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OBJETIVO A LONGO PRAZO (2030) 

Até 2030, todos os jovens, tanto rapazes como raparigas, terão a possibilidade de 

escolher e ingressar no Ensino Secundário de qualidade. 

 

OBJETIVO A CURTO PRAZO (2015) 

Introduzir uma mudança de paradigma educativo em relação à qualidade e à 

relevância do Ensino Secundário, permitindo que os estudantes adquiram os 

conhecimentos científicos-humanísticos necessários para prosseguir os estudos no 

Ensino Superior ou para ingressar no mundo do trabalho.” 

 
PENE 2011-2030, ME, TL, p.101
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RESUMO 

 

A IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS NO 10º ANO 

DE ESCOLARIDADE DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL EM TIMOR-LESTE 

 

 Dadas as particularidades inerentes a Timor-Leste, resultantes de um percurso 

histórico-linguístico longo e complexo, o Português assume-se como uma língua segunda, 

devendo ser ensinado como tal. A implementação do novo currículo de Português para o 10º 

Ano do Ensino Secundário Geral, em 2012, deu início a uma nova etapa no contexto de ensino 

desta língua neste país, constituindo objeto de estudo deste trabalho. 

  Através de um questionário, ao qual responderam professores timorenses de todos os 

distritos, procurámos obter informações que pudessem evidenciar a forma como a mudança 

curricular foi desenvolvida, quer sobre os próprios professores e a sua formação, quer sobre as 

condições das escolas e o acesso aos manuais, tendo sido, igualmente, aferida a sua opinião 

sobre os mesmos.  

 Entre outros aspetos, os resultados do estudo revelam que é necessário reforçar a 

formação dos professores,  para uma adequada implementação do novo currículo de Português 

10º Ano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino Secundário, Português 10ºAno, Currículo, Timor-Leste. 
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ABSTRACT 

  

CURRICULUM IMPLEMENTATION OF THE PORTUGUESE DISCIPLINE IN 10th 

GRADE OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION IN EAST TIMOR 

 

Given the particularities inherent in East-Timor, resulting from a long and complex 

historical-linguistic journey, it is assumed that the Portuguese language is a second language 

and should be taught as such. The implementation of the new Portuguese curriculum for the 

10th grade of General Secondary Education in 2012, initiated a new stage in the context of the 

language teaching in this country, being the object of study of this work. 

  Through a questionnaire, answered by Timorese teachers from all the country districts, 

we sought to gather information that would show how the curriculum change was developed, 

either on the teachers and their training, either on school conditions and access to schoolbooks, 

and also measured their opinion on them. 

Among other aspects, the results of the present work show that it is necessary to 

strengthen the training of teachers, for the proper implementation of the new Portuguese 

curriculum 10th grade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Secondary Education, Portuguese 10th grade, Curriculum, East-Timor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem por título “A implementação curricular da disciplina de Português 

no 10º ano de escolaridade do Ensino Secundário Geral em Timor-Leste”. A escolha deste 

tema deve-se, por um lado, ao facto de me encontrar em Timor-Leste desde o ano 2000 e de 

ter acompanhado a evolução deste país, particularmente no que à educação diz respeito, 

enquanto docente, e, por outro lado, à decisão do Governo timorense, através do Ministério da 

Educação, de implementar o novo currículo do Ensino Secundário no ano de 2012. 

 

A minha experiência profissional em Timor-Leste teve início no mês de setembro de 

2000, ao abrigo de um programa de cooperação, com o objetivo de lecionar Língua Portuguesa 

e contribuir, de alguma forma, para a reconstrução deste território. Nesse ano letivo, enquanto 

docente do Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa (PRLP), fui colocada no distrito de 

Díli, na Escola Pré-Secundária 10 de Dezembro, uma escola com mil e duzentos alunos, 

problemas de gestão e ausência de infraestruturas. 

Na verdade, a adaptação a esta escola foi gradual e difícil, pois não havia mobiliário, 

nem material escolar e vivíamos num clima de instabilidade permanente. Houve paragens 

letivas sucessivas, causadas por problemas vários, nomeadamente por conflitos criados por 

alunos mais velhos; só no mês de novembro é que a situação acalmou e as aulas começaram a 

funcionar normalmente. 

Foram-me atribuídas cinco turmas de primeiro ano, com cerca de quarenta alunos cada 

uma. Apesar das dificuldades em lecionar, dado o contexto da escola, a falta de recursos 

didáticos e a quantidade de alunos, estes revelaram-se, de um modo geral, muito motivados 

para aprenderem Português - cada exercício ou trabalho de casa era para eles um motivo de 

alegria e o contacto com manuais ou fotocópias provocava neles um efeito de 

deslumbramento. 

A experiência nesta escola foi decisiva para o meu percurso profissional em Timor-

Leste - os laços que se criaram com os alunos e professores timorenses, o valor que era dado 

ao nosso trabalho e as dificuldades superadas levaram-me a querer continuar neste país. 



! ! 9!

Assim, no ano seguinte, voltei a Timor-Leste. Fiquei, novamente, colocada em Díli, 

onde me encontro até hoje e onde tenho exercido funções diversificadas no âmbito do ensino 

da Língua Portuguesa.  

Ao longo destes treze anos, lecionei Língua Portuguesa a vários públicos, de níveis 

diferentes, nomeadamente a funcionários de instituições oficiais (CNRT, Ministério da 

Educação, Direção da Proteção Civil, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 

Autoridade Bancária e de Pagamentos, Direção Nacional das Alfândegas, Serviços de 

Informação, Tribunal Distrital, Ministério da Justiça, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 

Empresarial, Secretaria de Estado da Defesa), ao Ministro da Agricultura, a entidades 

particulares (Confederação de Sindicatos de Timor-Leste, Seminário Maior de S. Pedro e S. 

Paulo, Timor Telecom), a alunos da UNTL, de diferentes cursos (Economia e Gestão, 

Formação de Professores Pré-Primários e Primários, Formação de Professores em Língua 

Portuguesa), a docentes das Faculdades de Educação e Agricultura da UNTL, a professores 

dos ensinos Primário, Pré-Secundário e Secundário e a alunos a frequentarem cursos no 

INFORDEPE (bolseiros que iam para universidades portuguesas e alunos do curso de 

Formação de Professores dos 1º e 2º ciclos do EB). A título particular, desde 2011, dou, 

também, aulas de Língua Portuguesa aos funcionários da Delegação da União Europeia e a 

funcionários das Nações Unidas. 

Além das aulas de língua - necessariamente adaptadas a cada contexto e ao tipo de 

alunos em causa -, fui responsável por ministrar cursos direcionados para a prática 

pedagógica, nomeadamente formação de formadores (alunos de Bacharelato, professores de 

diferentes níveis de ensino). A este respeito, é de referir uma turma de professores com quem 

trabalhei em 2004, que frequentavam o bacharelato. Estas aulas foram particularmente 

gratificantes, na medida em que, a partir de simulações de aula feitas pelos formandos, entre 

outras atividades, eles conseguiram identificar, nos colegas e em si próprios, incorreções 

linguísticas, metodológicas ou até pedagógicas, algumas das quais ainda denotando influência 

do sistema indonésio, centrado na memorização e na metodologia tradicional. 

De 2006 a 2011, estive a dar aulas no Curso de Direito da UNTL, sob a Coordenação 

Científica da Fundação das Universidades Portuguesas (FUP), tendo lecionado a disciplina de 

Língua Portuguesa, do Ano Vestibular ao 4º ano, consoante a atribuição de horário por parte 

desta instituição para cada ano letivo. Neste caso concreto, a minha experiência foi 
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particularmente enriquecedora, pois exigiu a utilização de materiais específicos e a realização 

de atividades relacionadas com a área jurídica, tendo, para isso, sido essencial a colaboração 

com os docentes de Direito. 

Fiz, ainda, parte do grupo de professores facilitadores (GFAP) criado pelo PRLP, com 

o objetivo de dinamizar ações de formação e acompanhar o trabalho dos professores 

portugueses que estavam a lecionar nos distritos, verificando o uso da metodologia que a 

Escola Superior de Educação (ESE) do Porto tinha defendido para TL, com prática 

comunicativa na sala de aula e ensino da gramática de forma implícita.1 

Em 2010, dei apoio aos docentes da Universidade de Aveiro, que vieram em missão a 

Timor-Leste, no âmbito da Reestruturação do Ensino Secundário Geral, tendo por função 

estabelecer ligação entre essa universidade portuguesa e o Ministério da Educação timorense.  

No presente ano, desempenho funções de facilitadora junto dos alunos do Mestrado em 

Formação de Formadores do INFORDEPE, dando-lhes apoio a nível da correção e formatação 

de texto, bem como estabelecendo contacto com a Universidade do Minho, a quem cabe a 

coordenação deste curso.  

 

 Como acima referi, o programa estabelecido pelo Ministério da Educação de Timor-

Leste determinava que, em 2012, o Português estaria a ser lecionado em todas as escolas 

secundárias no 10º ano, segundo o novo currículo. Centrado nesta disciplina e neste ano de 

escolaridade, o trabalho a seguir apresentado, por mim efetuado no âmbito do Mestrado em 

Português Língua Segunda/Língua Estrangeira, visa analisar o primeiro ano da mudança 

curricular, partindo do testemunho dos seus principais agentes – os professores timorenses – , 

aferindo as dificuldades por eles sentidas. 

Esta dissertação apresenta a seguinte estrutura: no Capítulo 1, faz-se a contextualização 

do sistema de ensino em Timor-Leste, tendo em consideração as diferentes fases históricas e 

linguísticas do país, sendo uma parte dedicada ao processo de reestruturação curricular do 

Ensino Secundário Geral, de modo a explicar como o mesmo foi iniciado e o que tem sido 

feito para a sua implementação; o Capítulo 2 centra-se na investigação levada a cabo nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!A!título!de!exemplo,!podemos!referir!uma!orientação!dada!para!os!cursos!intensivos!de!LP,!que!!
funcionaram! de! julho! a! setembro! de! 2008:! “ConsideraFse! fundamental! que! os! alunos! sejam! expostos! a!

diferentes! situações! comunicativas! e! experimentem! diferentes! modos! de! ouvir,! de! falar,! de! ler! e! de!

escrever.”!(PRLP,!2008,!p.!2).!!
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escolas secundárias, junto dos professores do 10º Ano, incluindo a apresentação e análise dos 

resultados, bem como as limitações ao estudo; de acordo com os resultados obtidos, 

apresentados no capítulo anterior, na última parte deste trabalho tiram-se as conclusões da 

pesquisa e fazem-se algumas recomendações, comparando os resultados com uma realidade 

semelhante no contexto de ensino do Português em Cabo-Verde.  
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CAPÍTULO 1  

 

1.1 Timor-Leste – particularidades  e desencontros no sistema de ensino 
 

Cada aprendente do português tem a sua história 

linguística que conflui no presente da aprendizagem. 

(Carreira, p. 26) 

 

O sistema de ensino timorense sofreu alterações de fundo, ao longo de quatro fases da 

sua história. 

Durante a fase colonial portuguesa2, havia ensino de qualidade, ministrado em Língua 

Portuguesa e de acordo com os parâmetros ocidentais, mas era limitado às classes mais altas, 

não estava ao alcance de todos, existindo, em 1975, uma elevada percentagem de analfabetos.  

Brito (2011, p. 83) aponta os fatores que condicionaram a escolarização e a propagação da 

língua portuguesa em Timor-Leste neste período, designadamente a “complexidade 

multicultural e plurilinguística3  que caracteriza o país”, a “distância da metrópole e o 

investimento mínimo no ensino (descontextualizado da realidade timorense)”.  

