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Introdução 

 

O tema do trabalho de pesquisa que ora apresentamos - “As Metodologias para o 

Sucesso nos Processos de Ensino e de Aprendizagem na Disciplina de Língua 

Portuguesa no Terceiro Ciclo do Ensino Secundário.” - Enquadra-se no âmbito da 

realização do trabalho de fim do curso com vista à obtenção do grau de licenciatura em 

Estudos Cabo Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde. 

A escolha do tema está relacionada com interesse que a docência sempre despertou em 

nós, bem como com a necessidade que o docente tem em dinamizar/actualizar as suas 

práticas pedagógicas de forma a desempenhar melhor a sua profissão e contribuir para a 

aprendizagem dos alunos 

A língua portuguesa, tal como a matemática são consideradas, a nível geral, as 

disciplinas onde os alunos apresentam maiores dificuldades. Não obstante, são também 

essas as disciplinas nucleares, por isso consideramos importante reflectirmos u pouco 

sobre estas questões, procurando entender as causas dessas eventuais dificuldades, 

propondo estratégias de melhoria, bem como de prevenção, designadamente no que se 

refere à disciplina de língua portuguesa.  

 Um dos condicionalismos que consideramos importante destacar é o facto de no arquipélago de 

Cabo Verde existir uma situação de diglossia que poderá colocar grandes dificuldades do ponto 

de vista didáctico na disciplina de língua portuguesa. DUARTE (1977:4) diz que “actualmente, 

o português continua a ser a língua oficial do país, mas o crioulo é a materna dos Cabo 

Verdianos. Após a libertação colonial, passaram a utilizar o crioulo em muita larga escala. Hoje 

o português só é utilizado nas repartições públicas e nos estabelecimentos de ensino.” 

O português é a única língua escrita do país, por isso é nele que se continua a fazer a 

escolarização em Cabo Verde. No entanto, dado a coexistência das duas línguas – português e 

crioulo – são inúmeras as contaminações que sempre se registaram ao falar o português tento 

em conta que é pouco usado no dia-a-dia do Cabo-verdiano e sobretudo dos nossos alunos. 

(DUARTE 1977:4) 

A respeito do ensino e aprendizagem da língua portuguesa (LP), DUARTE (1977:4) “afirma 

que é necessário modificar os métodos de ensino da língua portuguesa, procurando ao mesmo 
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tempo, resolver os problemas de interferências linguísticas resultantes do contacto entre o 

português e o crioulo.” Neste sentido, pensamos que se deve começar a reforçar e a dinamizar  

os métodos, técnicas e meios didácticos que motivem os alunos, reforçando o seu interesse 

pelos conteúdos em estudo e contribuindo para o desenvolvimento de atitudes reflexivas. 

Concordamos com Gomes (1991:4) quando refere que as estratégias devem ser 

escolhidas de forma a favorecer a interacção professor - aluno, permitindo o 

ajustamento às diferenças individuais dos alunos, favorecendo um melhor rendimento 

dos recursos disponíveis. (GOMES 1991:4)  

Para o desenvolvimento desta investigação tivemos em conta algumas questões de 

partida, a partir das quais delineámos alguns objectivos. 

Perguntas de partida: 

Os professores de LP têm a formação necessária para dinamizar as suas aulas?  

Que metodologias são mais utilizadas pelos professores de LP em Cabo Verde 

Objectivos: 

 Conhecer a realidade de algumas escolas secundárias da Praia para o ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 Compreender como os docentes vêem o (in) sucesso escolar na disciplina de LP;  

 Identificar as metodologias mais e menos utilizadas pelos professores de LP; 

 Identificar as metodologias que os alunos mais gostam que os seus professores de LP 

utilizem; 

 Como metodologia, para o desenvolvimento desta investigação recorremos a uma 

revisão bibliográfica para melhor compreendermos e aprofundarmos o trabalho.  

Elaborámos dois questionários: um para os alunos do terceiro ciclo (cf Anexo I) e um 

para os professores (cf Anexo II) de LP a leccionar no terceiro ciclo do ensino 

secundário. Contamos com uma amostra de oitenta e sete indivíduos. 
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Ainda com o objectivo de aprofundar o estudo, achámos pertinente observar algumas 

aulas. Para tal, elaborámos um guião de observação de aulas (cf. Anexo III), onde 

constam alguns aspectos que considerámos importante para a nossa investigação. 

Observámos uma média de seis aulas de dois professores de Língua Portuguesa a 

leccionar no 3º Ciclo no Liceu Domingos Ramos.  

A nossa investigação está estruturada em quatro capítulos: 

 No primeiro capítulo, desenvolvemos alguns conceitos sobre os processos de ensino e 

de aprendizagem da língua portuguesa; o papel dos docentes neste processo; inovação 

no contexto de ensino e da aprendizagem; breve reflexão sobre o ensino da Língua 

Portuguesa em Cabo Verde. 

O segundo capítulo, trata das metodologias de ensino e de aprendizagem da Língua 

Portuguesa; a relação destas com outros componentes envolventes no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

No terceiro capítulo, descrevemos a metodologia utilizada para a recolha dos dados, 

onde fazemos ainda a caracterização do objecto de estudo, bem como a análise dos 

dados, apresentação; a discussão dos dados e análise das aulas observadas. 

No quarto capítulo, apresentamos as considerações finais; as conclusões, 

recomendações. 
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Capítulo I – Os Processos de Ensino e de Aprendizagem da Língua 

Portuguesa 

 

O português em Cabo Verde ocupa uma posição importante porque é a língua oficial de 

escolarização e de prestígio. No entanto os alunos aprendem desde pequenos em casa e 

na sua comunidade a língua materna que é a língua Cabo-verdiana (crioulo), que por sua 

vez convive no mesmo espaço da língua portuguesa. Este contacto das duas línguas que 

favorece a situação de diglossia pode influenciar o ensino e a aprendizagem da LP. 

1.1 - Processos de Ensino e de Aprendizagem  

Fala-se actualmente em processos de ensino e de aprendizagem, porque se entende que 

apesar de serem dois processos associados, podem também ser autónomos, ou seja, nem 

todo o ensino conduz a aprendizagens e nem toda a aprendizagem é necessariamente 

fruto do ensino. Idealmente, todo o ensino deveria conduzir a aprendizagens 

significativas, dai preocuparmo-nos também nesta investigação em identificar as 

metodologias que poderão originar mais facilmente aprendizagens. 

Como afirma GOMES (1991:2), “antigamente a escola preocupava-se sobretudo com o 

ensino, por se julgar que ensino implicava sempre aprendizagem.” 

 Acreditamos que, o ensino devia implicar sempre a aprendizagem, mas sabemos que 

isso, apesar de desejável, nem sempre ocorre. Factores como salas de aula sobrelotadas, 

alunos com necessidades educativas especiais, com modelos distintos de aprendizagem, 

de entre outros factores determinam que, nem sempre que ocorre ensino há 

aprendizagem. 

A própria definição de ensino evidencia a relação entre ensino e a aprendizagem: ensino 

é o “ conjunto de acções e de meios que se destinam a transmitir conhecimentos e a 

modificar comportamentos. O ensino supõe que o professor tenha capacidade e interesse 

em ensinar.” (GOMES, 1991:1) 

Por sua vez, a aprendizagem é o ” conjunto de acções que vai permitir aos alunos 

aquisições de conhecimentos novos e a modificação de comportamentos. Também 

supõe que o aluno seja posto perante uma situação nova, tenha interesse em aprofundá-

la e disponha de informação e técnicas adequadas para o fazer.” (idem) 
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.Pensámos que “é imprescindível investir em abordagens que visem a prática ou seja, 

investir nas competências que os alunos deverão adquirir e que correspondem às suas 

necessidades, resultando assim não numa aprendizagem de imposição, mas por prazer e 

vontade de aprender.” (MARTINS, 1992:14) 

Podemos inferir desta citação que as aulas práticas poderão favorecer o 

desenvolvimento de competências que à partida estarão mais próximas da realidade dos 

alunos, o que contribuirá para uma aprendizagem mais significativa, possibilitando ao 

aluno estabelecer relações entre os conteúdos disciplinares e o seu quotidiano. 

Como afirma HAYDT (1999:144) “a experiência da aprendizagem ocorre através do 

comportamento activo do aluno, ou seja, este aprende o que ele mesmo faz não o que o 

professor faz.” Isto pressupõe que este processo não é mecânico, implica um 

envolvimento activo e pessoal para que a aprendizagem seja realizada com êxito, 

tornando o aluno mais confiante e capaz de interessar-se por situações novas e de 

realizar situações complexas que lhe permitirá ser ele a construir o seu próprio 

conhecimento. 

Como se pode depreender, o ensino e a aprendizagem são processos complexos, que 

devem estar devidamente organizados para que possam ter sucesso. Entendemos, por 

isso, que o professor tem uma grande responsabilidade neste processo e, como tal, deve 

ter uma formação científica e pedagógica devidamente consolidada. 

GOMES (1991:3) “ afirma que ser professor é facilitar e orientar a aprendizagem, isto é 

despertar o interesse e apoiar o aluno a relacionar as aprendizagens já realizadas e 

aquelas que lhe são propostas.” 

Aprendizagem, conforme referido anteriormente não é um processo mecânico, dado 

que, depende de diversas variáveis, entre as quais, a atitude dos alunos face a 

aprendizagem. Na nossa perspectiva este é um aspecto importantíssimo que deveria ser 

trabalhado, desde cedo, para que o aluno pudesse ter um percurso escolar 

verdadeiramente positivo e com sucesso. 

Entendemos que se o professor de língua portuguesa promover estas atitudes nos seus 

alunos, o sucesso na aprendizagem será maior. Por outro lado, entendo que elas também 
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serão necessárias para o desenvolvimento da personalidade dos seus alunos, tornando-os 

mais aptos como cidadãos. 

 A literatura indica que a língua portuguesa é uma das disciplinas onde se poderá 

encontrar uma taxa elevada de insucesso escolar, assim, decidimos analisar, ainda que 

sumariamente esta questão.  

1.2 - O Sucesso escolar na disciplina de Língua Portuguesa 

É facto que a Língua Portuguesa tem-nos acompanhado desde o nosso aparecimento 

como povo e como nação. Com a descoberta de Cabo-Verde, os portugueses trouxeram 

e implantaram a sua língua em oposição aos dialectos de origem africana. A 

coexistência das várias línguas no mesmo espaço veio a originar o nosso crioulo. 

Contudo, a língua portuguesa continuou a ser a língua dominante, apesar de ser apenas 

usada pela minoria da população cabo-verdiana.  

  

Assim, a Língua Portuguesa passou a assumir um estatuto especial em Cabo Verde: é a 

Língua Oficial e Língua Segunda. Trata-se, de uma língua que usufrui de um estatuto 

privilegiado – é oficial e de escolarização – pelo que os seus aprendentes necessitam 

dela para a sua melhor integração, participação social, prestígio e sucesso académico. 

 

Não obstante, VEIGA (2004:81,82) afirma que “a língua utilizada no quotidiano dos 

Cabo Verdianos é a Língua materna. No convívio das duas línguas a língua Cabo-

verdiana é usada com maior frequência, dominando-a melhor (expressão oral) do que a 

língua segunda.”  

 

Pensamos que, o povo Cabo-verdiano perde em termos de bagagem linguística e 

cultural ao utilizar quase que exclusivamente a LM e principalmente quando este 

domínio se restringem à vertente oral da língua. Consideramos negativo quando um 

cidadão não sabe escrever bem a sua língua materna e tão pouco a sua língua segundo 

que por ser a língua oficial é um vector de ligação com o mundo exterior. 

 

 É neste sentido que, VEIGA (2004:83) afirma que “ninguém pode ignorar que tanto a 

Língua Portuguesa como a Cabo Verdiana, embora de formas diferentes, corporizam a 

nossa história, enformam a nossa cultura e moldam o nosso modo de estar no mundo. ” 
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Podemos inferir que, temos uma realidade linguística que não devemos ignorar mas, 

assumi-la porque faz parte da nossa origem, neste sentido seria um contributo positivo 

para a nação Cabo Verdiana se todos os seus cidadãos abraçassem com mente aberta o 

desafio de dominar em pé de igualdade as duas línguas que corporizem a nossa historia.  

Sendo assim, o autor anteriormente citado defende que, “ a situação linguística do povo 

Cabo-verdiano caracteriza-se pela diglossia que é a coexistência de duas (ou mais) 

línguas em que uma exibe o estatuto de prestígio, enquanto a outra se apresenta mais 

como língua “dominada.” (VEIGA, 2004:10) 

Pensamos que, nessa situação de diglossia, a realidade é que o uso frequente do crioulo 

em quase todas as circunstâncias inclusive em contextos formais dificulta a 

aprendizagem e o domínio da língua portuguesa, ou seja, influencia negativamente no 

sucesso escolar na disciplina de Língua Portuguesa. 

Neste sentido, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) elege como alguns dos 

objectivos do ensino secundário: promover o domínio da língua portuguesa, reforçando 

a capacidade de expressão oral e escrita (LBSE, alínea c do art. 22°).  

Ainda, privilegiam a comunicação interactiva, que desencadeia o adequado 

comportamento linguístico em situações diversificadas, e põem ênfase no treino e 

desenvolvimento de aptidões de comunicação verbal – compreensão e expressão da 

linguagem oral e escrita – nas suas várias formas. (Plano de Estudos para o Ensino 

Secundário, 1996).  

Em 1996 implementou-se a Reforma do Sistema Educativo, onde se procurou articular 

as metodologias de ensino e programas ao contexto nacional com vista a contribuir para 

a minimização do insucesso escolar. Também introduziu-se um novo programa que 

justifica a introdução da disciplina de LP no Ensino Secundário com o objectivo de 

promover e reforçar a capacidade de expressão oral e escrita dos alunos. GOMES (cit. 

por MATOS e LOPES, 1997: 1). 

Consideramos oportuno esta iniciativa na medida em que, conceber programas ligadas à 

realidade dos alunos e articuladas a metodologias de ensino é uma aposta forte para o 

sucesso do ensino e da aprendizagem na disciplina de LP, porque o aluno consegue 
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identificar-se melhor pelo facto dos conteúdos pertencerem ao seu contexto, 

contribuindo assim para despertar o interesse e a motivação em aprender. 

 Ainda, decorrente do estatuto de L2, a LP ocupa um lugar de destaque. Por isso é 

incluída no currículo desde o 1º ao 12º ano de escolaridade, por ser objecto de estudo e 

veículo de aprendizagem das outras disciplinas, determinando em grande parte o 

sucesso escolar dos alunos (idem:2).   

Neste sentido, o Plano de Estudos para o Ensino Secundário (PEES) apresenta a 

seguinte fundamentação para a disciplina de Língua Portuguesa:  

“ O estatuto da Língua Portuguesa em Cabo – Verde é um dos argumentos a favor da 

sua permanência corno matéria de estudo no nível secundário e da importância que ela 

adquire no quadro das disciplinas que constituem o plano de estudos ao longo dos três 

ciclos”.  

 Segundo DUARTE (1977:4) “uma das causas das dificuldades do ensino do português 

reside no facto de se ensinar o português a alunos Cabo-Verdianos utilizando a mesma 

metodologia que se utiliza para falantes do português que têm esta língua como língua 

materna.” 

Depreendemos que a aquisição e o desenvolvimento de competências com vista à 

utilização prática da língua, oral e escrita, pressupõem a adopção de uma outra 

metodologia, própria do ensino e da aprendizagem de uma língua segunda. Este 

constitui, no nosso entender, um dos desafios para os docentes de LP em Cabo Verde. 

Pensamos que há a necessidade de encontrar estratégias ou metodologias específicas 

para o ensino da língua portuguesa a alunos que têm como língua materna a língua 

cabo-verdiana. 

Nesse sentido o Plano de Estudo para o Ensino Secundário (PEES) (1996:4) “privilegia 

a comunicação interactiva, a qual provoca o adequado comportamento linguístico em 

situações diversificadas e põe ênfase no treino e desenvolvimento de aptidões de 

comunicação verbal – compreensão e expressão da linguagem oral e escrita – nas suas 

várias formas.”   
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Pensamos que estas medidas são pertinentes e se forem concretizadas serão uma mais-

valia para o sucesso desta disciplina em Cabo Verde, na medida em que poderão fazer 

com que os alunos se sintam mais estimulados para utilizarem a Língua Portuguesa em 

qualquer contexto.  

Hoje fala-se muito em abordagem por competências que tem como objectivo último 

desenvolver nos alunos as várias competências, entre as quais a linguística, pragmática 

entre outros que lhes servirão na vida prática. O aluno que estudou língua portuguesa 

durante todo o seu percurso escolar, terá que saber, em qualquer circunstância, ler, 

escrever e comunicar num bom português.  

Uma das vertentes da língua portuguesa que são consideradas mais difíceis pelos alunos 

ou eventualmente onde estes manifestam mais insucesso é a gramática. Por isso 

decidimos realizar uma breve reflexão e tentar compreender os principais motivos que 

levam os alunos a apresentarem dificuldades no funcionamento da língua.     

1.2.1 - Ensino da Gramática 

 

RIBEIRO (cit. por ROTTAVA, 2004:115) defende que “uma das razões para ensinar a 

gramática na escola, é o facto de ela propiciar ao aluno condições de usar 

adequadamente a LP.” 

Neste sentido podemos inferir que os alunos, por sua vez, esperam que as aulas de 

gramática lhes dêem condições de usar a LP em todas as situações de interacção 

comunicativa com segurança linguística. 

Entretanto, “esse ideal está longe de ser concretizado, visto o ensino de língua no nível 

fundamental e médio enfatiza mais questões terminológicas da língua do que 

propriamente o seu uso.” (idem: 116) 

Acreditamos que esta realidade pode contribuir para a perda de interesse dos alunos, na 

medida em que são confrontados com muitas teorias que por vezes não conseguem ver a 

sua funcionalidade prática.   

Segundo RIBEIRO (cit. por ROTTAVA, 2004:116), o objectivo do ensino da gramática 

“é propiciar ao aluno uma maior competência comunicativa que envolve os mais 

variados tipos de construção linguística, sejam elas actividades académicas, sociais ou 
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profissionais. Também envolve outras competências, como a linguística ou gramatical e 

a textual.”  

Na visão de RIBEIRO (cit. por ROTTAVA, 2004:119) “a linguística ainda não tem 

produzido um efeito rápido e eficaz na formação do professor de modo que 

operacionalizem na prática os conceitos teóricos adquiridos.” 

 RIBEIRO (cit. por ROTTAVA, 2004:) acredita que “os cursos de Letras não dispõem 

de currículos que dão ênfase aos estudos linguísticos e os programas não contemplam as 

disciplinas que envolvem a produção textual e a leitura e, portanto, a tendência do 

professor recém-formado é repetir a metalinguagem da gramática que teve contacto 

durante a sua formação.” 

