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Resumo 

CONTRIBUTOS PARA UM ESTUDO COMPARATIVO DAS DIFICULDADES NA 

APRENDIZAGEM DE PLE: UM ESTUDO DE CASO 

Não é fácil iniciar a aprendizagem de uma língua estrangeira cuja estrutura gramatical é 

muito diferente. Para dominá-la de forma eficaz, é preciso ter muita dedicação, trabalho, prática 

e saber reconhecer as dificuldades e aceitar as críticas. Como tal, o trabalho aqui apresentado 

intitula-se “Contributos para um estudo comparativo das dificuldades na aprendizagem de PLE: 

um estudo de caso” e destina-se a fazer uma comparação das dificuldades dos alunos timorenses 

e dos estudantes de níveis iniciais do curso de PLE da FLUP, no que toca à aquisição da 

aprendizagem do Português como língua estrangeira. Apesar de o português ser a língua oficial 

de Timor-Leste, na prática diária ela surge meramente como língua segunda porque a maioria da 

população não a usa nas suas conversas quotidianas. Por esta razão, sendo um timorense e 

sentindo igualmente muita dificuldade em aprender o português, pretendemos fazer uma 

comparação das dificuldades entre os estudantes timorenses e os do nível elementar, procurando 

assim perceber o porquê da existência dessa dificuldade.  

Partindo do nosso contexto de pertença, no primeiro capítulo deste trabalho fornecemos 

alguma informação sobre a Língua Portuguesa em Timor-Leste e a diversidade linguística neste 

país, apoiando-nos em alguns historiadores, políticos e alguns linguistas que conhecem a 

complexidade linguística timorense. Este capítulo serve fundamentalmente como uma razão 

para a presente pesquisa. O segundo capítulo pretende problematizar o problema a partir das 

dificuldades na aprendizagem de uma Língua Estrangeira. O terceiro é a contextualização do 

estudo de caso e apresentação dos objetivos gerais e específicos do presente trabalho.  

O quarto capítulo é a análise comparativa das dificuldades dos três grupos de 

informantes. Este capítulo apresenta precisamente os dados dos três informantes e os seus 

comentários. Esta fase não é simplesmente um comentário superficial, mas é uma análise de 

cada pergunta do questionário e o cruzamento das respostas, buscando assim os aspetos comuns 

entre as respostas. 

Deste modo, o objetivo principal desta pesquisa é descobrir e identificar, por um lado, as 

dificuldades de estudantes timorenses que se encontram a aprender a Língua Portuguesa na 

FLUP, e, por outro, compará-las com as dos estudantes de outros países que também se 

encontram na mesma situação. 

 

Palavras-chave: Ensino do PLE; Comparação; Dificuldades; Aprendizagem. 
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Abstract 

CONTRIBUTIONS TO A COMPARATIVE STUDY OF DIFFICULTIES IN PFL 

LEARNING: A CASE STUDY 

It is not easy to start learning a foreign language whose grammatical structure is very 

different. To master it effectively, you need a lot of dedication, hard work, practice, and to 

recognize the difficulties and accept criticism. As such, the work presented here is entitled 

"Contributions to a comparative study of the difficulties in learning PFL: a case study". The 

intention is to make a comparison of the plight of East Timorese students and beginner students 

of the course of PFL at the Faculty of Arts, with regard to the acquisition of learning Portuguese 

as a foreign language. Although Portuguese is the official language of East Timor, in daily 

practice it merely appears as a second language because most of the population does not use it 

in their daily conversations. For this reason, once being Timorese and also feeling a lot of 

difficulty in learning Portuguese, we intend to make a comparison of the difficulties between 

East Timorese students and those that are beginners, in order to understand the reason why of 

the existence of this difficulty. 

Given that we are also connected to this issue, in the first chapter of this study, we 

provide some information about the Portuguese language in East Timor and the linguistic 

diversity in this country. For reaching this purpose, we have consulted some historians, 

politicians and some linguists who know the Timorese linguistic complexity. This chapter 

mainly serves as a reason for this research. The second chapter will discuss the issue from the 

difficulties in learning a foreign language. The third is the context of the case study and 

presentation of the general and specific objectives of this work. The fourth chapter is a 

comparative analysis of the difficulties of the three groups of informants. This chapter presents 

precisely the data of the three groups of informants and their comments. This phase is not 

simply a superficial review but it is an analysis of each question and the intersection of answers, 

by seeking the common aspects between the answers. 

Thus, the main objective of this research is to discover and identify, on the one hand, the 

difficulties of Timorese students who are learning the Portuguese language in the Faculty, and 

on the other hand, comparing them with those students from other countries that are also in the 

same situation. 

 

Keywords: PFL Teaching; Comparison; Difficulties; Learning. 
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Introdução 

O nosso trabalho decorre de todo um percurso histórico da língua portuguesa em Timor-

Leste: entre o ensino do português em Timor-Leste durante a colonização portuguesa, passando 

por um período de interregno com a ocupação indonésia até à sua reintrodução nas escolas 

timorenses, depois de o país se tornar independente em 2002. 

   A população timorense é considerada plurilingue pelo facto de se poder encontrar, além 

das línguas oficiais e das línguas de trabalho definidas nos artigos 13º e 159º da Constituição da 

República Democrática de Timor-Leste (RDTL), mais de dez línguas nacionais
1
 e vinte e tal 

dialetos regionais.  

Na sequência deste trabalho, baseamo-nos na nossa própria experiência como aprendente 

do Português Língua Estrangeira na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, processo 

durante o qual enfrentamos dificuldades na aprendizagem. Tendo em consideração estas 

dificuldades, pretendemos realizar um estudo de caso, procurando obter dados suficientes junto 

dos aprendentes a fim de conseguir realizar uma comparação das dificuldades entre aprendentes 

timorenses e estudantes do curso de PLE/FLUP. Assim, este estudo centra-se fundamentalmente 

nos estudantes do nível A1.1, A2 e no grupo de estudantes timorenses que frequentaram o Curso 

de PLE no ano letivo 2014/2015. 

Face à questão que nos interessa considerar, as dificuldades dos estudantes timorenses e 

dos alunos de PLE da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, importa que nos 

debrucemos sobre o conceito de Língua Segunda e Língua Estrangeira, a fim de podermos 

equacionar melhor as dificuldades dos aprendentes quando frequentam a aula de língua 

estrangeira, neste caso o Português.  

Ora, o termo Língua Segunda deve ser aplicado para classificar a aprendizagem e o uso 

de uma língua não-nativa dentro de fronteiras territoriais em que ela tem uma função 

reconhecida, enquanto o termo Língua Estrangeira deve ser usado para classificar a 

aprendizagem e o uso em espaços onde essa língua não tem qualquer estatuto sociopolítico. A 

Língua Segunda é, portanto, uma das línguas oficiais de um país. A Língua Estrangeira, pelo 

contrário, pode ser aprendida em espaços fisicamente muito distantes daqueles em que é falada 

e, consequentemente, com recurso, sobretudo, a ensino formal. Em muitos casos, o ensino é 

ministrado por professores que são falantes não-nativos
2
. 

Para além disso, ao afirmar que o termo língua segunda costuma ser usado para classificar 

a aprendizagem e o uso de uma língua não materna dentro de fronteiras territoriais em que ela 

                                                           
1
Direcção Nacional de Estatística “Timor-Leste 2004 Census Mapping and GPS Operations”, Fevereiro 

de 2005. 

2
 Consulte-se  Stern, H (1983). Fundamental concepts of language teaching, Oxford, OUP.  
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tem uma função reconhecida, por exemplo, como língua oficial, queremos também lembrar que 

é indispensável para a participação na vida política e económica do Estado e é também a língua, 

ou uma das línguas, da escola. Nesta situação encontra-se a Língua Portuguesa nos PALOP e 

em Timor: não sendo língua materna para a maior parte da população, o uso é requerido a 

muitos cidadãos, que a adquirem em alguma fase do seu desenvolvimento
3
.  

Tendo esta circunstância em mente, o objetivo principal deste estudo é precisamente 

comparar as dificuldades dos aprendentes, anteriormente referidos, no ensino-aprendizagem do 

português língua estrangeira na FLUP, pretendendo ainda partilhar algumas considerações com 

os formadores de PLE para que tomem algumas iniciativas a fim de poderem ajudar a colmatar 

as lacunas destes estudantes. 

 Para além do objetivo anterior, este trabalho serve, de alguma forma, como um passo 

significativo para nós mesmo, no sentido de poder ajudar a desenvolver o ensino do Português 

em Timor-Leste não como língua materna, mas sim como língua segunda.    

Partindo do nosso contexto de pertença, no primeiro capítulo deste trabalho fornecemos 

alguma informação sobre a Língua Portuguesa em Timor-Leste e a diversidade linguística neste 

país, apoiando-nos em alguns historiadores, políticos e alguns linguistas que conhecem a 

complexidade linguística timorense. Este capítulo serve fundamentalmente como uma razão 

para a presente pesquisa. O segundo capítulo pretende problematizar o problema a partir das 

dificuldades na aprendizagem de uma Língua Estrangeira. O terceiro é a contextualização do 

estudo de caso e apresentação dos objetivos gerais e específicos do presente trabalho.  

O quarto capítulo é a análise comparativa das dificuldades dos três grupos de 

informantes. Este capítulo apresenta precisamente os dados dos três informantes e os seus 

comentários. Esta fase não é simplesmente um comentário superficial, mas é uma análise de 

cada pergunta do questionário e o cruzamento das respostas, buscando assim os aspetos comuns 

entre as respostas. 

 

 

                                                           
3
 Isabel Leiria reitera esta posição, no seu artigo “Português Língua Segunda e Língua Estrangeira: 

investigação e ensino” (2004). 
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Capítulo 1 – A Língua Portuguesa em Timor-Leste 

1.1. A Língua Portuguesa no tempo da colonização 

Não se sabe exatamente a data da chegada dos navegadores portugueses à ilha de Timor. 

Segundo alguns relatos de autores não identificados os portugueses terão chegado à ilha de 

Timor entre 1512 e 1520 através da rede do comércio de sândalo, mel e cera, mas, no entanto, 

de acordo com os historiadores como Luiz Filipe Thomaz (1998), os portugueses chegaram lá 

em princípio do século XVI, e em “Babel Lorosa’e. O problema linguístico de Timor-Leste” 

(2002), a Língua Portuguesa começou a ser difundida nos séculos XVI e XVII. Já em História 

da Igreja em Timor-Leste – 450 anos de evangelização (1562-2012), publicado em 2013, o 

autor Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB, bispo emérito da Diocese de Díli, Timor-Leste, 

apontou com assertividade que os portugueses chegaram à ilha de Timor em 1569 com a 

presença dos primeiros missionários dominicanos.  

Thomaz (2002) relata que a Língua Portuguesa espalhou-se inicialmente pelas costas dos 

países situados no Oceano Índico principalmente por três vias: “por via de dominação política,” 

“por via do comércio,” “por via da missionação”. Entretanto, os primeiro portugueses que 

tiveram efetivamente o primeiro contato com o povo daquelas regiões foram os comerciantes. 

Ao longo desse período, o português foi língua de comércio entre as populações nativas e os 

mercadores portugueses. Portanto, o português tornou-se, mais tarde, a língua da administração, 

do ensino e da liturgia para algumas regiões convertidas à religião católica, nomeadamente, 

Timor. Após o período de comércio, a situação tomou um cariz político e administrativo, porque 

os portugueses pretendiam implantar as suas políticas administrativas. Em consquência disso, 

Timor acabou por ser finalmente província colonial portuguesa na Ásia durante 450 anos. No 

entanto, ao longo desse período, o desenvolvimento e a formação dos quadros intelectuais 

timorenses eram reduzidos e não muito notáveis.  

Só a partir da primeira metade do século XIX, o governo colonial se interessou pelo 

desenvolvimento do território (Ximenes, 2013), começando assim a introdução do ensino da 

Língua Portuguesa em Timor, em 1838. Esse esforço deveu-se ao impulso do então governador 

Frederico Leão Cabreira quando este pediu a Lisboa o envio de materiais escolares para a escola 

de Díli. Segundo o mesmo autor, os primeiros alunos a frequentarem as aulas foram 

evidentemente os filhos dos régulos e dos chefes indígenas escolhidos pelo governo provincial. 

Esses alunos tinham de aprender, obrigatoriamente, a doutrina cristã, leitura, escrita e 

aritmética. O ensino naquela altura era ministrado pelos missionários e sob a superintendência 

do governo colonial. Apesar do apoio material ou orçamental fornecido pela metrópole, o 

número de alunos que frequentava a escola era bastante reduzido, uma vez que o ensino se 

destinava especialmente aos filhos de certas pessoas com vínculo muito forte com o governo. 
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 Em 1900, o governo da metrópole aprovou o Regulamento das Escolas de Instrução 

Primária para o sexo masculino e, mais tarde, em 1902, saiu uma portaria que estabelecia o uso 

obrigatório da Língua Portuguesa no ensino dos filhos dos chefes indígenas, desde os 7 aos 15 

anos. Por sua vez, as meninas também deveriam ser educadas para, mais tarde, desempenharem 

o papel de mães e esposas. Para além do estabelecimento do regulamento, o período mais 

significativo para Timor foi, de facto, a fundação do primeiro Colégio de Soibada, em 1898, 

dirigido pelos jesuítas até 1910 Thomaz (2012). Este colégio destinava-se à formação de 

professores-catequistas e, ao mesmo tempo, funcionava como uma instituição privada que 

oferecia instrução religiosa à população rural. Houve muitos timorenses que passaram por aí; 

muitos deles são hoje os nossos atuais líderes. Este colégio é reconhecido hoje em dia pelos 

timorenses como uma das instituições mais antigas do país.  

Apesar de o português ser a única língua de ensino, a Língua Portuguesa não chegou a 

ocupar por completo o espaço da comunicação diária dos timorenses, porque, como é sabido, o 

povo timorense apresenta-se como uma sociedade plurilingue. Na verdade, o português era 

simplesmente o idioma da igreja católica, da classe elite e da administração. Ao longo dos 

séculos, os portugueses não implementaram com seriedade a difusão do idioma de Camões de 

uma forma a que se tornasse língua veicular no seio dos timorenses. Pode mesmo afirmar-se que 

o governo da metrópole investiu pouco no que concerne a política educativa, porque, segundo 

dados estatísticos oficiais do governo colonial, referidos em O afluxo ao meio urbano no Timor 

Português (1976-77) o progresso do ensino-aprendizagem em Timor foi bastante moroso, isto é, 

só no início da década de setenta começou a difusão efetiva da Língua Portuguesa. Com efeito, 

em 1970-1971 apenas 28 por cento das crianças em idade escolar frequentava o ensino e em 

1972-1973 a percentagem ascendia a 51 por cento para atingir em 1973-1974 os 77 por cento. 

Em consequência desta morosidade, a taxa de analfabetismo foi elevadíssima. Segundo o último 

censo da população em 1970, havia 90,8 por cento de analfabetos com a idade de dez anos, 92,8 

por cento com os maiores de vinte. De acordo com a mesma fonte, antes do 25 de Abril, a 

percentagem de indivíduos com a quarta classe não excedia 3,3 por cento entre os maiores de 

dez anos, todavia era de apenas 2,5 por cento entre os maiores de trinta anos. Esta amostra 

apresenta claramente o desinteresse por parte do potência colonial em formar os quadros 

timorenses. O fator principal do atraso no ensino foi, talvez, Timor estar geograficamente muito 

distante de Portugal e a presença dos portugueses não ser muito significativa quando comparada 

com as outras colónias, sobretudo as de África onde a presença portuguesa foi em massa. 

Acresce o facto, referido anteriormente, de o povo timorense ser uma sociedade plurilingue, em 

que cada região fala a sua língua e dialeto. Considera-se, no entanto, a existência de dez línguas 

maternas no território, nomeadamente variedades do Tétum, o Mambai, o Makasae, o Bunak, o 

Kemak, o Fataluku, o Atoni, o Tokedede, o Galoli e o Baikeno, ainda há outros dialetos. 
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A despeito da sua complexidade, a situação linguística apresentou alguma estrutura 

lógica, constituindo de certa forma um sistema. No plano do sistema de integração, a sociedade 

timorense organiza-se em três níveis: nível da língua local, nível da língua veicular e nível da 

língua de administração e de cultura. No entanto, o português, apesar de não ser a língua do 

povo, sempre ocupou o lugar especial ao lado do tétum (a língua nacional do país) até à invasão 

de Timor-Leste pela Indonésia. 
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1.2. A Língua Portuguesa em tempos de ocupação Indonésia 

Quando ocorreu a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, liderada pelo 

Movimento das Forças Armadas, MFA, deu-se início à liberdade e à auto-determinação de todas 

as colónias, desde a África até Timor. A partir de então, cada colónia teve que traçar ou 

desenhar o seu plano político para o seu futuro como país soberano. Em vista disso, em Timor-

Leste, foram criados inicialmente quatro partidos políticos. Os primeiros a surgir foram a UDT 

(União Democrática Timorense), a ASDT (Associação Social Democrática Timorense), 

posteriormente transformada em FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste 

Independente), e os outros dois, a APODETI (Associação Popular Democrática Timorense) e o 

KOTA (Klibur Oan Timor Asu-Ain) que surgiram meses depois. Houve na altura eleições e os 

dois maiores partidos, a UDT e a FRETILIN, formaram a coligação com vista a um processo de 

autonomia que assegurasse, num prazo de 5 a 10 anos, a independência de Timor-Leste. O 

sonho tornou-se irrealizável. A UDT alegou que o seu coligado era comunista uma vez que este 

não participou na cimeira, cujo tema era o processo de descolonização em Timor-Leste, 

realizada em Macau, em 1975, e além disso, a ideologia política inspirada no Marxismo não 

correspondia aos princípios da UDT. Em consequência disso, no dia 10 e 11 de agosto de 1975, 

a UDT lançou um golpe armado para se apoderar do poder.
4
 O controlo do território pela UDT 

não demorou; no entanto, no dia 20 de agosto a FRETILIN lançou um contra golpe e tomou o 

controlo total do território. Os partidos derrotados (UDT, APODETI e KOTA) não resistiram ao 

ataque, fugiram efetivamente para Timor ocidental (a parte da ilha de Timor que faz parte da 

província indonésia), pedindo auxílio aos indonésios. Precisamente, no dia 7 de dezembro de 

1975, os três partidos apoiados pela Indonésia lançaram as suas operações em grande escala, 

isto é, o ataque terrestre, aéreo e marítimo, para ocupar Timor-Leste. As forças armadas da 

FRETILIN não resistiram, refugiando-se na montanha e começaram assim uma guerra de 

guerrilha. A partir daí, Timor-Leste começou a sofrer mudanças drásticas, não só a nível das 

infrastruturas, mas também no que diz respeito à sua cultura e língua.  