A este propósito, Thomaz (2002) refere o seguinte: 
O português não chegou, pois, a tornar-se em Timor a língua normal da comunicação oral, nem mesmo 
como língua de contacto entre etnias de diferente falar: tal função continuou a ser desempenhada até aos 
nossos dias pela língua veicular tradicional, o tétum. Um pouco como o latim na Idade Média ocidental, 
o português manteve em Timor o caráter de língua clerical, administrativa e de cultura. (Thomaz, 2002, 
p. 140) 
 
No período da ocupação indonésia (1975-1999), houve um investimento no setor da 

educação pública, mas “a qualidade do ensino ministrado e a eficiência do sistema revelavam 

muitos problemas, nomeadamente em termos de exigência.” (Ramos e Teles, 2012, p. 43). O 

ensino do português nas escolas foi proibido e substituído pelo indonésio, tendo sido, então, 

ensinadas a história e a cultura indonésias, o que criou nos jovens uma visão influenciada por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Tal!como!refere!Brito!(2011,!p.!82),!este!período!teve!início!no!século!XVI,!estando!a!presença!portuguesa!
associada!aos!missionários:!”Embora!não!se!saiba!quais!os!primeiros!portugueses!a!lá!aportar,!registraFse!

que! tenha! ocorrido! entre! 1512! e! 1515.! A! “fixação”! portuguesa! na! ilha! começa! com! os! primeiros!

missionários! apenas! em!1556;! contudo,! só! se! torna! significativa! quase! um! século! depois! (1663),! com! a!

fundação!de!um!convento!dominicano.”!!

3!Thomaz!(2002,!p.!171)!faz!referência!a!20!principais!línguas!de!TimorFLeste.!
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aquela nação. O sistema de ensino era uma via de difusão do nacionalismo indonésio, 

enquanto o exército gerava medo entre a população, através de opressão e violência.  

Apesar das proibições impostas pelo governo indonésio, a Língua Portuguesa 

permaneceu no país, tendo continuado a ser usada na comunicação entre os membros da 

Resistência. Tal como explica Taur Matan Ruak, atual presidente de Timor-Leste: 
“Quando nos debruçamos sobre as relações entre a língua portuguesa e a Frente Armada, em particular, 
veremos que quatro factores estiveram na base da manutenção dessa língua: primeiro, a presença da 
classe dirigente lusófona; segundo, por ser a única língua ortograficamente desenvolvida; terceiro, 
porque era a nossa língua oficial desde sempre; por último, porque era uma das línguas para contrapor à 
língua malaia no âmbito da luta cultural! 
(...) 
Embora lutássemos com dificuldades de toda a ordem, utilizávamos todos os recursos disponíveis para 
não só preservar a língua, mas, essencialmente, expandi-la aos menores e analfabetos, através de 
aprendizagem, até utilizando para isso carvão e a casca de certas plantas para servir de papel.”  
(Carrascalão, 2012, p. 350) 
 

 O fim da ocupação indonésia - que ocorreu com o referendo de 1999, realizado sob a 

proteção das Nações Unidas -, além de violentos conflitos internos, teve graves consequências 

no sistema de ensino, com a “(...) destruição de cerca de 80% das escolas e o êxodo em massa 

dos professores.” (PCESG, ME, 2011, p. 7). Assim, nesse ano, quando as Nações Unidas 

assumiram a administração de TL (UNTAET),  a maioria das escolas não estava a funcionar e 

a maioria dos professores, de origem indonésia, tinha regressado ao seu país. O sistema de 

ensino timorense só voltaria a refletir alguma normalidade “(...) em 2001, quando alguns 

professores voluntários iniciaram atividade letiva e colocaram algumas escolas em 

funcionamento.” (RAMOS E TELES, 2012, p. 43). 

O período da Administração Transitória terminou em maio de 2002, com a restauração 

da independência. O sistema de ensino revelava, então, muitas fragilidades: “25 a 30% dos 

jovens ainda não tinha acesso à escola, 60% da população adulta era iletrada ou sem um 

diploma de educação básica, apenas 23% tinha frequentado o Ensino Secundário, e apenas 

1,4% o ensino pré-secundário ou superior.” (PCESG, ME, 2011, p. 6). Timor-Leste 

independente precisava, assim, de investir na educação e de formar quadros que garantissem a 

sustentabilidade do país. 

A Constituição da República de Timor-Leste entrou em vigor em maio de 2002, 

definindo, no seu artigo 13º, que “O tétum e o português são as línguas oficiais da República 

Democrática de Timor-Leste.” Perante um cenário dividido, em que havia jovens 

influenciados pelo sistema indonésio, no qual tinham sido educados, e uma geração mais 
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velha, que tinha vivido a sua juventude no tempo do colonialismo português e que tinha lutado 

contra o opressor indonésio, surgiu, então, um conflito interno, relacionado com a língua 

oficial e de instrução. Segundo afirma Geofrey Hull (s/d), “Todos os timorenses estavam 

unidos em relação à fundação do novo estado; divergiam, no entanto, quanto à questão da 

língua e cultura.” 

A solidificação do que a Constituição prevê, no que concerne à língua portuguesa, a 

pedido das autoridades timorenses, teve a colaboração da Cooperação Portuguesa, 

nomeadamente através dos seus projetos de Reintrodução e Consolidação da LP – no primeiro 

caso, de 2000 a 2002, os professores portugueses foram colocados, essencialmente, em escolas 

pré-secundárias e secundárias; no segundo caso, de 2003 a 2010, o trabalho destes docentes 

centrou-se nos cursos de formação. Esta mudança de estratégia permitiu que os professores 

portugueses pudessem dar apoio onde eram mais necessários: 
A falta de acesso a cursos de formação de professores, bem como a qualidade dos mesmos resultou 
numa qualidade pedagógica deficitária nas salas de aula de Timor-Leste durante praticamente uma 
década. A maioria dos professores do País não possui as qualificações mínimas para exercerem esta 
função. Na verdade, as oportunidades de cursos de formação inicial de qualidade têm sido insuficientes. 
Até 2010, as intervenções a curto prazo na formação contínua têm sido de impacto limitado. 
Muitos professores iniciam as suas carreiras com poucos conhecimentos sobre a disciplina que irão 
lecionar, com fracas competências pedagógicas, para além de não terem competências ao nível do 
domínio total das duas línguas oficiais de ensino em vigor em Timor-Leste.” (PENE, p. 142) 

 

 Na verdade, a educação foi sempre considerada uma prioridade nacional pelos vários 

Governos timorenses. No IV Governo Constitucional, houve um avanço fundamental, com a 

aprovação da Lei de Bases da Educação: 
 A Lei de Bases da Educação, Lei nº 14/2008, aprovada pelo Parlamento Nacional a 29 de outubro de 
2008, baseia-se nos princípios fundamentais da Constituição e na Política Nacional de Educação, 
fornecendo a base legal para a reforma do sistema de ensino.” (PENE 2011-2030, ME, 2011, p. 57) 

 

Entre outros aspetos, a Lei de Bases da Educação prevê a democratização do ensino, a 

adaptação dos programas à realidade timorense e ao novo contexto do país e a utilização da LP 

como língua de escolarização. 

No que diz respeito ao ensino do Português em Timor-Leste, a diversidade linguística 

que carateriza o país condiciona a metodologia utilizada nas aulas, na medida em que esta 

língua não pode ser ensinada como Língua Materna, mas sim como Língua Segunda.  

Tal como refere Brito (2011, p. 89), a língua portuguesa – associada a uma “unidade 

nacional timorense” - “não é, ainda hoje, a língua da maioria da população timorense (em 
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algumas localidades, como no enclave de Oe-Cusse e Lautem há quem não a conheça). Pode-

se considerá-la como segunda (depois do tétum, a língua nacional e veicular) e, para alguns, 

como terceira, depois da língua local e do tétum (além, é claro, da língua indonésia).”  

Assim, a opção pela LP como língua de escolarização implica o domínio da língua 

pelos professores e um ensino adequado da mesma, enquanto Língua Segunda.   

Segundo o Documento do Projeto do PFICP4 para 2012-2014 (ME, 2012, p. 5), a 

maioria dos docentes que garantiram o funcionamento das escolas, após a ocupação indonésia 

- “(...) pessoas alfabetizadas e disponíveis para o ensino, mas que não tinham obtido um grau 

académico certificado, e (...) antigos monitores escolares até 1975 (...)” - “(...) ainda exerce 

atividade letiva e constitui, atualmente, parte significativa do corpo docente afeto ao 

Ministério da Educação de Timor-Leste.” Através do PFICP, procurou-se colmatar as 

fragilidades no sistema, associadas a esta situação e reforçar a formação de professores em 

Timor-Leste: 
O PFICP  visa continuar o apoio à reconstrução do setor educativo de Timor-Leste e à consolidação do 
uso da Língua Portuguesa, por via do reforço da formação de professores em exercício nos vários graus 
de ensino, de futuros professores timorenses dos 1º e 2º ciclos junto da Faculdade de Ciências de 
Educação da Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL) e do Instituto de Formação de Docentes 
e Profissionais da Educação (INFORDEPE), designadamente através da ação de 148 professores 
portugueses que serão colocados em todos os distritos do território durante a vigência do projeto. 
 
Este projeto desenvolver-se-á no período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014.  
 
(Documento do Projeto, ME, 2012, p. 4) 
 

À semelhança de projetos anteriores da Cooperação Portuguesa, o PFICP  tem por 

objetivo a consolidação da Língua Portuguesa, no entanto apresenta, como particularidade, um  

grupo composto por docentes de todas as áreas, o que permitiu alargar a formação de 

professores a todos os níveis de ensino e a todas as disciplinas.  

De modo a corresponder a um dos objetivos específicos do PFICP – “Reforçar a 

formação dos docentes timorenses no âmbito do desenvolvimento curricular.” (Idem, p. 20) -, 

os professores portugueses têm por função fazer formação de formadores sobre o novo 

currículo, bem como o acompanhamento de docentes timorenses nas escolas. No caso do 

Ensino Secundário, a supervisão deste processo é da responsabilidade da Universidade de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Projeto!de!cooperação!entre!TimorFLeste!e!Portugal.!
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Aveiro, que elaborou o currículo e os manuais para as diferentes disciplinas, assunto que 

abordamos a seguir. 

 

 

1.2 Reestruturação curricular do Ensino Secundário Geral 
 

O Plano Estratégico Nacional da Educação 2011-2030 (ME, TL, p.106) aponta as 

seguintes estratégias para o Ensino Secundário: 
“ (...) desenvolvimento de infraestruturas (mobiliário e equipamento) para as escolas secundárias; 
desenvolvimento de um novo currículo; reciclagem de conhecimentos dos professores para obter 
professores competentes em número suficiente; implementação de novos cursos de formação inicial e 
contínua de professores (...).”   

 

No mesmo documento (Idem, p. 103), a implementação do novo currículo está prevista 

“de forma progressiva, com o 10º ano em 2012, 11º ano em 2013 e 12º ano em 2014 ”. 

A pedido do Ministério da Educação de Timor-Leste, a Fundação Calouste Gulbenkian 

(FCG), em conjunto com o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), apoiou 

financeiramente o processo de reestruturação curricular do Ensino Secundário Geral em 

Timor-Leste, tendo o apoio técnico sido da responsabilidade da Universidade de Aveiro (UA), 

que enviou um primeiro Grupo de Missão a Timor-Leste em 2009 com esse fim. 

O Plano Curricular do Ensino Secundário Geral em Timor-Leste - aprovado pelo 

Decreto-Lei 47/2011, de 19 de outubro -, bem como os programas, manuais do aluno e guias 

do professor5, necessários à sua implementação, foram, assim, elaborados por uma equipa de 

docentes da UA, coordenada pela Professora Doutora Isabel P. Martins, beneficiando “do 

apoio das autoridades políticas e técnicas do ME, bem como das informações e sugestões 

recolhidas localmente e oriundas dos mais diversos estratos sociais, económicos e culturais, e 

dos muitos professores timorenses auscultados.” (PCESG, ME, 2011, p. 4).  