 

Isto, segundo o autor supracitado, não significa que o professor não deva conhecer a 

estrutura, o uso e o funcionamento de uma língua nos seus mais diversos níveis: 

fonológico, morfológico, semântico, sintáctico ou pragmático, mas deve assimilar essa 

questão teórica de maneira crítica. 

 

 Num estudo piloto destacado por FREUDENBERGER, et al. (cit. por ROTTAVA, 

2004:120) observaram que “a maioria dos professores concebe a gramática como um 

conjunto de regras que regem a LP. Pelo discurso dos professores percebeu-se não haver 

clareza quanto à relação existente entre texto e gramática, da mesma forma que não 

mostram estabelecer uma articulação na prática.”  

 

Acreditamos que para os alunos, os conhecimentos teóricos adquiridos pelos seus 

professores devem resultar em actividades práticas, envolvendo as mais diversas 

situações de interacção comunicativa. Mas muitas vezes não se vê uma articulação entre 

o conhecimento adquirido e o contexto educativo.  

 Por vezes as “suas práticas metodológicas, evidenciam divergência entre os 

conhecimentos linguísticos adquiridos durante a formação e a realidade da sala de aula. 

Há uma discrepância entre como esses profissionais acreditam que deva ser o ensino e o 

modo como eles agem.” (idem:121) 

 Segundo ROTTAVA (2004:123) no ensino da gramática “o que se constata é que a 

maioria dos professores baseia-se numa listagem de conteúdos gramaticais pelas quais 
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os alunos são orientados a identificar e/ou retirar das leituras feitas ou das produções 

escritas, alguns elementos representantes de determinada categoria gramatical.” 

Pensamos, no entanto, que para os alunos aprenderem, gostarem de estudar a língua 

portuguesa, gostarem de falar português, é necessário fomentar a sua utilização em 

qualquer circunstância das suas vidas. O professor desempenha aqui um papel 

determinante, ele deve ser o primeiro a servir de exemplo, mostrando aos seus alunos as 

mais-valias inerentes ao saber falar, escrever e expressar-se correctamente em 

português. Deverá também ser ele a mostrar que a gramática ou qualquer outra das 

“vertentes” da LP, não constituem obstáculos para o domínio da língua, sendo apenas 

necessário haver um pouco de estudo e dedicação dos alunos à disciplina para que ela se 

torne ainda mais aprazível. 

 

1.3 - O papel do Docente nos Processos de Ensino e de Aprendizagem 

 

Acreditamos que o docente desempenha um papel fundamental nos processos de ensino 

e de aprendizagem, pois dependendo da sua actuação e da sua postura, o aluno pode 

adquirir uma aprendizagem significativa ou pode também desenvolver uma atitude 

passiva em relação ao que lhe é transmitido.  

ANTUNES (2001:252), defende que “o maior obstáculo à criação de condições para 

que o aluno possa crescer é um professor comprometido com uma única perspectiva e 

considera ser seu dever orientar os alunos de forma a levá-los a ver o mundo segundo 

esta mesma perspectiva.” 

Acreditamos que muitas vezes os professores definem os contextos de ensino e de 

aprendizagem, a partir das suas experiências de vida sem levar em consideração que a 

maioria dos alunos provém de contextos de vida muito diversificados e díspares. Como 

consequência, poderão surgir dificuldades de comunicação, desmotivação, desinteresse, 

insucesso…Pensamos, por isso, que o professor necessita ter conhecimento dos 

interesses, gostos e necessidades dos alunos, sem o qual não haverá possibilidade de 

relacionar os conteúdos de aula, metodologias e os devidos materiais com os interesses 

e necessidades dos alunos. 
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O professor deverá ser capaz de estabelecer uma inter-relação e complementaridade 

entre o conhecimento formal, ensinado na escola e o conhecimento informal, adquirido 

no quotidiano e sobretudo, aproveitar os pré-requisitos que estes trazem como ponto de 

partida para o conhecimento do novo e desconhecido. ANTUNES (2001) 

Pensamos que o professor deverá criar condições de crescimento, e auto – regulação, 

por criar oportunidades de os alunos aprenderem a partir dos seus interesses, dos seus 

gostos e das suas motivações, mas priorizando sempre a relação dos conteúdos e as 

estórias de vida dos alunos. 

Neste sentido, está-se a criar condições para que os educandos possam aprender, no 

sentido de redescrever e recontextualizar (compreender, interpretar, explicar) os 

assuntos apresentados, em função das suas idiossincrasias. ANTUNES (2001) 

Isto porque no entender de ANTUNES (2001) o aluno deixou de ser considerado uma 

tábua rasa e o professor um transmissor de conhecimentos absolutos. Hoje o aluno é 

visto como um integrante activo do processo que produz os seus próprios 

conhecimentos e interioriza competências e comportamentos sob a orientação do 

professor.  

Por conseguinte, acreditamos que educar na nossa era, deixa de ser entendido como um 

processo de assimilação/acomodação, passando a caracterizar-se por um processo de 

investigação e experimentação. Reforçamos estas duas atitudes essenciais para o 

docente, atendendo a que delas depende o sucesso no ensino e na aprendizagem. 

 É nesta mesma linha que ABREU (cit. por TEIXEIRA, 2004:76) propõe que, os 

processos de ensino e de aprendizagem, promovam “o desenvolvimento pessoal dos 

alunos (capacidade de compreensão, decisão e acção), o desenvolvimento da atitude 

científica, do espírito crítico e da criatividade, além da formação dos valores para uma 

cidadania responsável.” 

Assim podemos inferir que no ensino, a tarefa e responsabilidade do professor é 

organizar as várias situações de aprendizagem que favorecem a construção e 

modificação do conhecimento prévio de que todo o aluno é portador, em actividades 

que lhes permitirá construir as suas próprias ideias, e integrá-las a novas experiências. 
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Para a obtenção destes objectivos, tendo em conta o ponto de vista de BOAVIDA (cit. 

por ANTUNES, 2001:255), entra aqui “ em jogo o talento do professor, a sua prática 

pedagógica, o seu poder de observação, a sua capacidade de aproveitar as situações, de 

fazer render os talentos, a dinâmica que souber introduzir no grupo que é a turma.” 

Também, o professor deverá ser capaz de promover uma educação racional, abrangente, 

integrada e mais flexível. Isto tornar-se-á realidade se o docente for competente a ponto 

de conseguir incentivar e despoletar o pluralismo, a tolerância, a abertura a perspectivas 

alternativas, a aceitação das diferenças, as relações interpessoais, a cooperação e a 

solidariedade, para além da tarefa de auto - criação de uma individualidade criativa, 

critica, responsável e solidária. ANTUNES (2001:256)  

Por estes motivos, acreditamos que um professor/educador que visa o sucesso no ensino 

e na aprendizagem dos seus alunos, deve desligar-se de modelos e métodos tradicionais, 

em que, o ensino está centrado no professor, nos conteúdos e em objectivos específicos 

do saber disciplinar. Deverá adoptar modelos/concepções pedagógicos que fazem do 

ensino um processo operatório e interactivo de desenvolvimento pessoal e social, 

centrado no aluno. 

As nossas investigações levaram-nos a encontrar uma concepção cognitiva – 

construtivista que perspectiva o processo de ensino e de aprendizagem de acordo com o 

que consideramos ser positivo também para a realidade Cabo Verdiana. Consideramos 

importante que o aluno seja visto como o actor principal dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

 Segundo ROMÁN (cit. por ANTUNES, 2004:80,81) “na concepção cognitivo – 

construtivista” em oposição ao modelo “academista e intelectualista”, (centrado no 

professor), o processo ensino/aprendizagem é visto da seguinte forma: 

a) O aluno é visto como sujeito activo, portador de saberes a reestruturar e de 

competências, a desenvolver. Assume uma postura de auto – aprendizagem 

orientada, enquanto o professor, apenas mediador do saber. É tido como 

facilitador de situações/actividades de aprendizagem que; 

Pensamos que a concepção cognitivo veio contrapor as abordagens que consideram o 

aluno como uma tábua rasa, inibindo-o na presença de um professor que demonstra ser 
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o detentor do saber. Tendo em conta o contributo desta concepção pensamos que os 

professor devem reconhecer os conhecimentos que os alunos trazem da sua vivência e 

orientá-los na aprendizagem de novos conhecimentos. 

b) O professor deve negociar, organizar e acompanhar, seguindo um ritmo e 

estratégias planeadas diferenciadamente, numa atitude empática de 

aproximação interpessoal. 

Acreditamos que uma aula bem conseguida não é aquela que o professor consegue 

cumprir o seu plano de aula mas, aquela que os alunos conseguem acompanhar o 

raciocínio do professor que é conduzida de forma lógica apoiada com estratégias 

apropriadas que o ajudará a atingir os seus objectivos. 

c) Objectivos formativos, competências, valores, atitudes, orientadas para o 

desenvolvimento pessoal e social dos actores implicados no processo. 

Acreditamos que o objectivo único da educação não seja somente transmitir conteúdos 

temáticos mas, também que os alunos sejam capazes de transformar os conhecimentos 

adquiridos em aplicações práticas. Ainda o que se pretende com a educação é incutir 

nos alunos valores e atitudes moralmente aceitáveis na sociedade em que estão 

inseridos. 

d) Os objectivos acima referidos devem ser testáveis em contínuo, num processo de 

avaliação, tendo essencialmente em vista, recolher informações proporcionadoras de 

feedback sobre a evolução do processo e a sua eventual reestruturação e 

aperfeiçoamento. 

Realmente se o professor não tiver a preocupação de avaliar constantemente afim de 

receber uma reacção dos alunos não terá condições de certificar se os seus objectivos 

foram concretizados.  

e) E valorizado o processo e suas estratégias de debate, promoção de conflitos 

cognitivos e sócio - cognitivos, resolução de problemas, construção de hipóteses e 

alternativas. Activação de competências metacognitivas numa perspectiva em que, 

os conteúdos se constituem apenas como meio imprescindível, mas ao serviço de;  
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Mas para atingir qualquer objectivo de ensino e aprendizagem, entendemos que o 

professor poderá criar situações de conflito e dar oportunidade aos alunos para que 

sejam eles a encontrar as melhores soluções através do exercício da competência 

metacognitiva. 

 Pensamos que é necessário compreender a relação entre a teoria e a prática pedagógica, 

no sentido de tentar superar ou pelo menos diluir o desfasamento entre o modo como os 

professores pensam e a forma como experiênciam a acção educativa. Acreditamos que 

para que tal aconteça, o professor deverá desenvolver uma atitude reflexiva no que se 

refere à sua forma de ensinar e aos métodos utilizados. 

1.3.1 – O professor e a acção reflexiva  

 

A atitude reflexiva é indispensável aos docentes. Garante-lhes a oportunidade de 

reflectir sobre as suas acções em vários momentos: antes da acção (na planificação das 

aulas, do semestre), durante a acção (no decorrer da aula, certificando-se de que tudo 

está a funcionar harmoniosamente e os alunos estão a aprender) e depois da acção 

(reflectindo depois da aula sobre os aspectos positivos e menos bem conseguidos, 

tentando encontrar estratégias para melhorar e aperfeiçoar) 

DEWEY (cit. por LOPES:74,75) defende que a atitude necessária para uma prática 

reflexiva envolve “ a disponibilidade de ouvir múltiplas vozes, de atender às alternativas 

possíveis e de admitir a possibilidade de erros mesmo naquilo que se acredita com mais 

força.” 

Também a atitude reflexiva envolve a “responsabilidade de se estar consciente do que 

se faz na sala de aula, em termos das suas consequências, ou seja, reflectir sobre os 

efeitos do seu ensino nos auto-conceitos dos alunos (pessoais), no desenvolvimento 

intelectual (académicas) e na vida dos alunos (sociais e politicas).” (idem:75) 

O autor defende ainda que o professor reflexivo desenvolve “a sinceridade que o 

habilita a trabalhar sobre os seus medos e inseguranças e lhe dá coragem para analisar e 

avaliar a escola, a sociedade, os alunos, a educação e eles próprios.” (idem:76)  
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Pensamos que a atitude reflexiva permitirá ao professor avaliar e adaptar a sua prática 

educativa em conformidade com a realidade envolvente de onde provêm os seus alunos. 

Porque entendemos que os professores devem estar permanentemente a investigar e a 

experimentar os métodos e as técnicas que melhor se adequam a si, às suas disciplinas, 

aos seus conteúdos e às circunstâncias específicas de cada turma, entendemos que seria 

importante nesta investigação analisarmos brevemente como se processa a inovação nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

1.4 - Inovação no Contexto de Ensino e de Aprendizagem 

 

Na perspectiva de CARDOSO (2002), o termo inovação nem sempre é utilizado na sua 

acepção mais correcta. Ele é frequentemente utilizado como sinónimo de mudança, de 

renovação ou de reforma, sem contudo se tratarem de realidades idênticas. O conceito 

de inovação parece ser, mais rico e abrangente do que os conceitos de mudança, 

renovação e de reforma, pois no contexto educativo ela significa: 

 Como a autora afirma, a inovação pode ser entendida como “a introdução de uma 

novidade no sistema educativo, promotora de uma real mudança subentendendo um 

esforço deliberado e conscientemente assumido, bem como uma acção persistente e 

integrada num processo dinâmico visando a melhoria pedagógica.” CARDOSO 

(2002:22) 

Como se poderá depreender, o conceito de inovação ultrapassa facilmente o conceito de 

reforma. A inovação não é também uma mudança qualquer. Ela tem um carácter 

intencional, afastando do seu campo as mudanças produzidas pela evolução do sistema. 

A inovação é pois, uma mudança determinada e conscientemente assumida, visando 

uma melhoria na acção educativa. 

Falar de inovação é falar de “formação de atitudes, destreza e hábitos, manusear as 

estratégias que pretende utilizar e superar resistências, conhecer processos, encarar 

conflitos e criar climas construtivistas, etc.” LATORRE (2002:10) 

 Nesta perspectiva, inovar faz supor trazer à realidade educativa algo efectivamente “ 

novo ” em vez de renovar, que implica fazer aparecer algo sob um aspecto novo, não 

modificando o essencial. 
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A própria Lei de Base do Sistema Educativo Cabo – Verdiano, no artigo nº7 determina 

a criatividade, a inovação e a investigação como factores de desenvolvimento nacional. 

Neste sentido, a valorização destas competências nos alunos, visando a sua autonomia e 

maturidade cívica e sócio - afectiva, promovendo atitudes e hábitos positivos de modo a 

terem uma intervenção consciente e responsável na realidade envolvente. 

 Pensamos que as nossas escolas devem preparar os alunos para viverem numa 

sociedade fortemente inovadora e racional, em que, viver significa ser um elemento 

crítico, activo e preparado para a mudança, e possíveis rupturas, que levam consigo a 

forma tradicional de ensinar e aprender, apresentando assim, uma relação teoria / 

prática, em que podem representar um movimento inovador no contexto da educação, 

favorecendo ruptura e processos mais vastos de mudança. 

 Mas, isto significa que “se torna fundamental o desenvolvimento de um conjunto de 

capacidades e de destrezas específicos, tais como a capacidade de identificar, recolher, 

seleccionar e interpretar informação, interligar saberes, em síntese a capacidade de 

aprender.” (LATORRE, 2002:11) 

A reforma do ensino supõe também a reforma do currículo e por consequência, dos 

propósitos e condições para que a educação seja eficaz. Por outras palavras, para que a 

mudança da funcionalidade do sistema educativo seja verdadeira, é necessária uma 

profunda reforma de conteúdos e métodos. (idem:12)  

Assim, entendemos que a intervenção educativa precisa portanto, de uma mudança de 

óptica substancial, na qual não apenas abrange o saber, mas também o saber – fazer, não 

só aprender, como o aprender a aprender.  

Neste sentido acreditamos que a inovação, implica a melhoria de tudo que envolve o 

processo de ensino e aprendizagem mas principalmente a prática do docente. Contudo 

para que o docente possa ser inovador ele precisará da colaboração de todos os 

integrantes neste processo. 

Na visão de DUARTE (1977.11) “quando se aborda o problema do ensino da língua por 

novos métodos pedagógicos, põe-se um primeiro problema: os nossos professores estão 

em condições de os utilizar?” 
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Neste interim, pensamos que é necessário uma reciclagem permanente dos professores a 

fim de capacitá-los para a utilização de métodos e técnicas modernas que podem 

substituir o uso “abusivo” dos manuais. Ainda acreditamos que essa reciclagem envolve 

também actualizar os conhecimentos adquiridos anteriormente e adequa-los mais à 

realidade dos alunos. 

Neste sentido DUARTE (1977:11) considera que tal reciclagem “ deve ser orientada por 

professores com uma prática grande de ensino de línguas por métodos modernos.” 

Consideramos positivo o facto de em Cabo Verde existir uma instituição que tem 

desempenhado um papel fundamental em formar professores nas várias disciplinas do 

ensino secundário. O Instituto Superior de Educação (ISE), actual Universidade de 

Cabo Verde (Uni-CV) tem-se empenhado, há muitos anos na formação de quadros 

capacitados para elevar o ensino e a aprendizagem em Cabo Verde. Este compromisso 

não se restringe a disciplinas específicas de cada curso mas também às disciplinas 

pedagógicas que prepara os docentes para o acto de ensinar (quê e como ensinar) com 

sucesso. Podemos dizer que é graças a esta formação que muitas escolas secundárias de 

Cabo Verde têm professores de LP com formação específica. 

No que diz respeito a como ensinar DUARTE (1977:11) defende que “teríamos tudo a 

ganhar praticando um ensino utilizando métodos audio-visuais para o ensino do 

português.”  

No que se refere concretamente à LP, acreditamos que tanto a disciplina de Didáctica 

Geral como a disciplina de Didáctica da Língua e da Literatura pertencentes ao 

currículo do curso Estudos Cabo Verdianos e Portugueses, têm preparado os estudantes 

para quando forem professores utilizarem métodos e técnicas que despertem o interesse 

dos alunos e contribuem para o sucesso do ensino e da aprendizagem.   

Neste sentido, DUARTE (1977:12) considera que “se o ensino for progressivo e 

graduado, se o professor não tiver a tentação constante de empregar o livro, mas dar 

verdadeira aula de línguas vivas, ele obterá certamente a colaboração dos alunos.” 

Como podemos depreender, a inovação não se refere apenas a algo de novo que o 

professor possa recorrer para leccionar, mas compreende todas as mudanças que este 

poderá realizar para a abordagem dos conteúdos. Esta mudança evita a monotonia nos 
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processos de ensino e de aprendizagem, desperta interesse, poderá inclusivamente 

motivar. Entendemos que o mais importante é realmente que o professor sinta uma 

vontade permanente de inovar, de experimentar, de investigar. 