O governo indonésio criou inicialmente uma estrutura sombra, no dia 17 de dezembro de 

1975, e, a seguir, iniciou a governação definitiva, implementando assim o programa do governo 

provincial. Em 1979, com a nomeação do primeiro governador de Timor-Timur (nome que se 

deu a Timor-Leste pelo governo indonésio depois da anexação) começou-se por implementar o 

sistema educativo baseado na realidade indonésio e baniu-se totalmente o uso do português. 

Tendo em conta a nossa própria experiência, como jovens nascidos e instruídos no tempo da 

ocupação, a única língua do ensino era o bahasa indonésia. Além da língua oficial, era também 

uma língua franca entre os timorenses e não-timorenses (Geoffrey Gunn, 2002). Os estudantes 

                                                           
4
Cf.  http://amrtimor.org/. 



 

17 

nessas circunstâncias tinham que aprender a cultura e a história dos ocupantes, esquecendo 

gradualmente a tradição, a cultura e a língua implantadas ao longo dos 450 anos. A política de 

exterminação radical, dos ocupantes, fez com que as novas gerações timorenses não falassem o 

português, nem conhecessem as suas histórias e identidade. Apesar dessa proibição, a Língua 

Portuguesa continuou a sobreviver secretamente em algumas famílias timorenses, nas igrejas 

católicas e nas montanhas junto dos guerrelheiros. A Igreja Católica conseguiu manter a Língua 

Portuguesa no ensino aos seminaristas. Por exemplo, o colégio externato de São José de Díli 

mantinha o português como veículo de transmissão de conhecimentos, da cultura e da 

identidade timorense para alguns jovens nascidos naquela época. O colégio acabou por fechar 

definitivamente quando os polícias secretos da indonésia descobriram, em 1991, a realidade ali 

vivida. Embora o português fosse totalmente excluído e banido no seio de timorenses, a Língua 

Portuguesa sempre foi o idioma de contacto entre as três frentes diplomáticas: a Frente Armada, 

a Frente Clandestina e a Frente Diplomática.      

Falando do papel do Português no tempo da ocupação, Taur Matan-Ruak, Ex- 

comandante em Chefe das FALINTIL (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-

Leste), atual Presidente de Timor-Leste, por ocasião da conferência “The Identity of East Timor 

and its framing within Civilization”,
5
 refere o que sucedia com a Frente Armada e a Língua 

Portuguesa, apresentando quatro fatores que explicam a 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 definida desde 

sempre; por último, porque era uma das armas para contrapor à língua malaia no âmbito da luta 

cultural (Matan-Ruak, 2001)  

 

Segundo o depoimento de Matan-Ruak, mesmo que fosse difícil encontrar materiais 

didáticos suficientes no mato, os guerrilheiros tinham vontade de mantê-la viva, utilizando 

assim diversos objetos como carvão e cascas de certas plantas para servirem de papel e 

marcador (ibidem). O Português, portanto, não sobreviveu só no âmbito militar, mas também 

viveu escondidamente no seio dos timorenses. Por outro lado, era o idioma de contacto entre os 

representantes da frente diplomática no exterior. Como podemos testemunhar na biblioteca 

digital do AMRT (Arquivo e Museu da Resistência Timorense), há muita correspondência em 

português, entre os líderes da resistência e os da frente diplomática, desde 1979 até 1999, 

incluindo alguns dos países da expressão portuguesa. Sendo que, na Frente Clandestina, a 

maioria envolvida eram os jovens que não falavam minimamente o Português; optaram por usar 

                                                           
5
 MATAN-RUAK, Taur (2001), “A importância da Língua Portuguesa na resistência contra a ocupação 

Indonésia”, Revista Camões (s/p). 
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o Tétum, enquanto língua franca do país, para, por exemplo, relatarem aos guerrilheiros e às 

frentes diplomáticas, as violações de direitos humanos pelos militares indonésios no território 

nacional.  

Embora a Língua Portuguesa tivesse sofrido muitas ameaças durante a ocupação forçada 

pelas tropas indonésias, o povo timorense continuou a defender e valorizá-la em quiasquer 

circunstâncias como parte integrante da sua herança cultural. Em consequência disso, após a 

independência, a Assembleia Constituinte aprovou, por unanimidade, em 2002, no artigo 13º da 

Constituição da RDTL, a Língua Portuguesa como a língua oficial do país a par do Tétum.  
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1.3. A reintrodução da Língua Portuguesa na pós-independência  

Depois de ser anunciado o resultado da consulta popular, em 1999, no qual a maioria da 

população timorense votou pela independência, aconteceu uma onda de violência praticada 

pelas milícias pró-indonésia que destruiu o país por completo. Em 2000, o CNRT realizou um 

congresso a nível nacional para a qual o linguista australiano Geoffrey Hull, autor de várias 

obras sobre as línguas de Timor-Leste, também foi convidado para falar sobre a questão 

linguística e histórica timorense. Nessa ocasião, opinou acerca da escolha do Português, mais 

tarde, como língua oficial de Timor-Leste. Naquela época era muito complicado considerar a 

possibilidade de adoção do Português como língua oficial nesse jovem país. Na verdade, a 

esmagadora maioria da geração mais jovem protestou junto dos líderes da CNRT, alegando 

discriminação e exclusão social para os que não falavam a língua. Dito de outra forma, no início 

houve um conflito intergeracional no que toca à escolha do português. Tendo em conta este 

contexto, o linguista de modo inteligente observou que se os timorenses quisessem manter a 

relação com o seu passado, deveriam manter o português. Se escolhessem outra via, um povo 

com uma longa memória tornar-se-ia numa nação de amnésicos (Hull 2001). Esta alocução 

chamou atenção de muitos timorenses para a importância da Língua Portuguesa no processo da 

luta de libertação e da cultura timorense. Portanto, o português foi reintroduzido efetivamente 

no ano de 2000, embora não tivesse sido aprovado na então Assembleia Constituinte timorense 

como língua oficial.  

Através do Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa, o principal interveniente foi 

Portugal, começando assim por ajudar a estabelecer o ensino desde o primário até ao ensino 

superior. Este programa teve como principal objetivo apoiar a adoção do português em Timor-

Leste com a função de língua oficial e, concomitantemente, como língua de ensino. A 

cooperação entre Timor-Leste, Portugal e o Brasil no âmbito da promoção da Língua 

Portuguesa começou precisamente em 2000. Portugal tem assumido, neste cenário, o papel 

crucial como seu promotor em Timor-Leste. Com essa promoção a Língua Portuguesa tem-se 

expandido significativamente nas escolas públicas, nos tribunais e na administração pública, 

graças ao apoio dos países membros da CPLP sobretudo Portugal e o Brasil. 

O Projeto de Reintrodução de Língua Portuguesa (PRLP) em Timor-Leste sofreu uma 

reorientação em 2003: em vez de os professores portugueses, como inicialmente, terem contato 

direto com os alunos do ensino básico e do secundário, a formação foi direccionada 

exclusivamente para os Professores timorenses a fim de estes passarem, posteriormente, a ser 

professores de Língua Portuguesa. Este novo ajuste que teve início em 2003, funcionou até 

2009 e, a partir de 2010, o projeto passou a ter uma outra designação, Projeto de Consolidação 

da Língua Portuguesa (PCLP) em Timor-Leste, com uma abordagem um pouco diferente. O 

respetivo projeto visa fomentar o ensino do português e a formação específica dos professores 

do ensino básico e do secundário. Houve, desde início da independência, uma cooperação muito 
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importante entre Portugal e Timor-Leste, no âmbito do estabelecimento de um centro de ensino 

e Língua Portuguesa assente no sistema educativo português.
6
 No entanto, o projeto teve início 

precisamente no ano letivo 2002/2003, começando com os níveis pré 1º, 2º ano. Atualmente, 

este ensino oferece a formação desde o pré-escolar até ao ensino secundário.  

Além desses projetos, há, no entanto, outro que é a cooperação brasileira que se iniciou 

também desde o ano 2000. A cooperação portuguesa assumiu, porventura, o papel 

preponderante na área da educação, enquanto a do Brasil ofereceu a formação técnica aos 

timorenses, começando assim incialmente por instalar um centro de Formação Profissional e 

Desenvolvimento Empresarial de Becora, no ano de 2002. Este projeto tem por objetivo 

capacitar os jovens timorenses na área da construção civil, marcenaria, costura industrial, etc. A 

cooperação brasileira ou Agência Brasileira de Cooperação (ABC) também tem apoiado 

tecnicamente no que diz respeito à consolidação do sistema judicial timorense. Além do mais, a 

cooperação brasileira tem enviado, nos últimos cinco anos, muitos professores para reforçar a 

formação dos professores do ensino secundário e da Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

(UNTL).  

A cooperação com os países da CPLP, nomeadamente Portugal e o Brasil, tem sido 

profícua. Com efeito, a Língua Portuguesa começou gradualmente a ganhar cada vez mais 

espaço quando comparada com o bahasa Indonésia que está em declínio, nos dias de hoje. 

Apesar de tudo, reconhecemos ainda em plena consciência que há muitos problemas por 

resolver no que concerne a questão do ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste. 

Atualmente, o ensino da Língua Portuguesa está cada vez mais consolidado e com a 

presidência da CPLP, realizada em junho de 2014, incentivou-se bastante os jovens timorenses a 

aprenderem o português.  

Em 2008, com a aprovação da Lei de Bases da Educação, no artigo 8º, definiu-se que as 

línguas de ensino timorense são o Tétum e o Português. Apesar da existência desta lei, o ensino 

do português ainda continua a encontrar dificuldades devido ao facto de o país ser plurilingue e 

a maioria da população não ter o português como língua materna.  

De acordo com Lourenço (2008), os desafios do ensino do português em Timor-Leste 

estão presentes em diferentes esferas. Em primeiro lugar, para a maioria dos jovens em idade 

escolar, o português não é sequer a segunda língua, pois muitos alunos utilizam como língua 

materna uma das línguas autóctones e, ao chegar à escola, primeiro aprendem o tétum e, em 

terceiro ou quarto lugar, passam a aprender o português.  

Esta situação agrava-se, se considerarmos que alguns destes estudantes iniciaram a vida 

escolar em 1988 ou 1990, quando o idioma luso e suas variedades tinham sido banidos da 

sociedade timorense e o malaio ou bahasa indonésio era a língua de instrução da população 

                                                           
6
 Este estabelecimento de ensino é conhecido atualmente como Escola Portuguesa Ruy Cinatti. 
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leste-timorense. Por um lado, Sousa e Silva (2012: 716-729) sublinham que há muitas 

dificuldades em relação à formação dos professores de Língua Portuguesa, que vão desde o 

desconhecimento do idioma pelos professores mais jovens, até à falta de formação sólida, em 

relação às metodologias de ensino da língua. Por outro lado, Albuquerque (2010) aponta 

algumas dificuldades pontuais em relação aos professores e ao ensino timorense e sublinha que 

o facto de faltarem professores nativos preparados para o ensino da língua torna, por sua vez, o 

ensino uma babel, até porque o conhecimento de campo linguístico desses professores é restrito, 

ou seja, têm dificuldade em produzir os próprios materiais para as aulas. Acontece que esses 

professores se baseiam apenas nos materiais autênticos ou nos manuais fornecidos pelo 

Ministério da Educação.
7
 A Língua Portuguesa é ensinada em todos os níveis da escolaridade, 

isto é, desde o ensino básico ao ensino superior. Apesar disso, ainda há outros espaços de ensino 

superior privados que, por razões da inexistência dos professores nativos qualificados no 

domínio do Português, continuam a manter o bahasa indonésia como língua de instrução. Os 

alunos que completaram o seu ensino secundário em Português, chegando à universidade têm 

que aprender tudo em indonésio e o português é meramente uma disciplina tal como o inglês. 

Portanto, esta situação é muito preocupante, pois pode causar, de certa forma, o insucesso 

escolar e a desqualificação dos quadros nacionais.  

A experiência demonstra que esses estudantes após período de estudo nessas 

universidades acabam por esquecer simplesmente a construção frásica, a conjugação dos verbos 

e, mais ainda, a competência de conversar em português. Em nosso entender, o governo deveria 

criar uma política de promoção do uso das línguas oficiais em todas universidades, sem 

qualquer exceção. Todos os cidadãos deveriam obrigatoriamente cumpri-la.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Contrariamente ao que acontece no Curso de Português Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, onde todos os professores são obrigados a produzir os seus próprios materiais para 

as aulas. Só desta maneira é que se torna o ensino dinâmico e, ainda por cima, a informação centra-se 

sobretudo nos alunos e o papel do professor é meramente o de um facilitador. 
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1.4. A Língua Portuguesa: Língua Segunda ou Língua Estrangeira?  

 Segundo Stern (1983:16), o termo Língua Segunda deve ser aplicado para classificar a 

aprendizagem e o uso de uma língua não-nativa dentro de fronteiras territoriais em que ela tem 

uma função reconhecida, enquanto o termo Língua Estrangeira deve ser usado para classificar a 

aprendizagem e o uso em espaços onde essa língua não tem qualquer estatuto sociopolítico. A 

Língua Segunda é, portanto, uma das línguas oficiais de um país. A Língua Estrangeira, pelo 

contrário, pode ser aprendida em espaços fisicamente muito distantes daqueles em que é falada 

e, consequentemente, com recurso, sobretudo, a ensino formal. Em muitos casos, o ensino é 

ministrado por professores que são falantes não-nativos. 

Também Isabel Leiria reitera esta posição, no seu artigo “Português Língua Segunda e 

Língua Estrangeira: investigação e ensino” (2004), ao afirmar que o termo língua segunda 

costuma ser usado para classificar a aprendizagem e o uso de uma língua não materna dentro de 

fronteiras territoriais em que ela tem uma função reconhecida, por exemplo, como língua oficial. 

Indispensável para a participação na vida política e económica do Estado, ela é também a 

língua, ou uma das línguas, da escola. Nesta situação encontra-se a Língua Portuguesa nos 

PALOP e em Timor: não sendo língua materna para a maior parte da população, o uso é 

requerido a muitos cidadãos, que a adquirem em alguma fase do seu desenvolvimento.  

Podemos dizer, porventura, que o panorama linguístico timorense é diferente dos outros 

países membros da CPLP. Como referido no mapa da Direcção Nacional de Estatística de 

Timor-Leste,
8
 considera-se a existência de dez línguas maternas no território, nomeadamente 

variedades do Tétum, o Mambai, o Makasae, o Bunak, o Kemak, o Fataluku, o Aoni, o 

Tokedede, o Galoli e o Baikeno, destacando ainda outras, onde se incluem as de menor 

relevância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Daniel B. Baker e Wine D. Langeraar (2005).“Timor-Leste 2004 Census Mapping and GPS 

Operations”. 



 

23 

MAPA LINGUÍSTICO DE TIMOR-LESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línguas maternas por distrito. Fonte: Direcção Nacional de Estatística “Timor-Leste 2004 

Census Mapping and GPS Operations”, Fevereiro de 2005. 

 

Face a este panorama, o povo timorense é considerado como um povo plurilingue. Como 

lembra Lourenço apoiada em Jean-Claude Beacco, “O plurilinguismo consiste na capacidade 

que os indivíduos têm de utilizar mais do que uma língua em situações comunicativas, 

independentemente da sua proficiência nessas línguas. A competência plurilingue manifesta-se 

quando os indivíduos utilizam línguas diferentes em diferentes situações de comunicação, 

exibindo níveis diferentes de proficiência.” (Beacco, 2005: 19-22).  

Em Um Quadro de Referência para o Ensino do Português em Timor-Leste e 

relativamente a esta questão, Soraia Lourenço,
9
 (2011:22) partilhou a sua experiência do que 

aconteceu na sua aula. Refere que houve momentos de conversas informais entre os professores 

portugueses e os alunos que propiciaram aos segundos momentos da prática comunicativa. 

Nesta obra, Soraia Lourenço lamenta o facto de não existirem outros estímulos à comunicação 

em Português que propiciem momentos agradáveis e contribuam para o desenvolvimento da 

competência comunicativa nesta língua.  

                                                           
9
 Foi Professora de Língua Portuguesa na formação de professores timorenses no período entre 2006 e 

2010 e autora do livro Um Quadro de Referência para o Ensino do Português em Timor-Leste, publicado 

em 2011. 
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O outro formador brasileiro de Língua Portuguesa que esteve em Timor-Leste, entre 2006 

e 2010, apresentou a sua pesquisa no âmbito do III Simpósio Mundial de Estudos de Língua 

Portuguesa, em 2012, na Universidade de Macau-China, sublinhando que os estudantes 

timorenses parecem ter, de um modo geral, uma forte aptidão para a aprendizagem das línguas, 

provavelmente porque têm uma visão muito prática das línguas e porque estão habituados a usar 

várias línguas, aprendidas de modo não formal e de uso predominantemente oral. Tal prática 

não sucede com o português e por isso, ao aprender a Língua Portuguesa, os alunos timorenses 

revelam muita dificuldade, nomeadamente nas estruturas gramaticais.  