No PCESG, para o 10º ano, em particular, está prevista uma componente geral de 20 

tempos letivos e uma componente específica (Ciências e Tecnologias ou Ciências Sociais e 

Humanidades) de 16 tempos letivos, tal como se pode verificar nos quadros a seguir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!A elaboração dos programas e materiais das disciplinas de Tétum, Indonésio, Religião e Moral e 

Educação Física e Desporto coube ao Ministério da Educação timorense.  
!
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apresentados – cada tempo letivo, segundo o Plano Curricular, deve ser de 50 minutos, 

seguidos de uma pausa de 10 minutos. 

 
Quadro 1. Estrutura da Componente Geral (PCESG, p. 30) 

Disciplinas 10º ano 
(tempos lectivos/semana) 

Tétum 3 
Português 4 
Inglês 3 
Indonésio 2 
Cidadania e Desenvolvimento Social 2 
Tecnologias Multimédia 2 
Religião e Moral 2 
Educação Física e Desporto 2 
Total previsto 20 

 
Quadro 2. Estrutura da Área de Ciências e Tecnologias (PCESG, p. 40) 

Disciplinas 10º ano 
(tempos lectivos/semana) 

Física  3 
Química 3 
Biologia 3 
Geologia 3 
Matemática 4 
Total 16 

 
Quadro 3. Estrutura da Área de Ciências Sociais e Humanidades (PCESG, p. 48) 

Disciplinas 10º ano 
(tempos lectivos/semana) 

Geografia  3 
História 3 
Sociologia 3 
Temas de Literatura e  
Cultura 

3 

Economia e Métodos Quantitativos 4 
Total 16 

 

 Para a disciplina de Português 10º Ano, tal como se pode verificar no Quadro 1, acima 

indicado, foram definidos quatro tempos letivos, tendo por base as seguintes finalidades: 

 “1. Desenvolver e consolidar competências de compreensão, produção e interação em Língua 
Portuguesa; 
2. Desenvolver uma reflexão linguística, no sentido de uma explicitação do funcionamento da Língua 
Portuguesa, com vista à sua utilização correta e adequada em diferentes contextos sociais; 
3. Desenvolver processos metacognitivos e metalinguísticos necessários à operacionalização das 
diferentes competências linguístico-comunicativas em Português; 
4. Desenvolver o sentido de pertença a uma Comunidade de Países de Língua Portuguesa/CPLP; 
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5. Refletir, a partir da realidade sociolinguística de Timor-Leste, sobre valores culturais e linguísticos 
expressos pelas diversas línguas; 
6. Contactar com os valores estéticos da Língua Portuguesa, através de textos e autores lusófonos.” 
(PCESG, ME, 2011, p. 32) 

 

 Segundo o PCESG, a metodologia de ensino deve centrar-se no aluno, “num modelo 

de aprendizagem orientado para a acção”, estando dependente de três fatores principais: “os 

recursos didácticos disponíveis, a formação dos professores e as condições logísticas”. (Idem, 

p.56). 

 No mesmo documento, são apresentadas condições para a implementação do novo 

currículo, entre as quais salientamos as seguintes: 
(1) (...) Torna-se (...) condição indispensável que os alunos destinatários do novo Plano Curricular do 
Ensino Secundário Geral tenham completado, com aproveitamento, o novo 3º Ciclo do Ensino Básico. 
Os novos programas deverão ser introduzidos de forma progressiva, devendo os alunos ter as bases para 
o seu acompanhamento. 
(3) O novo Currículo não terá a repercussão esperada se não for acompanhado de um processo paralelo 
de formação de professores, a nível da especialidade e didático-pedagógico. 
(4) A implementação do novo Plano Curricular exige, também, o estabelecimento de uma rede de 
escolas com infra-estruturas físicas adequadas, equipamentos e sistemas de comunicação (correio, 
telefone, Internet, pelo menos). 
(5) A Língua Portuguesa deve ter uma posição de grande centralidade no Ensino Secundário Geral, 
enquanto disciplina e como língua de ensino. Será, pois, necessário reforçar as competências dos 
professores neste domínio. (PCESG, ME, 2011, p. 57) 

  

Segundo afirmam Ramos e Teles (2012, p.66), ainda que o novo currículo do 3º Ciclo 

do Ensino Básico, sobre o qual tinha sido elaborado o Plano Curricular do Ensino Secundário, 

estivesse “em fase de ultimação”6, a decisão de implementar a nova estrutura curricular do 10º 

ano no ano letivo de 2012 foi tomada pelas autoridades timorenses, já que “a conjuntura 

social e política exigia uma intervenção imediata”. 

  

 

Tendo em conta a síntese que neste capítulo fizemos da situação de ensino em Timor-

Leste, desde o período colonial português aos nossos dias, passaremos agora a debruçar-nos, 

mais especificamente, na parte empírica do nosso trabalho, sobre a implementação da 

disciplina de Português do 10º Ano, analisando os resultados obtidos através do estudo 

realizado junto dos professores timorenses que lecionam esta disciplina no presente ano letivo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!O!novo!currículo!de!Português!do!7º!ano!foi!implementado!em!2011,!o!do!8º!ano!em!2012!e!o!do!9º!ano!
em!2013.!
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Metodologia de investigação: contextualização e âmbito do estudo  
 

O objetivo deste estudo é analisar a implementação da disciplina de Língua Portuguesa 

no 10º ano de escolaridade no sistema de ensino timorense, tendo como pressuposto o 

lançamento da nova estrutura curricular para este ano de escolaridade, no ano letivo de 2012.  

Nesse sentido, elaborei um questionário (ver ANEXO 1) destinado aos professores 

timorenses do ensino secundário que se encontram a lecionar esta disciplina, cujas questões 

visam obter dados sobre: (1) a caraterização pessoal e profissional dos inquiridos, (2) a 

formação que eles tenham tido no âmbito do novo currículo do Ensino Secundário Geral, (3) 

os recursos didáticos que estão à sua disposição e (4) as modalidades e constrangimentos da 

prática pedagógica. 

A amostra7 deste trabalho é composta por cinquenta e um professores timorenses de 

Língua Portuguesa do 10º Ano, dos treze distritos do país - Díli (16), Baucau (2), Liquiça (3), 

Lautem (3), Bobonaro (1), Ainaro (3), Aileu (1), Manufahi (5), Viqueque (4) e Oecusse (3), 

Manatuto (2), Covalima (6) e Ermera (2). 

A entrega dos questionários aos professores timorenses e a respetiva recolha foi feita 

por professores portugueses do Projeto de Formação Inicial e Contínua de Professores 

(PFICP), colocados nos distritos acima referidos.  

Este trabalho tem por base um estudo de natureza descritiva e quantitativa, cujos dados 

se apresentam a seguir. Os inquiridos são designados pela letra P (professor), seguida de um 

número, correspondente à sua distribuição por ordem alfabética dentro de cada distrito, sendo 

colocadas, imediatamente a seguir, entre parêntesis, as primeiras letras do distrito a que 

pertencem. 

Algumas respostas dos inquiridos foram transcritas, como exemplo da opinião por eles 

manifestada, revelando, simultaneamente, o nível de Português dos mesmos, algo que pode 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!A!disponibilidade!manifestada!pelos!professores!timorenses!contactados!pelos!professores!portugueses!
do!PFICP!permitiu!reunir!um!número!significativo!de!questionários,!os!quais!foram!selecionados!em!

função!de!os!docentes!terem!lecionado!Português!10º!Ano!nos!últimos!dois!anos.!

!
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facilitar a compreensão do contexto em causa, nomeadamente no que diz respeito às 

dificuldades apontadas a nível do domínio da língua. 

 

2.2 Descrição e análise dos resultados 
 

Dos 51 professores inquiridos, 16 são do sexo feminino e 35 do sexo masculino, tal 

como se pode observar no gráfico 1.  

 

 
Gráfico 1. Distribuição dos professores segundo o sexo 

 

Quanto à faixa etária dos inquiridos, o professor mais novo tem 28 anos e o mais velho 

tem 66 anos. No gráfico a seguir apresentado, podemos ver a divisão do total de professores 

por idades.   

 

 
Gráfico 2. Distribuição dos professores segundo a idade 
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O P1(DIL) não respondeu a esta questão; assim, de 50 professores, 6 têm entre 20 e 29 

anos; 3 têm entre 30 e 39 anos; 6 têm entre 40 e 49 anos; 29 têm entre 50 e 59 anos; por 

último, 6 têm mais de 60 anos (o P1(DIL) não respondeu a esta questão).  

Através da leitura dos dois gráficos anteriores, podemos verificar que há um elevado 

número de professores do sexo masculino, com idades superiores a 50 anos, o que pode 

sugerir que o acesso à educação, por parte das mulheres, teria sido reduzido, durante o período 

colonial português e o da ocupação indonésia; Durand (2010) apresenta uma constatação, que 

poderá, também, estar relacionada com este facto: 
Timor-Leste constituiu desde longa data uma curiosidade demográfica, na medida em que, 
contrariamente à maior parte dos outros territórios do planeta, a proporção de homens era claramente 
muito superior à das mulheres. Os anos de 1930, 1950 e 1970 dão, respectivamente, rácios de 112, 110 e 
112, mostrando efectivos masculinos superiores em mais de 10% aos de mulheres. (Durand, 2010, p. 94) 

 

Relativamente às habilitações literárias, dois professores - P11(DIL) e P2(MANAT) – 

não assinalaram nenhuma das opções do questionário. Dos restantes inquiridos, obtivemos os 

dados indicados no gráfico seguinte. 

 

 
Gráfico 3. Distribuição dos professores segundo a formação que possuem 

 

Assim, constatamos que os professores inquiridos têm como formação, no mínimo, o 

Ensino Secundário, encontrando-se, nesta categoria, 15 professores; há, ainda, 4 professores 

que são licenciados e 30 que concluíram os seus estudos no Bacharelato – é de referir que o 

P4(COV) tem Bacharelato e Licenciatura, estando incluído, no gráfico, na coluna da 

Licenciatura, uma vez que é o grau mais elevado. Nenhum dos professores inquiridos tem 

Mestrado.  
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Estes dados denotam uma certa evolução no sistema de ensino timorense, na medida 

em que 30 professores já têm Bacharelato; no entanto, podemos observar que persiste a 

necessidade de  garantir uma melhor qualificação dos professores, já que há alguns que apenas 

completaram o Ensino Secundário e um ainda reduzido número com formação superior. 

No que diz respeito à instituição onde cada inquirido fez os seus estudos, 33 

professores deram essa informação de forma clara. O gráfico 4 apresenta as instituições de 

ensino que foram mais referidas pelos inquiridos.  

 

 
Gráfico 4. Distribuição dos professores segundo a instituição onde fizeram os seus estudos 

 

Conforme os dados do gráfico 4, há três instituições que se destacam – UNTL (15 

professores), INFORDEPE (8 professores) e Ensino Superior Cristal (3 professores). Há, 

ainda, referência a outras instituições: o P7(DIL) e o P15(DIL) dizem ser professores do posto 

escolar; o P4(MAN) estudou no Instituto Camões, em Díli; o P3(DIL) têm o Diploma 2 de 

Inglês, do tempo da ocupação indonésia; o P1(COV) estudou na Universidade Timor 

(UNTIM); o P4(COV), além do Bacharelato na UNTL, fez a licenciatura na UNPAZ.  