Portanto, acreditamos que a inovação no sistema educativo é uma necessidade, dado que 

os conteúdos programáticos devem ir de encontro com a realidade dos alunos, que por 

sua vez está em constante mudança. É nesta óptica que iremos fazer uma breve reflexão 

sobre a situação do ensino da LP em Cabo Verde.  
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1.5 - O Ensino da Língua Portuguesa em Cabo Verde: Uma Breve 

Reflexão 

 

O ensino do português em Cabo Verde deve estar subjacente à problemática de esta não 

ser a língua materna dos alunos o que implica repensar e adoptar novos métodos que 

possibilitam aos alunos utilizá-las em todos os contextos de interacção social. 

  

 É nesta linha que LEIRIA et.al (2008:4) defende que “o ensino a alunos que têm o 

Português como Língua Não Materna (LNM) exige uma abordagem diferenciada 

relativamente ao trabalho realizado com alunos que têm o Português como Língua 

Materna (LM).” 

 

 Assim, enquanto os objectivos do ensino a falantes de língua materna, logo desde os 

anos iniciais, estão centrados na reflexão metalinguística e metadiscursiva 

sobreproduções literárias e não literárias, os objectivos do ensino de língua não materna 

devem centrar-se na compreensão e produção de unidades comunicativas. 

 

Enquanto língua segunda, o português é usado pela comunidade em que o aluno se 

insere, mas também é usado na escola onde é veículo de escolarização. Esta é uma 

característica fundamental que deve nortear práticas pedagógicas e avaliação. Embora 

no caso concreto de Cabo Verde ela não seja utilizada numa escala significativa, não 

significa que não se deverá investir neste sentido.  

 

A língua é antes de mais um instrumento de comunicação e, como em Cabo Verde, esta 

processa-se maioritariamente em crioulo, as medidas para a utilização da LP na 

comunicação são urgentes e necessárias para compreendermos e falarmos melhor o 

português.  

 Neste sentido o que se pretende com o ensino da LP “é familiarizar os alunos com as 

diferentes utilizações da língua, de modo que sejam capazes de reagir a uma 

determinada situação, empregando os enunciados linguísticos que nela integram.” 

(DUARTE, 1977:10)  
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O professor de português em Cabo Verde necessita de identificar estratégias para a 

promoção diária e constante da língua, para que os seus alunos consigam ter sucesso 

nesta disciplina. Se eles gostarem da língua, irão utilizá-la com mais frequência nas 

mais diversas circunstâncias da sua vida, podendo expressar-se correctamente em 

português e em crioulo. 

Uma outra finalidade do ensino do português em Cabo Verde é “habituar os alunos a 

pensar em português, evitando que inconscientemente, recorram à tradução do crioulo 

para construírem enunciados em português, o que os levaria a erros sistemáticos de 

contaminação.” (DUARTE, 1977:9.10) 

Acreditamos que esse hábito tem sido uma das causas de os alunos apresentarem pouca 

fluência na comunicação oral e escrita da língua portuguesa. Essas dificuldades tornam-

se evidentes através dos muitos erros de estrutura (fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica) que por vezes os alunos não têm consciência.  

Uma das medidas para adquirir esta consciência segundo DUARTE (1977:10) “seria 

ensinar o português desde os jardins-de-infância. Isso permitiria que as crianças 

entrassem na escola já dominando, pelo menos, a estrutura básica do português.” 

Consideramos esta iniciativa importante, mas acreditamos que para atingir este 

objectivo o Ministério da Educação e Ensino Superior teria de alterar algumas das 

normas/regras de funcionamento dos jardins-de-infância, fiscalizando-os e encerrando 

os que não reunissem as condições mínimas de funcionamento. Por outro lado, teria de 

incentivar a contratação de licenciados em educação de infância, que pudessem 

acompanhar as monitoras, facultando-lhes alguma formação, bem como desenvolvendo 

as competências básicas necessárias para o ensino do português, ou pelo menos, 

familiarizando as crianças com a língua, através das estórias, canções, etc. 

 Também na escola, os professores (não apenas os de LP) deveriam habituar os seus 

alunos a comunicarem em português. Dai a necessidade de as escola ensinarem a LP 

como um meio de expressão e de comunicação onde ela poderá se efectuar sem a 

interferência do crioulo. 

Pensamos que para que os alunos dominem melhor a oralidade, os professores devem 

investir nas outras vertentes da LP, nomeadamente a expressão escrita, leitura e 
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gramática. Não queremos afirmar que os professores ainda não o tenham feito, mas 

consideramos que devem reflectir criticamente sob as suas práticas educativas, 

procurando sempre melhorá-las. Como afirma LOPES (2003:81) “a reflexão crítica 

implica um processo de auto-avaliação em que o professor se coloca na acção, na 

história da situação, toma partido na revisão dos valores educacionais, o que exige 

adoptar uma acção comprometedora.” 

Acreditamos que o sucesso do ensino em Cabo Verde não depende apenas dos 

professores, mas deve ser um objecto de reflexão de todos os envolvidos neste processo. 

Nesta linha LOPES (2003:81) considera que “essa reflexão deve ser adoptada numa 

perspectiva dialéctica, ou seja, os professores não podem mudar sem o 

comprometimento das instituições em que trabalham.” 

 Ainda a mesma autora afirma que “as escolas são interdependentes e interagem no 

processo de mudança e que a educação só pode transformar-se, transformando as 

práticas que a constituem.” (idem:81) 

Neste sentido, pensamos que esta mudança, produto da reflexão crítica não deve ocorrer 

nem de forma espontânea (ao belo prazer de cada interveniente) nem deve ser imposta. 

Como defende LOPES (2003:82), “esta transformação deve ser gradual, internamente 

planificada, harmoniosa com o sistema orgânico e adaptável ao meio.” 

Tendo em conta que a LP é a língua oficial e de escolarização, mas que necessita de ser 

reforçada, dada a interferência da língua materna, consideramos que cabe ao MEES 

traçar medidas para a sua melhoria. Deve ser responsável por traçar as melhores 

estratégias para o ensino e a aprendizagem da LP, bem como promover a capacitação de 

mais especialistas na área, realizando acções de formação contínua (anuais) para todos 

os docentes. Entendemos que estas são apenas algumas das medidas básicas essenciais 

para o sucesso do ensino e da aprendizagem da LP. 
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Capítulo II – Metodologias de Ensino e de Aprendizagem da Língua 

Portuguesa 

 

Consideramos que quando o professor planifica a sua aula, além de toda a atenção que 

tem de manifestar no plano que efectua, deverá também de ter especial atenção com as 

estratégias que irá utilizar para a abordagem de cada um dos conteúdos. As estratégias 

utilizadas pelo professor podem reflectir positiva ou negativamente na aprendizagem, 

daí a sua importância. Terão que ser escolhidas e articuladas correctamente com os 

outros componentes do plano. 

2.1 - Os Métodos e as Técnicas de Ensino na Disciplina de Língua 

Portuguesa  

 

Etimologicamente o termo método significa “ o caminho para chegar a um fim” 

(FERRÃO, 2000:127). Ainda TRINDADE (cit. por FERRÃO, 2000:128) defende que 

no contexto formativo “o método é o caminho que medeia entre o acto de ensinar e o 

acto de aprender”. 

 Técnica segundo PINHEIRO (cit. por FERRÃO, 2000:129) é “o conjunto de atitudes, 

procedimentos e actuações que o formador adopta para utilizar correctamente os 

diferentes instrumentos de formação que dispõe. ” 

Porque muitas vezes se confunde metodologia com estratégia, decidimos definir ambos 

os termos. Estratégia é a definição de como recursos serão alocados para se atingir 

determinado objectivo. Ela é utilizada originalmente na área militar e hoje é bastante 

usada na área de negócios. 

A palavra vem do grego antigo stratègós (de stratos, "exército", e "ago", "liderança" ou 

"comando" tendo significado inicialmente "a arte do general") e designava o 

comandante militar, à época de democracia ateniense. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrategia) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
democracia%20ateniense


 

 

27 

Metodologia é estudo dos métodos, a explicação de etapas ou características detalhadas. Ex. Os 

alunos não assimilaram a matéria, e os professores terão que mudar a metodologia (ou os 

métodos de ensino). 

Na perspectiva dos autores PINHEIRO e TRINDADE (cit. por FERRÃO, 2000:130), 

antes de utilizar um determinado método o professor terá que levar em consideração 

alguns factores fundamentais como por exemplo, os objectivos definidos para a 

actividade formativa, o ritmo de aprendizagem dos alunos, o contexto da actividade 

formativa, a disponibilidade de pessoas e meios materiais, a experiência do professor, as 

características do professor e as características do saber.  

Concordamos com as perspectivas dos dois autores anteriormente referidos, porque 

realmente num grupo de alunos existe uma enorme diversidade de estilos e de ritmos de 

aprendizagem. O que exige uma selecção minuciosa dos métodos a usar a fim de 

garantir o sucesso da heterogeneidade existente nas salas de aula.  

Segundo TRINDADE (cit. por FERRÃO, 2000:134), “é através  da escolha e da 

aplicação correcta dos métodos que o formador faz a gestão dessas diferenças. Assim 

como, do ponto de vista do saber, nenhum método é inocente e pode à partida 

determinar o sucesso ou insucesso de alguns alunos.” 

A literatura aponta diferentes tipologias de métodos pedagógicos face as diferentes 

posturas de diferentes autores. Neste sentido, consideramos importante esboçar algumas 

técnicas que se aplicam especificamente à disciplina de LP. Para isso consideramos 

oportuno apresentar algumas perspectivas de alguns autores no que se refere a técnicas 

para o ensino das várias vertentes da LP nomeadamente: a expressão oral, expressão 

escrita, leitura e gramática. 

2.1.1 - Técnicas de promoção da oralidade 

 

 No que se refere ao ensino e à aprendizagem da expressão oral nas aulas de LP, 

consideramos importante que o professor domine algumas técnicas como por exemplo a 

dramatização, debate, mesa redonda entre muitas outras, que segundo alguns autores são 

produtivos para desenvolver a competência da oralidade. 
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“A complexidade da vida social tem exigido o aperfeiçoamento das trocas 

comunicativas o que por sua vez requer uma aprendizagem mais sistemática, dai a 

necessidade de os currículos comportarem objectivos de carácter funcional integradas 

em técnicas discursivas específicas.” (AMOR, 1993:79) 

Acreditamos ser necessário para que um aluno domine a oralidade, o professor de LP 

terá que criar metodologias que favoreçam a comunicação na sala de aula. Entre as 

muitas técnicas que são pertinentes para uma aula de LP iremos analisar, mesmo que de 

uma forma superficial, o debate e a dramatização.   

 Entendemos que o debate é um meio importante para a melhoria da expressão oral em 

LP e que deveria ser promovido, sempre que possível, nas aulas.  

Na perspectiva de AMOR (1993:80,81) o debate “é uma forma de discussão em grupo, 

orientada e regulada por um moderador e centrada num tema previamente estabelecido.” 

Mas antes de utilizar esta técnica o professor terá que conhecer as fases de um debate de 

modo a organizar o tempo, espaço e o desenvolvimento da discussão. 

Na visão de AMOR (1993:80) o debate está dividido em dois momentos “a preparação 

do debate e o desenvolvimento do mesmo.” 

“A preparação de um debate envolve escolher um tema e um moderador (que deve ter 

um domínio considerável do tema) e a fixação dos objectivos e das regras que os 

participantes devem respeitar (modo, tempo de intervenção e papel do moderador).” 

(idem:80,81)  

Dado que um dos objectivos do debate é levar os alunos a participarem oralmente, a se 

expressarem crítica e construtivamente, ele pode ser preparado pelo professor, ou este 

pode solicitar aos alunos que o façam. Pensamos, no entanto, que a escolha do tema é 

muito importante, na medida em que deve ser aliciante e proporcionar a participação de 

todos. 

 O desenvolvimento do debate segundo AMOR (1993:80,81) “faz-se por etapas: em 

primeiro lugar o professor faz a introdução onde ele ou o moderador do debate 

apresenta o tema escolhido. De seguida os participantes são relembrados das regras de 
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um debate e só depois começar a discussão propriamente dita. No fim do debate o 

moderador faz uma síntese das principais conclusões chegadas no debate.” 

Não esqueçamos, no entanto que durante o debate, um tema pode correr o risco de 

“morrer”, por isso há necessidade de relançá-los com novas questões ou aprofundar as 

anteriores. Também para garantir a permanência do tema até o fim do debate é 

importante que o moderador seja capaz de animar a discussão por intervir em momentos 

regulares evitando a fuga do tema central. (AMOR, 1993:81)  

Uma técnica também considerada importante para praticar a oralidade na aula de LP é a 

dramatização porque permite que o aluno treine a capacidade de expressar com 

naturalidade. 

Na perspectiva de HAYDT (1999:179) “a dramatização consiste na representação, pelo 

aluno, de um facto ou fenómeno, de forma, espontânea ou planeada. É uma técnica 

activa e socializada, de grande valor formativo.” 

Pensamos que a técnica de dramatização é uma actividade criadora por natureza, na qual 

os alunos, baseados em suas observações, representam situações reais de vida e 

expressam sentimentos e emoções. 

“A dramatização pode ser usada para promover a aquisição de determinados 

conhecimentos para desenvolver certas actividades ou para favorecer o relacionamento 

e a interacção entre os alunos.” (idem:180) 

 Podemos ainda considerar, como afirma HAYDT (1999:180) que “do ponto de vista 

didáctico, a técnica da dramatização desenvolve a criatividade, e a capacidade de 

expressar-se pela representação corporal e dramática e facilita a comunicação de 

situações problemas.” 

Acreditamos que a dramatização é uma técnica produtiva porque constitui uma situação 

de aprendizagem em que há menos censuras e na qual a livre iniciativa, tanto individual 

como em grupo podem ser encorajados. 

É importante que os alunos dominem também a leitura, na medida em que quanto mais 

se lê, melhor se domina a expressão oral e a expressão escrita. 
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2.1.2 - Técnicas de promoção da leitura 

 

Pensamos que o acto da leitura não corresponde a uma posição passiva de quem lê. 

Implica um envolvimento do leitor em desmontar e assimilar a mensagem que o autor 

pretende transmitir. 

Segundo AMOR (1993:91) “a leitura (…) esteve, desde há muito tempo, no centro da 

actividade pedagógica, embora nem sempre da melhor maneira, isto é, de modo a 

perpetuar os textos, os leitores, a necessidade e o gosto de ler.” 

  Torna-se indispensável saber ler fluentemente para a realização de muita das 

actividades diárias, como ler um jornal e verificar os folhetos de remédios, consultar um 

estrato bancário, enviar uma mensagem escrita pelo telemóvel ou preencher uma 

declaração, usufruir o prazer de ler um romance ou estudar para um exame. 

 Neste sentido INÊS (2007:15,26) o professor deverá desenvolver algumas estratégias 

para o desenvolvimento da competência da leitura (c. f Anexo: IV) bem como algumas 

actividades que ajudarão os alunos a desenvolver competências específicas de 

compreensão de texto. (c. f Anexo: V) 

Neste sentido, pensamos que para que os alunos criem o gosto pela leitura, o professor 

de Língua Portuguesa deverá desenvolver técnicas de leitura que despertem o interesse 

do aluno. 

Nesta linha iremos apresentar algumas, entre as muitas modalidades de leitura, que 

segundo AMOR (1993) o professor deverá desenvolver na sua aula de LP. 

Leitura funcional 

Na perspectiva de AMOR (1993:93) leitura funcional é “sempre que o seu uso assume 

um carácter instrumental, está-se perante esta modalidade de leitura, que exige o 

fomento das aptidões básicas de compreensão, mediante actividades adequadas.” 

Para que a leitura funcional possa surtir efeitos positivos tanto no ensino como na 

aprendizagem, o professor deverá desenvolver durante a aula algumas actividades de 

apoio que facilitarão no atingir dos objectivos da leitura. 
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Para atingir tais objectivos AMOR (1993:93) apresenta as seguintes actividades: Por 

exemplo “para apreender o sentido de um texto em níveis de dificuldade crescente o 

aluno poderá seleccionar/sublinhar palavras-chave ou expressões nucleares num texto, 

identificar unidades de leitura, preencher lacunas e antecipar sequências de acordo com 

o co-texto.” 

 Ainda para “encontrar respostas para perguntas precisas o aluno poderá localizar a 

presença de informações específicas, responder a questionários, fichas de verificação, 

formular perguntas sobre um texto, utilizar roteiros e guiões de leitura.” (idem:93,94)  

A autora sugere ainda que para “recordar factos e tomar notas o aluno poderá 

parafrasear, reconhecer/aplicar os mecanismos de transcrição e citação, reconhecer/usar 

abreviaturas, sublinhados e outros sinais convencionais e ordenar e esquematizar 

ideias.” 

Acreditamos que a leitura funcional apoiada em tais actividades poderá desenvolver nos 

alunos várias capacidades que os permitirá ser autónomos. 

Na visão de AMOR (1993:94) uma das capacidades que a leitura funcional pode 

desenvolver nos alunos é de “utilizar ficheiros de bibliotecas e arquivos, manusear 

outros auxiliares bibliográficos (catálogos, bibliografia, etc.), consultar materiais mais 

elaborados (enciclopédias, dicionários especializados, gramáticas etc.).” 

Para além da leitura funcional, a autora anteriormente referida apresenta outros tipos de 

leitura que também são uma mais-valia no ensino e aprendizagem da LP. 

   Leitura recriativa 

Acreditamos que a leitura recreativa é uma das modalidades de leitura que os alunos 

lêem com mais prazer por ser espontânea e sem imposição de tema e tempo de leitura. 

Contudo a leitura recriativa não pode ser sinónimo de leitura fácil ou superficial. 

Segundo AMOR (1993:95) “a leitura recreativa como qualquer outra modalidade de 

leitura exige do professor um trabalho consciente e sistemático. Também não significa 

que outros modos de conceber a leitura não possam, igualmente, ser concretizados em 

práticas lúdicas propiciadoras do prazer do texto. ”   
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Apesar de a maior parte da leitura recreativa ocorrer fora do espaço da sala de aula 

(bibliotecas, clubes ou fora do espaço escolar), o professor de LP poderá promover esta 

modalidade de leitura na sala de aula. 

Para uma actuação com carácter de sistematicidade implica que nas aulas de português 

se tracem objectivos, definam estratégias e se proceda a uma boa gestão de tempo e de 

recursos. (AMOR, 1993:96) 

Segundo AMOR (1993:96) esta actuação permite “conjugar tipos de leitura e objectivos 

de leitura obrigatórios com outras não impostas, alargar a informação, expectativas, 

interesses e valores dos alunos enquanto leitores e coordenar as actividades 

desenvolvidas com percursos pessoais, de descoberta numa dimensão (inter) cultural.”  

Acreditamos que a maioria dos alunos gostam de ler por prazer mas, torna-se necessário 

incentivar e auxiliar os alunos no desenvolvimento de outros tipos de leitura que visam 

aumentar e aprofundar conhecimentos que acompanharão o aluno pela vida toda. 