Como é sabido, a maior parte dos timorenses não usa o português no seu dia a dia, no 

entanto, a Língua Portuguesa é considerada por muitos como a segunda ou terceira língua.   

Com base na nossa própria experiência, podemos afirmar que é raro encontrarmos nas 

ruas de Díli, capital de Timor-Leste, ou nos diferentes distritos, um timorense que fale somente 

uma língua. Na verdade, desde a infância ele já fala as suas línguas maternas em casa com os 

pais e os familiares: o tétum ou o bahasa indonesia, língua que as crianças aprendem muito 

rapidamente através do canal televisivo indonésio. No que respeita ao inglês e ao português, 

estas línguas aprendem-se na escola. 

Em síntese, a língua Portuguesa em Timor-Leste é considerada por muitos, nesta 

circunstância, como Língua Segunda devido ao facto de ter o estatuto especial tanto na política 

como no ensino. Ainda assim, na prática quotidiana, ela surge meramente como uma Língua 

Estrangeira, pois muitos ainda não a usam na conversa diária.  
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Capítulo 2 – Problematização das dificuldades no ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira 

Das dificuldades na aprendizagem de uma Língua Estrangeira 

Sempre que um aprendente enfrenta dificuldades na sua aprendizagem, corre o risco de 

ficar desiludido. Esta situação que preocupa o aprendente, pode levá-lo a pensar que tais 

dificuldades podem causar, de certa forma, o insucesso escolar. Na verdade, a dificuldade 

propriamente dita não é exatamente sinónimo ou causa de insucesso escolar. Segundo Roazzi & 

Almeida (1988), o insucesso escolar articula-se, com frequência, com a falta de bases, de 

motivação ou de capacidades dos alunos ou, ainda, o disfuncionamento das estruturas 

educativas. No caso aqui em apreço, o termo dificuldade é meramente considerado como um 

obstáculo, surgido no momento em que o aprendente não percebeu algo no processo de ensino-

aprendizagem e decorrente, eventualmente, de processos de interferência ou inscrição num 

sistema linguístico e cultural de partida, consideravelmente distinto da língua alvo de 

aprendizagem. No entanto, esta situação pode ser ultrapassada quando há uma explicação 

concisa por parte dos professores, quando se tem em conta diferentes ritmos e/ou estilos de 

aprendizagem ou ainda quando se toma em atenção a heterogeneidade do grupo de aprendentes. 

Se consideramos, por exemplo, o público de aprendentes que está na base da reflexão que 

aqui apresentamos, verificamos que é bastante heterogéneo. As nacionalidades e os níveis de 

conhecimento da língua são variados. Cada aprendente apresenta o seu ritmo de aprendizagem e 

capacidades diferentes na execução do trabalho proposto. Ora, a heterogeneidade do público 

aprendente torna um pouco difícil para o professor a identificação do nível de cada aprendente, 

representando dificuldades a vencer no campo da cultura e no campo do sistema formal da 

língua. Cabe então aos professores, neste caso, serem mais abertos, pacientes e flexíveis em 

relação à situação dos aprendentes. Entre outros aspetos, devem ter sempre cuidado na escolha 

dos temas, para que não sejam ofensivos para algumas culturas. Devem igualmente utilizar uma 

linguagem mais adequada ao nível dos aprendentes que, frequentemente, apresentam 

dificuldades na produção oral e escrita. Sucede que geralmente pensam que todas as línguas são 

iguais e facilmente aprendidas e adquiridas e que não será preciso muito esforço. Lembremos 

apenas o caso de alguns estudantes timorenses cujas representações da língua passam por crer 

que o Português é fácil como o inglês, o indonésio ou o tétum
10

 e, por esse motivo, não 

precisarão de se esforçar muito na aprendizagem de Língua Portuguesa. Quando, em situação de 

ensino e aprendizagem, quer ao nível da produção escrita quer ao nível da produção oral, na 

realidade, muitos erram devido à ocorrência de processos irrefletidos de transferência, 

                                                           
10

 Como sabemos, o Tétum é a outra língua oficial de Timor-Leste. 
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certamente com base numa inconsciente e inundada convicção de que existe considerável grau 

de semelhança entre essas línguas e o Português.  

Apresentamos tão somente alguns exemplos dos aprendentes que falam o inglês e estão a 

aprender o Português na FLUP. Ao aprenderem o português, estes cometem alguma falha na 

escrita, não respeitando os usos do Português, mas sim os da sua língua materna, como se pode 

ver nos exemplos seguintes: a frase The beautiful house surge em Português, no que toca à 

posição do adjetivo, como A bonita casa; ou no que toca à ortografia, os vocábulos fotografias e 

tecnologias aparecem como photografias e technologias. Este fenómeno ocorre porque estes 

aprendentes já se habituaram a utilizar a regra adquirida das suas línguas maternas. Portanto, 

perante esses pequenos erros, os professores de língua estrangeira devem estar aptos a lidar com 

estas situações no sentido de combater a repetição de usos inadequados.      
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Das orientações oferecidas pelo QECR 

 Esta questão das dificuldades é tanto mais pertinente quanto a globalização e 

movimentação em massa que se verifica atualmente, permite uma interação muito mais próxima 

tanto virtual como presencialmente entre pessoas de diferentes culturas e de diferentes línguas. 

Este fenómeno exige ao indivíduo não apenas saber falar a sua língua materna e conhecer a sua 

cultura, mas também revela como é importante conhecer outras línguas-culturas. Para que isso 

aconteça, um indivíduo deve, eventualmente, procurar saber falar e conhecer a cultura e a língua 

em que pretende adquirir proficiência para atingir fins determinados.  

Neste contexto, o Conselho da Europa (2001) elaborou um documento, intitulado 

“Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas” (QECR), que serve precisamente 

como um guia orientador e regulador, nomeadamente no que toca ao ensino de línguas e às 

trocas culturais culturas entre os países europeus, no quadro de mobilidade crescente que 

caracteriza a sociedade dos nossos dias. Com efeito, o respetivo documento visa projetar, por 

um lado, no mundo a promoção do multilinguismo e multiculturalidade da sociedade europeia, 

defendo o desenvolvimento de competências plurilingues. Por outro lado, demonstra o respeito 

e a tolerância para com os outros povos, desta forma procurando fomentar a unidade na 

diversidade dentro de um mesmo espaço.  

A elaboração deste documento está ligado ao aumento do número de estudantes e 

imigrantes na Europa em busca de uma vida melhor e de uma boa educação. Este fenómeno 

exigiu aos países membros da União Europeia, que têm recebido muitos imigrantes, uma 

atenção particular face a essa realidade, muito em particular no que se prende com o ensino da 

língua estrangeira. Uma vez que o ensino de LE ligeiramente diferente o de LM, por isso exige 

uma outra abordagem. Segundo Saville-Troike (1984), estudar uma LE, no contexto de sala de 

aula, exige, necessariamente, que se proceda ao estudo da Língua não como um fim em si 

mesmo, mas como um meio para atingir outros fins. No entanto, os aprendentes da língua 

segunda e/ou estrangeira buscam de certa forma conciliar o saber/ os saberes com o saber fazer 

e o saber ser/saber numa prática diária para que não fique apenas na esfera das intenções. A 

aprendizagem de língua segunda ou estrangeira não é exatamente a da língua materna, porque 

exige cuidados e atenções aos padrões linguísticos, culturais e pragmáticos da língua alvo.  

Neste sentido, o QECR sistematiza e lembra que a competência comunicativa é na 

verdade constituída por diversas competências: linguísticas, 

sociolinguísticas e pragmáticas. Socorrendo-nos do QECR, dentro das competências 

linguísticas, este documento (2001: 157-168) estabelece seis competências, a saber: 

a) Competência lexical; 

b) Competência gramatical; 

c) Competência semântica; 

d) Competência fonológica; 
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e) Competência ortográfica; 

f) Competência ortoépica. 

Como se encontram então caracterizadas cada uma destas competências no QECR? 

a) Competência lexical 

A competência lexical consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o 

vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e gramaticais.  

Os elementos lexicais incluem: 

1.  expressões fixas, constituídas por várias palavras, usadas e aprendidas como 

conjuntos. As expressões fixas incluem: 

• expressões feitas, que compreendem:  

– tais como as saudações: 

– provérbios.  

• expressões idiomáticas, com frequência:  

– metáforas cristalizadas e semanticamente opacas,  

• estruturas fixas, aprendidas e usadas como todos não analisáveis, e nas quais são 

inseridas palavras ou expressões para formar frases com sentido.  

• combinatórias fixas, constituídas por palavras que frequentemente se usam juntas.  

 

2. palavras polissémicas.  

As palavras isoladas compreendem as palavras das classes abertas: 

– nome, adjectivo, verbo, advérbio; 

– podem incluir conjuntos lexicais fechados  

Os elementos gramaticais pertencem às classes fechadas de palavras,  

exs: (no caso de português): 

• artigos; 

• quantificadores;  

• demonstrativos;  

• pronomes pessoais;  

• pronomes interrogativos e relativos; 

• possessivos;  

• preposições;  

• verbos auxiliares;  

• conjunções;  

• partículas (no caso do alemão, ex: ja, wohl, aber, doch). 
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b). Competência gramatical 

A competência gramatical pode ser definida como o conhecimento dos recursos 

gramaticais da língua e a capacidade para os utilizar. Formalmente, a gramática de uma língua 

pode ser entendida como o conjunto de princípios que regem a combinação de elementos em 

sequências significativas marcadas e definidas nas frases. A competência gramatical é a 

capacidade para compreender e expressar significado, através da produção e do reconhecimento 

de frases e expressões bem construídas segundo estes princípios (ao contrário da sua 

memorização e reprodução). Neste sentido, a gramática de qualquer língua é muitíssimo 

complexa e, até agora, tem sido muito difícil o seu tratamento definitivo e exaustivo. 

Como se sabe, a competência gramatical divide-se em morfologia e sintaxe.  

A morfologia trata da estrutura interna das palavras. As palavras podem ser analisadas 

em morfemas, classificados em: 

• raízes ou radicais;  

• afixos (prefixos, sufixos, infixos), incluindo: afixos derivacionais  

A formação de palavras: 

As palavras podem ser classificadas em: 

• palavras simples [contendo apenas uma raiz (com significado lexical); 

• palavras complexas (raiz + afixos, por ex.: cafezinho, ironizar);  

• palavras compostas (contendo mais de uma raiz). 

 

A sintaxe trata da organização das palavras em frases, em função das categorias, dos 

elementos, das classes, das estruturas, dos processos e das relações envolvidas, muitas vezes 

apresentadas sob a forma de um conjunto de regras. A sintaxe da língua utilizada por um falante 

nativo adulto é extremamente complexa e largamente inconsciente. A capacidade de construir 

frases para produzir significado constitui um aspecto central da competência comunicativa. 

 

c) Competência semântica 

A competência semântica divide-se em semântica lexical, semântica gramatical e 

semântica pragmática. 

- A semântica lexical trata das questões de significado das palavras, p. ex.: 

• relação da palavra com o contexto geral:  

a. referência;  

b. conotação;  

c. marcadores de noções específicas de carácter geral;  

• relações interlexicais, tais como:  

a. sinonímia/antonímia;  

b. hiperonímia e hiponímia;  
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c. combinatórias;  

d. holonímia e meronímia (relações de parte e todo);  

e. análise componencial;  

f.    equivalência em tradução. 

- A semântica gramatical trata do significado de elementos, categorias, estruturas e 

processos gramaticais.  

- A semântica pragmática trata de relações lógicas, tais como a implicação, a implicação 

estrita, a pressuposição. 

 

d) Competência fonológica 

Enquanto a competência fonológica envolve o conhecimento e a capacidade de perceção 

e de produção de: 

• as unidades fonológicas (fonemas) da língua e a sua realização em contextos específicos 

(alofones);  

• os traços fonéticos que distinguem os fonemas (traços distintivos, p. ex.: o vozeamento, 

o arredondamento, a nasalidade, a oclusão);  

• a composição fonética das palavras (estrutura silábica, sequência de fonemas, acento de 

palavra, tons);  

• a fonética da frase (prosódia): acento de frase e ritmo; entoação;  

• redução fonética: redução vocálica; formas fracas e fortes; assimilação;  

• elisão. 

 

e) Competência ortográfica 

Esta competência envolve o conhecimento e a capacidade de percepção e produção dos 

símbolos com os quais se compõem os textos escritos. Os sistemas de escrita de todas as línguas 

europeias são baseados no princípio alfabético, embora haja outros que seguem um princípio 

ideográfico (logográfico) (p. ex.: o chinês), ou um princípio consonântico (p. ex.: o árabe). Para 

os sistemas alfabéticos, os aprendentes deverão saber e ser capazes de perceber e de produzir:  

• a forma das letras impressas e cursivas, tanto em maiúsculas como em minúsculas;  

• a ortografia correcta das palavras, incluindo formas contraídas correntes;  

• sinais de pontuação e os seus usos convencionais;  

• convenções tipográficas e variedades de tipos (tamanho, estilo); 

• sinais logográficos de uso corrente (p. ex.: @, &, $, €, etc.). 
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f) Competência ortoépica 

Do mesmo modo, a competência ortoépica exige aos utilizadores que leiam em voz alta 

um texto preparado, ou que utilizem no discurso palavras encontradas pela primeira vez na sua 

forma escrita. Deverão assim, ser capazes de pronunciar correctamente essa forma. Isto poderá 

envolver: 

• o conhecimento das convenções ortográficas;  

• a capacidade para consultar um dicionário e o conhecimento das convenções aí 

utilizadas para a representação da pronúncia; 

 • o conhecimento das implicações das formas escritas, especialmente dos sinais de 

pontuação, para o ritmo e a entoação;  

• a capacidade para resolver ambiguidades (homónimos, ambiguidades sintácticas, etc.), 

em função do contexto. 

 

Estes diversos pontos elencados servem como ancoragem para a pesquisa deste trabalho, 

no qual se pretende comparar a(s) dificuldade(s) experimentada(s) na aprendizagem do 

Português dos estudantes timorenses e a dos estudantes estrangeiros que se encontram ao 

mesmo espaço do ensino-aprendizagem. Com efeito, estas definições e caracterizações das 

competências servem de facto como um guia para orientar um/a professor/a de língua 

estrangeira no acompanhamento à progressão de um estudante estrangeiro quando aprende uma 

outra língua europeia no contexto de imersão.  
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Do papel do professor e do aprendente 

Face a este documento orientador e regulador do processo de ensino-aprendizagem de LE 

no qual as diversas competências são definidas, todo o professor não pode deixar de pensar o 

seu papel neste mesmo processo. 

Em vista disso, um professor de língua estrangeira deve tomar necessariamente algumas 

providências na gestão da turma, isto é, deve dar a máxima atenção possível às dificuldades dos 

aprendentes, já que o público de aprendentes é, como observamos anteriormente, variado. Por 

norma, antes de iniciar um curso de língua, o professor realiza um teste diagnóstico para 

identificar os níveis de conhecimento linguístico de cada aprendente. Este processo facilita a 

definição dos objetivos, a escolha dos materiais e do tema adequado para o respetivo nível.  

Ora, se o professor não tiver feito este teste, tal decisão poderá, eventualmente, ter 

impacto negativo no ensino. Isto é, o professor terá dificuldade, por um lado, em identificar as 

dificuldades comuns enfrentadas pelos aprendentes e, por outro, correrá o risco de não estruturar 

adequadamente uma aula, criando dificuldades na aprendizagem. O professor pode igualmente 

intervir numa dada etapa da aprendizagem caso identifique algumas falhas reiteradas por parte 

dos alunos. Caso essas falhas ou erros aconteçam frequentemente, deve refletir acerca dessa 

ocorrência e redefinir algumas estratégias e propostas didáticas. Como está definido no 

documento «Portfolio Europeo para futuros profesores de idiomas: - Una herramienta de 

reflexión para la formación de profesores» (2007), alguns descritores deste documento 

mencionam o papel do professor como o sujeito que auxilia os aprendentes a rever, a pensar, a 

modificar e a melhorar as suas competências. Assim, o professor pode igualmente criar um 

ambiente de confiança que convida os aprendentes a participarem nas atividades de expressão 

oral, por exemplo. Na parte escrita, pode criar ou selecionar atividades comunicativas que 

motivam os aprendentes a desenvolver as suas capacidades criativas.  

Neste contexto, falar do papel do professor é considerar um professor reflexivo, ou seja, 

um indivíduo que sempre toma em consideração e corrige os seus erros ou falhas na aplicação 

das atividades na sala de aula, com o objetivo de a tornar mais eficaz.   

No ensino de hoje, a aprendizagem é feita autonomamente pelos aprendentes. Na 

verdade, o papel do professor no ensino atual é meramente o de um facilitador do 

conhecimento. O aprendente, neste âmbito, procura individualmente desenvolver as suas 

competências linguísticas e as capacidades críticas em relação ao que se pretende aprender 

numa aula de LE. Deve, de algum modo, ser reflexivo e desenvolver uma competência de 

autorregulação, permitindo identificar os seus próprios erros ou falhas durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Deverá igual forma desenvolver mecanismos e estratégias de auto-

avaliação. Desta forma, o aprendente consegue ganhar mais confiança quando expõe as suas 

ideias. 
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Capítulo 3 – Contextualização do estudo de caso 

3.1. Apresentação do contexto de estágio pedagógico e do trabalho de 

investigação 

O estágio pedagógico realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no 

quadro do Mestrado em Português Língua segunda/Língua estrangeira (MPLE). A investigação 

propriamente dita está ligada ao estágio pedagógico que teve lugar entre outubro de 2014 e 

junho de 2015, na mesma instituição.  