O gráfico 5 mostra-nos o tempo de serviço de cada inquirido (os professores P2(LAU) 

e P1(LIQ) não responderam). 
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Gráfico 5. Distribuição dos professores segundo o tempo de serviço 

 

Verificamos que 25 professores têm entre 1 e 10 anos de serviço; 20 têm entre 11 e 20 

anos de serviço; 2 têm entre 21 e 30 anos de serviço; 1 tem entre 31 e 40 anos de serviço; por 

último, um professor têm mais de 40 anos de serviço – neste caso, referimo-nos ao P4(VIQ), 

que tem 41 anos de serviço.  

Sobre a formação que estão a frequentar, 18 professores não responderam e 5 

disseram, apenas, “Não”; além disso, o  P2(VIQ) refere que é formador do curso intensivo da 

Formação Nacional de Professores e há, ainda, 10 professores cujas respostas não são claras. 

Assim, das 17 respostas consideradas válidas, há 13 professores que estão a frequentar cursos 

organizados pelo INFORDEPE, quer em Díli, quer nos restantes distritos, designadamente 

cursos intensivos (de língua e disseminação do currículo) e cursos complementares (de 

equivalência ao Bacharelato); 2 professores estão a estudar no Instituto Superior Cristal, para 

completarem a licenciatura; 1 professor está a fazer mestrado na UNPAZ; 1 professor está a 

estudar Língua Portuguesa na UNTL. Podemos verificar estes dados no gráfico 6.  

!

 
Gráfico 6. Distribuição dos professores segundo a formação que estão a frequentar 
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Efetivamente, apesar da importância atribuída à formação de professores pelas 

autoridades timorenses, designadamente no PENE 2011-2030, verifica-se que o número de 

docentes que frequentam cursos de formação é reduzido, o que poderá estar relacionado com 

vários fatores, eventualmente relacionados com a distância a percorrer até ao local da 

formação, o horário letivo a cumprir nas escolas, o desconhecimento do funcionamento dos 

cursos ou a falta de incentivos para os frequentarem. 

As questões a seguir indicadas no questionário solicitavam informações sobre a 

situação profissional atual dos docentes, a qual está refletida no gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7. Distribuição dos professores segundo a sua situação atual 

 

Tal como se pode verificar no gráfico acima indicado, a grande maioria dos inquiridos 

é constituída por professores permanentes, nas escolas onde lecionam (43 professores), 

havendo um número muito reduzido de professores voluntários (8). Nenhum dos inquiridos é 

professor contratado.  

A partir destes dados, concluímos que os professores inquiridos, quase na totalidade, 

pertencem ao quadro das escolas onde lecionam, sendo pagos pelo Estado, havendo 8 

professores voluntários que são pagos pelos pais dos alunos.  Desde 2012 que deixou de haver 

professores contratados – o que se comprova no gráfico 7 -, os quais foram integrados nas 

escolas. 

A par da disciplina de Português no 10º ano, há professores que lecionam outras 

disciplinas. O gráfico 8 indica-nos o número de professores que lecionam a disciplina de 

Português 10º ano e outras disciplinas (o P2(VIQ), o P17(DIL), o P7(COV) e o P3(AIL) não 
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se incluem nos valores do gráfico, pois os três primeiros apenas lecionam 11º ano, no presente 

ano letivo e o último só referiu “Português”). 

 
Gráfico 8. Distribuição dos professores segundo as disciplinas que lecionam 

 

De acordo com os dados acima indicados, há 18 professores que apenas lecionam 

Português 10º ano, enquanto 29 professores lecionam duas ou mais disciplinas -  Português 

10º ano e outras (Português 9º, 11º e 12º ano, Temas de Literatura e Cultura, Tétum, Inglês, 

Matemática, Economia, Geografia, Biologia e Religião).  

Quanto ao número de turmas que cada docente leciona, no presente ano letivo, os 

dados obtidos apresentam-se no gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9. Distribuição dos professores segundo o número de turmas que lecionam 

 

De um total de 48 professores  - o P3(VIQ), o P18(DIL) e o P3(ERM) não 

responderam de forma clara -, 23 têm entre 1 e 5 turmas, enquanto 25 têm entre 6 e 10 turmas. 
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Relativamente à média de alunos por turma, uma vez que o P7(DIL) não preencheu e o 

P3(AIN), o P2(LAU) e o P20(DIL) não responderam de forma clara, obtivemos dados 

referentes a 47 docentes, os quais se apresentam no gráfico 10. 

 
Gráfico 10. Distribuição dos professores segundo o número de alunos por turma 

 

Podemos, assim, constatar o seguinte: 20 professores têm entre 20 e 35 alunos, 22 

professores têm entre 45 e 60 alunos e 5 professores têm mais de 60 alunos.  

Relacionando o número de turmas com o número de alunos, há cinco casos que 

importa referir, correspondentes à última coluna do gráfico 10 :  

- O P3(COV) tem 6 turmas de 64 alunos; 

- O P4(LIQ) tem 9 turmas de 65 alunos;  

- O P3(DIL) tem 6 turmas de 65 alunos;  

- O P6(DIL) tem 6 turmas de 82 alunos (com a agravante de ser, tal como o próprio  

afirma, professor de Inglês);  

- O P16(DIL) tem 2 turmas de 20 a 110 alunos.  

Tendo em conta os casos acima referidos e o número elevado de professores que têm 

entre 45 e 60 alunos (22 professores), a média de alunos por turma revela-se, assim, muito 

elevada, particularmente para o contexto de ensino em Timor-Leste, em que o Português se 

assume como Língua Segunda. Além do difícil controle dos alunos na sala de aula, a 

dinamização de atividades diferenciadas, numa vertente prática do uso da língua, não é, assim, 

viável. 

Quanto à carga horária semanal, os professores P12(DIL), P14(DIL) e P4(COV) não 

responderam ao que era solicitado. Assim, tal como se apresenta no gráfico 11, 3 professores 

têm menos de 10 horas letivas por semana; 14 têm entre 10 e 20 horas por semana; 19 têm 

entre 20 e 30 horas por semana; 9 têm entre 30 e 40 horas por semana; 3 têm entre 40 e 50 
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horas por semana – neste último caso, incluem-se os professores P2(DIL) e P1(MANAT), que 

têm 10 turmas cada um, o primeiro com 50 alunos por turma e o segundo com 35 a 51 alunos 

por turma. 

 
Gráfico 11. Distribuição dos professores segundo a carga horária semanal atribuída nas escolas 

 

O gráfico 12, abaixo indicado, apresenta os dados sobre as disciplinas que os 

professores inquiridos lecionaram nos últimos dois anos. Neste caso, duas respostas foram 

excluídas, visto que não indicavam o ano de escolaridade – o P3(OEC), “Língua Portuguesa 

(2012/2013)” e o P3(ERM), “Língua Portuguesa 2006 a 2013”. Note-se que alguns 

professores lecionaram duas ou mais disciplinas, não só do Ensino Secundário, como também 

do Ensino Pré-Secundário e até Primário, pelo que a leitura de cada coluna deve ter em 

consideração o total de 49 professores. A disciplina de Português encontra-se representada, no 

gráfico, pela letra “P”.  

 

 
Gráfico 12. Distribuição dos professores segundo as disciplinas que lecionaram nos últimos dois anos 
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De acordo com o gráfico 12, nos últimos dois anos, dos 49 professores que 

responderam a esta questão, 29 lecionaram Português 10º Ano, 28 lecionaram Português 11º e 

12º Ano, 8 lecionaram Português 7º, 8º e 9º ano e 15 lecionaram outras disciplinas. 

Relativamente à primeira coluna do gráfico 12, é de referir que, dos 29 professores que 

lecionaram Português 10º ano, 9 lecionaram apenas essa disciplina a esse ano de escolaridade; 

15 lecionaram Português 10º, 11º e 12º ano; por último, 5 lecionaram Português 10º ano e 

outras disciplinas (Geografia, Geologia, Biologia, Matemática).  

Efetivamente, segundo os dados obtidos, verifica-se que há um número elevado de 

professores que já tinham lecionado Português no Ensino Secundário; além disso, há vários 

professores que já tinham lecionado Português no Ensino Pré-Secundário e um no Ensino 

Básico (P1(BOB)); no entanto, há três professores que nunca tinham lecionado esta disciplina: 

o P5(MAN), professor de Geografia 10º e 11º ano, Matemática 8º e 9º ano e Religião 10º, 11º 

e 12º ano; o P3(LAU) e o P6(DIL), ambos professores de Inglês, no primeiro caso do 10º, 11º 

e 12º ano, no segundo caso do 11º e 12º ano. 

A segunda parte do questionário aos professores pedia informações sobre a formação 

que eles tiveram no âmbito do novo currículo do Ensino Secundário Geral. Neste caso, 10 

professores não responderam de forma clara.  Assim, de 41 professores, 10 frequentaram um 

curso de formação sobre a implementação do novo currículo e 31 não o fizeram, tal como se 

pode verificar no gráfico 13.  

 

 
Gráfico 13. Distribuição dos professores segundo a sua participação nos cursos sobre a implementação 

                    do novo currículo 
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Tal como podemos acima observar, o número de professores que não frequentaram 

cursos de formação sobre a implementação do novo currículo é muito elevado, o que tem, 

certamente, consequências no seu desempenho profissional. Com efeito, havendo uma 

mudança curricular, é fundamental que os professores, seus principais agentes, tomem 

conhecimento da mesma, que dominem os programas, que conheçam os manuais e que saibam 

o que se pretende com a disciplina em causa – os professores que não tiveram essa formação, 

obviamente, devem sentir dificuldades em lecionar a disciplina. No caso de Timor-Leste, essa 

formação pode ajudar, igualmente, os professores a dominarem o vocabulário utilizado no 

programa e no manual. 

Após a análise das respostas obtidas pelos dez professores que frequentaram cursos 

sobre o novo currículo, verificamos que 5 consideram que o curso ajudou na prática letiva: 
“Através destes cursos é que conheço e sigo as sua unidades temáticas.” (P2(VIQ)) 
 
“É bom porque ajudou-me a perceber os manuais.” (P5(VIQ)) 
 
“Porque através da implementação curricular é mais fácil para ajudar o processo de   
 aprendizagem.” (P4(LIQ)) 
 
“Neste curso ajudou bastante na minha prática.” (P5(LIQ)) 
 
“Porque fiquei a dominar o programa.” (P2(DIL)) 

 

Por outro lado, há um professor que respondeu “Não” a esta pergunta: 
“O conteúdo do currículo não condiz com a situação real no terreno.” (P3(LAU)) 
 

Dos quatro professores que referiram que a formação ajudou “Mais ou menos”, apenas 

dois justificaram: 
“O tempo de formação foi muito limitado.” ((P1(MAN)) 
 
“Porque nós seguimos só cinco dias e por isso não resolvimos tudo o que é que está  
no Manual.” (P2(MANAT)). 

 

Tal como acima referido, 31 professores não frequentaram nenhum curso de formação 

sobre a implementação curricular, por vários motivos, tais como:  
“Não houve programas do Ministério da Educação sobre este assunto.” - P1(OEC)  
 
 “Não foi chamado pelo Ministério da Educação, nem pela direção distrital para 
 frequentar.” - P4(MAN) 
 
“Não há informação para nossa escola para frequentar o curso até implementação nós só 
recebemos os livros/manual para 10º Ano. – P5(COV) 
 



! ! 30!