“Para isso, ele deverá utilizar instrumentos que lhe permitirá apurar informações acerca 

do quê, quanto, como e porquê da leitura praticada pelos alunos. Neste sentido o 

professor de LP poderá utilizar questionários, lista de verificação, contacto directo, entre 

outros.” (idem:97)  

O professor como mediador da relação aluno - texto tem a responsabilidade de criar o 

contexto e seleccionar objectos favoráveis a esta modalidade de leitura sem inibir a 

desejável participação dos alunos. 

Neste sentido AMOR (1993:96) defende que é do professor que depende iniciativas tão 

determinantes como: “estabelecer e coordenar momentos reservados às diversas 

modalidades de leitura, proporcionar o contacto com obras, promover modos adequados 

de circulação de textos e mobilizando os alunos para tarefas complementares.”  

Segundo AMOR (1993:97) “a leitura recriativa, além de permitir o confronto do aluno 

consigo, com os outros e com a realidade, permite-lhe, ainda, mediante o apelo ao 

imaginário, a transposição de universo, a resolução de conflitos interiores e de 

problemas de ordem psico - social. ” 
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 Para desenvolver nos alunos a capacidade de se posicionar perante um texto com 

argumentos convincentes torna-se necessário que o professor trabalhe nas suas aulas de 

LP a modalidade da leitura analítica crítica.  

Leitura analítica e crítica 

Segundo AMOR (1993:82) “a leitura analítica e crítica é uma actividade produtiva e 

transformadora, pressupondo quadros de referência e estruturas conceptuais amplas, 

apoiados em metalinguagens e padrões de avaliação interna e externa do objecto de 

leitura. ” 

Neste sentido podemos inferir que o aluno terá que julgar as intenções do autor e 

posicionar criticamente sem contudo desligar-se do texto. Para isso ele terá que 

desenvolver algumas aptidões necessárias para desenvolver uma certa autonomia em 

relação ao professor. 

Na perspectiva de AMOR (1993:94) o aluno desenvolve a capacidade de “isolar a 

estrutura de uma mensagem (identificar questões problema, distinguir informações 

essenciais de acessórias, distinguir unidades de leitura mais complexas).” Ainda, é 

capaz de captar “a relação lógica entre as componentes de um texto (tema, assunto, 

objectivos do autor, relacionar os diversos recursos de expressão com os sentidos 

produzido, distinguir sentidos directos e implícitos).” (idem:94) 

Nesta linha, pensamos que o aluno deverá desenvolver estas capacidades que servirão 

de base para que posteriormente o aluno possa exercer a crítica de forma sustentada e 

com um certo à vontade. 

Segundo a autora, “quando um aluno exerce a crítica é capaz de detectar tipos natureza 

e fidedignidade de fontes, avaliar argumentos (explicações, justificações), ajuizar 

segundo critérios dados e estabelece critérios de avaliação alternativos e pertinentes, no 

que tange ao objectivo e objecto da leitura.” (AMOR, 1993:95) 

Acreditamos que para exercer a capacidade analítica e crítica, o aluno terá que 

desenvolver uma certa maturidade que se consegue através do exercício das capacidades 

apontadas pela autora que por sua vez é fruto do treino progressivo. 
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 Neste sentido, AMOR (1993:94) “ defende que a escola e o professor de português 

devem preocupar-se em estabelecer programas sistemáticos de promoção da leitura, 

porque num sistema de ensino-aprendizagem tão dependente de texto, ele constitui um 

instrumento básico de construção do saber.” 

Uma outra vertente também significativa da LP é a escrita, que por costuma ser uma das 

grandes dificuldades dos alunos. Por isso, consideramos importante considerar algumas 

entre as muitas técnicas que favorecem a aprendizagem sistemática da escrita.   

2.1.3 - Técnicas de promoção da escrita 

 

Muitas vezes quando os alunos são confrontados com um papel em branco para 

escreverem algo, alguns entram em pânico por não saberem por onde começar, nem o 

que escrever. 

Neste sentido se o professor de LP quiser ter bons resultados e motivar os alunos para a 

escrita deverá recorrer às estratégias de intervenção sectoriais (planificação, redacção e 

revisão) e de intervenção global. 

Neste sentido pensamos que se deve entender a escrita como um processo e não como 

um produto, tornando-se o seu ensino fundamental para o desenvolvimento de 

competências metalinguísticas nos alunos. 

Abordaremos apenas as estratégias de intervenção sectorial que poderão auxiliar os 

alunos nesse processo da escrita. 

A planificação 

Segundo AMOR (1993:116) planificação “trata-se de ajudar o aprendente a identificar o 

tipo e o objectivo da comunicação e adequá-la às características do público visado.”  

 Ainda na perspectiva da autora “planificar exige algumas actividades e tarefas: dado 

um mesmo facto (por exemplo a gripe A) definir para o seu relato escrito, objectivos 

comunicativos distintos (informar, criticar, defender perspectivas etc.).” AMOR 

(1993:116) 
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Realmente antes de escrever é importante que o aluno saiba o porquê e para quê 

escrever porque caso contrário o ele terá dificuldades em desenvolver um raciocínio 

lógico comprometendo assim a coerência e coesão textual. 

A autora considera ainda importante numa dada uma mesma estrutura textual (texto 

utilitário) inserir diferentes tipos de ocorrências ou informações. Por exemplo dado um 

tópico (educação cívica) enumerar informações sobre o mesmo e seleccionar esta 

informação de acordo com diferentes tipos de texto, objectos comunicativos e públicos. 

(idem:117)  

Consideramos que antes de defender um tema há que haver informações que realmente 

estejam relacionadas com o assunto, tornando a sustentação convincente e coerente.  

Esta última fase de visualização do que se irá escrever serve de trampolim para a fase da 

escrita onde o aluno irá registar toda a planificação feita. Com a planificação 

esquematizada, a redacção fluirá de forma natural. 

Redacção 

 Na redacção o aluno deverá cuidar para que o seu texto seja coeso, ou seja, que o texto 

no seu todo seja uma unidade de sentidos. Para conseguir a coesão textual o aluno 

deverá ter em conta ao longo da redacção algumas operações. 

Na visão de AMOR (1993:117) tornar um texto coeso significa “seleccionar elementos 

articuladores intra e interfrásicos, utilizar substitutos pronominais e gerar cadeias de 

anáforas, estruturar as referências, proceder a substituições lexicais, hierarquizar o 

tópicos discursivos e efectuar uma pontuação adequada.” 

Os exemplos acima referidos são de ordem micro-estrutural, mas a coesão textual joga-

se também no plano de macro-estrutural e traduz-se numa coerência global de sentido. 

Segundo CHAROLLES (cit. por AMOR, 1993:117,118) as regras para uma boa 

formação textual são: “a regra da repetição, (o texto deve comportar, no seu 

desenvolvimento linear elementos de estreita recorrência), regra de progressão (deve ser 

acompanhado de um acréscimo semântico constantemente renovado).” 

A autora destaca ainda uma outra regra, “ a regra de não contradição, ou seja, não se 

deve introduzir nenhum elemento semântico que contradiga alguma informação 
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anterior. Por último a regra de relação que implica que os factos estejam articulados e 

sejam percebidos por aqueles que avaliam o texto.” (idem:118,119)  

Após a redacção, levando em conta todos os aspectos apontados aqui e não só, o aluno 

deverá fazer uma revisão completa do que foi redigido e reescrever, se for o caso. Mas 

para isso o aluno terá de conhecer as estratégias a revisão de um texto. 

Revisão 

Para que o produto escrito seja de qualidade e percebida pelo receptor torna-se 

necessário submete-lo ao processo de revisão que implica muitas vezes reformular, 

acrescentar, retirar de modo que o texto final seja original e coerente.  

Segundo AMOR (1993:120) “ a fase da revisão se tem de exercer nos vários planos de 

estruturação do texto, ou seja, na planificação e na produção o que significa, um reforço 

da atenção e da mobilização de conhecimento tanto por parte do aluno como do 

professor.” 

Neste sentido torna-se importante o recurso a estratégias diversificadas, envolvendo 

auto e hetero-controle das produções. 

Podemos ainda destacar algumas modalidade de revisão entre as quais: “(re) leitura 

individual das produções, leitura apoiada em fichas, código de correcção, leitura de 

obras, apreciação dos produtos de análise  e integração em novas produções, dos 

mesmos dados.” (idem:120) 

Na perspectiva de AMOR (1993:121) “o modelo de intervenção sectorial favorece os 

processos de geração e gestão textual, o que significa favorecer o reajustamento das 

suas concepções acerca do acto e do objectivo da escrita.” 

 É importante referirmos que os métodos e técnicas que acabamos de apresentar são 

apenas uma pequena parte daqueles que a literatura aponta, mas acabámos por escolhê-

los por considerarmos que poderão ajudar os professores de LP na dinamização das suas 

aulas. Não podemos deixar de destacar que há necessidade de o professor continuar a 

procurar novas metodologias, que se possam associar às anteriores, interessando os seus 

alunos, como por exemplo a técnica da escrita Colaborativa ou conjunta, a chuva de 



 

 

37 

ideias, o método interrogativo, o método socrático, o trabalho colaborativo, de entre 

muitos outros. 

2.1.4 - Os recursos Didácticos 

 

 Nos processos de ensino e da aprendizagem, o recurso a técnicas, determina a 

participação na resolução de casos práticos, por um lado, e o reforço do que se diz com 

o uso de recursos visuais em simultâneo, contribuindo fortemente para que a 

aprendizagem se realize. ( FERRÃO, 2000:18) 

PARRA (cit. por HAYDT, 1999:236) classifica os recursos audiovisuais em três 

grandes grupos: “ recursos visuais, auditivos e audiovisuais. Os recursos visuais 

abrangem o quadro de giz, filmes, fotografias, diapositivos, transparências. Os recursos 

auditivos englobam o rádio, o disco, fitas magnéticas, entre outras. Por último os 

recursos audiovisuais abrangem os diapositivos e filmes, televisão e videocassetes.”  

Acreditamos que os recursos audiovisuais são dos mais versáteis na medida em que 

permite ao professor realizar uma série de actividades para desenvolver nos alunos uma 

atitude activa e crítica.  

No entanto, HAYDT (1999:258.259) defende que “ao seleccionar os recursos 

audiovisuais a serem utilizadas em situação de ensino e de aprendizagem, o professor 

deverá adoptar alguns critérios entre as quais: adequar os recursos aos objectivos 

propostos e ao conteúdo a ser assimilado.” 

Assim podemos inferir que se os recursos áudio-visuais escolhidos pelo professor não 

forem articulados com os objectivos e recursos o ensino e a aprendizagem podem ficar 

comprometidas. 

Ainda o material audiovisual deve ser funcional possibilitando uma utilização dinâmica, 

activando o pensamento reflexivo do aluno. Deve também ser escolhido em função do 

tipo de aprendizagem que se deseja desenvolver – cognitiva, activa ou psicomotora. 

(idem:159) 

Neste sentido, acreditamos que não adianta utilizar determinados recursos audiovisuais 

só porque outros estão a utilizar ou por considerá-los interessantes, mas deverão ser 
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realmente funcionais em consonância com o objectivo da aula e com as competências 

que se pretende desenvolver nos alunos. 

Também os recursos audiovisuais “devem transmitir com exactidão a mensagem, 

oferecer informações claras, objectivas e precisas e facilitar a compreensão do 

conteúdo. Por outro lado, devem ser atraentes, despertando o interesse dos alunos e 

incentivando sua participação na aula.” (idem:160) 

Para isso pensamos que o professor terá que criar condições para tirar o aluno da 

aparente passividade face o que vê ou ouve e levá-lo a agir sobre/com ela. 

Nesta linha HAYDT (1999:261,162) “ sugere que o professor deve formular perguntas, 

oralmente ou por escrito, elaborar questões operatórias ou apresentar situações- 

problema desafiadoras sobre a informação veiculada pela matéria (…).” 

O professor que recorre a situações - problema poderá desenvolver várias competências, 

na medida em que, dependendo do conteúdo em estudo, conseguirá trabalhar a 

criatividade, desenvolver a autonomia, estimular a capacidade cognitiva, de entre outras 

potencialidades que esta metodologia poderá oferecer. 

Também o professor deverá cuidar para que “a apresentação da matéria seja 

acompanhada de um estudo dirigido, com questões operatórias que activem os 

esquemas cognitivos dos alunos, levando-os a observar, descrever, representar, 

comparar identificar, classificar, ordenar, interpretar, julgar etc.” (HEYDT, 1999:260) 

Segundo VILARINHO (cit. por HAYDT, 1999:262) “os recursos audiovisuais são 

suportes para o pensamento.” 

Neste sentido HAYDT (1999:262,263) acredita que “na condição de suporte para o 

pensamento reflexivo, eles não são um fim em si mesmo, mas devem ser sempre 

encarados como meios, como instrumentos auxiliares para a realização dos objectivos 

propostos para o processo do ensino e da aprendizagem.” 

Podemos inferir que os recursos áudio-visuais desempenham o papel de mediador entre 

os conteúdos e objectivo de aula e o professor. A utilização de recursos em especial 

aqueles que são vistos aumenta a quantidade de informações que o aluno consegue 

interiorizar, neste sentido a aprendizagem também pode ser maior.  
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Por outro lado não substitui o professor, “tem como função ajudá-lo a manter uma 

atitude de diálogo com a turma e uma comunicação mais efectiva com os alunos, 

concretizando o ensino tornando-o mais próximo da realidade e assim, facilitando a 

aprendizagem.” (idem:264)  

Estas modalidades da LP apresentadas anteriormente, podem servir de pretexto para 

ensinar a gramática que é considerado por grande parte dos alunos o conteúdo mais 

difícil, da disciplina de língua portuguesa. Neste sentido iremos fazer uma breve 

reflexão e tentar entender os motivos de os alunos apresentarem dificuldades no 

funcionamento da língua.     
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2.2 - A relação das Estratégias com Outros Componentes Envolventes 

no Processo de Ensino e de Aprendizagem. 

 

Na visão de VIEIRA, (2005:10) “a escolha e utilização de estratégias de ensino, 

depende dos objectivos/competências a atingir. A articulação dos mesmos com uma 

dada estratégia pode ser condicionada pelos modelos de ensino/ aprendizagem, papel do 

professor e do aluno, bem como pelos recursos disponíveis.”  

Realmente um docente de Língua Portuguesa, ou de outra disciplina não pode pensar 

numa metodologia para uma determinada aula sem articulá-la com os outros 

componentes do plano, nomeadamente os objectivos/competência em consonância com 

os conteúdos que pretende que os seus alunos atinjam. É importante também levar em 

conta os recursos que são necessários para a concretização das metodologias, o tempo 

necessário para cada etapa de uma aula, bem como o espaço físico da sala de aula. 

Neste sentido GOMES (1991:4) afirma que “ o processo de ensino e de aprendizagem 

desenvolve-se em três grandes áreas: a planificação, a execução e a avaliação. Essas 

áreas iniciam o seu desenvolvimento umas após as outras, mas no decurso do seu 

desenvolvimento, interpenetram-se e cada uma delas, pode influir nas outras áreas e por 

vezes modificá-las. ” 

 Assim, pensamos que para que uma aula de LP apresente condições de garantir o 

sucesso tanto do ensino como da aprendizagem, o professor terá que conceber um plano 

que comportará os componentes fundamentais no desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem nomeadamente as competências, os objectivos, os conteúdos, 

as metodologias/estratégias, os recursos e a avaliação.  

Na visão de GOMES (1991:4) um plano de aula deve trazer “os objectivos bem 

definidos, conteúdos bem seleccionados, escolha correcta de estratégias e por fim a 

avaliação dos conhecimentos.” 

Pensamos que, ao conceber o plano de aula o professor deverá reflectir em cada uma 

dessas etapas e interligá-las de modo que, em consonância, resultem numa excelente 

aula que, por sua vez, repercutirá na aprendizagem dos alunos. 
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Neste âmbito, o professor deverá pensar os objectivos/competências de forma a que lhe 

permita traçar os objectivos globais da disciplina, gerais por nível ou ciclo de ensino, 

específicos de aulas e comportamentais. (idem:4) 

As estratégias devem ser escolhidas de forma a favorecer a interacção professor-aluno, 

permitir o ajustamento às diferenças individuais dos alunos, possibilitar a utilização de 

determinados métodos, técnicas e meios, favorecer um melhor rendimento dos recursos 

disponíveis e permite a optimização do desenvolvimento das capacidades do aluno. 

(idem:5)  

 Consideramos fundamental que o professor planifique a sua aula com uma atitude 

reflexiva visando o sucesso do ensino e da aprendizagem da LP. Ainda, em relação às 

estratégias pensamos que, se forem escolhidas de modo a possibilitar um melhor 

rendimento dos recursos disponíveis e a utilização de determinados métodos técnicas e 

meios será uma mais-valia para se conseguir concretizar os objectivos preconizados 

pelo professor para cada aula, em particular. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem, o professor desempenha um papel 

importante não apenas por transmitir alguns conhecimentos, mas por conduzir a aula e 

orientar os alunos no processo da construção do conhecimento. 

Por último, não esqueçamos que do harmonioso funcionamento do plano de aula, 

depende o sucesso da mesma. É indispensável que o plano seja bem estruturado e 

flexível, dado que só assim o professor conseguirá alcançar os seus objectivos.  

Todas as componentes do plano têm de estar devidamente articuladas e devem ser 

minuciosamente reflectidas para que os objectivos sejam atingidos. É importante 

escolher uma boa metodologia para trabalhar, mas ela só por si, não funcionaria. 

Apesar de termos reflectido, brevemente, nas questões que consideramos importantes 

para o desenvolvimento da nossa investigação, sabemos que a questão não se encerra 

aqui e que muito mais haveria para trabalhar, para reflectir. Não obstante, passaremos, 

de seguida, ao capítulo III, onde analisaremos, na prática, algumas das questões 

levantadas e desenvolvidas anteriormente, através do estudo realizado em algumas 

escolas secundárias da Praia. 
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Capítulo III – Um Estudo em Algumas Escolas Secundárias da Praia 

 

Depois de termos realizado o enquadramento teórico do tema em estudo, passamos a 

descrever como conduzimos a parte prática da nossa investigação.  

3.1 - Metodologia 

 

Para a realização do nosso estudo elaboramos dois questionários: um para os alunos do 

terceiro ciclo e um para os professores de LP também do terceiro ciclo. Contamos com 

um amostra de oitenta e sete indivíduos.  

Por sua vez, o questionário aplicado aos alunos, continha vinte e duas perguntas, das 

quais cinco são abertas e dezassete são fechadas. (cf. Anexo I)  

O questionário dirigido aos professores era composto por vinte e quatro perguntas entre 

os quais quatro são perguntas abertas e vinte fechadas. (cf. Anexo II) 

Na concepção do questionário optamos por elaborar o maior número possível de 

questões fechadas para evitar a divagação nas respostas a serem dadas pelos inquiridos 

que por sua vez poderia dificultar-nos na análise dos dados recolhidos. 