Com vista à caracterização da situação pedagógica é importante lembrar que os 

estudantes deste curso têm de, no seu último ano curricular, realizar obrigatoriamente um 

estágio pedágogico durante dois semestres, o que corresponde a seis aulas avaliadas e uma de 

preparação ou de quebra-gelo. Este segundo ano de mestrado articula-se com o Curso Anual de 

Português para Estrangeiros (PLE) que funciona paralelamente na FLUP, na medida em que as 

suas turmas acolhem os estagiários de MPLE.  

No primeiro semestre, estagiamos numa turma de PLE do nível A1.1. Tivemos alunos de 

várias nacionalidades, como se pode verificar da figura seguinte:  

 

Gráfico 1: Número de aprendentes do A1.1  
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No que toca à inscrição linguística, a turma apresentava-se com uma enorme variedade. 

Os alunos de línguas maternas de matriz indo-europeia tiveram mais facilidade em aprender o 

Português, enquanto os outros aprendentes, sobretudo os árabes, revelaram muita dificuldade, 

certamente devido ao facto de a língua árabe ser muito distinta do português. Notei, por um 

lado, que esses alunos não mostraram muito empenho em aprender a língua de Camões, porque 

a consideram linguisticamente distante. Baseando-nos na nossa experiência da prática letiva, 

esses alunos, porventura, não se habituavam ao ritmo da aula, por isso, alguns não mostraram 

grande evolução durante todo o processo. Dizemos isto, porque alguns não conseguiram realizar 

os exercícios propostos, pois esperavam simplesmente a resposta coletiva. 

No segundo semestre, teve lugar uma mudança: fizemos estágio com uma turma de nível 

A2. Essa turma caracterizava-se por uma grande variedade linguística no que respeita à língua 

materna dos diferentes alunos. Na verdade, não havia nenhuma língua que predominasse. 

Tivemos nesse semestre quinze alunos no início do curso, no entanto, desistiram quatro. A 

figura seguinte dá conta das diversas nacionalidades presentes no grupo:  

 

Gráfico 2: Número de aprendentes do A2 
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Houve uma grande diferença no processo de ensino e aprendizagem entre os alunos 

desses dois níveis. Com efeito, os do primeiro semestre tiveram mais dificuldades do que os do 

segundo. Face a esta ocorrência, procuramos fazer incidir a nossa investigação-ação no campo 

das dificuldades de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Dado o nosso interesse pessoal no processo que rodeia o ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa junto de um público aprendente timorense, e desde logo pela nossa situação de 

estudantes timorenses, ancoramos a nossa pesquisa em três grupos de informantes: o primeiro 

grupo são alunos do nível A1.1; o segundo são do nível A2; o terceiro grupo é o de estudantes 

timorenses que se encontram neste mesmo ano letivo 2014-2015 no Curso Anual de PLE nos 

diferentes níveis, tais como A1.2, A2, B1.1 2 C.  

Apesar de o Português ser Língua Oficial em Timor, para a maioria dos estudantes 

timorenses não é língua materna
11

. Assim, pelo facto de o Português não ser a língua materna 

desses estudantes, partimos da hipótese, em nosso entender provável, de que poderia haver 

algumas convergências no que concerne a dificuldade na aprendizagem de PLE, relativamente a 

outros estudantes estrangeiros que frequentam igualmente o Curso de Português para 

Estrangeiros. Por isso, esta investigação procura de algum modo identificar a(s) dificuldade(s) 

de cada grupo e em relação a que competências essa(s) dificuldade(s) se fazem mais sentir.  
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 Cf. O capítulo I sobre a Língua Portuguesa em Timor-Leste. 
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3.2 Metodologia de investigação e objetivos do estudo de caso 

 

A investigação, segundo a sua natureza científica, é um processo de descoberta de um 

mundo e de uma forma a torná-lo um lugar melhor. Para realizar uma investigação científica 

desta natureza ou na busca de um novo conhecimento científico, é preciso inicalmente definir 

bem a metodologia, pois sem ter um método adequado, a investigação não seria eficazmente 

concretizada. Em vista disso, Freixo (2012: 100) afirma que «o conhecimento científico tem 

vindo ao longo dos tempos e sobretudo na idade moderna, a ser gerado através de dois tipos de 

raciocínos ou métodos: o Indutivo que tem origem na conceção empirista da ciência e o 

Dedutivo, originário da conceção racionalista». Por outro lado, Francis Bacon
12

 diz em poucas 

palavras que a ciência devia basear-se na indução e na experimentação, não na metafísica e na 

especulação. Ora, os dois tipos de raciocínio apresentados anteriormente estão na base dos 

princípios que regeram a nossa pesquisa, assente no inquérito por questionário. Trata-se de 

solicitar a um conjunto de alunos que, com base na sua própria experiência como aprendentes da 

Língua Segunda / Estrangeira, neste caso o Português, respondam às perguntas fornecidas.  

O método da investigação usado, portanto, neste trabalho é através do inquérito 

distribuído aos alunos do Curso Anual de Português para Estrangeiros da FLUP, turma 1 e 5, 

nível A1.1 e A2, e ao grupo de estudantes timorenses que se encontram igualmente na mesma 

situação.  
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 Francis Bacon (1561-1626). Novum Organum. Cambridge: University Press, 2000. 
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3.2.1 Objetivos de estudo do caso 

De acordo com Freixo (2012: 192), o objetivo de estudo pode tratar naturalmente de 

explorar, de identificar, de descrever, ou ainda de explicar ou de predizer tal ou tal fenómeno, 

devendo ser formulado com grande economia de palavras, ou seja, esta componente da estrutura 

do projeto de investigação deve estabelecer uma relação de causa / efeito que se pretende obter 

com o projeto de intervenção. Este autor salienta ainda que o objetivo, por sua vez, juntamente 

com o problema e respetivas questões de investigação, determina igualmente as hipóteses do 

trabalho. Tendo em conta a definição desse autor, este trabalho procura identificar e/ou trabalhar 

igualmente um problema comum no grupo de estudantes de PLE na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Para isso, este trabalho divide-se em dois objetivos principais, sendo 

eles: 

 

 O Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e dar conta de um processo de investigação-

ação que vá ao encontro das exigências do segundo ano do curso de Mestrado em Português 

Língua Segunda / Língua Estrangeira, autorizando a sua conclusão com maior aproveitamento. 

 

 O Objetivo Específico 

O objetivo específico é descobrir e identificar, por um lado, as dificuldades de estudantes 

timorenses que se encontram a aprender a Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, e, por outro, compará-las com as dos estudantes de outros países que 

também se encontram na mesma situação. Neste caso, os da turma A1.1 e os da A2, onde nós 

realizamos o estágio. Além dos objetivos anteriormente mencionados, esta pesquisa pretende 

também, de certa maneira, descobrir o(s) obstáculo(s) ou o porquê da existência dessas 

dificuldades. Será que esta(s) dificuldade(s) surge(m) devido à interferência da língua materna? 
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3.4 Inquérito por questionário 

O inquérito é o instrumento mais usado nos dias de hoje para a recolha de informação, 

constituindo um dos instrumentos de colheita de dados que necessita das respostas escritas por 

parte dos sujeitos, sendo constituído por um conjunto de enunciados ou de questões que 

permitem avaliar as atitudes, e opinões dos sujeitos ou colher qualquer outra informação junto 

desses mesmos sujeitos (idem: 225). Muitas vezes, o investigador utiliza esta ferramenta para 

eventualmente confirmar e infirmar uma ou várias hipóteses de investigação. Como acima 

indicamos, a construção do inquérito desta pesquisa tem como referência os alunos do Curso de 

Português para Estrangeiros na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o grupo de 

estudantes timorenses que se encontram igualmente no mesmo curso, embora frequentem níveis 

de língua diversos.  

Em vista disso, devemos dizer que o inquérito usado é de natureza anónima, isto é, 

devemos, de qualquer maneira, revelar às outras pessoas a quem pertencem as diferentes 

respostas. Os alunos, apenas devem mencionar o género, a idade, a nacionalidade e o nível de 

PLE que frequentam. 

 Assim, este questionário é feito segundo a escala de Likert
13

 no qual os alunos 

respondem tendo em conta a frequência: 

 

nunca/nada raramente/pouco às vezes Frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

Com propósitos de contextualização e informação, o inquérito tem como cabeçalho o 

seguinte: “Este questionário foi elaborado no âmbito de Mestrado em Português Língua 

Segunda/Estrangeira e dirigido aos estudantes de PLE, com vista a identificar as dificuldades 

dos estudantes timorenses nos cursos de PLE e dos estudantes das turmas 1 e 5, níveis A1.1 e 

A2, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto”.  

A seguir apresentamos o modelo das perguntas do inquérito:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Rensis Likert (1903-1981) foi professor de sociologia e psicologia e ainda diretor do Instituto de 

Pesquisas Sociais de Michigan. Desenvolveu uma série de estudos sobre estilos de liderança e políticas de 

gestão adotadas pelas empresas.  
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Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Compreender o que ouve em português?  O O O O O          

Conversar em português?    O O O O O 

Ler e escrever em português?    O O O O O  

 

 

Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Colocar corretamente o sujeito e o verbo na frase O O O O O 

Compreender a estrutura da língua   O O O O O 

Conjugar os verbos corretamente   O O O O O 

Identificar tempos verbais    O O O O O 

 

Tem dificuldade em:     1 2 3 4 5 

Entender o léxico usado na sala de aula   O O O O O 

Aplicar o léxico correto ao contexto adequado  O O O O O 

 

 

Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Entender a pronúncia do Português   O O O O O 

Pronunciar sons do Português    O O O O O 

  

Qual é o som do Português que tem mais dificuldade em produzir? Dê exemplos de 

palavras.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Na sua língua materna há algum som parecido ao do português? Sim Não  

Se sim, 

Qual/Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Assinale com a resposta que se adequa à sua dificuldade, com o significado:  

Numa escala de 1 a 5, considere:  

1-nunca/nada; 2- raramente/pouco 3- às vezes; 4- frequentemente; 5- sempre. 
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As primeiras quatro questões são de carácter fechado. Os alunos têm apenas de escolher, 

tendo em conta a sua experiência, a escala de 1 a 5. Gostaríamos também de salientar que as 

duas últimas perguntas não são de resposta obrigatória, na medida em que os alunos só podem 

responder quando realmente tiverem dificuldade em pronunciar alguns sons em Português e se 

houver, de facto, sons semelhantes aos da sua língua materna.  
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Capítulo 4 – Análise comparativa das dificuldades do público-

alvo 

4.1. Apresentação de dados dos inquéritos por questionário dos estudantes 

do nível elementar do Curso Anual de PLE da FLUP (Nível A1.1) e (Nível 

A2) 

Após aplicação do inquérito, procuraremos analisar os dados recolhidos e apresentá-los 

de forma a permitir uma ligação lógica com o objeto do estudo e do problema proposto 

anteriormente, segundo se trate de explorar ou de descrever os fenómenos ou de verificar 

relações entre variáveis (Freixo, 2012).   

Como anteriormente referimos, esta pesquisa é baseada fundamentalmente na nossa 

própria experiência durante o período de estágio pedagógico na FLUP. Entendemos que era 

interessante e necessário realizar um estudo nesse campo para perceber o porquê da existência 

das dificuldades nos aprendentes de PLE. Desta forma, a investigação levada a cabo pretende 

investigar sobretudo os aprendentes do Português Língua Estrangeira dos níveis A1.1, A2 e o 

grupo dos aprendentes timorenses que se encontram igualmente nesse âmbito. O processo de 

recolha de dados para esta investigação foi feito presencialmente através da distribuição dos 

questionários aos aprendentes. A distribuição foi realizada faseadamente. Numa primeira etapa, 

foram distribuídos treze questionários na turma 1 do nível A1.1. Numa segunda etapa, foram 

doze na turma 5 do nível A2. E numa última fase foram distribuídos dez questionários ao grupo 

de aprendentes timorenses. Esta última distribuição foi realizada individualmente, isto é, nós 

contactamos diretamente um respondente de cada vez para efetuar o preenchimento do mesmo, 

já que os inquiridos deste grupo não se encontravam no mesmo nível e na mesma turma de PLE 

como os dois primeiros, ou seja, os membros deste último grupo tiveram aulas em diversos 

níveis, tais como os níveis A1.2, A2, B2.2 e C.  

Ao falar do processo de distribuição, queremos sublinhar que o número de questionários 

distribuídos no primeiro e no segundo semestre foram vinte e cinco.   

A maioria dos inquiridos do primeiro semestre é do género feminino. Isto é, oito 

femininos e cinco masculinos e as idades são entre dezanove e trinta e oito anos.  

Entretanto, apresentamos, na primeira parte, apenas os dados dos dois primeiros níveis e 

os do grupo timorense vêm seguidamente no outro subcapítulo. 
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Gráfico 3: Géneros de inquiridos do A1.1 
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Segue-se o gráfico dos países de origem e das idades dos inquiridos: 

 

 
Gráfico 4

14
: Países de inquiridos do A1.1 
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Este gráfico apresenta os países de origem e as idades de cada um dos inquiridos.  

 

    

                                                           
14

 Como podemos observar neste gráfico, há dois inquiridos, cujas nacionalidades são a egípcio e 

ucraniana, que não quiseram mencionar as suas idades no questionário por razões desconhecidas. Por 

norma ética, não seria bom insistir que os preenchessem. Por isso, não o fizemos. 
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Nos inquéritos do segundo semestre, o género predominante é igualmente o feminino. 

Isto é, oito mulheres e quatro homens.  

 

Gráfico 5: Géneros de inquiridos do A2 
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Seguidamente apresentamos o gráfico de países de origem e das idades dos inquiridos do 

segundo semestre. 

 

Gráfico 6: Países de inquiridos do A2 
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Após apresentação dessas informações, segue-se então a fase de apresentação dos dados 

dos dois níveis A1.1 e A2 com as respetivas análises às respostas. 
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO NÍVEL A1.1 

 

NB: cada número colocado na tabela de frequência representa o nº total de respostas dos 

inquiridos em cada pergunta. 

 
A tabela anterior apresenta apenas as respostas do primeiro grupo sobre as dificuldades 

dos aprendentes nas várias competências.   

 

Segue-se a tabela da pergunta do segundo grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Considera-se resposta inválida, porque o inquirido escolheu duas opções na mesma pergunta. 

I. Escala em frequências 

Observação I. Tem dificuldade em: 

1- 

nunca/nada 

2- 

raramente 

3- às 

vezes 

4- 

frequentemente 

5- 

sempre 

1.  

a). compreender o que ouve em 

português?   2 5 3 3   

b). conversar em português?   1 6 7     

c). ler e escrever em português?   1 7 5     

2.  

a). colocar corretamente o sujeito 

e o verbo na frase.  1 1 2 7 2   

b). compreender a estrutura da 

língua.   4   8 1   

c). conjugar os verbos 

corretamente.   4 4 5     

d). identificar tempos verbais   2 7 3 2   

3.  

a). entender o léxico usado na 

sala de aula. 1 2 2 6 2   

b). aplicar o léxico correto ao 

contexto adequado.   2 8 2 1   

4.  

a). entender a pronúncia do 

português. 1 3 5 3   

Há uma 

resposta 

inválida
15

 

b). pronunciar sons do português. 2 4 3 4     

  
Total de respostas por 

frequência 5 26 49 53 11   
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II. Dificuldade em produzir sons em Português 

Qual é o som do português que tem mais 

dificuldade em produzir? Dê exemplos. 

Na sua língua materna há algum som 

parecido ao do Português? Sim  Não 

Se sim, 

Qual/Quais? 

1. nazal sound sim. we dont have in Arabic 

2. nazal sounds, pão sim. todos exepto nazal sounds 

another point, is that we read as we write we 

pronounce all the letters  

3. amanha ----- 

4. R. um pouco com vogais, nasais: 

sim sĩ 

o, a, u, i, , ʃ, ǀ, m, ĩ, ɳ, p, 

s, t, z, ʒ. 

5. ---- sim. ʃ, z, s, e, a:, ʒ, R, t... 

Todos os sons, exceto sĩ, π 

6. maça ç não. 

7. vogais nasais sim. R; ʃ; l; a; o;u; i; z; ʒ.  

8. nazal sounds não.  

9. pode – poder - tudo – mais – rezar – 

horas – trouxe. 

não.  

10. r; o;x; ãos, ões, ães. A Maria, 

vermelho ʎ  

sim. nh; ɲ. 

11. tenho difícil em pronunciar palavras 

assim esquecer.  

não. 

12. guimarães, joão, ribeira, jornal. sim. Abraços 

13. sim, eu tenho difícilde exemplos oiço, 

moram e passado. ex: viêmos, 

visitámos e ouvir  

sim. há equal pronunciar mulher é colher e 

mas Cs.  
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO NÍVEL A2 

 
 
Segue-se a tabela da pergunta do segundo grupo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Escala em frequências 

Observação I. Tem dificuldade em: 

1- 

nunca/nada 

2- 

raramente 

3- às 

vezes 

4- 

frequentemente 

5- 

sempre 

1.  

a). compreender o que ouve em 

português?   8 1 3 

 

  

b). conversar em português? 1 

 

3 8     

c). ler e escrever em português?   5 6 1     

2.  

a). colocar corretamente o sujeito 

e o verbo na frase.  5 2 3 2 1   

b). compreender a estrutura da 

língua. 1 6 2 2 

 

  

c). conjugar os verbos 

corretamente.   3 4 4 1   

d). identificar tempos verbais   7 4 1 

 

  

3.  

a). entender o léxico usado na 

sala de aula. 6 2 4 1 

 

  

b). aplicar o léxico correto ao 

contexto adequado.  3 3 4 2 

 

  

4.  

a). entender a pronúncia do 

português. 

 

6 5 

 

1  

 b). pronunciar sons do português. 

 

3 4 3 2    

  
Total de respostas por 

frequência 16 72 40 27 5   



 

47 

IV. Dificuldade na produção de sons em Português 

Qual é o som do português que tem mais 

dificuldade em produzir? Dê exemplos. 