“Como não obteve qualquer informação do Sr. Diretor da Escola eu não podia frequentar o 
curso porque os alunos não poderem ser abandonados. “– P19(DIL) 

 
“Não frequentei porque fui frequentar um curso de formação sobre a implementação 
curricular da disciplina de Temas e Literatura e Cultura no 10º ano de escolaridade.”-   

P1(MANAT) 
 
“Antes de 2013, era professor do EB 3º ciclo e só frequentei o curso de português  
do EB. A partir de Fevereiro é que fui transferido nesta escola por razões de falta  
de docentes de Português.” - P3(DIL) 
 
“Não porque so professor english.” - P6(DIL) 

 

As afirmações acima transcritas correspondem a categorias - baseadas nas justificações 

apresentadas por 27 dos inquiridos que não frequentaram nenhum curso de formação (4 

inquiridos não responderam) –, representadas no gráfico 14.  

 

 
Gráfico 14. Distribuição dos professores segundo os motivos pelos quais não frequentaram nenhum 

                   curso de formação   

 

 

O gráfico seguinte apresenta os dados relativos à existência de manuais nas escolas. 
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Gráfico 15. Distribuição dos professores segundo os manuais que existem nas suas escolas 

 

Dos 51 inquiridos, um professor não respondeu à questão (P19(DIL)); a maioria dos 

professores responde de forma afirmativa (47 professores); 3 professores dizem que não há 

manuais nas suas escolas, dois dos quais justificam da seguinte forma: 

“Ainda não existem manuais porque o ensino secundário começou este ano letivo.” - P2(LAU) 
 
“ Não temos as informações que relacionam com os manuais da língua portuguesa. 
 Nós precizamos os manuais integrados da técnica e a língua. - P3(LAU) 

 

No que diz respeito ao número de manuais existentes na escola, dos quarenta e sete 

professores acima referidos, 7 não responderam à questão e 8 não responderam de forma clara. 

A quantidade de livros que existem nas escolas onde os inquiridos lecionam está representada 

no gráfico 16. 

 

 
Gráfico 16. Distribuição dos professores segundo a quantidade de manuais existentes nas escolas 
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Tal como se pode acima observar, 1 professor refere que na sua escola existem menos 

de 10 manuais; 2 professores dizem que as suas escolas têm 20 manuais; 7 professores dizem 

que a sua escola tem entre 40 e 70 manuais; 9 professores dizem ter entre 80 e 130 manuais; 

10 professores, entre 150 e 350 manuais; 3 professores entre 400 e 600 manuais.  

Podemos, aqui, referir alguns exemplos, analisando o número de turmas, de alunos e 

de manuais por escola: 
Professor Nº Turmas Nº Alunos Nº Manuais 

P1(MAN) 4 50 310 
P3(AIL) 8 20 20 
P2(DIL) 10 50 20 
P1(LIQ) 7 60 9 

 

Os quatro inquiridos acima referidos representam situações diferentes: há, 

efetivamente, escolas que receberam muitos manuais, como a do P1(MAN), mas há escolas 

com poucos manuais, havendo casos graves, como o P1(LIQ), que apenas tem 9 manuais para 

60 alunos. Assim, podemos concluir que os alunos timorenses só têm acesso aos manuais nas 

escolas e nem sempre em número suficiente para todos.  

Sobre o acesso dos professores ao manual do aluno e guia do professor, os inquiridos 

P2(LAU) e P3(LAU) não responderam e o P3(OEC) e o P7(DIL) não responderam de forma 

clara; o gráfico 17 indica os dados obtidos por parte dos restantes professores. 

 

 
Gráfico 17. Distribuição dos professores segundo o acesso ao manual e ao guia pelo professor 

 

Verifica-se, assim, que a maioria dos professores tem acesso ao manual e ao guia do 

aluno (33 professores); 7 professores referem que têm acesso ao manual, mas ao guia não; 2 
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acesso ao guia e ao manual; por último, 3 professores dizem que não têm acesso a nenhum dos 

dois.  

O P2(OEC) refere que os professores tiram fotocópias do Guia do Professor, tal como 

se pode verificar na sua resposta: 
“Todos os professores têm o Manual do Aluno, enquanto o Guia do Professor fazem fotocópia 

de outras escolas.” - P2 (OEC) 
 

No que concerne ao acesso dos alunos ao manual, dois professores não responderam a 

esta questão. Assim, 29 docentes dizem que todos os alunos têm acesso; 6 docentes dizem que 

só alguns têm acesso; 14 docentes dizem que os alunos não têm acesso ao manual.  

 

 
Gráfico 18. Distribuição dos professores segundo o acesso ao manual de Português pelos alunos  

 

A este respeito, há dois casos que importa referir: 
“Sim, português em Timor, português sem fronteiras” - P12(DIL)  
 
“Sim, mas depois das aulas entregam o livro.” - P1(MAN) 
 

No primeiro caso, verificamos que os manuais em uso são anteriores à implementação 

curricular, ou seja, não são os manuais adotados pelo Ministério da Educação; o segundo caso 

denota a realidade generalizada em Timor-Leste, em que, nas escolas onde existem manuais, 

os alunos só têm acesso a eles durante as aulas. 

É de referir que há escolas que têm manuais, mas cujos professores não tiveram 

formação para os utilizar, tal como acontece, por exemplo, em Oecusse, Covalima ou 

Manufahi – neste último caso, dos 5 inquiridos desse distrito, apenas 1 teve uma formação 

sobre o novo currículo, mas as escolas têm entre 97 e 310 manuais. 
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 A pergunta seguinte do questionário visava obter informações sobre o número de 

manuais de Português por aluno na sala de aula. Do total de inquiridos, 7 não responderam a 

esta questão e 18 não apresentaram respostas claras. Assim, dos 27 professores cujas respostas 

foram consideradas válidas, os resultados foram os seguintes:  

- 12 professores têm 1 manual para cada aluno; 

- 3 professores têm 1 manual para dois ou três alunos; 

- 1 professor tem 1 manual para cinco alunos; 

- 1 professor tem 1 manual para dez alunos; 

- 9 professores não têm manual. 

 

 
Gráfico 19. Distribuição dos professores segundo o acesso ao manual de Português pelos alunos  

 

O gráfico acima indicado revela a falta de manuais em Timor-Leste. Ainda que haja 12 

professores que, nas suas aulas, tenham um manual para cada aluno, há 5 que têm um manual 

para dois ou mais alunos e 9 que não têm manuais para os alunos utilizarem.  Esta realidade 

impede que as aulas tenham uma vertente de prática efetiva da língua e torna o ritmo das aulas 

mais lento. Veja-se o caso do professor que tem 1 manual para dez alunos – esta situação, 

além de poder provocar barulho e instabilidade na sala de aula, impede uma utilização 

adequada do manual; tratando-se da disciplina de Português 10º Ano, o professor depara-se 

com a necessidade de garantir que todos os alunos leiam os textos e façam os exercícios do 

livro, o que, dependendo dos casos, pode fazer com que os alunos passem a aula a copiar esses 

textos. 

Tendo em conta o contexto de Timor-Leste, em que há falta de bibliotecas e de 

materiais disponíveis, sobretudo nos distritos, a existência do manual adotado nas escolas 

torna-se, ainda mais, essencial. 
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 Ainda nesta questão, apesar de não terem respondido diretamente ao que era solicitado, 

10 professores indicaram o número total de manuais na sala: 6 dizem ter entre 20 e 30 

manuais; 3 dizem ter entre 35 e 50; 1 tem menos de 20 manuais. As respostas dos P1(LAU) - 

“Seguindo o total do aluno.” - e do P2(BAU) - “Dependendo do nº alunos.” – sugerem que 

estes professores poderão requisitar livros para serem utilizados nas aulas. O P4(VIQ) faz uma 

afirmação que reflete o que sucede em grande parte dos casos: “Todos os prof. têm [manuais], 

os alunos não têm acesso.” 

 Quanto à utilização do manual na sala de aula, 45 professores afirmam que o utilizam, 

4 dizem não o fazer e dois professores não responderam.  

 

 
Gráfico 20. Distribuição dos professores segundo a utilização do manual na sala de aula 

  

No gráfico a seguir apresentado, verificamos o modo como os professores utilizam o 

manual (cada professor podia escolher mais do que uma opção; 4 professores não 

responderam): 
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Gráfico 21. Distribuição dos professores segundo o modo como utilizam o manual na sala de aula 

         

 De acordo com o gráfico, 17 professores requisitam um manual na biblioteca para cada 

aluno; 12 professores requisitam um manual na Biblioteca para dois ou mais alunos; 7 

professores tiram fotocópias do manual e dão aos alunos; 28 professores escrevem os textos e 

os exercícios no quadro e os alunos copiam. 

 Com efeito, escrever os textos no quadro e pedir aos alunos para copiarem é uma 

prática corrente nas escolas secundárias timorenses, tal como se pode verificar no gráfico 20. 

Conforme referimos anteriormente, esta utilização do manual condiciona as atividades 

realizadas na sala de aula – desta forma, o tempo letivo, de apenas 50 minutos, não permite 

que esses textos sejam trabalhados através de atividades diversificadas. 

 É de referir o caso do P2(LAU), que diz não utilizar o manual de português, mas 

assinalou a quarta coluna, ou seja, “O professor escreve os textos e os exercícios no quadro e 

os alunos copiam.” Esta situação dá a entender que o professor utiliza outros manuais nas 

aulas. 

 Obtivemos, também, respostas que indiciam outras maneiras de utilizar o manual:  
Os manuais foram entregues aos alunos e eles podem levar para casa (um manual para 5 
alunos). O manual vai rodando pelos 5 alunos. Na aula forma de 5 alunos. No fim do ano 
entrega a escola. - P5(VIQ) 
 
Há alunos que tiram cópia do manual. - P2(DIL) 

 
São distribuídos aos alunos. - P15(DIL) 
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Os professores P1(MAN) e P2(MAN) responderam da seguinte forma: 
O professor faz o resumo e tira a mais fácil de compreender e dá aos alunos. – P1(MAN) 
 
O professor faz um resumo e dá aos alunos – P2(MAN) 
 
 

Os professores P7(DIL) e P13(DIL) fazem referência a outros exercícios: 
O professor só escreve no quadro outros exercícios que são necessários e que relacionam com o 
conteúdo do tratado no manual. – P7(DIL) 
 
Fotocopiar textos sem ser no manual – P13(DIL) 
 
 

Há, ainda, dois professores que mencionam o atraso na chegada dos manuais à escola: 
A parte copiada no quadro e os exercícios é sob o funcionamento da língua, e será 
implementada a opção b, previsto os manuais chegaram cá, há semanas atrás. – P3 (DIL) 
 
Na nossa escola ainda não implementa do manual porque os manuis vem atrasadas para nossa 
escola – P5 (COV) 
 

 
Os inquiridos que referiram não utilizar o manual, apresentaram as seguintes razões: 

Ainda não recebemos informações. Não tenho guia do professor. – P3(AIN) 
 
Não tem máquina de fotocopiar. – P5(LIQ) 
 
Não utiliza de manuais porque falta de livros. – P3(AIN) 
 
Porque não há o manual. – P3(LAU) 

!
!
!!

Há um caso particular, relativo ao P2(VIQ):  
 

Porque estes manuais é só destinados aos alunos do 10º ano, como o 11º ano ainda não tem 
livros para ensinar, eu aproveito os livros do 10º ano para ensinar os alunos do 11º ano. – 
P2(VIQ) 

 

As respostas dos inquiridos acima referidas mostram que existe, por parte dos 

professores, a preocupação de utilizar o manual e de permitir que os alunos a ele tenham 

acesso; alguns não utilizam os manuais, porque estes ainda não chegaram às escolas. Além 

disso, verifica-se que, ao contrário de outros distritos, em Díli alunos e professores podem tirar 

fotocópias dos manuais.   