Ainda com o objectivo de aprofundar o estudo, achamos pertinente observar algumas 

aulas que para tal, elaborámos um guião de observação de aulas (cf. Anexo III), onde 

constam alguns aspectos que consideramos importante para a nossa investigação. 

Observamos seis aulas de dois professores de Língua Portuguesa a leccionar no 3º Ciclo 

no Liceu Domingos Ramos. Observamos três aulas de uma professora que, lecciona a 

Língua Portuguesa numa turma do 12º ano da área Ciências e Tecnologias (CT) e três 

de uma outra professora que lecciona numa turma do 11º ano da área Económico e 

Social (ES). 

3.2 - Caracterização do Objecto de Estudo 

 

O Liceu Domingos Ramos é o primeiro Liceu a entrar em funcionamento na Ilha de 

Santiago. Fica localizado no extremo norte do Plateau, o centro da cidade da Praia. É 

uma escola pública, cuja directora actualmente é Dr.ª Rosa Mª Paulete Fortes Silva. 
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No que se refere à estrutura física e interna da escola pode-se dizer que é constituído por 

três anexos, suporta trinta e seis salas de aula próprias que apresentam um estado de 

conservação razoável. Também, possui espaços preparados e adequados para as aulas de 

Educação Física, nomeadamente um ginásio e cinco placas desportivas para as diversas 

modalidades desportivas. Uma secretaria, uma sala de professores, uma sala de multi-

usos equipada com nove mesas, trinta e quatro cadeiras, um armário e seis 

computadores. Ainda, possui um gabinete do director (a), contendo no seu interior duas 

mesas, sete cadeiras, dois armários e um computador. Salas da direcção da escola entre 

as quais a da supervisão pedagógica cujo interior é apetrechado com três mesas, oito 

cadeiras, cinco armários e dois computadores. 

O liceu possui algumas salas equipadas para as aulas de Química, Física, Ciências 

Naturais e Biologia, mas para a disciplina de Educação Visual e Tecnológica ainda não 

têm uma sala equipada. A sala de coordenação, possui três mesas, doze cadeiras e dois 

armários. Existe duas casas de banho para professores e uma para os alunos, uma sala 

de informática para os alunos e uma biblioteca. 

No que se refere ao número de alunos, este liceu é frequentado por mil novecentos e 

noventa e nove (1999) alunos distribuídos por sessenta e três (63) turmas, sendo doze do 

sétimo ano (12-7ª), doze do oitavo ano (12-8ª), onze do nono (11-9ª), oito do décimo (8-

10ª), onze do décimo primeiro (11-11ª) e nove no décimo segundo (9-12). 

 O liceu dispõe de cento e oito (108) professores, sendo cinquenta e cinco (55) de sexo 

feminino e cinquenta e três (53) de sexo masculino. Quanto às habilitações literárias dos 

professores, quatro são mestres, quarenta e sete licenciados, trinta e nove têm curso 

superior sem licenciatura, cinco frequentam o curso superior, quatro com décimo 

segundo ano e oito com outras formações. 

A escola recebe apoios do Instituto Cabo-verdiano de acção Social e Escolar (ICASE), 

designadamente bolsas de estudo e transportes para beneficiar os estudantes 

carenciados. 
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3.2.1 - Caracterização do público-alvo 

 

Para a realização deste trabalho, cingimo-nos aos alunos do 3º ciclo do Ensino 

Secundário do Liceu Domingos Ramos, onde inquirimos seis turmas, três do 11º ano e 

três do 12º ano. Tanto no 11º ano, como do 12º ano inquirimos alunos inscritos nas 

áreas de Humanística, Económico e Social e Ciências e Tecnologias. Foram inquiridos 

um total de sessenta e dois (62) alunos, dez (10) da área Ciências e Tecnologias do 12º 

ano, seis (6) da área Económico e Social também, do 12º ano e doze (12) da área 

Humanística, do 12º ano. 

Os restantes inquiridos são alunos do 11º ano, correspondendo a doze (12) alunos da 

área Económico e Social, dezasseis (16) da área Humanística e seis (6) da área de 

Ciências e Tecnologias. 

Além dos alunos, inquirimos também os docentes que leccionam a Língua Portuguesa 

no 3º Ciclo no L D R. Tendo em conta que o Liceu Domingos Ramos tem poucos 

professores de LP DO 3º ciclo (apenas cinco) resolvemos recorrer a outras Escolas 

Secundárias na tentativa de encontrar mais professores de Língua Portuguesa que se 

enquadrem nas características exigidas pela nosso estudo. Nesta perspectiva, foram 

inqueridos cinco (5) professores de Língua Portuguesa a leccionar no Liceu Domingos 

Ramos, três (3) na Escola Secundária Manuel Lopes, três (3) na Escola Secundária 

Amor de Deus, dois (2) na Escola Secundária Abílio Duarte e dois (2) na Escola 

Secundária Cónego Jacinto.        

3.3 - Análise de Dados 

 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido até então, proceder-se-á à análise dos 

dados, através da aplicação prática de métodos de análise Univariada e Bivariada.  

Pretendemos nesta parte do trabalho, verificar até que ponto as Metodologias para o 

Sucesso nos Processos de Ensino e de Aprendizagem da Língua Portuguesa têm sido ou 

não utilizados e com que frequência pelos professores de Língua Portuguesa a leccionar 

no Liceu Domingos Ramos como também, em algumas outras Escolas Secundárias da 
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Cidade. Ainda analisaremos até que ponto a utilização dessas metodologias têm 

beneficiado os alunos, para que tenham sucesso na disciplina de Língua Portuguesa.  

Assim, para o tratamento dos dados obtidos através dos questionários recorremos ao 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS - versão 16.0). 

No entanto, sempre que tivemos necessidade, utilizámos o Excel. 
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3.3.1 - Apresentação e Discussão dos Dados dos Questionários 

Aplicados aos Alunos 

 

 Podemos verificar através do gráfico1 que cerca de 92% dos nossos inquiridos tem 

idades compreendidas entre 15 a 18 anos, enquanto apenas 8% tem idade compreendida 

entre 19 a 21 anos de idade. 

Gráfico1: Idade 

92%

8%

15 a 18 Anos 19 a 21 Anos

 

Através do gráfico 1.1 verifica-se que a percentagem de inquiridos do sexo masculino e 

feminino é consideravelmente equitativa. Contudo, como se constata no gráfico, a 

maioria dos inquiridos (56%) é do sexo feminino em comparação aos 44% do sexo 

masculino. 

Gráfico 1.1: Sexo  

44%

56%

Masculino Feminino

 

No que se refere à zona de residência, podemos constatar que a maioria dos nossos 

inquiridos (16%) é residente na zona de Achada Grande. Também um número 
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significativo dos alunos inquiridos reside na zona da Fazenda (11%), Castelão (11%), 

Achadinha (10%), Paiol (10%) e Vila Nova (10%). 

Pudemos ainda ver que um número pouco expressivo dos inquiridos reside nas zonas de 

Lém Cachorro (8%), Plateau (7%), Palmarejo (6%), Achada Santo António (5%), 

Eugénio Lima (3%) e Lém Ferreira (3%). (gráfico 1.2) 

Gráfico 1.2: Zona de Residência  
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10%

3%
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11%
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6%
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Plataeu Achadinha Eugénio Lima Castelão

Fazenda Lém Ferreira Paiol Achada Grande

Vila Nova Palmarejo A.S. António Lém Cachorro

 

Relativamente ao ano de escolaridade, da análise do gráfico 1.3, podemos constatar que 

existem certo equilíbrio entre os nossos inquiridos, dado que 55% frequentam o 11º ano 

e 45% frequentam o 12º ano.   

Gráfico 1.3: Ano de Escolaridade 

55%

45%

11º Ano 12º Ano

 



 

 

48 

O gráfico 2 exemplifica as áreas de estudo dos inquiridos. Um número expressivo dos 

inquiridos (45%) é alunos da área Humanística. Os restantes estão distribuídos pelas 

áreas Económico e Social com 29% e Ciência e Tecnologia com 26% dos inquiridos. 

Gráfico 2: Área de Estudo 

45%

26%

29%

Humanística Ciências e Tecnologia Económico e Social

 

Relativamente ao facto de a Língua Portuguesa ser uma das disciplinas fundamentais do 

currículo, o gráfico 3 mostra que a grande maioria que, corresponde a 85% consideram-

na fundamental, ao passo que apenas 15% discorda do facto de a Língua Portuguesa ser 

uma das disciplinas fundamentais do currículo escolar. 

Gráfico 3: LP Disciplina Fundamental do Currículo 

85%

15%

Sim

Não

 

Os 85% dos inquiridos que referem que a disciplina de LP é fundamental para o 

currículo, apontaram como principais razões que os levaram a pensar dessa forma 

foram: a sua utilidade para o futuro (53%), o facto de ela ser a língua oficial de Cabo 

Verde (14%), a importância de se ter fluência nesta língua (13%), a interdisciplinaridade 
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que estabelece com as outras disciplinas (10%) e por último o facto de a LP ser uma 

disciplina interessante (10%). (gráfico 3.1) 

Gráfico 3.1: Razões que fazem da LP uma disciplinas fundamentais do Currículo 

53%
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Conforme se pode verificar no gráfico 3.2, a maioria dos inquiridos (89%) refere que 

nunca reprovaram na disciplina de LP. Os restantes 11% afirmam que já reprovaram. 

Esta percentagem significativa dos que nunca reprovaram parece indicar que o sucesso 

nesta disciplina sobrepõe o insucesso. 

Gráfico 3.2: Reprovação na Disciplina de Língua Portuguesa 

11%

89%

Sim Não

 

Relativamente aos anos de escolaridade que reprovaram, a análise do gráfico 3.3, 

mostra que dos 11% que afirmaram ter reprovado, 6% reprovou no 8º ano que 

corresponde ao 1º Ciclo e 5% reprovou no 10º ano que corresponde ao 2º Ciclo. Os anos 

de reprovação são sempre os últimos anos do 1º e do 2º ciclo.  
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Gráfico 3.3: Ano de Reprovação 

6% 5%

89%

8º Ano 10º Ano Não se aplica

  

Relativamente ao domínio das vertentes da Língua Portuguesa podemos constatar, 

através do gráfico 4 que, as vertentes que os alunos dominam melhor são: leitura (40%), 

expressão oral (31%). As vertentes menos dominados pelos alunos são: a gramática 

(10%) e a expressão escrita (19%). 

Gráfico 4: Domínio da Expressão Escrita e Oral, Leitura e Gramática  

19%

31%
40%

10%

Expressão Escrita Expressão Oral Leitura Gramática
 

A análise do gráfico 4.1 mostra-nos quais das vertentes os inquiridos manifestam mais 

dificuldades. Verificamos que a aprendizagem da gramática tem constituído um desafio 

para os alunos, dado que uma esmagadora maioria de 71% assume ter dificuldades nesta 

vertente. 

A leitura parece ser a área onde os inquiridos manifestam menos dificuldades, apenas 

2% afirma ter dificuldades nesta vertente da língua. 
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Gráfico 4.1: Principais dificuldades na L.P. 
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Os inquiridos apontaram as várias causas possíveis que podem ou não contribuir para as 

suas dificuldades nas diversas vertentes da Língua Portuguesa. O gráfico 4.2 

exemplifica as principais dificuldades que os alunos apresentam na LP entre as quais 

problemas pessoais (19%), falta de material (18%), falta de pré – requisitos (16%), 

desinteresse (16%), estratégias utilizadas pelos professores (11%), dificuldade na 

aprendizagem dos conteúdos (10%), falta de estudo (6%) e distracção nas aulas (4%).  

Gráfico 4.2: Principais causas das dificuldades de Expressão Oral e Escrita, Leitura e 

Gramática 
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O gráfico 5 destina-se à análise de percepção dos inquiridos sobre o tipo de aula 

leccionada pelos professores. (70%) Afirma que as suas aulas de Língua Portuguesa 

costumam ser teórico-prático, (23%) declara que são teóricas e (7%) diz que são 

práticas.   

Gráfico 5: Modalidades de Aulas Desenvolvidas pelos Professores  

23%
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Práticas
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Através da leitura do gráfico 6 pode-se verificar até que ponto os professores de Língua 

Portuguesa utilizam alguns recursos didácticos considerados importantes para os 

processos de ensino e de aprendizagem. 21% dos inquiridos apontam o computador 

como sendo o recurso didáctico mais utilizado, (19%) apontam o data-show e O power 

point, (18%) dizem que o professor utiliza o retroprojector e acetato, (17%) aponta a 

televisão, (15%) o vídeo e DVD, (7%) cartaz e (3%) apontam o quadro.       
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Gráfico 6: Frequência da utilização, pelo professor de alguns recursos 

didácticos
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Ao analisar no gráfico 7 a preferência dos alunos em relação às metodologias usadas 

pelos professores de Língua Portuguesa, constatamos que algumas são preferidas em 

detrimento de outras. Em relação ao debate, (36%) dos nossos inquiridos refere que 

gosta que o seu professor a utilize (27%) prefere a dramatização, (18%) chuva de ideias, 

(13%) trabalho de grupo e apenas (3%) prefere a exposição. 

Gráfico 7: principais metodologias utilizadas segundo os alunos, pelos professores de LP 
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A leitura do gráfico 8 permite-nos constatar que os alunos utilizam as Línguas 

Portuguesa e Cabo-verdiana para comunicarem nas aulas de LP. Neste sentido podemos 

verificar que 44% utiliza a Língua Cabo Verdiana, 29% utiliza a Língua Portuguesa e 

27% serve-se das línguas Cabo Verdiana e Portuguesa para comunicar-se na aula de LP.    
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Gráfico 8: Língua utilizada pelos alunos para expressarem nas aulas de Língua 

Portuguesa 
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Portuguesa

O 

gráfico 8.1 exemplifica claramente que um número expressivo de 94% dos inquiridos 

utiliza “Sempre” a Língua Cabo-verdiana no seu dia-a-dia e apenas 6% afirma que “Às 

vezes” a utilizam. 

Em relação à Língua Portuguesa, podemos verificar que 5%  dos inquiridos  diz que 

“Sempre” servem-se dela para comunicarem, 72% afirma que “às vezes” a usam no 

quotidiano e 23% confirma que “nunca” utilizam o Português para comunicarem no dia-

a-dia. 

Dos inquiridos há quem utilize as duas Línguas para comunicarem no quotidiano: 18% 

diz que, “sempre” serve-se de ambas e 64% confirma que “às vezes” utiliza as duas 

Línguas. 

Gráfico 8.1: Língua utilizada para a comunicação do dia-a-dia 
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Em relação à fluência linguística, 77% diz ter maior domínio da Língua Cabo-verdiana, 

13% dos inquiridos expressam-se melhor na Língua Portuguesa e 10% afirma ter 

fluência nas duas Línguas, o Português e a Língua Cabo-verdiana. (gráfico 8.2)  

Gráfico 8.2: Línguas de melhor fluência  
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Os inquiridos apontam vários motivos para uma boa expressão nas línguas Portuguesa e 

Cabo Verdiana. 76% Justificam que, expressam-se melhor na Língua Cabo-verdiana 

porque esta é a sua Língua Materna, 13% afirmam dominar as duas Línguas porque a 

Língua Cabo-verdiana é a sua Língua Materna e 8% diz que domina a Língua 

Portuguesa porque também a utiliza fora da escola e 3% dos inquiridos não 

responderam à questão. (gráfico 8.3) 
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Gráfico 8.3: Factores que Favorecem a Fluência Linguística                
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Algumas das medidas para o desenvolvimento da fluência linguística são apresentadas 

no gráfico 9. 28% dos inquiridos afirma que ajudaria se frequentassem mais as 

bibliotecas onde pudessem ler mais livros. Para 28% dos inquiridos, a utilização 

frequente da LP fora da escola seria uma boa iniciativa. Ainda, 24% dos inquiridos 

acredita que o recurso ao uso variado de metodologias no processo de ensino e de 

aprendizagem poderia contribuir para a superação das dificuldades. 

Por último, 20% consideram que a realização de concursos de Língua Portuguesa é uma 

boa iniciativa para promover o Ensino e a Aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Gráfico 9: Iniciativas que Favorecem o Ensino e a Aprendizagem da LP 
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3.3.2 - Análise dos dados obtidos dos questionários aplicados aos 

Professores 

Dos 100% dos inquiridos, 60% tem a idade compreendida entre os 31 a 41 anos, 33% 

tem a idade compreendida entre os 41 a 50 anos e 7% tem a idade compreendida entre 

os 20 a 30 anos de idade. (gráfico 10) 

Gráfico 10: Idade dos Inquiridos 
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O gráfico 11 espelha que dos professores inquiridos, 53% é do sexo masculino e 47% é 

do sexo feminino. Podemos considerar que a distribuição dos inquiridos por sexo está 

equilibrada. 

Gráfico 11: Sexo 
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Da leitura do gráfico 12, podemos verificar que 80% dos inquiridos possui o grau de 

Licenciatura, 13% possui o grau de Bacharelato e 7% o grau de Mestrado. 
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Gráfico 12: Grau Académico  
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O gráfico 13 apresenta as áreas em que os professores inquiridos se especializaram. 

Podemos verificar que 60% especializou-se em Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, 

13% especializou-se no Ensino do Português Língua e Literatura, 7% em Língua e 

Cultura Portuguesa, 13% em Ensino do Português Língua Segunda e 7% especializou-

se em Línguas e Literaturas Modernas – Estudos Portugueses. 

Gráfico 13: Área de Especialização 
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No que diz respeito ao número de anos de leccionação da disciplina de Língua 

Portuguesa, o gráfico 14 comprova que dos professores inquiridos 47% têm de 1 a 10 

anos de leccionação, 33% estão entre 21 a 30 anos e 20% tem 11 a 20 anos de serviço. 

Pelo número de anos de leccionação podemos inferir que a maioria dos inquiridos é 

experiente neste domínio. 
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Gráfico 14: Número de Anos de Leccionação da disciplina de LP. 
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É comum encontrarmos professores a leccionarem outras disciplinas mesmo sem 

possuírem formação específica. Com o tempo especializam-se na disciplina que 

leccionam ou em outras e continuam a exercer a profissão. 

Neste sentido, verificamos que 27% dos inquiridos actualmente tem 1 a 10 anos de 

exercício na docência, 33% tem 11 a 20 anos e 40% tem 21 a 30 anos de carreira 

docente. (gráfico 14.1)  

Gráfico 14.1: Tempo de exercício da carreira de docência. 

27%

33%

40%

1 a 10 Anos 11 a 20 Anos 21 a 30 Anos

A análise do gráfico 15 mostra-nos as principais metodologias utilizadas pelo professor 

nas aulas de LP. 
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Em relação à “Chuva de Ideias”, podemos verificar que, (74%) dos professores 

inquiridos afirma que “Às vezes” utiliza esta metodologia, (13%) assume que “Nunca” 

a utiliza e (13%) diz que “Sempre” a utiliza. 

