diferentes instâncias têm renovado o investimento em pesquisa no 

espaço académico e, principalmente, contribuído com um volume de questões cada vez 

mais frequentes sobre o acesso e qualidade de ensino no nosso País, cuja configuração 

revela níveis de oferta que ainda não conseguem cobrir a demanda da população 

escolarizável, bem como preocupações ligadas à qualidade de ensino. 

 

O interesse pela qualidade do ensino e da aprendizagem tem vindo a aumentar nos 

últimos tempos devido à crença da contribuição do investimento em capital humano 

para o crescimento económico, mas também noutros benefícios intangíveis que a 

educação e formação proporcionam aos indivíduos, às comunidades e à sociedade como 

um todo. Esse facto coloca à pesquisa em educação o desafio de produzir conhecimento 

que possa apoiar a identificação dos factores e mecanismos do insucesso escolar, bem 

como a elaboração de estratégias para a redução do insucesso escolar e a melhoria da 

qualidade das aprendizagens nas escolas.  

O GEDEPPU organiza-se a partir de projectos que abordam a abrangência das políticas 

de educação no contexto nacional e internacional, dando prioridade à constituição, 

funcionamento e avaliação dos processos educativos escolares e não escolares. 

Constitui-se por Docentes, Investigadores em Educação e Estudantes da FACED e 

outros provenientes das áreas directa ou indirectamente ligadas à Educação e que 

actuam a diferentes níveis: Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Pós-Doutoramento. 

A experiência deste grupo consolida-se a partir dos seminários internos e sistemáticos 

de pesquisa e discussão teórica e metodológica, da organização de eventos e de 

parcerias com outras instituições de ensino e investigação em Moçambique e no 

exterior.  

 

As investigações realizadas materializam-se em forma de dissertações, teses, 

monografias, bases de dados de fontes de pesquisa em educação, artigos de revistas 

científicas, recensões, resenhas de livros, capítulos de livros e livros. Criado em 2017, 

GEDEPPU é certificado pela Faculdade de Educação da UEM. 
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