Quanto à utilização do guia do professor, 41 professores responderam afirmativamente 

e 7 dizem que não utilizam (3 professores não responderam).  
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Gráfico 22. Distribuição dos professores segundo a utilização do guia do professor 

 

Sobre o modo como utilizam o guia do professor, dos 41 professores acima referidos, 

dois não responderam, dois não responderam de forma clara e o P7(DIL) diz, apenas, 

“Ajudou”; assim, 21 dizem que ajuda a preparar as aulas/orienta o trabalho; 7 dizem que ajuda 

na correção dos exercícios; 8 dizem que ajuda a fazer planos de aula. Das respostas obtidas, 

salientam-se as seguintes: 
Em casa li a guia e depois explique aos alunos. – P4(VIQ) 
 
Eu sigo as propostas das actividades do guia do professor. – P5(VIQ) 
 
Depois de ver os planos, o professor, com base naqueles planos, faz o seu plano para poder 
ensinar os alunos. – P1(MAN) 
 
Facilita o professor no planeamento de aula torna-se leve o trabalho do professor. – P13(DIL) 

 

Os 7 professores representados no gráfico 22 afirmam que não têm o guia do professor. 

Como exemplo, podemos referir as seguintes respostas: 
Ainda não utilizei o guia do professor para as minhas aulas porque ainda não tem. – P2(LAU) 
 
Porque todos vem atradas - P5(COV) 

 

Foi solicitado aos inquiridos que dessem a sua opinião sobre o manual de Português do 

10º Ano. Dos 51 professores inquiridos, 40 dizem que este manual está adaptado a Timor-

Leste; 8 professores dizem que não; 1 professor diz, apenas, “50%”; 2 professores não 

responderam. Estes dados estão representados no gráfico 23. 
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Gráfico 23. Distribuição dos professores segundo a sua opinião sobre o facto de o manual de Português 

      10º Ano estar adaptado a Timor-Leste 

 

Ainda relativamente ao manual de Português 10º Ano, foi solicitado aos professores 

inquiridos que definissem os aspetos que estão adaptados ou não a Timor-Leste. É de salientar 

que nem todos os professores assinalaram todas as colunas, nesta parte do questionário. 

Assim, podemos referir o seguinte: 

• De 40 inquiridos que assinalaram a coluna dos “Temas abordados”, apenas 2 

consideram que não estão adaptados; 

• Quanto à coluna “Textos/autores escolhidos”, de 42 professores, apenas 6 

consideram que não estão adaptados; 

• Relativamente à coluna “Linguagem dos textos”, de 41 professores, 24 dizem 

que está adaptada e 17 dizem que não está; 

• Sobre o “Tipo de exercícios”, de 43 professores, apenas 6 dizem que não está 

adaptado; 

• Quanto às fotografias, de 39 professores, apenas 5 consideram que não estão 

adaptadas; 

• Em relação ao “Nível de exigência das atividades propostas”, de 36 

professores, 20 consideram que está adaptado e 16 dizem que não está. 

 

O gráfico 24 mostra os aspetos do manual de Português 10º Ano que os professores 

inquiridos consideram adaptados a Timor-Leste (o universo de professores inquiridos é 

diferente para cada coluna, tal como acima se refere). 
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Gráfico 24. Distribuição dos professores segundo a sua opinião sobre os aspetos em que o manual está 

                     adaptado a Timor-Leste 

 

Os dados acima referidos revelam que a maioria dos professores considera que todos 

os aspetos do manual estão adaptados, exceto no que diz respeito à “Linguagem dos textos” e 

ao “Nível de exigência das atividades propostas”, em que os valores estão mais equilibrados. 

A seleção destes dois aspetos, pelos inquiridos, denota dificuldades por eles sentidas no 

domínio da Língua Portuguesa. É certo que, tratando-se de um manual de 10º Ano, o grau de 

exigência deve ser adequado ao nível de ensino; no entanto, não havendo um domínio da 

língua pelos professores, a utilização do mesmo torna-se complicada. Ao mesmo tempo, 

podemos associar estas dificuldades aos alunos: considerando que o novo currículo do 3º Ciclo 

do Ensino Básico só começou a ser implementado em 2011, eles poderão não ter as bases 

necessárias para compreender os textos e realizar os exercícios do manual. 

Nesta parte do questionário, foi solicitado aos inquiridos que indicassem outros aspetos 

relacionados com o manual. As respostas obtidas foram as seguintes: 
Textos enormes - N.A. – P1(LIQ) 
 
Falta de orientações aos professores. Já lá vão 13 anos da reintrodução de Português. Em todos 
os graus de ensino (1º, 2º 3º ciclo e secundária) o problema é falta de metodologia e estratégias 
adequados em línguas. – P1(BOB) 
 
Algumas partes ou alguns exercícios são adaptados à realidade dos alunos como aprendentes da 
língua segunda. Por outra parte só podem ser adaptados como alunos da primeira língua. – 
P3(DIL) 
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So professor da English e estão a ensinar português. – P6(DIL) 
 

O P5(COV) não respondeu a esta questão, tendo escrito: 
NB: ainda não respondemos porque na minha escola ainda não implementar. – P5(COV) 

 

O gráfico 25 revela a língua mais falada na sala de aula: 
 

 
Gráfico 25. Distribuição dos professores segundo a língua que mais utilizam na sala de aula 

 

Tal como se pode observar no gráfico acima indicado, de acordo com as respostas 

obtidas, dos 51 inquiridos, 30 usam, maioritariamente, a língua portuguesa na sala de aula; 16 

usam o Tétum e o Português; 3 usam, apenas, o Tétum; 1 usa o Inglês e o Tétum; 1 usa o 

Tétum, o Indonésio e a língua materna. Nota-se, desta forma, que há várias línguas que são 

utilizadas na aula de Português. Esta situação dificulta o ensino do Português como Língua 

Segunda – esta disciplina, ao contrário de outras, como Matemática ou História, não pressupõe 

uma “explicação da matéria”, mas sim a utilização da própria língua em situações diversas. O 

facto de serem utilizadas várias línguas na sala de aula dá a entender que há vários momentos 

de tradução, no caso do uso do Português e do Tétum, chegando ao extremo de a língua 

portuguesa não ser usada.  

Efetivamente, 50 professores afirmam recorrer a outras línguas na sala de aula, apenas 

1 diz que não o faz. No gráfico 26, estão representadas essas línguas (o P3(VIQ) não 

respondeu a esta questão e três professores não responderam de forma clara). 
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Gráfico 26. Distribuição dos professores segundo a língua que mais utilizam na sala de aula 

 

Assim, 37 professores recorrem ao Tétum; 3 recorrem ao Tétum e ao Indonésio; 3 

recorrem ao Tétum, Indonésio e língua materna; 3 recorrem ao Tétum e à língua materna; 1 

recorre ao Tétum, Indonésio e Inglês. Quanto aos momentos da aula em que estes professores 

recorrem às línguas mencionadas, as respostas obtidas podem dividir-se em três categorias, 

correspondentes às seguintes afirmações: 
Explicação da matéria com tetun – P6(DIL) 
 
Quando os alunos não compreendem os exercícios, costumamos explicar o tetum para que eles 
compreendam. - P2(LAU) 

 
Como as palavras defices, alguns exercícios de analisar o texto. – P18(DIL) 
 

 
Com efeito, na primeira frase, verifica-se que o professor recorre ao Tétum para 

lecionar a matéria de Português; na segunda frase, o Tétum só é usado quando os alunos não 

compreendem os exercícios; na terceira frase, o Tétum é usado para explicar o vocabulário dos 

textos. 

Por oposição, podemos ver a afirmação do P17(DIL), que revela consciência, por parte 

do professor, relativamente à necessidade de utilizar a Língua Portuguesa na sala de aula: 
Como ensino a L.P. Utilizo sempre o português. – P17(DIL) 

 

A seguir, o questionário solicitava informações sobre a frequência com que são 

realizadas determinadas atividades na sala de aula (nem todos os professores inquiridos 

assinalaram todas as colunas).  
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Assim, na coluna “Audição de músicas/textos”, obtivemos 45 respostas: 11 professores 

fazem esta atividade frequentemente, 5 dos quais apenas utilizando textos; 6 professores 

raramente fazem esta atividade e 28 nunca fazem. 

Quanto aos debates, de 48 professores, 7 fazem esta atividade muito frequentemente, 

11 frequentemente, 26 raramente e 4 nunca. 

Dos 46 professores que assinalaram a coluna “Exposições orais”, 14 dizem que fazem 

esta atividade muito frequentemente, 16 frequentemente, 14 raramente e 2 nunca. 

Sobre a atividade “Descrição de imagens”, também obtivemos 44 respostas: 3 

professores fazem esta atividade muito frequentemente, 16 frequentemente, 17 raramente e 8 

nunca. 

Na coluna “Leitura silenciosa”, houve 50 respostas: 15 professores fazem esta 

atividade muito frequentemente, 25 frequentemente, 7 raramente e 3 nunca.  

Relativamente à “Leitura expressiva”, de 46 professores, 20 fazem esta atividade muito 

frequentemente, 20 frequentemente, 4 raramente e 2 nunca. 

A “Interpretação de texto” é a atividade mais realizada, segundo os 51 inquiridos: 31 

dizem que fazem interpretação de texto muito frequentemente; 15 frequentemente; 4 

raramente; 1 nunca. 

Dos 46 inquiridos que assinalaram a coluna “Escrita de textos”, 18 fazem esta 

atividade muito frequentemente, 19 frequentemente, 8 raramente e 1 nunca. 

Na última coluna, relativa à “Elaboração de resumos”, houve 48 respostas: 13 

professores responderam muito frequentemente, 22 frequentemente, 12 raramente e 1 nunca. 

Para a elaboração do gráfico 27, a seguir apresentado, juntámos os valores obtidos nas 

colunas “Muito frequentemente” e “Frequentemente”, de modo a perceber quais as atividades 

mais dinamizadas na sala de aula (note-se que o universo de professores é diferente para cada 

coluna, tal como acima se refere). 
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Gráfico 27. Distribuição dos professores segundo as atividades dinamizadas na sala de aula, assinaladas  

                   nas colunas “Muito Frequentemente” e “Frequentemente” do questionário  

 

Tendo em consideração os dados acima apresentados, podemos verificar que há três 

atividades que são menos dinamizadas na sala de aula pelos inquiridos: audição de 

músicas/textos, debates e descrição de imagens. Por outro lado, há três atividades que se 

realçam, por se realizarem mais vezes: interpretação de texto, leitura silenciosa e leitura 

expressiva. 

Na verdade, em Timor-Leste, dada a escassez de meios e de eletricidade em alguns 

distritos, é natural que a audição de músicas não seja uma atividade muito dinamizada na sala 

de aula, porém, esta pode ser realizada através da leitura de textos pelo professor, tal como é 

referido por alguns professores; o elevado número de alunos por turma pode, também, ser um 

fator que impede a realização desta atividade.  

Quanto ao debate, eventualmente por estarem habituados ao ensino tradicional, em que 

o professor era o centro e os alunos se limitavam a ouvir, esta atividade não é da preferência 

dos inquiridos. Também podemos associar o elevado número de alunos por turma e a falta de 

competência oral por parte do professor como impedimentos à dinamização desta atividade.  

A descrição de imagens também não é muito utilizada pelos inquiridos. A falta de 

materiais poderá ser a causa desse facto, a par do número reduzido de manuais e do número 

elevado de alunos por sala. 

O facto de a maior parte dos inquiridos ter assinalado as atividades interpretação de 

texto, leitura silenciosa e leitura expressiva como mais frequentes sugere que as aulas não 

contêm muitos momentos de uso da língua em diferentes situações de comunicação, 

limitando-se a um ensino mais tradicional. 
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Quanto às modalidades de trabalho na sala de aula, nem todos os professores 

assinalaram todas as colunas. Assim, obtivemos os seguintes dados: 

- Dos 51 professores, 26 realizam trabalho individual muito frequentemente, 22 

frequentemente, 2 raramente e 1 nunca; 

- De 47 professores, 10 realizam trabalho a pares muito frequentemente, 17 

frequentemente, 15 raramente e 5 nunca; 

- De 50 professores, 20 realizam trabalho de grupo muito frequentemente, 19 

frequentemente, 10 raramente e 1 nunca. 