No que se refere à “Dramatização”, podemos constatar que, (93%) afirma que “Às 

vezes” a utilizam, apenas (7%) garantiu que “Sempre” a utilizam e nenhum assume que 

“Nunca” a utiliza. 

O “Debate” é também utilizado “Às vezes” pelos professores (67%), havendo 33% que 

afirmam “Sempre” o utilizar e nenhum dos inquiridos assume que “Nunca” o utiliza. 

Exposição - Participativa é a mais utilizada pelos professores (60%), 40% afirma que 

“Às vezes” a utilizam e nenhum dos inquiridos assume que “Nunca” a utiliza. 

O Método interrogativo conta com 67% de inquiridos que afirmam o usar “Às vezes”, 

33% garante que “Sempre” o utiliza. 

No que diz respeito à exposição, pode-se verificar que, 53% diz que “Às vezes” a 

utiliza, 27% defende que “Sempre” a utiliza e 20% assume que “Nunca” recorre a este 

metodologia para dar as suas aulas. 

Ainda, pode-se constatar no gráfico 15 que 27% dos inquiridos refere que Trabalho de 

Grupo não é utilizado nas aulas de Língua Portuguesa, enquanto 73% afirma que “Às 

vezes” faz uso dele para dar as aulas. 

Por fim, pode-se constatar que assim como a maioria das metodologias apontadas 

anteriormente, a Escrita Conjunta é utilizada “Às vezes” por parte dos professores 

correspondendo assim a 73%, em oposição aos 27% que afirmam “Sempre” fazer uso 

desta metodologia. 
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Gráfico 15: principais Metodologias utilizadas nas Aulas de LP 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
hu

va
 d

e 
Id

eia
s

D
ra

m
at

iz
aç

ão

D
eb

at
e

Exp
os

iç
ão

 P
ar

tic
ip

at
iv
a

M
ét

odo
 In

te
rr
og

at
iv
o

Exp
os

iç
ão

Tra
ba

lh
o d

e 
G
ru

po

Esc
rit

a 
C
ol
ab

ora
tiv

a

%

Nunca Às Vezes Sempre

 

No gráfico 15.1 podemos verificar que das as metodologias apontadas, as que mais 

contribuem segundo os professores para o sucesso na disciplina de LP são: o debate 

(23%), exposição participativa ou dialogada (23%) e trabalho de grupo (23%). As outras 

metodologias entre as quais dramatização (10%), chuva de ideias (7%), método 

interrogativo (7%) e a escrita Colaborativa ou conjunta (7%) foram apontados pelos 

inquiridos como métodos que menos contribuem para o sucesso na LP. 

Gráfico 15.1: Metodologias que contribuem para o sucesso na disciplina de LP 

23%

7%

23%7%

10%

7%

23%

Exposição Participativa

Método Interrogativo

Trabalho de Grupo

Escrita Colaborativa

Dramatização

Chuva de Ideias

Debate

 

Consideramos ainda importante saber a opinião dos docentes em relação à adaptação 

dos seus alunos às metodologias utilizadas. O gráfico 15.2, mostra-nos que das 

metodologias utilizadas pelos professores, 93% dos alunos, que representa um número 

significativo, adapta-se às mesmas e um número reduzido de alunos (7%) não consegue 

adaptar-se às mesmas.  
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Gráfico 15.2: Adaptação às Metodologias utilizadas pelo professor 
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É possível verificar no gráfico 15.3 quais as metodologias que os inquiridos sentem-se 

ou não à-vontade em utilizar. 

O gráfico espelha que os inquiridos preferem utilizar com maior frequência as seguintes 

metodologias nas suas aulas de LP: chuva de ideias (32%), dramatização (27%) e 

exposição (27%). As metodologias menos preferidas pelos inquiridos são o debate (7%) 

e trabalho de grupo (7%).  

Gráfico 15.3: Metodologias de melhor adaptação por parte dos docentes 
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Dos inquiridos, 20% afirma que as suas aulas costumam ser essencialmente práticas, ao 

passo que 80% garante que as suas aulas são teórico-práticas e nenhum dos inquiridos 

afirmaram que as suas aulas são essencialmente teóricas. (gráfico 16) 
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Gráfico 16: Tipologias de aulas 
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Da leitura do gráfico 17, podemos constatar que em relação à disponibilidade de 

materiais didácticos nas escolas, 67% afirma que a sua escola possui materiais 

didácticos, enquanto 33% referem que as suas escolas “Não” possuem muitos materiais. 

Gráfico 17: Existência de Materiais Didácticos na Escola 
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Como podemos ver no gráfico 17.1, para superar tais dificuldades 20% dos inquiridos 

diz que produz os seus próprios materiais didácticos, 7% pesquisa e põe os alunos a 

pesquisarem, 20% recorre a ambas as estratégias apontadas acima e 53% dos inquiridos 

o que representa um número significativo não respondeu à questão. 
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Gráfico 17.1: Formas de Superação da inexistência dos materiais didácticos nas escolas 
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O gráfico 17.2 refere-se à utilização ou não dos recursos didácticos para apoio às 

metodologias no decorrer das aulas. Dos inquiridos, 31% afirmam não utilizar com 

frequência o computador, data show e power point, 10% apontam não utilizar 

frequentemente o cartaz, e a mesma percentagem também defende que não recorre ao 

retroprojector e acetato. Segundo os dados obtidos os recursos didácticos mais 

utilizados pelos professores nas aulas são: televisão (6%), vídeo, DVD (6%) e o quadro 

(6%).  

Gráfico 17.2: Alguns Recursos Didácticos que os Docentes Têm Dificuldade em Utilizar   
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No que diz respeito às condições das salas de aula, 67% afirma que as salas apresentam 

boas condições para o uso dos recursos didácticos, contudo 33% garante que não 

favorecem o uso de tais Recursos Didácticos. (gráfico 17.3) 
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Gráfico 17.3: As Condições das Salas de Aulas e o Uso de Recursos Didácticos 
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Da leitura do gráfico 18, podemos ver que 80% dos inquiridos concorda que é 

necessário o Ministério de Educação e de Ensino Superior ou as Escolas promoverem 

formações para actualização das metodologias de ensino e de aprendizagem e 20% 

afirma que “talvez” pudesse ser útil. Nenhum dos inquiridos considerou que a proposta 

seria desnecessária.   

Gráfico 18: Proposta de Acção de Formação pelo Ministério de Educação, Ensino 

Secundário e/Escola 
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Relativamente ao insucesso na Disciplina de Língua Portuguesa, no 3º ciclo do ES 

gráfico 19 refere que 80% dos inquiridos afirma ter conhecimento da taxa de insucesso 

nesta Disciplina e uma minoria de 20% diz não ter conhecimento desta taxa. 
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Gráfico 19: Conhecimento da Taxa de Insucesso escolar na disciplina de LP 
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Dos que afirmaram ter conhecimento desta taxa, 54% considera-a “Média”, 20% acha 

que é “Baixa”, 13% considera-a “Alta”.13% “Afirmaram não ter conhecimento da taxa 

de insucesso no 3º ciclo. (gráfico 19.1) 

 

Gráfico 19.1: Percepção dos Inquiridos Sobre a Taxa de Insucesso Escolar 
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No gráfico 19.2 apresentamos algumas das causas para o insucesso escolar na disciplina 

de LP no 3º ciclo. 

Da leitura do gráfico 19.2 podemos ainda verificar que 47% dos inquiridos diz que “às 

vezes” a falta de leitura é uma das causas do insucesso e 40% confirma que este 

“sempre” contribui para o insucesso nesta disciplina. 
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Em relação à falta de pré – requisitos, 60% acredita que “às vezes” poderá ser uma das 

causas do insucesso escolar e 27% acha que este”sempre” tem repercutido no sucesso 

dos alunos na Disciplina de Língua Portuguesa. 

Alguns dos 53% acreditam que o facto de os alunos utilizarem a Língua Portuguesa fora 

da escola “sempre”repercute no sucesso da disciplina, 20% afirma que “às vezes” pode 

interferir e 13% acha que “nunca” interfere no sucesso escolar na disciplina de LP. 

Uma outra causa apontada é o facto de os professores não terem formação específica 

para a docência da Língua Portuguesa. 27% Acredita que este “nunca” constitui uma 

causa do insucesso, 53% concorda que “às vezes” influencia e 7% garante que “sempre” 

reflecte no sucesso do ensino e da aprendizagem dos alunos. 

Também, a pouca variedade de Livros nas Bibliotecas das Escolas foi considerado por 

33% dos inquiridos como uma causa que “sempre” espelha no sucesso dos alunos no 

entanto, dos inquiridos 47% afirma que “às vezes” poderá reflectir em insucesso e 7% 

acredita que este factor “nunca” constitui uma causa do insucesso dos alunos. 

Dos inquiridos, 47% acreditam que o facto de os programas serem extensos, “às vezes” 

reflecte no sucesso do ensino e da aprendizagem e 40% acreditam que este “sempre” 

tem repercutido na taxa de sucesso nesta disciplina. 

Ainda pode-se verificar que 87% dos inquiridos dizem que a metodologia utilizada nas 

aulas de LP “às vezes” reflecte no sucesso do ensino e da aprendizagem. A leitura do 

gráfico 9.2 permitiu-nos verificar que nenhum dos inquiridos assumiu que o uso 

inadequado de metodologias pode reflectir no sucesso do ensino e da aprendizagem na 

LP.  

Podemos concluir que, segundo os inquiridos as causas que sempre interferem no 

sucesso do ensino e da aprendizagem são: Uso da Língua Portuguesa fora da Escola, 

Programas extensos, Falta de Leitura, Bibliotecas com pouca variedade de livros, Falta 

de pré-requisitos da parte dos alunos.   
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Gráfico 19.2: Causas do Insucesso  
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No que diz respeito às principais limitações que os alunos manifestam nas várias 

vertentes da LP, as opiniões dos inquiridos também variaram, como podemos ver no 

gráfico 20.  

Em relação à vertente escrita, 27% afirma que “às vezes” os seus alunos apresentam 

esta dificuldade e a grande maioria 73% garante que sempre identifica esta dificuldade 

de escrita nos seus alunos. 

Ainda, 73% dos inquiridos diz que “às vezes” os seus alunos apresentam dificuldades 

na Leitura e 27% confirmam que os seus alunos “sempre” têm dificuldades nesta 

vertente. 

A grande parte dos alunos 60% “sempre” apresentam dificuldades na Expressão Oral e 

40% “às vezes” demonstram ter dificuldades em expressar-se oralmente. 

No que diz respeito à Compreensão Oral, 7% dos inquiridos “nunca” apresentam 

dificuldades, 80% afirma que “às vezes” verifica esta dificuldade nos seus alunos e 13% 

assume que “sempre” constata nos seus alunos a dificuldade em compreender o que lhes 

é transmitido oralmente. 

Por fim, para 60% dos inquiridos, a análise constitui uma das grandes dificuldades dos 

alunos, enquanto 40% dos inquiridos refere que “às vezes” a identifica nos seus alunos.  
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Portanto, pode-se constatar que, a maioria dos alunos apresentam dificuldades nas 

seguintes vertentes da Língua Portuguesa: Escrita, Expressão Oral, Interpretação de 

textos. 

Gráfico 20: Principais Dificuldades apresentados pelos alunos    
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Para ajudar os alunos a superarem estas dificuldades, os professores afirmam tomarem 

algumas iniciativas. 

Segundo o gráfico 20.1, 27% dos inquiridos diz que “às vezes” esclarece as dúvidas dos 

seus alunos ao passo que 73% afirma que “sempre” faz isso. 

No que diz respeito a apoiar individualmente os alunos, a maior parte (87%) assume que 

“às vezes” toma esta iniciativa como forma de ajudá-los a superar tais dificuldades e 

apenas 13% garante que “sempre” apoia os seus alunos individualmente. 

Relativamente ao fornecimento de alguns materiais de apoio ao estudo, 53% dos 

inquiridos refere que “às vezes” o faz enquanto 47% diz que “sempre” faculta. 

Em relação a incentivar a pesquisa na Internet, 40% assume que “nunca” incentiva os 

seus alunos neste sentido, 47% afirma que “às vezes” dá este incentivo e apenas 13% 

diz que “sempre” incentiva os seus alunos a pesquisarem na Internet. 

Por último, pode-se constatar que, 20% assume que “nunca” Constrói mapas 

conceptuais como forma de ajudar os seus alunos, enquanto 60% diz que “às vezes” o 

faz e 20% garante que “sempre” constrói mapas conceptuais para superar as 

dificuldades que os seus alunos apresentam.  
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Em suma, para superar as dificuldades que os alunos apresentam, os professores 

recorrem com maior frequência ou “sempre” a esclarecer as dúvidas dos alunos e 

fornecer-lhes materiais didácticos.  

Gráfico 20.1: algumas sugestões para a superação das dificuldades   
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Ao caracterizar o ensino da Língua Portuguesa em Cabo-Verde cerca de 80% dos 

inquiridos considera-o “razoável” e um número pouco expressivo 20% acha que é 

“bom”. Dos inquiridos não houve afirmações que apoiassem as opções “muito Bom” e 

“mau”. (gráfico 21) 

Gráfico 21: percepção dos inquiridos sobre o ensino da Língua Portuguesa em 

Cabo Verde 
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Os inquiridos acreditam que deverão ser tomadas algumas medidas para reforçar o 

sucesso do ensino e da aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. O gráfico 22 



 

 

71 

apresenta algumas medidas entre as quais: uso de materiais didácticos nas aulas (21%), 

ensinar a LP como língua segunda (17%), reforçar a vertente prática da língua (13%), 

programas articuladas com a realidade dos alunos (13%), oficialização do crioulo 

(13%), formação adequada dos professores (8%), redução de alunos por sala (5%), 

motivar os alunos (5%) e aprendizagem permanente dos docentes.  

Gráfico 22: Medidas para Reforçar o Sucesso do Ensino e Aprendizagem da LP em Cabo 

Verde 
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Após a análise descritiva dos dados, recorremos à discussão dos dados, onde tentamos 

analisar a eventual relação entre as variáveis mais pertinentes. 

3.3.2 - Discussão dos Dados dos questionários 

 

Consideramos pertinente para o desenvolvimento deste trabalho confrontar alguns 

resultados obtidos que estão directamente relacionados ao tema e que por sua vez pode 

enriquecer este estudo. 

Em relação ao questionário aplicado aos alunos verificamos que os inquiridos 

apresentam dificuldades nas várias vertentes da LP mas, com maior enfoque para a 

gramática. Nesta linha, várias são as causas que foram apresentadas pelos inquiridos e o 

cruzamento destas duas variáveis permite-nos concluir, através da análise do gráfico 4.1 

e do gráfico 4.2, o que está subjacente às dificuldades que os alunos apresentam. Os 

71% dos alunos assumem ter dificuldades na Gramática, atribuindo a maior parte da 

responsabilidade a problemas pessoais 19% e à falta de material 18% e falta de pré-
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requisitos e desinteresse ambos com 16%. Ainda alguns consideram também estratégias 

utilizadas pelos professores (11%), dificuldade na aprendizagem dos conteúdos (10%), 

falta de estudo (6%) e distracção nas aulas (4%).  

Isto significa que não podemos atribuir culpas nem aos alunos, nem aos professores, o 

sucesso escolar resulta de um esforço conjunto. Como afirma FONTES (s/d:2), “a partir 

dos anos sessenta, com uma visão mais alargada, a culpa do insucesso escolar, passou a ser 

assumida como um fracasso de toda a comunidade escolar.  

Também, constatamos que os inquiridos utilizam mais a língua Cabo Verdiana nas aulas de LP 

do que a Língua Portuguesa. Verificamos que, esta atitude deve-se ao facto de a Língua 

Cabo-verdiana, ser a língua materna dos alunos e por conseguinte a mais usada no dia-

a-dia por 94% dos inquiridos, o que explica o facto de os alunos apresentarem 

dificuldades na LP.    

Portanto, é certo que se os alunos resistem em usar a Língua Portuguesa 

designadamente nas aulas da referida disciplina, terão também dificuldades em dominar 

as várias vertentes da mesma, em especial, a expressão e compreensão oral na LP. Neste 

sentido cabe aos professores de Língua Portuguesa criar estratégias/metodologias que 

lhes permita mobilizar e despertar o gosto dos seus alunos para o uso da Língua 

Portuguesa, seja no espaço escolar ou fora dela. 

Ainda em relação aos questionários aplicados aos professores achamos pertinente 

realçar alguns aspectos importantes. Por exemplo o cruzamento dos gráficos 3, 3.1,e 4 

permite-nos constatar que o grau académico dos inquiridos (que na sua totalidade 

possuem cursos superiores), bem como as áreas de formação e o tempo que estes já 

leccionam a disciplina de Língua Portuguesa, leva-nos a crer que os docentes estão 

capacitados. É bastante positivo o facto de os 100% serem professores formados em 

áreas diversas com destaque para Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, bem como 

outras, mas todas relacionadas com a Língua Portuguesa.  

 Em relação às metodologias que contribuem para o sucesso na disciplina de LP e a 

adaptação dos alunos à utilização que os professores fazem das mesmas, acreditamos 

que é sempre uma mais-valia para o ensino e para a aprendizagem quando as 

metodologias são adaptadas aos interesses, necessidades e ao nível dos alunos. GOMES 

(1991:4) afirma que as escolhas de estratégias, “exige o ajustamento às diferenças 
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individuais dos alunos, em termos de motivação, de ritmo de aprendizagem e a sua 

articulação com os conhecimentos prévios dos alunos.  

Na visão de VIEIRA, (2005:10) “ (…) a escolha e utilização de uma dada estratégia 

pode ser condicionada pelas afiliações dos professores relativamente a aspectos como: 

perspectiva de ensino, modelos de ensino/ aprendizagem, papel do professor, papel do 

aluno, bem como pelos recursos disponíveis.”  

Portanto tendo em vista, a leitura dos gráficos, pode-se constatar que a maioria dos 

alunos (93%) adaptam-se às metodologias utilizadas pelos professores, porque estes 

utilizam as que consideram uma mais-valia em detrimento das que acham que não 

favorecem o processo do ensino e da aprendizagem. 

Um outro aspecto bastante positivo dos resultados obtidos é o facto de a maioria das 

escolas onde os nossos inquiridos trabalham, possuírem materiais didácticos necessários 

para auxiliar os professores na docência, bem como salas de aulas com condições 

suficientes que favoreçam o uso de tais recursos didácticos. 