Na sua língua materna há algum som 

parecido ao do Português? Sim  Não 

Se sim, 

Qual/Quais? 

1. Rua, Rui  sim. livro, comemos 

2. ô; avô sim. de  

3. terminados do verbios – em, -am, -rr não.  

4. ã, - amanhã, maçã. sim. ç, vocais, s, nh, lh, e outras.  

5. Error, x sim. as vocais que não são nasais. Outras 

palavras do vocabulário mas não fazemos 

muito acentuação na S porque nos fazemos 

deferença entre C, S, Z. 

6. Carros, rua sim. vocais, s, nh. 

7. Carregar, João () não. 

8. rr - r, c - s, ão - õe – ãe sim. R  

9. cão / põe / carro sim. algumas pronuncias das vocáis, mas no 

português há muitas regras em função das 

combinações das letras e para mim isto é 

difícil.  

10. Sim, não, dão  sim. são muito paressido, mais o Português 

preserva sons mais fechado. 

11. põe, leêm, avo, comprido.  sim. b, s, z, l, m, n, o, u, a, e, S como em 

“casca” 

12. – ões, - o/-õ, -e/ ě, etc. sim. é muito similar. Há mais sons que 

parecidos que diferentes. 

 
Apresentamos a seguir a análise e interpretação dos dados da tabela I tendo em conta as 

seguintes competências:  
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a) Competência lexical 

Como sabemos, no quadro do processo de ensino-aprendizagem os parâmetros definidos 

no QECR (2001) são elementos orientadores importantes, permitindo também considerá-los no 

sentido de identificar se os aprendentes, no seu processo de aprendizagem, dão conta de um 

conjunto de indicações referidas nesse documento.  

O documento propriamente dito define, em algumas das suas alíneas, que a competência 

lexical consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e 

compreende elementos lexicais e gramaticais. Isto é, os aprendentes devem ter a capacidade de 

conhecer e de utilizar o vocabulário da língua-alvo que compreende elementos lexicais e 

gramaticais, neste caso o português. Esta pesquisa não pretende debruçar-se exaustivamente 

sobre todos os parâmetros estabelecidos e incluídos nesta competência.Vamos apenas 

apresentar, então, um estudo no qual simplesmente se identifica as dificuldades enfrentadas no 

dia a dia pelos aprendentes estrangeiros no curso de Português para Estrangeiros na Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. 

Os resultados de questões do primeiro grupo mostram que os informantes do nível A1.1 e 

do A2, escolheram as perguntas tendo em conta as escalas:   

  ler e escrever em português?  

Os informantes do nível A1.1 escolheram mais o 3 (às vezes), com sete informantes, 4 

(frequentemente), com cinco e 2 (raramente), com um informante. Os do A2 escolheram mais 

no 3 (às vezes) com seis pontos, cinco no 2 (raramente) e um escolheu 4 (frequentemente). 

Consideramos este ponto como um indicador da competência lexical, dado que, segundo 

a nossa interpretação, quando se diz que tem dificuldade em ler e escrever em português 

significa que os informantes não apenas simplesmente leem um texto ou livro, mas devem 

perceber, por exemplo, as expressões idiomáticas, estruturas fixas usadas ou expressões para 

formarem frases com sentido nas suas escritas.  
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b) Competência gramatical 

Os aprendentes, ao longo do processo de aprendizagem, serão avaliados tendo em 

consideração os critérios e as competências definidas no QECR (2001). Por isso, a competência 

gramatical assume-se como um dos critérios importantes, é na verdade uma competência 

crucial, na consideração do progresso de aprendizagem dos alunos. Portanto, de acordo com o 

documento, a competência gramatical pode ser definida como o conhecimento dos recursos 

gramaticais da língua e a capacidade para os utilizar. De modo formal, a gramática de uma 

língua pode ser entendida como o conjunto de princípios que regem a combinação de elementos 

em sequências significativas marcadas e definidas nas frases. 

Por outro lado, a competência gramatical é geralmente a capacidade para compreender e 

expressar significado, através da produção e do reconhecimento de frases e das expressões bem 

construídas segundo estes princípios (ao contrário da sua memorização e reprodução). 

Relativamente às definições anteriores, pretendemos cruzar a interpretação de alguns resultados 

do A1.1 e do A2 nesta competência.  

Portanto, consideramos as seguintes perguntas como uma parte da competência 

gramatical: 

2. Tem dificuldade em:  

a) colocar corretamente o sujeito e o verbo na frase? 

b) compreender a estrutura da língua  

c) conjugar os verbos corretamente. 

d) identificar tempos verbais. 

De entre essas quatro questões, os sete alunos do nível A1.1 escolheram, na pergunta a), a 

opção 4 (frequentemente), dois no 5 (sempre), outros dois no 3 (às vezes) e um escolheu 2 

(raramente) e o outro um escolheu 1 (nunca/nada). Verifica-se que os do A2, não tiveram 

nenhum problema face ao assunto, visto que cinco escolheram a opção 1 (nunca/nada), dois na 

opção 2 (raramente), três na opção 3 (às vezes), dois no 4 (frequentemente) e apenas um no 5 

(sempre). 

O resultado do A1.1 mostra-nos que os aprendentes enfrentam frequentemente 

dificuldade na colocação do sujeito e do verbo na frase. Os outros que escolheram a escala 

cinco, muito provavelmente seriam alunos estrangeiros que tinham na língua materna uma 

estrutura linguística distinta do português. Enquanto os outros que escolheram nunca/nada, 

raramente e às vezes, eram provavelmente alunos que já terão um pouco de conhecimento sobre 

a Língua Portuguesa ou, porventura, a estrutura da sua língua materna é próxima do português. 

Por isso, terão facilidade em colocar o sujeito e o verbo na frase, como sucede com os 

resultados do A2. Muitos alunos desse nível escolheram as opções 1 (nunca/nada), 2 

(raramente), 3 (às vezes). Esse número mostra eventualmente o conhecimento linguístico mais 
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avançado face ao nível anterior. Muitos alunos desse nível já não tiveram tanta dificuldade em 

colocar corretamente o sujeito e o verbo na frase.  

Quanto à pergunta b), as escolhas dos alunos A1.1 foram as seguintes: oito escolheram a 

opção 4 (frequentemente), um escolheu 5 (sempre) e o quatro escolheram 2 (raramente). O 

resultado desta pergunta mostra uma ligeira mudança comparando com o da anterior. Os alunos, 

neste caso, escolheram mais a opção 4 (frequentemente) no que toca a compreender a estrutura 

da língua, quatro escolheram 2 (raramente) e um acabou por escolher a opção 5 (sempre). Face a 

estas escolhas podemos constatar que há muitos estudantes que ainda revelam dificuldade em 

compreender a estrutura da Língua Portuguesa. Tal pode dever-se ao facto de o português ser 

uma língua flexionada na qual os verbos variam de acordo com o tempo, o modo e a pessoa. 

Refira-se também que dos do nível A2, um escolheu a primeira opção 1 (nunca/nada), seis 

alunos escolheram a opção 2 (raramente), dois escolheram a opção 3 (às vezes) e quarta opção 

foi escolhida por dois alunos. Podemos constatar a diferença entre A1.1 e A2 nesta pergunta. 

Muitos do A1.1 escolheram 4 (frequentemente), o que significa que esses alunos tiveram mais 

dificuldade do que os do A2. É óbvio que o A1.1 é um nível muito básico e muitos deles são 

falantes de línguas distintas do português, por isso, têm mais dificuldade. Os do A2 apresentam 

um resultado simplesmente diferente, porque, talvez, fossem alunos que teriam as estruturas das 

línguas maternas parecidas. Logo, estes têm mais facilidade em compreender a estrutura do 

português do que os do A1.1.      

Na pergunta c), conjugar os verbos corretamente, houve cinco respostas na opção 4 

(frequentemente), quatro na opção 2 (raramente) e os outros quatro na opção3 (às vezes). Os 

alunos do nível A2 manifestaram no que respeita à frequência de terem dificuldade em conjugar 

os verbos corretamente. Assim, quatro manifestaram com 4 (frequência), quatro 3 (às vezes) e 

três 2 (raramente) e um escolheu 5 (sempre). Os alunos dos dois níveis reagiram à pergunta de 

uma forma semelhante. Podemos constatar que há dificuldades comuns, neste caso a conjugação 

dos verbos de uma forma correta, que se encontram entre os estudantes de dois níveis. A flexão 

verbal que ocorre em Português torna-se um enorme desafio para os aprendentes em iniciação, 

muito embora não deixe de ser um desafio para outros aprendentes de Português,
16

 já que o 

português é considerado uma das línguas europeias que tem maior complexidade linguística. 

Quanto à pergunta d), sobre a dificuldade na identificação dos tempos verbais, os alunos 

do A1.1, sete informantes escolheram a opção 3 (às vezes), dois escolheram 2 (raramente), três 

escolheram 4 (frequentemente) e os dois últimos revelaram que tinham tido sempre difculdade 

na mesma. Ao contrário do A2, sete alunos manifestaram que 2 (raramente) tiveram dificuldade 

na identificação dos tempos verbais, quatro escolheram a opção 3 (às vezes) e um manifestou a 

opção 4 (frequentemente) da mesma dificuldade.  

                                                           
16

 Com efeito, esta dificuldade pode por vezes ser também encontrada junto de aprendentes de nível C. 
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Na verdade, esses níveis ainda são considerados elementares, o que é normal quando os 

aprendentes revelam dificuldades na gramática, uma vez que, segundo o documento QECR 

(2001), a gramática de qualquer língua é muitíssimo complexa e, até agora, tem sido muito 

difícil o seu tratamento definitivo e exaustivo. Ainda assim, a gramática assume um papel 

preponderante no ensino de uma língua. 

 

c) Competência fonológica 

Uma vez que esta pesquisa foi feita meramente a partir do preenchimento do 

questionário, nesta análise, não apresentamos exaustivamente os traços fonéticos que 

distinguem os fonemas (traços distintivos), composição fonética das palavras, etc. No entanto, 

pretende-se simplesmente identificar e comparar quais as partes das dificuldades que os 

aprendentes desses dois níveis experimentam, mais ou nunca, durante a aprendizagem da 

Língua Portuguesa.  

Por essa razão, apresentamos as perguntas da tabela I que fazem parte da competência 

fonológica. As questões que identificamos são as seguintes: 

Nº 1. a) compreender o que ouve em português? 

    b) conversar em português? 

 

 3. a) entender o léxico usado na sala de aula. 

     b) aplicar o léxico correto ao contexto adequado
17

. 

 

 4. a) entender a pronúncia do português. 

     b) pronunciar sons do português.  

 

Vamos então começar por analisar as duas primeiras perguntas do número 1. Cinco 

alunos do nivel A1.1 escolheram, na pergunta a), a opção 3 (às vezes) com as devidas 

dificuldades em compreender o que ouvem em português, três responderam que é 4 

(frequentemente), os outros três escolheram a opção 5 (sempre) e dois informantes escolheram 2 

(raramente). Quanto à pergunta b), sete escolheram a opção 4 (frequentemente), seis escolheram 

3 (às vezes) e apenas um respondeu que 4 (raramente) tem dificuldade na conversa em 

português. Quanto ao nível A2, oito alunos escolheram, para a pergunta a), a opção 2 

(raramente), um escolheu 3 (às vezes) e três escolheram 4 (frequentemente). Enquanto na 

                                                           
17

 Esta pergunta pode simplesmente revelar a dificuldade da competência fonológica e da ortográfica, 

porque a própria pergunta não se refere exatamente que tipo de aplicação do léxico. Uma vez que o verbo 

“aplicar” pode-se encontrar na escrita ou na oralidade. 
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pergunta b), sobre a conversa em português, neste caso, um aluno escolheu a opção 1 

(nunca/nada), três escolheram 3 (às vezes) e oito alunos escolheram a opção 4 (frequentemente).  

Ora, os resultados dos dois grupos da nossa amostra apresentam uma diferença 

relativamente à pergunta a). Muitos alunos do A1.1 escolheram 3 (às vezes) e os do A2, quase 

toda a turma, escolheram  2 (raramente). Tal significa que os alunos do A2 raramente têm 

dificuldade em compreender o que ouvem em português. Isto, porque, porventura, já se terão 

habituado a ouvir a língua antes de frequentarem o curso de português na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. Por outro lado, talvez, muitos dos alunos do A2 tenham a estrutura da 

língua e o sistema sonoro da língua materna bastante semelhante como, por exemplo, os alunos 

espanhóis, os italianos, os franceses, entre outros.  

Quanto à pergunta b), os alunos do A1.1, escolheram mais as opções 3 (às vezes) e 4 

(frequentemente). Os alunos do A2, escolheram mais a opção 4 (frequentemente), com oito 

informantes. Face a estes resultados, sugerimos que, para levar ao desenvolvimento da 

compreensão do oral, duas estratégias deverão ser mais utilizadas: a audição de documentos 

sonoros e a implementação duma oficina de produção oral que estimularia os alunos também em 

termos de desenvolvimento da competência fonológica.  

   Passando agora ao resultado das duas perguntas do número 3 e relativamente à pergunta 

a), vemos que os alunos do nível A1.1, muitos deles escolheram a opção 4 (frequentemente), 

com seis pontos e o resto, dois na opção 5 (sempre), dois na 3 (às vezes), dois na 2 (raramente) e 

um escolheu a opção 1 (nunca/nada). Em relação a b), os alunos escolheram mais a opção 3 (às 

vezes), dois na 2 (raramente), dois na 4 (frequentemente), e um escolheu a opção 5 (sempre). Os 

informantes do A1.1 responderam escolhendo maioritariamente a opção 3 (às vezes), com oito 

informantes, dois na opção 2 (raramente), outros dois na opção 4 (frequentemente) e um 

escolheu 5 (sempre). Depois de vermos as respostas do A1.1, vamos ver a seguir as do nível A2. 

Neste caso, a maioria dos informantes do A2 responderam que nunca tinham dificuldade 

em entender o léxico usado na sala de aula. Escolhendo assim, com seis ponto, a opção 1 

(nunca/nada), dois na opção 2 (raramente), quatro na opção 3 (às vezes) e um na opção 4 

(frequentemente). Quanto à pergunta b), há um número considerável semelhante em termos da 

escolha de escala. Vemos então, três informantes escolherem 1 (nunca/nada), três na escala 2 

(raramente), quatro na escala 3 (às vezes) e dois na escala 4 (frequentemente).  

Tendo em conta as respostas apresentadas, podemos constatar que os alunos do A1.1, 

sendo de nível inicial, revelam dificuldade em perceber o léxico usado na sala de aula e em 

aplicá-lo, e desde logo na sua dimensão fonológica. Esta apreciação é comum a ambos os níveis. 

Quaisquer que sejam os aprendentes, todos apresentam a mesma dificuldade na sua formação 

inicial. Apesar de tudo, no que diz respeito aos alunos do nível A2, muitos deles escolheram a 

opção 1 (nunca). Esta escolha pode explicar-se pelo facto de os alunos certamente já terem 

tomado contacto e habituado a ouvir discursos em português ou porque muitos deles, 
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porventura, têm léxico na sua língua materna semelhante ao do português. A resposta à pergunta 

b) apresenta uma ligeira mudança face ao anterior. Nesta, os alunos escolheram as quatro 

escalas, sendo elas 1, 2, 3 e 4, mas as maiores ocorrências são escalas que representam a 

facilidade no entendimento do léxico usado na sala de aula e a aplicação adequada numa dada 

situação. 

   

Relativamente às questões do grupo 4: 

 a) entender a pronúncia do português. 

 b) pronunciar sons do português.  

A resposta a estas questões é a seguinte: à pergunta a), os alunos do nível A1.1 

escolheram mais a escala 3. Isto é, cinco alunos escolheram opção 3 (às vezes), três escolheram 

4 (frequentemente), outros três escolheram 2 (raramente) e um escolheu 1 (nunca/nada). Na 

pergunta b), houve dois informantes que escolheram a escala 1 (nunca/nada), quatro escolheram 

a escala 2 (raramente), três escolheram a escala 3 (às vezes) e quatro escolheram a escala 4 

(frequentemente). O total de respostas de cada escala do A1.1 é de 5 pontos na escala 1 

(nunca/nada), 26 pontos na escala 2 (raramente), 49 pontos na escala 3 (às vezes), 53 pontos na 

escala 4 (frequentemente), 11 pontos na escala 5 (sempre). 

Já na pergunta a), os alunos do A2 escolheram, na sua grande parte, as escalas 2 

(raramente) com seis pontos, 3 (às vezes) com cinco pontos e há uma única resposta na escala 5 

(sempre). Por outro lado, na pergunta b), há três alunos que escolheram a escala 2 (raramente), 

quatro escolheram 3 (às vezes), três escolheram 4 (frequentemente) e dois escolheram 5 

(sempre). O total de respostas de cada escala do A2 é de 16 pontos na escolha da escala 1 

(nunca/nada), setenta e dois pontos na escala 2 (raramente), quarenta pontos na escolha 3 (às 

vezes), vinte e sete pontos na escala 4 (frequentemente) e cinco pontos na escala 5 (sempre). 

O resultado dos dois níveis apresentado mostra uma diferença considerável face à 

pergunta sobre o entendimento da pronúncia do português. Os alunos de nível inicial A1.1 

revelam dificuldade, recorrendo assim a uma escala 3 (às vezes) e 4 (frequentemente). Ao 

contrário do resultado do A2, uma grande maioria de informantes escolheu a escala 2 

(raramente) e 3 (às vezes). Podemos constatar através desta amostra que, ao nível da 

compreensão, os alunos do A2 são capazes de entender a pronúncia em português, porque, sem 

dúvida, esses alunos já tiveram algumas bases antes de frequentarem o curso de PLE.  