Segundo os dados acima mencionados, a modalidade mais utilizada na sala de aula é o 

trabalho individual, o que vai ao encontro do que acima referimos, sobre o cariz mais 

tradicional das aulas. O gráfico 28 apresenta as modalidades de trabalho na sala de aula 

referidas pelos inquiridos – tal como para o gráfico anterior, juntámos as colunas “Muito 

frequentemente” e “Frequentemente”, assinaladas pelos professores inquiridos (também neste 

caso o universo de professores é diferente para cada coluna). 

 

 
Gráfico 28. Distribuição dos professores segundo as modalidades de trabalho na sala de aula 

 

Através da última pergunta do questionário, pretendia-se saber por que razão os 

professores utilizam mais uma modalidade de trabalho do que outra na sala de aula, de modo a 

identificar os constrangimentos associados ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina 

de Português 10º Ano (cada professor escolheu mais do que uma opção). 

Assim, por ordem decrescente, tendo em consideração o que foi mais indicado pelos 

inquiridos, verifica-se que as dificuldades sentidas são as seguintes: 

- Falta de materiais de apoio (dicionário, gramática) (44 professores); 
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- Fraco domínio da Língua Portuguesa por parte dos alunos (43 professores); 

- Falta de formação do professor relativamente ao novo programa, manual do aluno 

e guia do professor (34 professores); 

- Excesso de alunos por turma (28 professores); 

- Falta de condições da escola (eletricidade, mesas, cadeiras, quadros,...) (27 

professores); 

- Nível de exigência elevado das atividades propostas (25 professores); 

- Ausência / Número reduzido de manuais do aluno (24 professores); 

- Linguagem usada no programa, manual do aluno e guia do professor (22 

professores); 

- Desconhecimento, por parte do professor, de conteúdos/temas abordados (15 

professores); 

- Ausência do guia do professor (13 professores); 

- Fraco domínio da Língua Portuguesa por parte do professor (12 professores). 

 

Podemos visualizar a representação destes dados nos gráficos 28 e 29, a seguir 

apresentados. 

 

 
Gráfico 29. Distribuição dos professores segundo os constrangimentos sentidos na lecionação da 

                         disciplina de Português 10º Ano (1). 
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Gráfico 30. Distribuição dos professores segundo os constrangimentos sentidos na lecionação da 

           disciplina de Português 10º Ano (2). 

 

Esta lista revela que os professores têm consciência das suas dificuldades, tendo, 

inclusivamente, alguns afirmado ter fraco domínio da LP. Efetivamente, os problemas 

assinalados condicionam quer o tipo de atividades desenvolvidas na sala de aula, quer as 

modalidades de trabalho escolhidas pelo professor. 

 Por último, o questionário apresentava uma coluna, onde os inquiridos podiam indicar 

outras razões para as modalidades utilizadas nas aulas. O P7 (COV) mencionou um aspeto 

relacionado com as condições físicas da escola, que impede o bom funcionamento das aulas: 
Escola falta de muro a volta é dificil de controlar os alunos – P7 (COV) 

 

O P3(DIL) alerta para o facto de os professores das outras disciplinas não usarem a 

Língua Portuguesa nas aulas:  
Falta de apoio no processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar, pois os docentes de 
diversas disciplinas lecionam utilizando o tétum ou bahasa. Tem de possuir uma sequência 
gradual e lógica na implementação do novo currículo do ESG. - P3 (DIL) 

 

O mesmo inquirido acrescentou o seguinte comentário ao questionário, realçando a 

importância da formação de professores e o acompanhamento destes pelos professores 

cooperantes: 
É necessário que haja formação, capacitação ou curso intensivo adequado a todos os docentes 
de Português em todos os níveis de ensino e também aos docentes de outras disciplinas. O 
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acompanhamento periódico dos professores coperantes é importante para a melhoria do 
processo do Ens. – aprendizagem. - P3 (DIL) 

 

Por último, o P1(BOB) incluiu uma carta no final do questionário, na qual dá a sua 

opinião sobre as dificuldades sentidas pelos professores timorenses que ensinam Português: 
Segundo eu, o problema é falta de método e estratégias adequadas em língua pelo professor. – 
P1 (BOB) 
 
 
 
 

 
Os dados apresentados ao longo deste capítulo,  obtidos através do questionário aos 

professores, sobre a caraterização dos inquiridos, a sua formação no âmbito do novo currículo 

do ESG e aspetos inerentes à prática pedagógica, refletem a realidade nas escolas secundárias 

em Timor-Leste e denotam a situação atual do ensino do Português no 10º Ano neste país. Na 

última parte deste trabalho, fazemos a conclusão da análise desses dados e algumas 

recomendações com eles relacionadas. 
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2.3 Limitações do estudo 
 

A entrega dos questionários foi um processo longo, dependente de vários fatores: da 

chegada dos professores portugueses a Timor-Leste, da sua ida para os diferentes distritos, do 

início das atividades nas diferentes escolas do país, da autorização dos diretores das escolas, 

da disponibilidade dos professores timorenses e, por último, da vinda dos professores 

portugueses a Díli. 

Com efeito, apenas consegui obter a maioria dos questionários no mês de julho de 

2013; os questionários dos distritos de Suai e Ermera só chegaram a Díli em agosto. 

Dos 70 professores timorenses que responderam ao questionário, foram excluídos 19, 

uma vez que não lecionavam a disciplina de Português no 10º Ano, nem o tinham feito nos 

últimos dois anos; alguns docentes apenas indicaram que lecionavam “Língua Portuguesa 

2013”, sem indicarem o ano de escolaridade, por isso foram também excluídos.   

É de referir, também, que algumas respostas foram consideradas inválidas, por haver 

contradições ou por não terem lógica, o que poderá estar associado ao pouco conhecimento da 

Língua Portuguesa por parte do professor. 
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CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados dos questionários permitiu verificar a ocorrência de várias 

situações: 

• A maioria dos professores que estão a lecionar Português 10º ano tem mais de 50 anos 

de idade, sendo os que têm mais competências linguísticas e de formação para o fazer, 

dado terem concluído o bacharelato; além disso, a maioria deles leciona Português 10º 

Ano pelo menos há dois anos; no entanto, nem todos tiveram formação para 

lecionarem esta disciplina de acordo com o novo currículo, alguns dos quais são  

professores de outras áreas.  

 

• A maioria dos professores tem acesso ao manual de aluno e ao guia do professor, mas 

a falta de acesso ao manual por parte dos alunos é transversal a quase todas as escolas. 

 

• O elevado número de alunos por turma e a falta de condições das escolas, agravados 

pela ausência de manuais, são entraves ao desempenho do professor e ao sucesso dos 

alunos. 

 

• Os professores consideram que o manual de Português 10º Ano está adaptado a Timor-

Leste, mas a opinião não é consensual quanto à linguagem dos textos e ao nível de 

exigência das atividades propostas. 

 

• Ainda que a língua portuguesa seja a mais utilizada na sala de aula, os professores 

recorrem a outras línguas, maioritariamente ao Tétum, dando a entender que os 

momentos de tradução na aula de Português são constantes.  

 

Pelo que acima se refere, podemos concluir que ainda não estão criadas as condições 

necessárias para a implementação curricular do Português 10º Ano nas escolas secundárias 

timorenses. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

  A formação dos professores no âmbito do novo currículo é fundamental para que eles o 

consigam implementar de forma adequada, nomeadamente no que diz respeito à metodologia 

de ensino. Sendo o Português uma Língua Segunda em Timor-Leste, não pode ser lecionado 

como se fosse Língua Materna, devendo afastar-se do ensino tradicional, bem como do ensino 

da gramática explícita.  

  Na verdade, o contexto de ensino em Timor-Leste aproxima-se do que sucede em Cabo 

Verde, onde, segundo Pinto (2011, p. 28), o Português também tem “o estatuto de L2” e as 

“estratégias utilizadas pelos professores para o ensino da Língua Portuguesa não são 

adequadas à situação linguística” do país, logo “o seu reflexo na aprendizagem dos alunos é 

claramente negativo.” O mesmo autor defende o ensino da língua baseado em tarefas (ELBT), 

de modo a que professor e alunos prestem “atenção ao uso da língua com fins comunicativos e 

não à aprendizagem sobre a língua” (p. 33) – o professor só deve explicar conteúdos 

gramaticais quando “verifica que os alunos enfrentam dificuldades na compreensão das 

formas” (p. 34).  

  De acordo com Pinto (Idem, p. 35), os professores cabo-verdianos “não têm 

conhecimentos científico-didáticos (...) que lhes possibilitem (...) avançar sozinhos para novas 

metodologias mais adequadas”, com a agravante da “inexistência de materiais didáticos 

apropriados ao ensino de L2”, a par da “ existência de um único manual para o 7º e 8º anos” 

(p.35). No caso dos professores timorenses de Português 10º Ano, existem manuais elaborados 

para essa disciplina de acordo com o novo currículo, no entanto chegam com atraso e em 

número insuficiente às escolas; além disso, nem todos os professores tiveram formação 

adequada para a sua utilização na sala de aula. 

  Na verdade, o reflexo do ensino na aprendizagem dos alunos timorenses só será 

positivo quando as estratégias estiverem adaptadas ao ensino de PL2. Quer o manual, quer o 

guia do professor são instrumentos que orientam a prática pedagógica e facilitam a preparação 

de aulas – urge, deste modo, que os professores timorenses a eles tenham atempadamente 

acesso e que tenham formação para o uso adequado dos mesmos, devendo ser garantido o 

acesso aos manuais também pelos seus alunos. 
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  Outra caraterística comum a Timor-Leste e Cabo-Verde, neste âmbito, é o facto de as 

turmas serem muito numerosas, particularidade esta que dificulta o desempenho do professor. 

No entanto, a utilização de estratégias que visem a participação dos alunos em sala de aula, 

como diálogos, discussões, simulações de situações reais, é fundamental, para que eles 

“aprendam comunicando”: 
“(...) por oposição às aulas magistrais, em que uma parte dos alunos não tem possibilidade de participar, 
surge o ELBT em que todos interagem, introduzindo na turma, ainda que numerosa, uma maior 
dinâmica que na forma tradicional, de facto, não acontece.” (Pinto, 2011, p. 36) 

 

Nesse sentido, dever-se-ia sensibilizar os professores timorenses para a necessidade do 

uso da Língua Portuguesa na sala de aula. A aprendizagem de uma língua com recurso a 

outras não faz sentido, na medida em que a língua que se pretende aprender não é utilizada.  

Tendo em consideração os inquiridos que reconheceram o fraco domínio da língua por parte 

do professor, seria importante garantir que os mesmos tivessem mais cursos de Língua 

Portuguesa, por exemplo cursos intensivos, que lhes dessem mais conhecimentos sobre esta, 

logo, mais auto-confiança para lecionarem a disciplina sem recurso a outras línguas. A Língua 

Portuguesa deveria ser, também, usada por professores e alunos de outras disciplinas, 

constituindo, desta forma, uma fonte de motivação e um meio mais célere de aprendizagem da 

língua. Tal como refere Flores (p.42), “a imersão no ambiente linguístico da L2 é “o melhor 

remédio para aprender a língua” .  

Dada a idade avançada dos atuais docentes, a formação de novos professores, quer a 

nível científico, quer a nível da língua portuguesa, torna-se urgente.  