Constatamos também que a maioria dos inquiridos (80%) dizem ter conhecimento da 

taxa de insucesso, neste sentido mostraram-se estar conscientes das causas desse 

fenómeno. Assim, o facto de os alunos não usarem a LP fora da escola, a falta de 

leitura, bibliotecas com pouca variedade de livros, programas extensos e falta de pré-

requisitos dos alunos, são considerados pelos inquiridos as principais causas do 

Insucesso Escolar. No que diz respeito às metodologias, um número expressivo dos 

inquiridos 87% consideram que estas podem constituir uma das causas do Insucesso 

nesta disciplina. Estas informações levam-nos a crer que os professores também 

consideram que há necessidade de reforçar e dinamizar algumas metodologias de ensino 

e de aprendizagem. Talvez fosse positivo se o MEES investisse na formação contínua, 

possibilitando simultaneamente que os professores pudessem reflectir conjuntamente 

nas suas práticas lectivas. 

 A análise dos dados permitiu-nos ainda apurar as principais dificuldades que os 

inquiridos observam nos seus alunos e que iniciativas tomam para colmatar estas 

dificuldades. Neste sentido, para superar as altas percentagens dos alunos que 

apresentam dificuldades na Escrita, Expressão Oral e funcionamento da língua optam 
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em especial por esclarecer as dúvidas dos alunos, fornecer-lhes materiais didácticos que 

os ajudarão a segmentar os conteúdos/temas.  

Para o aprofundamento do tema em estudo consideramos ainda pertinente cruzar alguns 

dos dados obtidos nos questionários dos professores bem com os dos alunos. Por 

exemplo, o gráfico 5 dos alunos e o gráfico 6 dos professores comprovam que existe 

uma consonância entre as respostas dos professores bem como a dos alunos inquiridos 

no que diz respeito ao tipo de aulas. É relevante para este estudo, constatar que os 

professores conciliam a teoria e a prática como forma de garantir a eficácia e a 

eficiência do ensino e da aprendizagem. 

Ainda o cruzamento dos gráficos 7 dos alunos e o gráfico 15 dos professores, permitiu-

nos verificar que as principais metodologias utilizadas, segundo os alunos pelos 

professores de LP são “chuva de ideias”, “exposição”, “dramatização e assumem não se 

sentirem à vontade em utilizar o debate, trabalho de grupo e dramatização”. No entanto, 

são estas as metodologias que os alunos preferem que os seus professores utilizem com 

mais frequência nas aulas de LP. 

Tendo em conta esta oposição de preferências, interrogamo-nos: será que não 

repercutirá nos processos de ensino e de aprendizagem?, Quais as preferências que 

devem ser levadas em consideração? 

No cruzamento do gráfico 6 dos alunos e o gráfico 17.2 dos professores levou-nos a 

apurar que o facto de os professores afirmarem ter dificuldades em utilizar alguns dos 

recursos didácticos apresentados reflecte consideravelmente nas aulas, porque segundo 

os dados recolhidos dos questionários dos alunos, os seus professores nunca utilizam os 

recursos apontados com excepção do quadro.  

 Para enriquecer este trabalho, achamos oportuno verificar in locu as metodologias que 

os docentes utilizam na prática educativa. Pretendemos também analisar se sentem à 

vontade em utilizá-las e até que ponto o uso de tais metodologias favorece o sucesso no 

processo do ensino e da aprendizagem. 

Neste sentido, observamos uma média de seis aulas regidas no terceiro ciclo do ensino 

secundário no Liceu Domingos Ramos: três numa turma do 11º ano da área Económico 

e Social (ES) e três no 12º ano área Ciências e tecnologias (CT).  
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3.4 - Descrição e análise das aulas observadas 

 

Para a assistência das aulas, como destacamos anteriormente, elaborámos um guião de 

observação de aulas (cf. Anexo III), onde procuramos, ao máximo, analisar que 

consideramos importantes para o tema em estudo. Tentamos perceber até que ponto os 

docentes de Língua Portuguesa utilizam as melhores metodologias de ensino na 

transmissão dos conteúdos programáticos da disciplina e se estes contribuem para o 

sucesso no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa.  

O guião encontra-se estruturado em sete partes, organizado da seguinte maneira: 

- A primeira parte do guião tem como objectivo verificar até que ponto o docente 

planifica as suas aulas, ou seja se ele formula objectivos de forma adequada, se o plano 

revela coerência entre objectivos, conteúdos, metodologias e processos de avaliação. 

. A segunda parte do guião, privilegia o domínio dos conhecimentos científicos, a 

utilização de uma linguagem científica adequada, o relacionamento da temática com o 

mundo próximo do aluno. Prevê ainda verificar se o professor revela segurança em 

situações imprevistas, se estimula os alunos o gosto pela pesquisa e por fim se 

reconhece o aluno como sujeito interventivo na construção do conhecimento. 

- A terceira parte do guião é dedicada às actividades onde se pretende constatar se os 

docentes desta disciplina propõem tarefas variadas e adequadas, se fomentam a 

participação e implementação dos alunos no projecto da aula e por fim, se apresentam 

flexibilidade na adaptação da estratégias às situações de aprendizagem.  

- A quarta parte do guião tem o intuito de verificar a comunicação do professor com o 

aluno, visamos analisar se ele estabelece uma relação empática com os alunos, se utiliza 

uma linguagem clara e rigorosa, se fomenta a participação dos alunos, se usa 

adequadamente a comunicação não verbal (gestual), se formula questões adequadas e se 

reformula ou não as informações, se recorre à linguagem em função das reacções de 

compreensão/incompreensão dos alunos.  
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- A quinta parte verifica se os professores respeitam os diferentes ritmos de 

aprendizagem, se gerem adequadamente o espaço e o tempo de aula. 

- A sexta parte, aplicada ao ambiente de trabalho, constata se o professor motiva os 

alunos, se gere adequadamente situações de tensão, conflitos e indisciplina, se 

proporciona um bom clima de trabalho e se clarifica e promove valores sociais. 

- A sétima parte é dedicada à avaliação, ou seja para analisar se o professor desenvolve 

processos de auto-avaliação, se proporciona momentos de sistematização das 

aprendizagens, se propõe alternativas de enriquecimento e de apoio e se utiliza técnicas 

e instrumentos para recolher informações sobre o progresso do aluno. 

- Por último, o guião abre um parêntesis para comentários adicionais, caso haja 

necessidade de o observador os realizar. 

Tendo em conta os aspectos que o guião de observação comporta, nas três aulas 

observadas da professora A
1
 constatamos que, em relação a Planificação, os planos 

elaborados para as aulas foram bem concebidas, visto que formulou os objectivos de 

forma adequada, revela coerência entre objectivos, conteúdos, estratégias e processos de 

avaliação. Também, seleccionou recursos adequados e diversificados (Quadro, Giz, 

Apagador, Caderno diário do aluno, Cartaz, Data Show, Portátil, Obra em estudo) e 

previu a avaliação. (c f Anexo: VI) 

Esta postura da docente observada vai de encontro com a perspectiva de Gomes 

(1991:4) que afirma que “ o processo de ensino - aprendizagem desenvolve-se em três 

grandes áreas: a planificação, a execução e a avaliação. Essas áreas iniciam o seu 

desenvolvimento umas após as outras, mas no decurso do seu desenvolvimento, 

interpenetram-se e cada uma delas, pode influir nas outras áreas e fazer modificá-las. ” 

Com relação ao segundo bloco de requisitos do guião, (Conhecimento Científico) 

verificamos que, a professora mostrou ter um bom domínio dos conhecimentos 

científicos, neste sentido utilizou uma linguagem científica adequada. A professora 

apresenta uma grande capacidade de relacionar a temática da aula com o mundo 

próximo do aluno. 

                                                             
1 Professora do 11º ano, Área Económico e Social  
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 Na verdade é isto que se pretende, tendo em conta a perspectiva de ANTUNES 

(2001:254) que de uma forma resumida afirma que o professor deverá ser capaz de 

estabelecer uma inter-relação e complementaridade entre o conhecimento formal, 

ensinado na escola e o conhecimento informal, adquirido no quotidiano e sobretudo, 

aproveitar os pré requisitos que estes trazem como ponto de partida para o 

conhecimento do novo e desconhecido.  

Ainda verificamos que a professora A revela muita segurança em situações imprevistas 

como por exemplo, quando os alunos não trouxeram os materiais necessários para as 

aulas e em situações de indisciplina. Também, sempre que necessário, estimulou o gosto 

dos alunos para a pesquisa por incumbi-los a pesquisarem na Internet, nas gramáticas, 

obras e outros tipos de livros, assuntos relacionados com as aulas. Constatamos que este 

estímulo vem também do facto de a própria professora trazer para a sala informações 

novas, fruto de muita pesquisa. Ainda um aspecto bastante positivo é o facto de a 

professora reconhecer sempre o aluno como sujeito interventor na construção do 

conhecimento.  

 Na perspectiva de ANTUNES (2001:255) está-se a criar condições para que os 

educandos possam aprender, no sentido de redescrever e recontextualizar (compreender, 

interpretar, explicar) os assuntos apresentados, em função das suas idiossincrasias.  

Verificamos também, que as Actividades desenvolvidas durante as aulas, constituem um 

aspecto muito positivo da parte do professora A na medida em que mostra ter uma 

grande capacidade de propor tarefas variadas e adequadas, consegue de uma forma 

natural e habilidosa fomentar a participação e implementação dos alunos no projecto da 

aula. Apresenta flexibilidade na adaptação das estratégias às situações de aprendizagem. 

Nessas aulas a professora recorreu a várias técnicas, entre as quais: trabalho de grupo, 

exposição dialogada, trabalho de missão e escrita conjunta.  

No que diz respeito à Comunicação, constamos que ela mostrou ter uma grande 

capacidade de estabelecer uma relação empática com os alunos. A perspectiva de 

ROMÁN (cit. por ANTUNES, 2004:80,81) realça que o professor (...) deve negociar, 

organizar e acompanhar, seguindo um ritmo e estratégias planeadas diferenciadamente, 

numa atitude empática de aproximação interpessoal (…) 
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É digno de nota que durante as três aulas observadas, a professora sempre reformulou a 

informação, a linguagem em função das reacções de compreensão/incompreensão. 

No que concerne ao ritmo da aula, pareceu-nos respeitar os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, dado que sempre que os alunos apresentavam dificuldades na 

compreensão dos conteúdos, a professora interrompia a aula para esclarecer as dúvidas. 

Também, geriu adequadamente o espaço e o tempo de aula. 

Tendo em atenção o Ambiente de Trabalho, constatamos que a docente conseguiu 

motivar os alunos para as aulas, teve grande capacidade de gerir de forma adequada as 

situações de tensão, conflito e indisciplina. A sua postura perante os alunos 

proporcionou um excelente clima de trabalho e sempre que, houvesse oportunidades ela 

promovia valores sociais com o objectivo de preparar os seus alunos para serem 

cidadãos cumpridores das normas sociais. 

Por fim, verificamos como a professora A faz a Avaliação ou seja, verifica se os seus 

objectivos foram atingidos. Ela desenvolveu vários processos de auto-avaliação como 

por exemplo pergunta oral durante as aulas, síntese da matéria dada, apreciações, 

produções de textos, estabeleceu relações de comparação, entre outros. Todos estes 

mecanismos tinham como objectivo levar o aluno a analisar até que ponto está ou não a 

acompanhar a matéria dada. Em associação com os processos de auto-avaliação a 

professora recolhia informações sobre o progresso dos alunos no que diz respeito aos 

objectivos traçados.  

Também, proporcionou momentos de sistematização das aprendizagens quando 

indicava um aluno ou mais para fazerem uma síntese dos principais aspectos tratados 

nas aulas. Ainda proporcionava alternativas de enriquecimento e de apoio, por orientar 

os alunos nas pesquisas a serem feitas e trazendo para as aulas documentos importantes 

e sintetizadas dos conteúdos transmitidos. 

Portanto, concluímos que a professora A mostrou ser muito criativa e inovadora por 

utilizar diversas metodologias/actividades de ensino e diversidade/adequação dos 

recursos utilizados. O uso de tais metodologias configurou de forma diferente as aulas, 

isto é, despertou o interesse do aluno que por sua fez reflectiu no tipo de aula interactiva 
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em vez de expositiva. Ela soube interligar os diversos componentes do plano, o que lhe 

ajudou a atingir os objectivos traçados. 

Em relação à professora B, verificámos que ela não elaborou com rigor os planos de 

aula, primeiro, porque ela não tinha um plano imprimido para orientar-se no desenrolar 

das aulas, os diversos componentes do plano foram escritos no bloco de notas da 

professora. Além disso, pensamos que os planos não contemplaram um aspecto 

fundamental do plano que são as Competências. (c f Anexo: VII) 

 Constatamos ainda que a forma como ela formula os objectivos não é muito adequada, 

visto que são traçados de forma superficial e num número reduzido para a quantidade de 

conteúdos e o nível dos alunos. A coerência entre objectivos, conteúdos, estratégias e 

processos de avaliação esteve razoavelmente bem conseguida. As estratégias 

seleccionadas nomeadamente exposição dialogada, interpretação de textos, trabalho de 

missão foram motivadoras mas os recursos neste caso o quadro e o texto policopiado 

não foram diversificados apesar de serem adequadas em alguma das aulas. A professora 

previu sempre a avaliação dos conteúdos. 

No que diz respeito ao Conhecimento Científico, constatamos que a professora B assim 

como a professora A, dominou os conhecimentos científicos, utilizou uma linguagem 

cientificamente adequada e relacionou a temática da aula com o mundo próximo do 

aluno. Ainda, demonstrou ter segurança em situações imprevistas e estimula o gosto dos 

alunos pela pesquisa. Por fim, reconhece o aluno como sujeito interventor na construção 

do conhecimento. 

Tendo em atenção as Actividades desenvolvidas nas aulas, tivémos a oportunidade de 

observar que a professora B, propunha tarefas variadas e adequadas, (leitura do texto 

feito pelos alunos, interpretação do texto, registo no quadro por parte dos alunos das 

características da crónica comprovando com passagens do texto… etc). Ela tentou 

fomentar a participação dos alunos no projecto da aula, para testar os pré-requisitos dos 

alunos, mas estes muitas vezes não correspondiam. Entretanto ela mostrou ser flexível 

na adaptação das estratégias às situações de aprendizagem (descortinou palavras difíceis 

para os alunos, percebeu que a maioria da turma não tinha a ficha, por isso mudou da 

estratégia, mandando os alunos escreverem no caderno o exercício a ser feito durante 

aquela aula).    
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A Comunicação constituiu um dos aspectos positivos das aulas observadas, na medida 

em que, a docente foi capaz de estabelecer uma relação empática com os alunos, 

utilizou uma linguagem clara e rigorosa e reformulou as informações, linguagem em 

função das reacções de compreensão/incompreensão. Contudo, demonstrou ter 

dificuldades em estimular a participação dos alunos. Ao formular questões ou ao 

recorrer a comunicação não verbal, pensamos que ela foi pouco expressiva.  

No que se refere ao Ritmo da Aula, comprovamos que o ritmo da professora B é bom, 

porque respeita os diferentes ritmos de aprendizagem da sua turma que é uma turma 

heterogénea. No entanto, percebemos que a grande fragilidade da professora é gerir 

adequadamente o espaço e o tempo de aula. A professora não se movimenta 

equilibradamente e adequadamente pela sala, o que favoreceu situações de indisciplina 

por parte dos alunos, em especial, os do fundo da sala, gerando muito barulho que, por 

vezes interferiu no desenrolar das aulas e no atingir dos objectivos. Ainda verificamos 

que a professora não respeitou os cinquenta minutos de aula visto que, terminava as 

aulas sempre após o toque do sino que indica o fim de cada aula. 

Ao observar o Ambiente de Trabalho, constatamos que devido talvez à personalidade 

(timidez) da professora, que por vezes reflecte numa certa monotonia, manifestou 

dificuldades em motivar os alunos para a aula. Também, demonstrou uma certa 

incapacidade em gerir situações de tensão, conflito e indisciplina. Muitas vezes, 

surgiram oportunidades para clarificar e promover valores sociais, mas ela não o fez. 

Assim, acreditamos que a falta do domínio da turma dificulta a permanência de um bom 

clima de trabalho. 

A Avaliação foi feita durante as aulas, através de perguntas orais sobre os conteúdos em 

estudo. Assim como fez a professora A, ela também, desenvolveu alguns processos de 

auto-avaliação como por exemplo, perguntas orais durante as aulas, apreciações, 

produções de textos, estabelecer relações de comparação com aspectos do quotidiano. 

Todos estes mecanismos tinham como objectivo atribuir aos alunos uma certa medida 

de responsabilidade pela sua aprendizagem. 

 Podemos ainda confirmar que a professora proporcionou momentos de sistematização 

das aprendizagens indicando um aluno para fazer um resumo geral dos principais 

conteúdos das aulas leccionadas. Também propôs alternativas de enriquecimento e de 
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apoio, facultando fotocópias com conteúdos das aulas e onde os alunos podiam 

encontrar outras informações complementares da matéria. 

 Para recolher informações sobre o progresso dos alunos, utilizou simplesmente 

perguntas orais durante as aulas, como forma de verificar se podia avançar ou não com a 

matéria. 

Das seis aulas observadas consideramos positivo as estratégias utilizadas no 

cumprimento dos objectivos, a capacidade que tanto a professoras A como a B 

demonstraram em motivar os seus alunos e o facto de orientá-los na construção do 

conhecimento. As aulas favoreceram a interacção que por sua vez permitiu aos alunos 

exercitarem a língua. 

Acreditamos que grande parte dos alunos tenham gostado das aulas em especial as da 

professoras A porque demonstraram disposição em assistir às aulas e reagiram 

favoravelmente aos estímulos para participarem na construção dos próprios 

conhecimentos por realizar as várias tarefas propostas nos tempos determinados.  

Em relação aos aspectos menos positivos, verificados na aula da professora B sugerimos 

que, as escolas secundárias mais especificamente a coordenação de LP promovessem 

encontros de reflexão sobre a importância de pensar cada aula e conceber os planos de 

forma a facilitar o desenvolvimento da aula e a aprendizagem significativa dos alunos.  
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Capítulo IV – Considerações Finais 

 

A análise dos questionários mostrou-nos que o sucesso escolar na disciplina de LP é 

relativamente alto. Este aspecto, na nossa perspectiva, é positivo, porque contraria as 

opiniões que inicialmente tínhamos sobre esta temática. No entanto pensamos que os 

dados apurados poderão comportar algumas incoerências, dado que os professores 

referem que os alunos apresentam dificuldades nas várias vertentes da LP e os alunos 

também dizem que falam muito pouco a língua portuguesa. 

  A maioria dos inquiridos (89%) nunca reprovou nesta disciplina o que indica que o 

sucesso nesta disciplina sobrepõe o insucesso, embora de uma forma geral os 

professores tenham afirmado que a taxa de sucesso na disciplina de Língua Portuguesa 

seja média. Contudo, verificamos que apesar de a maioria dos inquiridos terem 

transitado de sempre de ano, continuam a apresentar dificuldades em algumas das 

vertentes da Língua Portuguesa com destaque para o funcionamento da língua, ou seja a 

gramática.  