O total do resultado da tabela do nível A1.1 mostra um número elevado sobretudo na 

opção 4 (frequentemente) com cinquenta e três pontos, seguidamente a opção 3 (às vezes) com 

quarenta e nove pontos, logo a seguir a opção 2 (raramente) com vinte e seis pontos, a opção 

cinco (sempre) com onze pontos e por último a opção 1 (nunca/nada) com cinco pontos.  

O resultado do nível A2 mostra um conhecimento linguístico consideravelmente 

avançado face ao nível A1.1. Dito isto, de acordo com o total de respostas por frequências, a 
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escala que obteve maior número é precisamente 2 (raramente) com setenta e dois pontos, 

seguidamente a opção 3 (às vezes), depois a opção 4 (frequentemente), dezasseis pontos na 

escala 1 (nunca/nada) e cinco pontos na escala 5 (sempre). 

Ora, face a esses resultados, podemos constatar que os alunos do nível A2 têm menos 

dificuldades no que diz respeito aos vários domínios em português. Enquanto os do nível A1.1 

ainda, segundo o resultado, relevam mais dificuldade. Isto não significa que não aprenderam 

nada no curso de PLE, porém foi o início da aprendizagem em Língua Portuguesa. Como 

sabemos, a aprendizagem de uma língua não se faz de um dia para outro e o aprendente deve ter 

sempre contacto com a língua bem como uma prática constante nessa língua. Não podemos 

esquecer que o A1.1 é um nível elementar. Segundo a nossa observação durante o estágio, os 

alunos nesse nível tiveram realmente dificuldade durante o processo. A maioria da turma não 

falava minimamente o português e apenas alguns, sobretudo de nacionalidades alemã, ucraniana 

ou georgiana, entre outras, foram capazes de se expressarem um pouco mais complexamente em 

português, apesar de terem ainda dificuldade. Portanto, esta tabela não apresenta uma 

comparação exaustiva, porém simplesmente um cruzamento do resultado do juízo dos alunos de 

dois níveis, sobre a aprendizagem, através do qual podemos comparar quais os alunos que 

parecem ter tido uma aquisição mais rápida da língua e quais tiveram dificuldades, permitindo 

sugerir hipóteses explicativas para essas ocorrências.      

 

Apresentamos a seguir a interpretação dos dados da tabela II tendo em conta as 

respetivas respostas. 

 Em relação às duas últimas perguntas abertas sobre a dificuldade na produção de sons 

em Português e se há algum som da língua materna que é parecido com o do Português, os 

alunos do nível A1.1, na sua maioria, responderam que tinham dificuldades em produzir sons 

em português apresentando as seguintes respostas:  

 Um aprendente, cuja nacionalidade é egípcia, disse que tinha dificuldade no nazal 

sound
18

 e disse ainda que tinha, na sua língua materna, algum som parecido com o do 

Português, mas, ao invés de exemplificar qual o som, simplesmente escreveu em Inglês we dont 

have in Arabic. Portanto, este aprendente não deve ter percebido do que se tratava no 

questionário.   

 Um aprendente sírio disse que tinha dificuldade em pronunciar nazal sounds, pão. Este 

deu a resposta igual à do anterior. Disse que tinha, na sua língua materna, algum som parecido 

com o do Português, mas, no entanto, não disse nada na resposta. Apenas escreveu em inglês a 

dizer que todos exepto nazal sounds. Another point, is that we read as we write we pronounce 

all the letters.  

                                                           
18

 Transcrevemos exatamente as respostas dos alunos, marcadas em itálico para uma melhor legibilidade. 



 

55 

 Um aprendente etíope respondeu que o som que, para ele, era difícil era o som (nh), por 

exemplo: amanhã, á, ê. Este não tinha som da sua língua materna parecido com o do Português. 

 Uma aprendente ucraniana respondeu, exemplificando que tinha dificuldade em 

pronuciar o som R e um pouco com vogais e nasais.  Por Exemplo: sim sĩ. 

Quanto ao som da sua língua materna parecido com o do português, esta exemplificou 

com símbolos fonológicos, tais como: o, a, u, i, , ʃ, ǀ, m, ĩ, ɳ, p, s, t, z, 

ʒ. 

 Uma aprendente de nacionalidade arménia não respondeu à primeira pergunta, apenas 

exemplificou com alguns exemplos de sons da sua língua materna iguais aos do Português, tais 

como:  ʃ, z, s, e, a:, ʒ, R, t... todos os sons, exceto sĩ, π 

 Um aprendente marroquino respondeu simplesmente que tinha dificuldade em 

pronunciar som ç por exemplo: maça. Este não tem sequer o som da língua materna parecido 

com o do português. 

 Uma aprendente da Georgia também manifestou a sua dificuldade na pronúncia de sons, 

nas vogais nasais. Exemplificando as semelhanças da sua língua materna e do português, por 

exemplo:  R; ʃ; l; a; o;u; i; z; ʒ. 

 Um egípcio simplesmente respondeu que tinha dificuldade em pronunciar nazal sounds. 

Não respondeu à questão número dois. 

 Uma estudante palestiniana manifestou a sua dificuldade em pronunciar as palavras 

como: pode – poder - tudo – mais – rezar – horas – trouxe. Não mencionou sequer as 

semelhanças do som da sua língua materna e do português. 

  Uma aluna cambojiana referiu a sua dificuldade em pronunciar as palavras com 

terminações: r; o;x; ãos, ões, ães. A Maria, vermelho ʎ. Esta estudante simplesmente 

respondeu, mencionando a transcrição fonológica da sua língua materna, por exemplo: nh; ɲ. 

 Uma aprendente namibiana respondeu que tinha dificuldade em pronunciar alguns sons 

em português, nomeadamente alguns sons como no verbo esquecer. Para esta não há nenhum 

som da sua língua materna parecido com um do português. 

 Um estudante da Turquia disse que tinha dificuldade em pronunciar as palavras com as 

seguintes terminações, por exemplo: ães (Guimarães), ão (João), R (ribeira), Jornal. Este não 

exemplificou muitos sons da sua língua materna que são parecidos com o português. Apenas 

mencionou a palavra abraços.  

  Uma última aluna, palestiniana, respondeu que tinha mesmo a dificuldade em 

pronunciar algumas palavras, por exemplo: a conjugação do verbo ouvir – oiço, a terceira 

pessoa do verbo morar, moram, e pretérito perfeito simples do verbo vir – viêmos, visitar – 

visitámos. Esta disse que existem sons na sua língua materna parecidos com os do Português, 
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mas não mencionou especificamente nenhum deles. Simplesmente escreveu há equal 

pronunciar mulher é colher e mas Cs.    

 

 O mesmo não sucedeu com os alunos do nível A2. Esses alunos responderam, dando 

exemplos das suas dificuldades em pronunciar sons em Português. Por outro lado, 

exemplificaram se havia, de facto, alguns sons das suas línguas maternas parecidos com os do 

Português.  

 Um estudante russo deu exemplos de alguns sons que, para ele, apresentavam 

dificuldade. Por exemplo: Rua, Rui. Apresentou alguns exemplos das palavras com sons 

parecidos, por exemplo: livro, comemos. 

    Outro estudante russo deu igualmente exemplos da sua dificuldade em produzir alguns 

sons em Português. Por exemplo: ô; avô. Este simplesmente escreveu a preposição de como 

exemplo de algum som da sua língua materna que é parecido com o Português. 

 Um estudante de Cazaquistão respondeu que tinha dificuldade em pronunciar alguns 

verbos terminados em: - em; - am; - rr. Este não apresentou nenhuma semelhança entre o som 

da sua língua materna e o do Português. 

 Uma estudante eslovaca revelou que tinha dificuldade na pronúncia da palavra: - 

amanhã, maçã. Esta apresentou alguns traços fonológicos parecidos ao do português, como por 

exemplo: - ç, vocais, s, nh, lh e outras.  

 Uma estudante boliviana respondeu que tinha dificuldade em pronunciar, usando o som 

palatal, por exemplo: error, x. Deu uma explicação muito breve, comparando as vocais que não 

saõ nasais e outros vocabulários. Muitas vezes eles não fazem acentuação no S porque 

conseguem diferenciar entre C, S, Z.  

 Um estudante russo respondeu igualmente que tinha dificuldade em pronunciar sons 

palatais, tais como: carros, rua. Apresentou alguns sons com semelhanças entre a sua língua 

materna e o português, como por exemplo: vocais, s, nh. 

 Uma estudante grega simplesmente respondeu carregar, João. Nem sequer sublinhou 

ou destacou algumas das suas dificuldades. Não respondeu a segunda questão porque, 

porventura, não há nenhum som grego que seja realmente parecido com o português. 

 A estudante alemã respondeu destacando as suas dificuldades em pronunciar palavras 

em português, tais como: rr-r, c-s, ão-õe-ãe. Ela destacou o som da sua língua materna que é 

parecido com o do português, por exemplo: R  . 

 A estudante colombiana disse que tinha dificuldade em pronunciar palavras portuguesas 

terminadas em: ão/ õe/. Ex: cão / põe.  Algumas palavras com dois rr, p. ex: carro. A mesma 

explicou ainda que na sua língua materna há algumas pronúncias das vocais, mas em português 

há muitas regras em função das combinações das letras. Para ela isto é difícil.  



 

57 

 Um estudante italiano respondeu simplesmente que tinha dificuldade em pronunciar as 

palavras que terminam em: ão. Por exemplo: não, dão. Este não exemplificou, mas apenas 

explicou que os sons da sua língua materna são muito parecido ao do português, mas o 

português preserva sons fechados.   

 

 Uma estudante moldava tinha igualmente a dificuldade como os outros. Ela apresentou 

alguns exemplos para ela de difícil pronunciação. Por exemplo: as palavras que terminam em: 

õe (põe), em (leêm), avo, comprido. Esta apresentou alguns exemplos fonológicos da sua língua 

materna que se parecem com o português. Exemplos: b, s, z, l, m, n, o, u, a, e, S como em 

“casca”. 

 

 Um estudante espanhol manifestou igualmente a mesma questão como os outros 

colegas. Este tinha dificuldade em pronunciar algumas palavras portuguesas que terminam em: 

– ões, - o/-õ, -e/ ě, etc. Em relação à pergunta número dois, este estudante não especificou 

alguns exemplos, apenas disse que há mais sons da sua língua materna que são parecidos ao do 

português do que diferenças. 

 

Mesmo se a maioria dos alunos partilha a dificuldade na pronúncia do som palatal, das 

respostas obtidas pode concluir-se que, de um modo geral, as maiores ou menores dificuldades 

na produção de sons em Português prender-se-á com a ausência, presença ou semelhança de 

sons no sistema fonológico das respectivas línguas maternas dos alunos. 
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4.2. Apresentação de dados dos inquéritos por questionário dos estudantes 

timorenses do Curso Anual de PLE da FLUP 

Após a apresentação dos dados dos níveis A1.1 e A2, vamos então apresentar 

seguidamente os dados relativos ao grupo de estudantes timorenses que é composto por alunos 

de vários níveis de PLE da FLUP. Isto é, o conjunto de estudantes do nível A1.2, A2, B2 e C. 

 Como já tínhamos referido anteriormente, o processo de distribuição de questionário a 

esse grupo foi feito presencialmente. Tivemos que, para esse efeito, contactar diretamente cada 

um/a para realizar o preenchimento do mesmo.  

Antes de mais, gostaríamos de apresentar o género e a idade de cada inquirido: o grupo é 

composto por cinco homens e quatro mulheres de nacionalidade timorenses. A idade é de vinte 

e cinco e sessenta anos. 

 

 

 
APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO GRUPO DE ESTUDANTES TIMORENSES NO 

CURSO DE PLE DA FLUP 

 

 

 

 

 

V. Escala em frequências 

Observação I. Tem dificuldade em: 

1- 

nunca/nada 

2- 

raramente 

3- às 

vezes 

4- 

frequentemente 

5- 

sempre 

1.  

a). compreender o que ouve em 

português?   3 7 

  

  

b). conversar em português? 

 

1 6 3     

c). ler e escrever em português? 1 1 5 2 1   

2.  

a). colocar corretamente o sujeito 

e o verbo na frase.  

 

2 5 2 1   

b). compreender a estrutura da 

língua. 1 3 3 2 1   

c). conjugar os verbos 

corretamente. 1 1 5 2 1   

d). Identificar tempos verbais 1 1 3 3 2   

3.  

a). entender o léxico usado na 

sala de aula. 1 2 8 

  

  

b). aplicar o léxico correto ao 

contexto adequado.   2 7 

 

1   

4.  

a). entender a pronúncia do 

português. 

 

1 7 2 

  b). pronunciar sons do português. 

 

1 6 3 

 

  

  
Total de respostas por 

frequência 5 19 62 18 7   
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Segue-se a tabela da pergunta do segundo grupo: 

 

VI. Dificuldade na produção de sons em Português
19

 

Qual é o som do português que tem mais 

dificuldade em produzir? Dê exemplos. 

Na sua língua materna há algum som 

parecido ao do Português? Sim  Não 

Se sim, 

Qual/Quais? 

1. RR,  Assento. (A2.2) sim. obrigado, agradece, desculpa, 

cadeira,escola, bola, janela, sala, aula, 

comprimento, estudar, etc. 

2. - som de palatalização. Exemplos: 

carro, rádio, rato. 

- os plurais(terminação em : “S”): 

estudante (s), pessoa(s), joven(s) (C) 

Não 

3. não tenho dificuldade em produzir 

sons em Português. (B2) 

Não 

4. terra, rápido, carro. (A1.2) sim. ex: nunca, aumenta, conhece, defende, 

depende, compriende, conforme, igualdade, 

importante, demais, inteligente, apoio. 

5. terra, carro, caro (A2) sim. aprender, comprender, escola, depois, 

tempo, faculdade, exprementar, agora, 

agradecer, colaboração, sim, aplica, estudar, 

6. exemplos: surgir, tem/têm; veem/vêm; 

põe/poem. (A2) 

não. 

7. ---- (B2) não. 

8. não tenho dificuldade nenhuma (B2) não. exemplos:as palavras com o sufixo 

“dor”. – koaliador, hamatakdor. “ais, na 

palavra “lalais”; “em/en”, nos adjetivos, ex: 

“bosokten”.  

9. Mesmo, mas, julgar, gestão, piso, 

nacionalidade, avó, avô. (A2) 

sim. nasionalizmu, patriotismu (nacionalismo, 

patriotismo) 

10. Não tenho dificuldade em produzir 

sons em português.(C) 

não. 

 

Depois da apresentação de dados, vamos à fase de análise de respostas da primeira tabela, 

tendo em conta as seguintes competências: 

                                                           
19

 Já que este é um grupo de uma única nacionalidade, não é necessário identificar o país de origem de 

cada informante. 
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a) Competência lexical 

Os estrangeiros que pretendem aprender as línguas europeias, tal como o português, 

fazem-no com base nos parâmetros definidos pelo QECR (2001). Os estudantes timorenses, 

apesar de o português ser língua oficial em Timor, também devem frequentar esse curso, já que 

para a maioria o português não é a língua materna. Portanto, a presente análise permite que 

identifiquemos se os aprendentes timorenses vão ao encontro no seu percurso de aprendizagem 

das orientações produzidas nesse documento. 

Assim, segundo o QECR, a competência lexical consiste no conhecimento e na 

capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e 

gramaticais. Nesta pesquisa não se pretende explicar detalhadamente todos os elementos que 

estão incluídos nesta competência. Por exemplo: a identificação das expressões fixas e das 

palavras polissémicas, etc. 

 Apresentamos, então, um estudo no qual simplesmente se identificam as dificuldades 

enfrentadas no dia a dia pelos aprendentes timorenses no Curso de Português para Estrangeiros 

na FLUP. 

Considera-se uma parte desta competência, a pergunta c) do número 1 da primeira tabela.  

  ler e escrever em Português?  

Os alunos timorenses responderam a esta pergunta em várias escalas. Por exemplo, um 

aprendente escolheu a escala 1 (nunca/nada), um 2 (raramente), cinco 3 (às vezes), dois 4 

(frequentemente) e um escolheu a escala 5 (sempre).  

Tal como os outros dois níveis anteriormente apresentados, os estudantes timorenses 

igualmente escolheram mais a opção 3 (às vezes) por ser, de facto, uma opção neutral. Podemos 

dizer que , a maioria dos estudantes escolheu esta opção foi porque, talvez, estava inseguro na 

sua resposta e não conseguiu contemplar o que realmente sentiu durante o processo de 

aprendizagem do Português Língua Estrangeira. 

 

b) Competência gramatical 

Os aprendentes, ao longo do processo de aprendizagem, serão avaliados tendo em 

consideração os critérios e as competências definidas no QECR (2001). De acordo com o 

respetivo documento, a competência gramatical pode ser definida como o conhecimento dos 

recursos gramaticais da língua e a capacidade para os utilizar. De modo formal, a gramática de 

uma língua pode ser entendida como o conjunto de princípios que regem a combinação de 

elementos em sequências significativas marcadas e definidas nas frases. 
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Considera-se, no entanto, as seguintes perguntas como uma parte da competência 

gramatical: 

2. Tem dificuldade em:  

a) colocar corretamente o sujeito e o verbo na frase? 

b) compreender a estrutura da língua  

c) conjugar os verbos corretamente. 

d) identificar tempos verbais. 