Em suma, para Timor-Leste ter o “Ensino Secundário de qualidade”, referido no 

PENE 2011-2030 como objetivo a longo prazo, necessita de um reforço na formação dos 

atuais e futuros professores, particularmente no âmbito da disciplina de Português 10º Ano. 
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 
 

Questionário%sobre%a%implementação%curricular%da%disciplina%de%%

Português%no%10.º%ano%de%escolaridade%do%Ensino%Secundário%Geral%em%%

TimorOLeste%

%

O! presente! questionário! integraFse! num! projeto! de! dissertação! de! Mestrado! e! visa!

recolher!a!opinião!dos!professores!timorenses!que!lecionam!a!disciplina!de!Português!no!

10.º!ano!de!escolaridade!no!Ensino!Secundário!Geral,!no!ano! letivo!de!2013,!acerca!da!

implementação!curricular!desta!disciplina.!Os!dados!são!confidenciais.!AgradeceFse!a!sua!

colaboração.!

!

A!investigadora!responsável:!Cândida!Silva!

A!supervisora:!Isabel!Margarida!Duarte!

!

!

%

%

1. Nome:!__________________________________________________________________!

2. Sexo:!!Feminino! ______! ! !Masculino!______!

3. Idade:!___________________________________!

4. Local!de!trabalho:!

4.1. Escola:!!___________________________________!

4.2. Subdistrito:!________________________________!

4.3. Distrito:!___________________________________!

%

5. Habilitações!literárias!(assinale!com!X!o!grau!académico!mais!elevado!que!

possui):!

a. Ensino!Básico!______!
b. Ensino!Secundário!______!
c. Bacharelato!______!

d. Licenciatura!______!
e. Mestrado!______

CARATERIZAÇÃO%PESSOAL%E%PROFISSIONAL%%
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5.1.!No!caso!de!ter!Bacharelato,!Licenciatura!ou!Mestrado,!indique,!para!cada!

grau!académico,!a!instituição!onde!fez!os!seus!estudos.!

__________________________________________________________________________________________!

!

6. Anos!de!serviço!(contabilizar!até!ao!final!de!2012):!_______________!

7. EncontraFse,!de!momento,!a! frequentar!algum!Curso!de!Formação!ou!alguma!

PósFGraduação?!

7.1!Qual(ais)?!_______________________!7.2.!Onde?!______________________!

!

8. Situação!profissional!atual!

!

8.1. Assinale,!com!um!X,!a!sua!situação!profissional!atual:!

a. Professor(a)!Permanente!______!
b. Professor(a)!Contratado(a)!______!
c. Professor(a)!Voluntário(a)!______!

!

8.2. Refira!a(s)!disciplina(s)!que!leciona!no!presente!ano!letivo:!

!

Disciplina% Ano%de%escolaridade%

! !

! !

! !

! !

! !

!

8.3. Indique:!

8.3.1. o!número!de!turmas!que!leciona!este!ano!letivo:!____________________!!
8.3.2. a!média!de!alunos!que!tem,!por!turma:!____________________!
8.3.3. o!número!total!de!horas!letivas!que!leciona,!por!semana:!

____________________!

!

8.4. Indique!as!disciplinas!que!lecionou!nos!últimos!dois!anos.!

Disciplina% Ano%de%escolaridade% Ano%letivo%

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!

!

!
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!

!

A.%Formação%no%âmbito%do%novo%currículo%do%Ensino%Secundário%Geral%

Responda!às!seguintes!questões.!

1. Frequentou! algum! curso! de! formação/sensibilização! sobre! a! implementação!
curricular!da!disciplina!de!Português!no!10.º!ano!de!escolaridade?!!Sim!_______!!

! Não!_______!

!

!

1.1. !Se!respondeu!“sim”,!indique:!
!

Curso% Local%% Data% Entidade%

responsável%

pelo%curso%

N.º%total%de%

horas%

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

!

1.1.1. Considera! que! o(s)! curso(s)! de! formação/sensibilização! sobre! a!

implementação! curricular! da! disciplina! de! Português! no! 10.º! ano! de!

escolaridade! que! frequentou! o(s)! ajudou(aram)! na! sua! prática! letiva!

(assinale,!com!X,!a!opção!correspondente)?!

Sim!_____! ! Não!_____! ! Mais!ou!menos!_____!

1.1.1.1. Justifique!a!sua!resposta.!

__________________________________________________________________________________!

1.2. Se!não!frequentou!um!curso!de!formação/sensibilização!sobre!a!implementação!
curricular! da! disciplina! de! Português! no! 10.º! ano! de! escolaridade,! indique! os!

motivos! por! que! tal! não! aconteceu.!

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________!

!

B.%Recursos%didáticos%no%âmbito%do%novo%currículo%do%Ensino%Secundário%Geral%

Responda!às!seguintes!questões.!

%

1. Na! sua! escola,! existem! Manuais! de! Português! do! 10.º! ano! adotados! pelo!

Ministério!da!Educação!de!TimorFLeste?!!!! % Sim!_____!!!!!! !

! Não!_____!

IMPLEMENTAÇÃO%DO%NOVO%CURRÍCULO%DE%PORTUGUÊS%NO%10.º%ANO%DE%
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1.1. No! caso! de! ter! respondido! “não”,! indique! a(s)! razão(ões)! pela(s)! qual(ais)!

não!existem!na!sua!escola!estes!Manuais.!

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________!

!

1.2. No!caso!de!ter!respondido!“sim”,!responda!às!seguintes!questões.!

1.2.1.!Quantos!Manuais!de!Português!do!10.º!ano!existem!na!sua!escola?!!!!!!!

______________________________!

1.2.2.!Todos!os!professores!de!Português!da!sua!escola!têm!o!Manual!do!

Aluno!e!Guia!do!Professor?!!

__________________________________________________________________________________!

!

1.2.3.!Todos!os!alunos!do!10.º!ano!têm!acesso!ao!Manual!de!Português?!!

__________________________________________________________________________________!

!

1.2.4.!Quantos!Manuais!de!Português!existem!por!aluno!na!sua!sala!de!

aula?____________________________!

!

2. Nas!suas!aulas,!utiliza!o!Manual!de!Português!adotado!para!o!10.º!ano!de!

escolaridade?!!!! !

Sim!_____!!!!!! ! Não!_____%

!

2.1. Se!respondeu!“sim”,!indique!de!que!forma!o!Manual!é!utilizado!(assinale,!com!um!

X,!a!opção!correspondente).!

%

a. O!professor!requisita!Manuais!na!Biblioteca!da!Escola!para!serem!
utilizados!pelos!alunos!nas!aulas!–!um!Manual!para!cada!aluno.!

!

b. O!professor!requisita!Manuais!na!Biblioteca!da!Escola!para!serem!
utilizados!pelos!alunos!nas!aulas!–!um!Manual!para!dois!ou!mais!alunos.!

!

c. O!professor!tira!fotocópias!do!Manual!e!dá!aos!alunos.! !

d. O!professor!escreve!os!textos!e!os!exercícios!do!Manual!no!quadro!e!os!
alunos!copiam.!

!

e. Outras!(indique):! !

!
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2.2. Se!respondeu!“não”,!indique!a(s)!razão(ões)!pela(s)!qual(ais)!não!utiliza!o!

Manual.!

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________!

!

3. Utiliza!o!Guia!do!Professor!para!preparar!as!suas!aulas?!!!! !

Sim!_____!!!!!! ! Não!_____%

!

Se!respondeu!“sim”,!explique!de!que!forma!o!Guia!do!Professor!o!ajuda!a!preparar!

as!suas!aulas.!

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________!

3.2. No!caso!de!ter!respondido!“não”,!indique!a(s)!razão(ões)!pela(s)!qual(ais)!não!

utiliza!o!Guia!do!Professor.!

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________!

!

4. Na!sua!opinião,!o!Manual!de!Português!do!10.º!ano!de!escolaridade!está!adaptado!

à!realidade!de!!TimorFLeste?!!! !

Sim!_____!!!!!! ! Não!_____%

!

4.1. Justifique!a!sua!resposta,!assinalando!com!um!X,!!na!tabela!abaixo,!os!aspetos!

que!considera!que!estão!adaptados!ou!não!à!realidade!timorense.!

%

Manual%de%Português%do%10º%ano% Adaptado/a(s)+ Não+adaptado/a(s)+
a. Temas!abordados! ! !

b. Textos/!autores!escolhidos! ! !

c. Linguagem!dos!textos! ! !

d. Tipo!de!exercícios! % %

e. Fotografias! % %

f. Nível!de!exigência!das!atividades!

propostas!

% %

g. Outros%(indique):% % %

!

!
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C.%Prática%pedagógica%no%âmbito%do%novo%currículo%do%Ensino%Secundário%Geral%

Responda!às!seguintes!questões.!

%

1. Qual!é!a!língua!mais!utilizada!na!sala!de!aula?!!

____________________________________________________________________________________!

2. Quando!os!alunos!não!compreendem!os!exercícios/!a!matéria,!recorre!a!outras!

línguas?!

Sim!______!! Não!______!

2.1.!Se!respondeu!“sim”,!indique!a(s)!língua(s)!a!que!recorre.!

____________________________________________________________________________________!

3. Em!que!outros!momentos!da!aula!recorre!a!essas!línguas?!

____________________________________________________________________________________!

4. Identifique,!na!tabela!abaixo!(assinalando!com!X),!o!grau!de!frequência!com!que!

realiza!cada!uma!das!seguintes!atividades.!

Atividades+ MF! F! R! N!

Audição!de!músicas/textos! ! ! ! !

Debates! ! ! ! !

Exposições!orais! ! ! ! !

Descrição!de!imagens! ! ! ! !

Leitura!silenciosa! ! ! ! !

Leitura!expressiva! ! ! ! !

Interpretação!de!texto! ! ! ! !

Escrita!de!textos! ! ! ! !

Elaboração!de!resumos! ! ! ! !

Outras%(indique):%

%

! ! ! !

MF:!Muito!Frequentemente!F:!Frequentemente!R:!Raramente!N:!Nunca!

!

5.!Indique,!assinalando!com!X,!o!grau!de!frequência!com!que!utiliza,!nas!suas!aulas,!as!

seguintes!modalidades!de!trabalho.!

Modalidades+ MF! F! R! N!

Trabalho!individual! ! ! ! !

Trabalho!a!pares! ! ! ! !

Trabalho!de!grupo! ! ! ! !

MF:!Muito!Frequentemente!F:!Frequentemente!R:!Raramente!N:!Nunca!

!

!

!
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5.1.!Refira!a(s)!razão(ões)!pela(s)!qual(ais)!utiliza!mais!uma(s)!modalidade(s)!do!

que!outra(s).!

!

a. Desconhecimento,!por!parte!do!professor,!dos!conteúdos/temas!
abordados!

!

b. Falta!de!formação!do!professor!relativamente!ao!novo!Programa,!Manual!
do!Aluno!e!Guia!do!Professor!

!

c. Fraco!domínio!da!Língua!Portuguesa!por!parte!do!professor! !

d. Fraco!domínio!da!Língua!Portuguesa!por!parte!dos!alunos! !

e. Nível!de!exigência!muito!elevado!das!atividades!propostas! !

f. Linguagem!utilizada!no!Programa,!Manual!do!Aluno!e!Guia!do!Professor! !

g. Falta!de!materiais!de!apoio!(ex.:!dicionários,!gramáticas,...)! !

h. Ausência/número!reduzido!de!Manuais!do!Aluno! !

i. Ausência!do!Guia!do!Professor! !

j. Excesso!de!alunos!por!turma! !

k. Falta!de!condições!das!escolas!(ex.:!eletricidade,!mesas,!cadeiras,!
quadros,...)!

!

l. Outras!(indique):!!
!

!

!

!

%
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