Os inquiridos apontaram as várias causas possíveis que podem ou não contribuir para as 

suas dificuldades nas diversas vertentes da Língua Portuguesa. O gráfico 4.1 

exemplifica as principais dificuldades que os alunos apresentam na LP entre as quais 

problemas pessoais (19%), falta de material (18%), falta de pré – requisitos (16%), 

desinteresse (16%), estratégias utilizadas pelos professores (11%), dificuldade na 

aprendizagem dos conteúdos (10%), falta de estudo (6%) e distracção nas aulas (4%).  

Neste sentido consideramos que para que os alunos possam ter sucesso na disciplina de 

Língua Portuguesa é fundamental que os professores desta disciplina tenham a 

formação necessária para dinamizar as aulas. Consideramos uma mais valia para o 

ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa o facto de todos os professores 

inqueridos serem formadas com graus de licenciatura e mestrado para leccionar esta 

disciplina.   

Entretanto, pensamos que será sempre útil actualizarem os seus conhecimentos e a 

forma de transmiti-los, porque o mundo está a evoluir e juntamente com ele as 

abordagens e objectivos de ensino e da aprendizagem. 
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 Neste sentido concordamos com DUARTE (1977:11) quando diz que tal reciclagem “ 

deve ser orientada por professores com uma prática grande de ensino de línguas por 

métodos modernos.” 

Apesar de cada professor ter preferência em utilizar um determinado método ou técnica 

de ensino, deverão estar dispostos a mudar, inovar a sua prática educativa visando o 

sucesso dos seus alunos. Constatamos que os professores inqueridos utilizam com maior 

frequência, exposição participativa, debate e método interrogativo em detrimento do 

método expositivo de chuva de ideias. Ainda recorrem com pouca frequência ao uso de 

alguns recursos didácticos como por exemplo o Data Show e Power Point, Computador, 

Retroprojector e Acetato e Cartaz, por sentirem dificuldades em manuseá-los.  

Todavia, pensamos que o sucesso não está em utilizar métodos de ensino mas, utilizar 

as que os alunos conseguem adaptar-se. Neste sentido os professores afirmam que a 

maioria dos seus alunos adaptam-se às metodologias que utilizam nas suas aulas de 

Língua Portuguesa. Entretanto as metodologias que utilizam e as que dizem ser uma 

mais valia para o sucesso na disciplina de LP não são as mesmas. 

Estas conclusões levam-nos a perguntar: por que não utilizar as metodologias que 

constituem uma mais valia para o sucesso do ensino e da aprendizagem em vez das que 

preferem utilizar? Pensamos que para isso os professores terão que desenvolver a 

atitude de questionar a sua própria forma de ensinar e o reflexo que pode ter na vida 

futura dos seus alunos. 

Neste sentido, DEWEY (cit. por LOPES:74,75) defende que a atitude necessária para 

uma pratica reflexiva envolve “ a disponibilidade de ouvir múltiplas vozes, de atender 

ás alternativas possíveis e de admitir a possibilidade de erros mesmo naquilo que se 

acredita com mais força.”  

Também a atitude reflexiva envolve a “responsabilidade que implica reflectir sobre os 

efeitos do seu ensino nos auto-conceitos dos alunos, no desenvolvimento intelectual e 

na vida dos alunos.” (idem:75) 

Ainda em relação à participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem 

constatamos que consideram a língua portuguesa fundamental para o curriculum escolar 
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e para o futuro deles. Entretanto, apresentam dificuldades nas várias vertentes desta 

língua, com destaque para o funcionamento da língua (gramática) e a expressão escrita. 

Os alunos dizem dominar a leitura e a expressão oral mesmo tendo afirmado que 

expressam tanto nas aulas como no dia a dia em crioulo, o que significa que praticam 

muito pouco a Língua Portuguesa. Verificamos que na situação de diglossia vivida em 

Cabo Verde a língua materna sobrepõe à língua oficial e de escolarização o que reflecte 

bastante no desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. 

Por isso os professores de LP devem criar estratégias para ensinar e motivar os alunos à 

aprendizagem das várias vertentes promovendo aulas interactivas. Para auxiliar os 

professores nesta tarefa AMOR (2003) apresenta algumas técnicas para o ensino da 

oralidade, leitura, escrita. Para o ensino da oralidade destacamos o debate e a 

dramatização, para a leitura a autora propõe entre outros a leitura recriativa, funcional e 

leitura analítica e critica e para o ensino da escrita ressaltamos os processos 

(planificação, redacção, revisão) da escrita. 

Tendo em conta as dificuldades que os alunos apresentam no funcionamento da língua 

(gramática) alguns autores tem reflectido sobre a forma como os professores tem 

ensinado a gramática que não tem vindo a beneficiar os alunos. Acreditamos que este 

seja um dos motivos que leva os alunos a considerar a Língua Portuguesa uma 

disciplina teórica e difícil de entender por não identificarem a sua funcionalidade. 

 

Pensamos que para solucionar esta dificuldade seria uma mais-valia se os currículos dos 

cursos de letras comportassem disciplinas que visam preparar os formandos de modo a 

ensinarem a gramática da forma mais correcta. 

Mas por hora verificamos através da analise dos questionários e das aulas observadas 

que os professores têm-se esforçado na promoção de aulas teórico – práticas que 

privilegiam a comunicação interactiva e possibilitam o desenvolvimento de 

competências que visa a comunicação prática da língua oral e escrita. 

 Consideramos esta atitude positiva porque vai de encontro com o PEES (1996) 

“privilegia a comunicação interactiva, a qual provoca o adequado comportamento 

linguístico em situações diversificadas e põe ênfase no treino e desenvolvimento de 
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aptidões de comunicação verbal – compreensão e expressão da linguagem oral e escrita 

– nas suas várias formas.” 

 Ainda, a maioria dos professores assumem não sentirem à vontade em utilizar grande 

parte das metodologias apontadas o que por sua vez parece ser contraditório, visto que a 

maioria afirma que sempre as utiliza. Neste sentido, o uso ao não das metodologias 

parece ser da responsabilidade do professor, dado que eles mesmos afirmaram que as 

escolas têm materiais didácticos e as salas de aulas apresentam condições para o uso e 

funcionamento dos mesmos. 

Sendo assim, pensamos que talvez seja necessário promover acções de formação para 

actualização das metodologias de ensino e de aprendizagem para que os docentes se 

sintam mais à vontade em as utilizar, podendo contribuir para elevar cada vez mais o 

nível de sucesso escolar.   

Também, constatamos que das metodologias apontadas como preferidas pelos alunos 

são o debate e a dramatização e a que menos gostam é a exposição, talvez por ser uma 

estratégia mais relacionado com as aulas teóricas, que por vezes, não motivam os 

alunos. 

 Nesta mesma linha, os professores consideram que o debate, trabalho de grupo e a 

exposição participativa ou dialogada têm constituído uma mais - valia para promover o 

sucesso na disciplina, porque são metodologias que os alunos melhor se adaptam nas 

aulas de Língua Portuguesa. 

Portanto consideramos positivo o que já tem sido feito para melhorar a qualidade do 

ensino da língua portuguesa em Cabo Verde mas, consideramos que o MEES deverá 

continuar a promover encontros de reflexão e troca de experiência entre os professores 

que leccionam esta disciplina nas várias ilhas do arquipélago. Também, consideramos 

oportuno realizarem formações para capacitar os professores de modo a sentirem 

capazes de utilizar e adaptar as metodologias aos objectivos de ensino e aos interesses 

dos alunos.  
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4.1 - Conclusão  

 

Em Cabo Verde vive-se uma situação de diglossia ou seja o Crioulo e o Portuguesa 

convivem no mesmo espaço linguístico e ambos são utilizados pelos falantes. No 

entanto, uma das línguas tem mais expressividade no dia-a-dia dos falantes, neste caso a 

língua Cabo Verdiana muitas vezes penetra no espaço que é da Língua Portuguesa, ou 

seja, nas situações formais e mais precisamente o espaço de ensino – sala de aula. 

Acreditamos que, o facto de os alunos utilizarem frequentemente a língua materna não 

ajuda no desenvolvimento da competência da língua portuguesa. 

Há necessidade de se realizar um esforço colectivo para que possamos garantir aos 

nossos alunos um ensino de português de qualidade. Fomentando o gosto pela língua, 

ela será mais falada em qualquer circunstância da vida do cidadão. 

 A investigação que realizamos permitiu-nos constatar que apesar de os professores 

preferirem utilizar várias metodologias nos processos de ensino e de aprendizagem da 

LP, sentem-se pouco à vontade em trabalhar com recurso a metodologias como o 

debate, que é apontada pelos alunos como sendo uma das suas preferidas. O gráfico 

15.3 espelha que os inquiridos preferem utilizar com maior frequência as seguintes 

metodologias nas suas aulas de LP: chuva de ideias (32%), dramatização (27%) e 

exposição (27%). As metodologias menos preferidas pelos inquiridos são o debate (7%) 

e trabalho de grupo (7%).  

Pensamos também que metodologias como a dramatização, a chuva de ideias, a 

exposição - participativa, o recurso a outros materiais didácticos como a cassete e o 

gravador, a TV, de entre outros, poderiam constituir mais-valias para a aprendizagem da 

LP. A flexibilização das metodologias, bem como dos recursos, no nosso entender, iria 

influenciar positivamente a aprendizagem, fazendo com que os alunos gostassem mais 

da LP, comunicassem mais em LP, sentissem vontade de se expressão mais e melhor 

nesta língua. 

Não podemos ainda deixar de revelar que nos sentimos um pouco surpreendidas por 

constatar que a taxa de sucesso escolar em LP é francamente superior àquela que 

prevíamos. Como as investigações apontam que habitualmente a LP e a Matemática são 
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as disciplinas, que têm uma taxa de insucesso mais alta, dada a situação particular de 

Cabo Verde (diglossia), pensávamos que a situação iria ainda agravar-se. Não obstante, 

constatámos que os alunos não reprovam muito nesta disciplina e que os professores 

também não consideram que o seu desempenho seja negativo. As reprovações se 

registam com maior frequência no primeiro e segundo ciclo conforme a análise do 

gráfico 3.3, que mostra que dos 11% que afirmaram ter reprovado, 6% reprovou no 8º 

ano que corresponde ao 1º Ciclo e 5% reprovou no 10º ano que corresponde ao 2º Ciclo. 

Os anos de reprovação são sempre os últimos anos do 1º e do 2º ciclo. 

Apesar destas informações sobre o insucesso escolar em LP, considerámos que há 

necessidade de melhorar a qualidade do ensino nesta disciplina, diversificar as 

metodologias, apostar na formação académica e na contínua (com a colaboração do 

MEES), fomentar uma maior utilização da língua, desenvolver actividades que a 

promovam, enfim, trabalhar para a melhoria do ensino e da aprendizagem da LP em 

Cabo Verde. 

 Ainda outras medidas são apresentadas pelos próprios alunos para o desenvolvimento 

da fluência linguística. No gráfico 9. 28% dos inquiridos afirma que ajudaria se 

frequentassem mais as bibliotecas onde pudessem ler mais livros. Para 28% dos 

inquiridos, a utilização frequente da LP fora da escola seria uma boa iniciativa. Ainda, 

24% dos inquiridos acredita que o recurso ao uso variado de metodologias no processo 

de ensino e de aprendizagem poderia contribuir para a superação das dificuldades. 

Antes de chegar-mos a estas conclusões enfrentamos algumas dificuldades 

nomeadamente definir o plano de trabalho e sintetizar as informações que íamos 

encontrando. Ainda para desenvolver a parte prática do trabalho tivémos dificuldades 

em encontrar o número de professores necessário para este estudo se concretizasse 

apenas no Liceu que tínhamos escolhido para o nosso estudo. Sendo assim sentimos a 

necessidade de procurar professores de Língua portuguesa em outras escolas 

secundárias da Praia. Mas estes não demonstraram muita disponibilidade em colaborar 

connosco, o que representou grande desafio para recolhermos os questionários 

devidamente preenchidos.  
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Também, enfrentamos algumas dificuldades ao fazer o tratamento dos dados recolhidos 

nos questionários aplicados. Inicialmente tivémos dificuldades em utilizar o programa 

informático SPSS, o que mais tarde deixou de ser um problema. 

Ainda, tivémos algumas dificuldades em observar as aulas, porque tínhamos constantes 

encontros de estágio pedagógico. Visto que a observação de aulas constituía uma 

importante fonte para recolha de dados, tivémos de “sacrificar” algumas reuniões de 

estágio para assistir às aulas. 

Entretanto considero que todo o esforço feito para a concretização deste trabalho valeu a 

pena na medida em que permitiu-me conhecer um pouco como se tem processado o 

ensino da língua portuguesa em Cabo Verde e a que se deve as dificuldades que os 

alunos apresentam nesta disciplina. 

Tendo em conta que conclui o curso de Estudos Cabo Verdianos e Portugueses e irei 

leccionar a disciplina de Língua Portuguesa tive a oportunidade de reflectir em como 

posso contribuir para melhorar a qualidade do ensino por articular os conteúdos 

temáticos com a realidade dos alunos, utilizar as metodologias que motivam os alunos e 

ao mesmo tempo auxiliar-me na condução das aulas tendo em conta a pouca experiência 

que tenho em leccionar.  

Também, para que eu possa ser um bom profissional é importante desenvolver a atitude 

reflexiva, visando o melhoramento da minha prática educativa e ser humildes para 

receber as contribuições, que os professores mais experientes venham a nos dar. Ainda 

um aspecto que considerei importante interiorizar é que a nossa missão como 

professores não é “bombardear” os alunos com muitas informações mas, orientá-los 

para que sejam eles próprios a construírem os seus conhecimentos, considero que 

quando o ensino se processa desta forma o aluno sente-se mais motivado para aprender. 

4.2 - Recomendações  

 

A língua Portuguesa assim como a língua Cabo Verdiana, desempenha um papel 

importante na nossa sociedade por ser a Língua Oficial. Para que os alunos sejam 

cidadãos activos e críticos e por sua vez futuros escritores, diplomatas, professores, 
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funcionários públicos e não só, terão que desde já dominarem a LP que é a língua que é 

usada nas situações formais e torná-la uma língua utilizada em qualquer situação. 

Neste sentido, como dissemos anteriormente para atingir este objectivo o Ministério da 

Educação e Ensino Superior teria de alterar algumas das normas/regras de 

funcionamento dos jardins-de-infância, fiscalizando-os e encerrando os que não 

reunissem as condições mínimas de funcionamento. Por outro lado, teria de incentivar a 

contratação de licenciados em educação de infância, que pudessem acompanhar as 

monitoras, facultando-lhes alguma formação, bem como desenvolvendo as 

competências básicas necessárias para o ensino do português, ou pelo menos, 

familiarizando as crianças com a língua, através das estórias, canções, etc. 

 Também é imprescindível que os programas de estudo do ES estejam ligados à 

realidade dos alunos, porque caso contrário o interesse e a motivação serão afectadas, 

resultando no insucesso nesta disciplina. 

 Ainda, os professores devem sempre ter formação contínua e serem auto-didactas 

actualizando sempre os seus conhecimentos de modo a irem de encontro à constante 

mudança da sociedade, da tecnologia e do ensino.    

Tendo em conta a realidade linguística em Cabo Verde, que é o uso quase que exclusivo 

da Língua Materna, o professor na sua aula de LP deverá ser criativo e escolher 

estratégias que motivem os alunos a utilizarem, com mais frequência e sem complexos a 

língua portuguesa que também faz parte da nossa história. 

Por exemplo, para tornar a aprendizagem mais interessante o professor poderá optar por 

uma aprendizagem prática e activa ou seja, a aprendizagem por descoberta. Que implica  

 não fornecer as respostas aos alunos, mas deixar-lhes descobrir e manipular a informação eles 

próprios, ganham o domínio da informação. (JENSEN,2009:4) 

Também poderá ser útil promover concursos de LP que envolvam a comunidade e que 

poderão ser transmitidas pela rádio ou televisão, desenvolver actividades na escola e 

envolver os pais encarregados de educação, organizar feiras de livros, incentivar a 

camada da comunidade que tem poucos hábitos de leitura a ler, com mais regularidade , 

pelo menos alguns dos jornais. 
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 Concordamos com LEIRIA et al. (2008:9) quando diz que “para compreender e falar 

uma língua, antes de mais, é indispensável saber palavras. Saber uma palavra é muito 

mais do que associar um significado a uma sequência sonora ou gráfica.” 

Passamos a destacar algumas sugestões de trabalho para o desenvolvimento da 

competência lexical que consideramos que poderão ajudar os professores de LP. Como 

afirma LEIRIA et al. (2008:9), é importante, para o professor de LP, prestar particular 

atenção e insistir no vocabulário mais frequente, usando cada um dos itens lexicais em 

contextos linguísticos muito variados (ex: fazer um bolo, fazer uma festa, fazer anos, 

fazer frio, fazer a cama, fazer doer...). 

Segundo os autores, “este vocabulário básico constitui uma rede na qual se encaixam 

progressivamente nomes e verbos específicos de um dado domínio, isto é, vocabulários 

específicos, por exemplo, o vocabulário necessário para fins académicos.” 

É sobre esta base lexical que se constrói a gramática de uma língua. Quanto mais 

informação tivermos associada a cada uma das palavras, em particular às mais 

frequentes, maior é a nossa competência lexical e, portanto, melhor compreenderemos e 

falaremos uma língua. 

A competência gramatical é também importante e foi apontada na nossa investigação 

como uma das áreas relativamente problemáticas. Os autores referem que uma 

velocidade de elocução alta acentua este fenómeno, motivando processos fonológicos 

como supressões, assimilações e metáteses, que afastam bastante o formato de uma 

palavra ou de uma sequência fónica da sua representação gráfica. Daí a necessidade de, 

na sala de aula, se prestar particular atenção à componente oral, em especial à 

compreensão. Exercícios de discriminação, mas também de repetição de fonemas, de 

palavras e de sequências fónicas curtas, que se vão alargando progressivamente, são 

tarefas fundamentais. 

Além desta informação, segmental, o módulo fonológico da gramática também integra 

informação suprassegmental (o acento, a entoação, as pausas, o ritmo e a sílaba). Por 

exemplo, o que permite distinguir as formas cantaram de cantarão é o facto de terem o 

acento em diferentes sílabas; o que permite distinguir se um enunciado como tenho 

trabalho é afirmativo, interrogativo ou exclamativo é a entoação. (LEIRIA et al., 2008). 

Neste sentido, consideramos importantes os professores de LP trabalharem os sons da 

língua e as regras que as determina isto porque, devido a interferência da língua Cabo 
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Verdiana grande parte dos alunos não pronunciam e por consequência não escrevem 

correctamente o Português.  
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