 

Relativamente à pergunta a), os alunos timorenses escolheram  as seguintes opções: dois 

alunos escolheram a escala 2 (raramente), cinco escolheram opção 3 (às vezes), dois escolheram 

4 (frequentemente) e um escolheu 5 (sempre). Quanto a pergunta b), todas as colunas de escala 

foram todas preenchidas. Um aluno escolheu a opção 1 (nunca/nada), três escolheram a opção 2 

(raramente), outros três escolheram a opção 3 (às vezes),  dois escolheram 4 (frequentemente) e 

um escolheu 5 (sempre). A pergunta c), um estudante escolheu a opção 1 (nunca/nada), um 

escolheu 2 (raramente), cinco escolheram 3 (às vezes), dois escolheram 4 (frequentemente) e 

um escolheu a opção 5 (sempre). Sobre a pregunta de identificação dos tempo verbais, os 

estudantes quase tiveram dificuldades, visto pela resposta na tabela: um estudante escolheu 

opção 1 (nunca/nada), um escolheu 2 (raramente), três escolheram 3 (às vezes), outros três 

escolheram 4 (frequentemente) e dois optaram por escolher opção  5 (sempre).  

Ao falar da competência gramatical, os estudantes timorenses revelam igualmente a 

dificuldade nesta etapa. Visto pelas respostas, há muitos que escolheram que revelaram a 

frequência das dificuldades ou sempre tiveram dificuldades ao longo do processo. 

 

c) Competência fonológica 

Nesta análise, não apresentamos exaustivamente acerca dos traços fonéticos que 

distinguem os fonemas (traços distintivos), composição fonética das palavras, etc. Pretende-se 

simplesmente identificar e comparar quais partes das dificuldades que os aprendentes 

timorenses mais ou nunca se sintam durante a aprendizagem de Língua Portuguesa na FLUP.  

Apresentamos, então, as seguintes perguntas que, segundo a nossa interpretação, fazem 

parte da competência fonológica.  

Nº 1. a) compreender o que ouve em português? 

    b) conversar em português? 
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 3. a) ententeder o léxico usado na sala de aula. 

     b) aplicar o léxico correto ao contexto adequado
20

. 

 

 4. a) entender a pronúncia do português. 

     b) pronunciar sons do português.  

Vamos observar então as seguintes escolhas e o nosso comentário perante às respostas 

desses alunos. A pergunta a) do número 1. Os aprendentes timorenses escolheram nesta 

pergunta duas opções, tais como: três escolheram a opção 3 (raramente) e sete escolheram 3 (às 

vezes). Enquanto a pergunta b), um escolheu a opção 2 (raramente), seis escolheram  3 (às 

vezes) e três chegaram de escolher opção 4 (frequentemente).  

A pergunta a) do número 3. Os estudantes escolheram apenas três opções, sendo elas, um 

escolheu a opção 1 (nunca/nada), dois escolheram 2 (raramente) e oito escolheram 3 (às vezes). 

Enquanto a pergunta b), os estudantes escolheram mais as opções 2 (raramente), 3 (às vezes), 

com os seguintes resultados: dois escolheram a opção 2 (raramente), sete escolheram 3 (às 

vezes) e um escolheu 5 (sempre). 

A pergunta a)  do número 4. Os estudantes escolheram, nesta pergunta, as três opções, 

tais como: um escolheu a opção 2 (raramente), sete escolheram 3 (às vezes) e dois escolheram 4 

(frequentemente). Assim de igual modo, os estudantes escolheram três opções, sendo elas: um 

escolheu a opção 2 (raramente), seis escolheram a opção 3 (às vezes) e três escolheram a opção 

4 (frequentemente).  

Depois de vermos os resultados, podemos constatar que os estudantes timorenses também 

revelam dificuldade nas suas aprendizagens de Português. Dado que os resultados das escalas 4 

(frequência) e 5 (sempre) são considerados altos. Por um lado, este grupo é composto por 

estudantes de vários níveis, por isso, o grau de dificuldade é muito variado de um para o outro. 

Isto é, os aprendentes do nível B e C não revelam a mesma dificuldade que os outros dos níveis 

iniciais. Por exemplo: os do nível B e do C não têm dificuldade em conjugar corretamente os 

verbos, ler e escrever em português e, etc. Ao contrário dos do nível elementar, eles ainda 

tiveram dificuldade em relação às competências linguísticas.  Precisam de tempo para 

perceberem um enunciado.  O total dos resultados, como os outros anteriormente, muitos destes 

estudantes escolheram as opções 3 (às vezes), 2 (raramente) e 4 (frequentemente). Este 

                                                           
20

 Esta pergunta pode simplesmente revelar a dificuldade da competência fonológica e da ortográfica, 

porque a própria pergunta não se refere exatamente que tipo de aplicação do léxico. Uma vez que o verbo 

“aplicar” pode-se encontrar na escrita ou na oralidade. 
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resultado mostra alguns deles, no geral, já nem tanto tiveram dificuldade na aprendizagem de 

PLE. Ainda assim, alguns continuam revelar a existência da frequência das dificuldades.   

 

 Apresentamos a seguir a interpretação dos dados da tabela II tendo em conta as 

seguintes respostas:  

 Em relação às duas últimas perguntas abertas sobre a dificuldade na produção de sons 

em Português.  Os alunos timorenses responderam que tinham dificuldades em produzir sons 

em português e alguns apresentaram sons da língua Tétum que é parecido ao do Português:  

 Um aprendente do nível (A2.2) respondeu à primeira questão no qual tinha dificuldade 

em produzir alguns sons em Português, tais como: dois RR e por exemplo: a palavra assento. 

Quanto a segunda, este estudante apresentou alguns exemplos das palavras que são usadas na 

língua Tétum e têm sons iguais ao do português, por exemplo: obrigado, agradece, desculpa, 

cadeira, escola, bola, janela, sala, aula, comprimento, estudar, etc.  

 Uma aprendente do nível (C) respondeu à primeira pergunta que tinha dificuldade em 

produzir sons palatais, dando exemplos: - carro, rádio, rato. Como também os plurais 

nomeadamente as palavras que formam o plural acrescentando “S”, por exemplo: estudante(s), 

pessoa(s), joven(s). Esta não respondeu a segunda pergunta. 

 Um estudantes do (B2) não respondeu às questões. Apenas escreveu  não tenho 

dificuldade em produzir sons em português. 

 Uma estudante do (A1.2) respondeu, dando exemplos que tinha dificuldade em produzir 

sons em português como: as palavras que têm dois rr , por exemplo: terra, carro.  E  r no início 

da palavra como a palavra  rápido. Esta apresentou alguns exemplos das palavras com sons 

iguais ao do português. Por exemplo: nunca, aumenta, conhece, defende, depende, compriende, 

conforme, igualdade, importante, demais, inteligente, apoio.  

 Um outro estudante do (A2) tinha a mesam dificuldade quanto aos outros estudantes 

apresentados anteriormente. Este revela dificuldade em produzir sons: terra, carro, caro. 

Apresentou exemplos parecidos aos outros: aprender, comprender, escola, depois, tempo, 

faculdade, exprementar, agora, agradecer, colaboração, sim, aplica, estudar. 

 Outro do (A2) tinha dificuldade em produzir e distinguir sons, por exemplo: surgir, 

tem/têm; veem/vêm; põe/poem. Este não respondeu a segunda pergunta. 

 Um aprendente do nível (B2) simplesmente não respondeu as duas perguntas. 

 O outro aprendente do (B2) respondeu apenas que não tinha dificuldade nenhuma, mas, 

no entanto, ele exemplificou, usando a ortografia do Tétum, os sons das palavras cujos sufixos 
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“dor” em tétum importado do português. Por exemplo: as palavras com o sufixo “dor”: - 

koaliador, hamatakdor. “ais” na palavra “lalais”; “em/en”, nos adjetivos: “bosokten”. 

 Um aprendente do (A2)  revelou a mesma dificuldade como os outros. Este disse que 

tinha dificuldade em pronunciar as palavras: mesmo, mas, julgar, gestão, piso, nacionalidade, 

avó-avô. Apresentou ao mesmo tempo os exemplos das palavras cujos sons iguais ao português. 

Por exemplo: nasionalizmu, patriotizmu (nacionalismo, patriotismo). 

 Um outro estundante do nível (C) não respondeu as questões. Este apenas escreveu que 

não tinha dificuldade em produzir sons em Português.  

 O resultado das perguntas do segundo grupo apresenta uma diferença quanto aos dois 

níveis anteriores. A maioria de estudantes timorenses tive quase semelhante as suas dificuldades 

na produção de sons em português nomeadamente sons palatais, ou seja, as palavras que têm 

dois RR, SS e as palavras iniciadas em R. Esta dificuldade acontece, porque em Tétum 

normalmente não se palataliza como o português. Por isso, estes estudantes, nas suas aulas, 

revelam dificuldade na dicção em português.  
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4.3. Comparação das dificuldades dos estudantes do nível elementar com as 

dos timorenses dos Curso Anual de PLE da FLUP 

Depois de apresentação dos resultados de três grupos de informantes, chega-se então, o 

momento de nos fazermos uma comparação e vermos qual nível ou grupo que tem mais 

facilidade, ou seja, adquire mais rapidamente as competências linguísticas na aprendizagem de 

português como língua estrangeira. 

Esta comparação não tem nenhuma intenção de prejudicar ou de minimizar a 

capacidade linguística de cada aprendente, mas é simplesmente um estudo que nós pretendemos 

saber acerca do ritmo de aprendizagem dos aprendentes de outros países, uma vez que cada país 

tem o seu sistema educativo. Alguns são mais e outros menos avançados no que diz respeito ao 

ensino de línguas. Geralmente, os aprendentes vindos de países que tenham o bom sistema de 

ensino de línguas, eles não terão muita dificuldade quanto os outros e muitas vezes estes 

desenvolvem muito rapidamente.  

Ao vermos os resultados de apresentação de dados, tanto um como outro apresenta a sua 

particular dificuldade. No entanto, os aprendentes do A1.1, por mais que sejam dos níveis 

inciais, alguns conseguiram responder de acordo com a nossa intenção. Ao nosso ver, os que 

conseguiram algumas respostas razoáveis
21

 foram aprendentes de Alemanha, Georgia, Ucrânia, 

entre outros cujos países pertencem à União Europeia. Apesar disso, os números que revelam a 

frequência das dificuldades são maiores que as outras escalas. Há alguns apetos que estes ainda 

consideram como dificuldade permanente, tais como: a compreensão oral, a colocação do 

sujeito e do verbo na frase, a compreensão da estrutura da língua, a identificação dos tempos 

verbais, a compreensão do léxico usado na aula e a aplicação do léxico ao contexto adequado. 

Estes pontos destacados ainda são considerados dificuldades que eles enfrentam sempre durante 

o processo de aprendizagem. Em relação às perguntas do segundo grupo, muitos destes 

estudantes responderam em inglês. Enquanto que os dados dos estudantes do nível A2 mostram 

uma diferença. A maior parte destes revela raridade da existência das dificuldades. Visto que, o 

número maior da totalidade de todas as escolhas é de setenta e dois pontos, na opção 2 

(raramente). Relativamente à pergunta do segundo grupo, a maioria destes estudantes 

responderam tendo em conta as suas dificuldades na pronúncia e apresentaram algumas 

semelhanças de sons das suas línguas maternas com o português. Em relação à dificuldade da 

pronúncia, o que tornou maior dificuldade, quase todos os informantes tiveram respostas 

                                                           
21

 Consideramos respostas razoáveis, porque estes responderam bem às perguntas. 
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semelhantes, de facto, sons palatais. Ou seja, é difícil perceber a fala dos portugueses, porque, 

segundo eles, apresentam sons muito fechados.  Consideramos que este nível revela menos 

dificuldade face a todas as questões. Por outro lado, pela nossa experiência do estágio nessa 

turma. Vimos que esses alunos eram realmente dinâmicos e participativos, comparando com os 

do A1.1 eram monótonos e introvertidos. 

O resultado de dados dos estudantes timorenses não mostra grande diferença quanto aos 

outros. Este grupo escolheu mais a opção 3 (às vezes) com sessenta e dois pontos de totalidade. 

Isto demonstra que o grau da dificuldade ainda é considerável existente. Apesar de cada opções, 

por exemplo, 2 (raramente) e 4 (frequentemente) apresentam dezanove e dezoito pontos.   As 

opções  5(sempre) e 1 (nunca) cada uma com sete e cinco pontos. Enquanto as perguntas do 

segundo grupo, alguns destes aprendentes nem sequer responderam às perguntas.  

Através desta comparação podemos finalmente constatar que os alunos que tiveram 

mais dificuldade são os do A1.1. Os timorenses revelam igualmente dificuldade em alguns 

aspetos e os do A2 são considerados como alunos de PLE e informantes desta investigação que 

têm menos dificuldade na aprendizagem. Apesar disso, estes três grupos de informantes 

apresentam um traço geral, ou seja, apresentam aspetos comuns nas suas dificuldades em 

perceber sons em Português. visto que, todos responderam que tinha dificuldade em pronunciar 

sons fechados e palatais. Por exemplo: carros, rua, rato, assento, acento, (nas palavras 

homófonas), etc.  
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4.4. Atividades que permitem trabalhar dificuldades: duas propostas 

 
Face às questões apresentadas anteriormente, gostaríamos de apresentar duas propostas de 

atividades aplicadas durante o nossso estágio pedagógico, através das quais trabalhamos 

algumas competências.  

 Primeira atividade 

A primeira atividade que desenvolvemos na aula “zero” foi com os alunos do nível A1.1 

do primeiro semestre do Curso de Português para Estrangeiros da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Tendo em consideração o nível de conhecimento linguístico muito 

baixo, decidimos usar mais jogos com eles em vez de uma atividade centrada no texto. Esta 

atividade estava integrada na unidade didática em que se trabalhava nas competências do oral e 

da escrita e visava dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido.  

Os objetivos gerais desta atividade foram, não só, colocar os alunos a observarem e 

reagirem oralmente, mas também, de uma forma geral, poderem enriquecer o léxico da língua 

portuguesa, além disso, escrever com correção um texto descritivo.  

Os objetivos específicos desta atividade foram reconhecer as partes do corpo humano, 

associar opostos sobre a descrição física, descrever-se fisicamente e os colegas, sistematizar os 

opostos, ler com correção em Português, escrever corretamente as palavras em português.  

Os recursos utilizados nesta atividade foram computador, projetor, quadro, marcador, 

cartões de imagens, cartões de nomes de imagens e fichas de execícios. 

A atividade propriamente dita foi pensada num bloco de cento e vinte minutos. 

Foi realmente interessante pois houve participação dos alunos.  

A sequência da atividade é a seguinte:  

 Apresentamos onze slide em powerpoint com partes do corpo humano. Nesta 

apresentação, os alunos tinham que observar as imagens e completar as palavras que faltavam:  
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Após a apresentação, seguiu-se outra atividade através da qual os alunos observavam uma 

imagem de corpo humano com os seus respetivos significados em cada coluna.  

 

o Observe as seguintes partes do corpo humano! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta imagem foi distribuída aos alunos com antecedência para poderem observar e 

responder ao questionário, indicando as partes do corpo humano.  

Apresentamos então o exercício a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

A cabeça Os olhos 

O cabelo 

As orelhas O nariz 

O braço 

A barriga 

A mão 

A perna 

O pé 

A boca 

O joelho 

O pescoço 
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o Indique as partes do corpo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. __________________  7.  _____________________ 

2. __________________  8.  _____________________ 

3. __________________  9.  _____________________ 

4. __________________  10. ____________________ 

5. __________________  11. _____________________ 

6. __________________  12. _____________________ 
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Depois de terem indicado as partes do corpo humano apresentado anteriormente, os 

alunos terão outra atividade sobre a qual realizaram o jogo dos opostos.  

Para realizar a atividade a seguir, os alunos eram divididos em grupo de três ou quatro 

pessoas. Após isso, cada grupo recebeu cartões com imagens e os significados em palavras:  

 
o Jogo de opostos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GORDO    MAGRO   ALTO   NOVO 

BAIXO   PRETO   COMPRIDO   GRANDE 

BONITO   ENCARACOLADO 
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Depois de terem feito este jogo, os alunos receberam uma ficha de exercício de 

sistematização dos opostos. Vamos ver então a seguinte atividade: 

o Sistematize os seguintes opostos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Preencha os seguintes espaços em branco de acordo com a imagem. 

1. Ela tem o cabelo __________________ _____ 

2. Ele tem o cabelo_______________ e ________________ 

3. A senhora tem o cabelo ___________ , ______________ e _________________ 

4. O bebé tem olhos __________________________ 

5. O meu namorado é ________________  e ____________________ 

6. O senhor tem o cabelo castanho _________________ 

7. A rapariga é _________________________ 

8. O meu avô é __________________________________________ 

9. A minha irmã tem cabelo ____________________ 

10. A senhora é________________  

 
 
 
 
 
  

 Grande  

 Bonito 

 Branco 

 Alto 

 Comprido 

 Novo 

 Liso 

 Escuro 

 Gordo 

 Forte 

 

 preto 

 baixo 

 velho 

 encaracolado 

 pequeno 

 magro 

 feio 

 fraco 

 curto 

 claro 

 

gorda   bonita  escuro  magro  alto  encaracolado 

 azuis claros 

castanho liso  velho  ruivo   loiro   curto   comprido 
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A etapa final desta atividade foi pôr os alunos a praticarem a sua escrita. Portanto, os 

alunos tiveram outra oportunidade de ver novamente uma imagem projetada no quadro e a 

apresentação do jovem e as suas ex-namoradas. Alguns alunos foram chamados a ler o texto em 

voz alta, acompanhandos com atenção pelos outros. Depois da leitura, cada aluno juntou-se 

novamente ao seu grupo inicial para a realização da tarefa. Cada grupo teve de descrever uma 

imagem das ex-namoradas indicadas por nós.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o trabalho de casa, os alunos tiveram de adivinhar individualmente em casa quem 

era a nova namorada do rapaz que está na primeira imagem. 
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Devido ao conhecimento linguístico minimamente baixo, optamos por trabalhar 

com os alunos usando as imagens em todas as atividades. Foi a nossa estratégia para 

tornar uma aula dinâmica e participativa. Por um lado, os recursos iconográficos ajudam 

bastante os alunos, neste caso os do A1.1, a perceberem muito rapidamente o conteúdo 

da aula e os significados de cada palavra dada, superando desta forma a dificuldade de 

compreensão do novo léxico. Com efeito, permitem aos alunos um contacto visual e 

escrito mais eficaz, visto que os alunos reagiram positivamente às atividades propostas. 

Não houve nenhum momento de stress ou de aborrecimento, pois todos participaram. O 

tema propriamente dito despertou, naturalmente, a atenção dos alunos. No final da aula 

os alunos sairam rindo e todos ficaram satisfeitos.   
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 Segunda atividade 

A proposta da segunda atividade que apresentamos a seguir foi realizada igualmente no 

âmbito do estágio pedagógico do Mestrado em Português Língua Segunda/Estrangeira. 

Gostaríamos de informar que esta segunda atividade foi realizada na turma 5 do nível A2 do 

segundo semestre. A atividade propriamente dita já não é igual exatamente à do nível anterior, 

uma vez que o perfil e o conhecimento linguístico dos aprendentes eram diferentes. A seguinte 

atividade foi feita precisamente na primeira aula da terceira regência.  

Esta atividade estava integrada na unidade didática em que se trabalhava as competências 

do oral e da escrita e visava trabalhar os pronomes relativos, mas, como a aula coincidiu com o 

dia treze de maio, aproveitamos então para introduzir um texto sobre a História de Fátima.  

Os objetivos gerais desta atividade foram promover o desenvolvimento intercultural, 

desenvolver a interação oral, promover o conhecimento cultural. 

Os objetivos específicos desta atividade foram ordenar e/ou descrever os acontecimentos 

históricos de Fátima, compreender o sentido do texto, interpretar o texto narrativo, aplicar 

corretamente os pronomes relativos. 

Os recursos utilizados nesta atividade foram o quadro, marcador, ficha informativa. 

A atividade propriamente dita foi pensada para um bloco de cento e vinte minutos. 

 

Vejamos as atividades seguintes: 
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o Leia o seguinte texto com atenção. 

 

HISTÓRIA DE FÁTIMA 

Adaptado de: http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=2634 

Glossário: 

- Aspascentar: levar o gado ao pasto e vigiá-lo. 

- Rebanho: conjunto de ovelhas ou cabritos. 

- Consecutivo: que se segue imediatamente; sucessivo. 

- Entreter: divertir-se 

- Relâmpago: clarão súbito e rápido proveniente de descarga elétrica entre as nuvens e a terra.  

- Milagre: fenómeno sobrenatural oposto às leis da Natureza. 

 - Assemelhar: tornar-se semelhante. 

- Fitar: olhar fixamente  

- Precipitar: cair rapidamente  

- Cessar: parar; acabar; deixar de fazer. 
- Peregrino: pessoa que anda em peregrinação, vai a romarias ou a lugares santos. 

 

 

 

A 13 de Maio de 1917, três crianças apascentavam um 

pequeno rebanho na Cova da Iria, freguesia de Fátima. A mais 

velha chamava-se Lúcia de Jesus, de 10 anos, e os mais novos 

eram Francisco e Jacinta Marto, seus primos, de 9 e 7 anos, 

com quem vivia.  

Por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, como habitualmente faziam, entretinham-

se a construir uma pequena casa de pedras soltas, no local onde hoje se encontra a Basílica. 

De repente, viram uma luz brilhante. Julgando ser um relâmpago, decidiram ir-se embora, 

mas, logo abaixo, outro clarão iluminou o espaço, e viram em cima de uma pequena 

azinheira (onde agora se encontra a Capelinha das Aparições), uma "Senhora mais 

brilhante que o sol", que pairava no ar e de cujas mãos pendia um terço branco.  

A Senhora disse aos três pastorinhos que era necessário rezar muito e convidou-os a 

voltarem à Cova da Iria durante mais cinco meses consecutivos, sempre no dia 13 e àquela 

hora. As crianças assim fizeram, e nos dias 13 de junho, julho, setembro e outubro, a 

Senhora voltou a aparecer-lhes e a falar com eles, na Cova da Iria.   

Na última aparição, a 13 de Outubro, estando presentes cerca de 70.000 pessoas, a Senhora 

disse-lhes que era a "Senhora do Rosário" e mandou-lhes fazerem uma capela em Sua 

honra. Depois da aparição, todos os presentes observaram o milagre prometido às três 

crianças. O sol, assemelhando-se a um disco de prata, podia fitar-se sem dificuldade e 

girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo precipitar-se na terra. 

 Desde 1917, não mais cessaram de ir à Cova da Iria milhares e milhares de peregrinos de 

todo o mundo, primeiro nos dias 13 de cada mês, depois nos meses de férias de verão e 

inverno, e agora cada vez mais nos fins de semana e no dia-a-dia, num montante anual 

de cinco milhões de visitantes. 

http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=2634
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Depois de os alunos receberem o texto, tiveram de fazer inicialmente a leitura 

silenciosa durante alguns minutos. Em seguida, houve leitura em voz alta. Nesta fase, 

chamamos aos alunos, aleatoriamente, para lerem em voz alta. Seguidamente, os 

aprendentes tinham oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas do texto.  

Após terminarem a leitura e o esclerecimento de dúvidas do texto, os alunos 

receberam uma ficha de exercício do texto.  

 

o Ordene os seguintes eventos, de acordo com o texto.  
 

 Nesse dia, os pastorinhos e o resto da multidão testemunharam o milagre do sol.  

 Enquanto estavam a brincar, viram uma luz muito forte, da qual apareceu uma senhora 

brilhante.  

 Os três pastorinhos voltaram ao mesmo local por mais quatro meses seguidos no mesmo dia.  

 Desde há quase cem anos, milhares de peregrinos têm ido a Fátima não só na altura das 

peregrinações.  

 

       Três crianças tomavam conta de ovelhas num local perto de Fátima.  

 No dia 13 de outubro, estiveram presentes milhares de pessoas no local da aparição.  

 

o Responda às seguintes perguntas de uma forma completa. 

 

a) Onde é que as crianças costumavam levar o rebanho? 

______________________________________________________________________ 

b) O que é que os pastorinhos faziam habitualmente depois de rezarem o terço? 

______________________________________________________________________ 

c) O que é que a Nossa Senhora lhes pediu? 

______________________________________________________________________ 

d) O que é que a Nossa Senhora pediu à multidão na Sua última aparição? 

______________________________________________________________________ 

e) Qual foi o milagre que a multidão observou no dia 13 de outubro? 

______________________________________________________________________ 

De acordo com a descrição do texto, qual é a sua opinião sobre o milagre do sol? O que 

pode ter causado este fenómeno? Compare a sua opinião com o seu colega. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1 
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O objetivo destes dois exercícios foi testar a compreensão textual dos alunos. Na primeira 

parte tratava-se de pedir aos alunos para ordenarem os eventos com as suas palavras próprias. A 

segunda parte era meramente um exercício de compreensão do texto. A pergunta f) surgiu, por 

acaso, para os alunos exporem as suas ideias sobre o que sabiam do milagre. Houve um debate 

interessante pois alguns dos alunos não acreditavam na existência de um milagre. Assim, todos 

participaram nesse debate e os alunos expuseram livremente as suas ideias. Para além disso, esta 

atividade serviu para os ajudar a expressar-se em Português. 

Depois do debate, houve uma parte de atividade gramatical. Os alunos trabalharam alguns 

exercícios sobre os relativos variáveis e invariáveis, como veremos em seguida: 

 

o Procure os pronomes destacados no texto e organize-os na seguinte tabela: 

Variáveis 

 

 
 

Invariáveis  Singular  Plural 

Masculino  Feminino  Masculino Feminino 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

o Complete as regras de uso dos relativos. 

1) __________ este relativo refere-se a um lugar. 

2) __________ este relativo refere-se a pessoas ou coisas. 

3) __________este relativo refere-se só a pessoas. 

4) __________ este relativo refere-se à posse de uma pessoa ou objeto. 

o Formas dos pronomes relativos. 

Os pronomes relativos apresentam-se em:  

Variáveis 

 

 

Invariáveis  

Masculino  Feminino 

 

o qual                   os quais 

 

cujo                       cujos 

 

 

 

a qual                       as quais 

 

cuja                           cujas 

 

 

 

que 

 

quem 

 

onde  
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Exemplos: 

 A rapariga que cantou na missa de Bênção das pastas ontem era a minha amiga. 

 Com quem estavas a falar ao telefone? 

 O rapaz, cujo pai trabalha em França, é o Pedro.  

 O ladrão roubou a loja onde costumamos fazer compras. 

 O livro sobre o qual te falei está esgotado.  

 O emprego para o qual me candidatei oferece boas condições.  

 Só passaram os alunos, cujas notas foram suficientes.  

 O milagre do sol, o qual foi testemunhado por milhares de pessoas, aconteceu em 1917.  

 

Além da leitura e da discussão, este exercício permitiu que os alunos refletissem 

um pouco sobre a gramática. Para haver um fio condutor entre a leitura do texto e o 

exercício gramatical, a primeira tabela do presente exercício serviu como uma ponte 

entre uma atividade e outra, através da qual os alunos descobriram os pronomes 

relativos destacados em negrito no texto. Depois houve uma breve apresentação na 

tabela seguinte, sobre as formas dos pronomes relativos. 

 

o Complete com os pronomes relativos invariáveis e/ou invariáveis.  

Os meus colegas casaram na semana passada. 

a) O padre _____ os casou é reitor da Universidade Católica do Porto. 

b) O vestido ________ a noiva trazia era muito bonito.  

c) A noiva, _____________ pai pagou o casamento, ficou muito grata.  

d) O padre ____________ celebrou a missa já tinha celebrado a comunhão da noiva.  

e) O jardim _____  casaram fica em Matosinhos. 

f) O restaurante ______ forneceu a comida é ótimo. 

g) A ilha ______  eles vão passar a lua-de-mel fica nos Açores.  

h) A companhia ____________ vão viajar é a TAP.  

i) A casa ______  vão morar fica perto da Baixa. 

j) A primeira pessoa com ________ o noivo dançou foi a noiva. 

k) Os convidados a ________ mandámos os convites vieram todos. 

l) O fotógrafo com _________ falaram é muito profissional. 

m) A rapariga ______  dançou muito bem é a irmã do noivo. 

n) O empregado da mesa com _______ falámos é italiano. 
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o Ligue as duas orações, utilizando os pronomes relativos variáveis e/ou 

invariáveis. 

Exemplo: Eu comprei uma caneta. A caneta é preta. A caneta que comprei é preta. 

1) Estou a ler um livro. O livro é sobre a história dos Descobrimentos. 

________________________________________________________________ 

2) Eles passaram o fim de semana num hotel. O hotel fica em Lisboa. 

________________________________________________________________ 

3) Eu falei com um motorista. O motorista é muito simpático. 

________________________________________________________________ 

4) A fábrica abriu na semana passada. A fábrica é de vinho do Porto. 

________________________________________________________________ 

5) O João ofereceu um livro a uma colega. A colega agradeceu-lhe. 

________________________________________________________________  

6) O Pedro inscreveu-se num curso. O curso vai começar daqui a duas semanas. 

________________________________________________________________ 

  

Ora, estas duas propostas de atividades mostram uma diferença em termos das linguagens 

usadas e das atividades. Como vimos anteriormente, as atividades destinadas aos alunos do 

nível A1.1 têm na sua maioria imagens e são atividades com uma dimensão mais lúdica. 

Enquanto as do A2, como já sabemos que o nível da proficiência é diferente, conseguiram 

trabalhar um texto, facto que inicialmente punhamos em dúvida. 

Nestas duas atividades, sempre se procurou incluir o trabalho de algumas das 

competências linguísticas. O que significa que numa aula de língua estrangeira, os alunos 

devem pelo menos desenvolver competências como compreensão escrita e oral, e expressão 

escrita e oral. Como podemos ver na segunda atividade, trabalhamos com os alunos usando um 

texto, mas, no entanto, não exploramos meramente a interpretação textual. Com efeito, a 

atividade proposta permitiu que os alunos trabalhassem algumas partes da oralidade, da escrita e 

da gramática, as quais são de extrema importância para a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, e contribuindo assim para ajudar a superar as dificuldades que os alunos vão 

experimento no seu percurso.    
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Considerações finais 

Depois de vermos a apresentação dos dados e os comentários desta pesquisa, chegamos 

finalmente às últimas considerações relativas aos resultados desta investigação.   

Com frequência, no levantamento de dados para um estudo de caso surge alguma 

situação controversa que não imaginamos à partida. Por exemplo, as informações fornecidas 

pelos informantes podem não corresponder exatamente àquilo que pretendemos obter. No nosso 

caso, antes da distribuição dos questionários para esta pesquisa, tivemos que pedir autorização 

às professoras da turma para a sua aplicação.  

Sucede que houve alunos que não mostraram simpatia em colaborar no preenchimento 

dos questionários. Esse facto notou-se quer no momento de distribuição de enunciados na 

turma, pois houve alguns que se mostraram desagradados, quer através de alguns questionários 

preenchidos nos quais alguns aprendentes não queriam mencionar as idades. Além disso, os 

aprendentes do nível A1.1 tiveram pouco tempo para preencherem o questionário. Há muitas 

respostas escritas em inglês, certamente pela falta de recursos linguísticos suficientes para 

realizar esse tipo de exercício. Por tal motivo, estes aprendentes recorreram aos que para eles 

são mais fáceis e rápidos, neste caso o inglês.  

Não obstante, durante esta pesquisa encontramos realmente respostas 

consideravelmente satisfatórias mesmo não tendo sido exatamente igual à nossa expetativa 

inicial sobre o problema das dificuldades na aprendizagem de uma língua estrangeira. O 

resultado desta pesquisa demonstra verdadeiramente a existência das dificuldades nos 

aprendentes de Português Língua Estrangeira, alguns por interferência da língua materna e 

outros por outra língua estrangeira. Uma aluna alemã, por exemplo, uma vez que fala 

fluentemente espanhol, ao aprender a falar português apresentava sotaque espanhol e não o da 

sua língua materna. As dificuldades que foram apresentadas como mais consideráveis para esses 

estudantes foram a compreensão oral, nomeadamente no que se refere aos sons palatais. Muitos 

dos informantes dos três grupos manifestaram que tinham experimentado dificuldade em 

perceber um falante nativo português, porque na língua portuguesa se preservam sons fechados.  

Ora, considerando a questão em apreço, os estudantes não devem estar de mãos 

cruzadas, mas devem fazer um esforço próprio para atingir o seu fim. Assim, sugerimos aos 

professores de PLE que devem ter sempre em consideração esta questão. Para que os obstáculos 

na progressão da aprendizagem se resolvam, o curso de PLE, da FLUP neste caso, poderia criar, 

de facto, atividades extracurriculares ou oficinas de conversação que funcionassem 
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paralelamente com as aulas de PLE e, que acolham os alunos que têm mais dificuldade 

designadamente os níveis destacados nesta pesquisa. A aprendizagem de uma língua estrangeira 

deve ser contínua de forma a ser eficaz na sua prática.  

Esta pesquisa não tem como objetivo mostrar um estudo exaustivo sobre esta questão, 

mas é apenas um contributo que decorre da descoberta e do esclarecimento das nossas dúvidas 

relativamente às dificuldades enfrentadas pelos estudantes timorenses em relação aos outros 

estudantes de PLE, uma vez que o português não é a língua materna para todos eles.  

Caso posteriormente tenhamos oportunidade, pretendemos explorar mais 

profundamente este tema. Depois de termos feito todo este percurso, tencionamos contribuir, 

mesmo tendo ainda muito pouca experiência, para o desenvolvimento do ensino de português 

em Timor-Leste, país onde essa língua é sentida por muitos como estrangeira, apesar de ser uma 

das línguas oficiais. 
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Anexo 1: Questionário de pesquisa 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Mestrado em Português Língua Segunda/Estrangeira 

Ano lectivo 2014/2015 

 

 

 

 

 

Asseguramos que o conteúdo das respostas ao questionário terá um caráter 

confidencial.    

 

Género: Feminino         Masculino   

Idade:  _________ 

Nacionalidade: _________________ 

Nível de PLE que frequenta na FLUP: _______ 

 

Considerando os aspetos lecionados nos Cursos de PLE na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, pedimos que responda ao seguinte. 

 

 

 

 

 

Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Compreender o que ouve em português?  O O O O O          

Conversar em português?    O O O O O 

Ler e escrever em português?    O O O O O  

Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Colocar corretamente o sujeito e o verbo na frase O O O O O 

Compreender a estrutura da língua   O O O O O 

Conjugar os verbos corretamente   O O O O O 

Identificar tempos verbais    O O O O O 

Assinale com a resposta que se adequa à sua dificuldade, com o significado:  

Numa escala de 1 a 5, considere:  

1-nunca/nada; 2- raramente/pouco 3- às vezes; 4- frequentemente; 5- sempre. 

Este questionário foi elaborado no âmbito de Mestrado em Português Língua 

Segunda/Estrangeira e dirigido aos estudantes de PLE, com vista a identificar as 

dificuldades dos estudantes timorenses nos cursos de PLE e dos estudantes da turma 5 do 

nível A2 da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
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Tem dificuldade em:     1 2 3 4 5 

Entender o léxico usado na sala de aula   O O O O O 

Aplicar o léxico correto ao contexto adequado  O O O O O 

 

Tem dificuldade em:      1 2 3 4 5 

Entender a pronúncia do Português   O O O O O 

Pronunciar sons do Português    O O O O O  

 

Qual é o som do Português que tem mais dificuldade em produzir? Dê exemplos de 

palavras.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Na sua língua materna há algum som parecido ao do português? Sim Não  

Se sim, 

Qual/Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração neste estudo. 
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Anexo 2: Questionário de estudante do nível A1.1 
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Anexo 3: Questionário de estudante do nível A2 
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Anexo 4: Questionário de estudante timorense nível C 

 
 


